ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Σοφοκλέους 15, τηλ: 2103349999 - 2103349927 (Γραμματεία Πολιτισμού)

Αθήνα 16 .12. 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 97

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η Γραμματεία Πολιτισμού του ΣΥΕΤΕ όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έκλεισε
παιδικές παραστάσεις τις οποίες μπορούν να τις παρακολουθήσουν

ΜΟΝΟ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ από 3-11 ετών.
1.ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Λεωφ.Συγγού 143, τηλ:2109315600

« Ως την Άκρη του Ονείρου»

κειμ-σκην: Κέλλυ Σταμουλάκη Μουσική Λαυρέντης Μαχαιρίτσας ερμηνεύει ο
Βασίλης Λέκκας. Ως την άκρη του ονείρου… θα μας πάει η ιστορία της μικρής
Πετρίνας, που με μοναδικές «αποσκευές» μια ψυχή γενναία και μια καρδιά αθώα
ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο εμπόδια και αντιξοότητες, διατηρώντας όμως την
αισιοδοξία και την πίστη της, για να συναντήσει τελικά την φιλία, την αγάπη και την
καλοσύνη. Ένα έργο που αποδεικνύει ότι αν πιστέψεις στο καλό θα το συναντήσεις!.
Ένα παραμύθι με πολύ χιούμορ, περιπέτεια, εκπλήξεις και ανατροπές…

Κυριακή

19/01/2014

ώρα

11:00 π.μ.

2.ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βας.Σοφίας και Κόκκαλη Αμπελόκηποι, τηλ:2107282333

«Το Νησί των θησαυρών» Ο Θωμάς Μοσχόπουλος προσκαλεί μικρούς και

μεγάλους σε ένα συναρπαστικό ταξίδι παρέα με πειρατές, μονοπόδαρους ναυτικούς,
παπαγάλους, χάρτες κ.α θα μας ταξιδέψει σε ένα επικίνδυνα αστείο και
συναρπαστικό κυνήγι θησαυρού, θα μας πάει σε καπηλειά λιμανιών, σε πύργους, θα
μας σαλπάρει με ιστιοφόρα και θα μας φτάσει σε νησιά με φοινικόδεντρα, ναυαγούς
και εγκαταλελειμμένα φρούρια κουρσάρων……..

Σάββατο

18/01/2014

ώρα

11:00 π.μ.

3.ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΤΡΙΑΝΟΝ
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων
«Η Χιονάτη» …ένα μαγικό αισιόδοξο παραμύθι που μας επιτρέπει να ταυτιστούμε

με αρχέτυπες καταστάσεις και εμπειρίες, όπως η σύγκρουση καλού και κακού,
θάρρους και δειλίας, μοναξιάς και κοινωνικοποίησης. Έτσι με οδηγό το φιλοσοφημένο
αυτό παραμύθι και μέσα σε ένα εμπνευσμένο σκηνικό, με μαγικούς φωτισμούς και
υπέροχα κουστούμια, με η χρήση σκιάς και κούκλας ηθοποιοί και μουσικοί που
παίζουν και τραγουδούν ζωντανά επί σκηνής υπέροχους σκοπούς από όλο τον κόσμο
μας αφηγούνται την περιπέτεια της Χιονάτης και των επτά μικρών νάνων!

Κυριακή

19/01/2014

ώρα

2:30 μ.μ.

ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ
ΜΟΝΟ 1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Συνάδελφοι που έχουν 1-3 παιδιά δικαιούνται 1 κάρτα συνοδού.
Από 4 παιδιά και πάνω δικαιούνται 2 κάρτες
ΤΙΜΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥΣ 5 €
( τα παιδιά δωρεάν)
Η παραλαβή των καρτών θα γίνει από τις ΕΑΚ ή από το σύνδεσμο ή από τον
κάθε συνάδελφο ατομικά, προσκομίζοντας συμπληρωμένη την συγκεντρωτική
κατάσταση με σειρά προτίμησης των θεάτρων και τα χρήματα των συνοδών ,
από τα γραφεία του ΣΥΕΤΕ Σοφοκλέους 15 στις 7/01/2014 ημέρα Τρίτη
ώρ 8:30 π.μ έως 4:30 μ.μ.μέχρι εξαντλήσεως των καρτών.
ΠΡΟΣΟΧΗ : δεν θα γίνονται κρατήσεις

Για το Σ.Υ.ΕΤΕ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Με τη συγκεντρωτική κατάσταση συμπληρωμένη και προσκομίζοντας τα χρήματα θα γίνει η παραλαβή των καρτών για τα παιδικά θέατρα
από τις7/01/2014 ημέρα Τρίτη από τα γραφεία του ΣΥΕΤΕ ώρες 8.30- 4.30 μ.μ. μέχρι εξαντλήσεως.

Συμμετοχή συνοδού 5 € παιδιά δωρεάν.

