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Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΥΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ – Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΟΛΗ»
Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος καλωσορίζει τη νέα χρόνια με
μία μουσικοθεατρική παράσταση. Θα συναντηθούμε για να ανταλλάξουμε ευχές για το
νέο έτος και να ταξιδέψουμε στον «μύθο» του μεγάλου Έλληνα τραγουδιστή Στέλιου
Καζαντζίδη και στη ζωή των μουσικών της εποχής του.

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του
Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» την Πέμπτη 25
Ιανουαρίου και ώρα 19:00 με τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
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Καζαντζίδη και στη ζωή των μουσικών της εποχής του. Οι μεγάλοι συνθέτες, ο
Παπαϊωάννου, ο Χιώτης, ο Τσιτσάνης, ο Πάνου, ο Χατζιδάκις, ο Θεοδωράκης, τα
διάσημα κέντρα, όπως η «Τριάνα» του Χειλά, καθώς και οι μεγάλες δισκογραφικές
επιτυχίες όλων τους περνάνε μέσα από το έργο και φωτίζουν γνωστές και άγνωστες
πτυχές της εποχής. Ακούγονται οι μεγάλες επιτυχίες του Στέλιου που αγάπησαν γενιές
και γενιές Ελλήνων και δημιούργησαν τον «μύθο» του Καζαντζίδη.

Το τεράστιο καλλιτεχνικό του στίγμα είναι αυτό που ενέπνευσε τους δημιουργούς να
γράψουν ένα έργο αφιερωμένο στη χρυσή εποχή του λαϊκού βάρδου, γεμάτο από τα
τραγούδια που αγαπήθηκαν από τους παλιότερους και τραγουδιούνται ακόμα και
σήμερα από τους νεότερους. Σκηνοθ.:Μ.Ντενίση Πρωταγωνιστούν: Ελισάβετ
Κωνσταντινίδου, Μελέτης Ηλίας, ∆ημήτρης Σταρόβας, Νίκη Παλληκαράκη, Σταύρος
Νικολαΐδης, Σπύρος Μεριανός, Κώστας Βελέντζας, Αναστασία Σκοπελίτη, Μαριλένα
∆ήμα, Χρήστος Βελιάνο. Μαζί τους η Νεφέλη Ορφανού & ο Μιχάλης Μητρούσης.
«Γιορδάνης» ο Αντώνης Λουδάρος

∆ΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Οι ΕΑΚ των Μονάδων (ή οι αντιπρόσωποι από κάθε χώρο δουλειάς) θα
συμπληρώνουν τη συνημμένη συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση μελών του
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. που επιθυμούν εισιτήρια και θα την προσκομίζουν μαζί με το ανάλογο
συνολικό χρηματικό αντίτιμο στη Γραμματεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., από όπου και θα
παραλαμβάνουν τα εισιτήρια για να τα διανείμουν ανά Μονάδα.
Κάθε μέλος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δικαιούται δύο εισιτήρια (δηλαδή συνολική αξία 10 ευρώ
για τα δύο άτομα).
Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά από τα γραφεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
(Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος, Αθήνα) καθημερινά από τη ∆ευτέρα 15 Ιανουαρίου
2018 μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων από τις 08:30 π.μ. έως τις 16:15 μ.μ. Θα
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες και διευκρινίσεις, μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον αρμόδιο Γραμματέα Πολιτισμού του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., συνάδελφο
Γιώργο Τασιόπουλο στο τηλ. 2103349913 (διεπ. 19913).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
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