ΠΡΟΚΛΖΖ

Σν Γεκνηηθό Θέαηξν Πεηξαηά, έρεη ηε ραξά λα ζαο πξνζθαιέζεη ζηελ
πξσηόηππε παξάζηαζε ηνπ Γήκνπ Αβδειηώδε ''Ο Μεγαιέμαλδξνο Νηθάεη ηνλ
Γξάθν'' γηα παηδηά θαη λένπο, πνπ ζπλδπάδεη ηε καγεία ηνπ Θεάηνμο Σηζώκ ιε ηδ
ιαβεία ημο Αοεεκηζημύ Θεάηνμο.
αο πεξηκέλνπκε! Πξόθεηηαη γηα κηα παξάζηαζε εκπεηξία γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο!

Γεκνηηθό Θέαηξν Πεηξαηά
Κπξηαθή 8 Οθησβξίνπ 2017 ζηηο 11.00
Δίζνδνο Διεύζεξε

*Απαναίηδηδ δ ηνάηδζδ εέζδξ ιε email ζημ ekpa.dithepi@gmail.com έςξ ηδκ

Παναζηεοή 6 Οηηςανίμο 2017

Οη παξαζηάζεηο απνθιεηζηηθά γηα ρνιεία, μεθηλνύλ
ηελ Σξίηε 21 Ννεκβξίνπ, θαη είλαη πεξηνξηζκέλεο, όπσο ζα δείηε ζηνλ πξνγξακκαηηζκό πνπ
ζαο ζπλάπηνπκε.

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΗΝΗ
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«Ο Μεγαιέμαλδξνο Νηθάεη ηνλ Γξάθν»
ΤΓΓΡΑΦΖ-ΚΖΝΟΘΔΗΑ, Γήκνο Αβδειηώδεο

Ζ πξσηόηππε παξάζηαζε ηνπ Γήκνπ Αβδειηώδε
γηα παηδηά θαη λένπο
πνπ ζπλδπάδεη ηε καγεία ηνπ ΘΕΑΣΡΟΤ ΚΙΩΝ
κε ηε καγεία ηνπ ΑΤΘΔΝΣΗΚΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ

Σν Γεκνηηθό Θέαηξν Πεηξαηά θηινμελεί ζηελ Παηδηθή θελή ηελ εκβιεκαηηθή
παξάζηαζε ηνπ ζεκαληηθνύ καο ζθελνζέηε Γήκνπ Αβδειηώδε «Ο Μεγαιέμαλδξνο
Νηθάεη ηνλ Γξάθν», κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζην θείκελν θαη ηε ζθελνζεζία , ζπλνδεία
δσληαλήο κνπζηθήο κε νξρήζηξα.
Πξόθεηηαη γηα κηα εληππσζηαθή αλαλεσκέλε κνξθή ηεο παξάζηαζεο πνπ
πξσηνπαξνπζηάζζεθε ην 2007 κε ηίηιν, «Ο Μεγαιέμαλδξνο & ν Καηαξακέλνο
Γξάθνο», κε θαζνιηθή απνδνρή, θαη δηζπξακβηθέο θξηηηθέο, ζαλ κηα θαηλνηόκνο
κνλαδηθή ζεαηξηθή εκπεηξία, ε νπνία ζπλδπάδεη ηε καγεία ηνπ απζεληηθνύ ζεάηξνπ
κε ηε γνεηεία ηνπ ζεάηξνπ θηώλ, αλαδεηθλύνληαο θαη ζπλνςίδνληαο
δξακαηνπξγηθά θαη αηζζεηηθά, ην πλεύκα θαη ηνλ δηαρξνληθό ραξαθηήξα ηνπ
ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ.
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Η ζθελή ηνπ Γεκνηηθνύ ζεάηξνπ Πεηξαηά κε ηε ρξήζε εηδηθώλ θαηαζθεπώλ αιιά θαη
θσηηζκώλ ιεηαιμνθώκεηαζ ζε έλα ηεξάζηην Θέαηνμ Σηζώκ.
Δμαηξεηηθέο εξκελείεο, εληππσζηαθά θνζηνύκηα, εηδηθά εθέ θαη πςειέο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θάλνπλ ηελ παξάζηαζε
«Ο Μεγαιέμαλδξνο Νηθάεη ηνλ Γξάθν»
έλα εηθαζηηθό ζαύκα θαη κηα κνπζηθή παλδαηζία πνπ πξνζθέξεη ζηα παηδηά
απόιαπζε, εμάπηεη ηελ θαληαζία , ςπραγσγεί θαη ελζνπζηάδεη.
Σα παηδηά θαη νη ζπλνδνί ηνπο ζα δνπλ κηαλ πςειήο αηζζεηηθήο, κνπζηθή ζεαηξηθή
παξάζηαζε, κε απαξάκηιιεο ζθελέο δξάζεο θαη ρηνύκνξ, πνπ ζπλζέηνπλ έλα
ζύγρξνλν αιιεγνξηθό, αιιά εύιεπην παξακύζη γηα ηε ζσηεξία ηνπ Πιαλήηε Γε, κε
ζεαηξηθή καγεία θαη πεγαία ζπγθίλεζε.
Έρεη ζπληαρζεί από ηελ ζεαηξνιόγν-εθπαηδεπηηθό θ. Ζξώ Πνηακνύζε, θύιιν
εξγαζίαο ζρεηηθό κε ηελ παξάζηαζε, πνπ ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ, γηα λα επεμεξγαζζνύλ θαη λα ζπγθξίλνπλ κε
ηνπο καζεηέο ηνπο, πώο ηα ζπκβνιηθά θαη αξρεηππηθά ζηνηρεία θαη νη ήξσεο ηνπ
ζεάηξνπ θηώλ κεηακνξθώλνληαη εδώ, ζε ζύγρξνλα, κε λένπο δηαθξηηνύο ξόινπο,
πνπ αθνξνύλ ηελ ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα, θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ
θόβνπ θαη ηεο ακθηβνιίαο.
Έγξαςαλ γηα ηελ παξάζηαζε:
«Έιεζκα άκαοδμξ από εαοιαζιό Ο Ααδεθζώδδξ ιαξ έδςζε έκα ιεβάθμ ιάεδια. Μαξ βμήηεοζε
δζδάζημκηάξ ιαξ πςξ δ ηέπκδ είκαζ ύθμξ, είκαζ νοειόξ, είκαζ ηεπκζηή, είκαζ αζηδηζηή, είκαζ θζηόηδηα,
είκαζ αηνίαεζα, ζαθήκεζα ηαζ μοζία. Τμ εζηαζηζηό εαύια ημο Ααδεθζώδδ ιαξ ηάκεζ πθέμκ απαζηδηζημύξ
ηαζ μπθζζιέκμοξ απέκακηζ ζηδ θηήκζα, ηδ ιεηαιμκηενκζά ηαζ ηδκ ηζηξ αζζεδηζηή ημο πθαζηζημύ». Κώζηας
Γεωργοσζόποσλος, Σα Νέα, 2008
“Σηδκμεεζία αζύθθδπηδ, ηείιεκα δνμζενά ηαζ θνέζηα, θςηζζιμί ελαζνεηζημί, όθα ιε ηδ ζθναβίδα
Ααδεθζώδδ”.Τμ ένβμ απεοεύκεηαζ ακεπζθύθαηηα ζε παζδζά ιζηνά, ιεβάθα, αθθά ηαζ εκήθζηα”.
Εθημερίδα Πολίηης, ΥΙΟ, 2007
“Ο Γήιμξ Ααδεθζώδδξ ειπκέεηαζ από ηδκ εθθδκζηή πανάδμζδ ηαζ θμβμηεπκία, ζιζθεύεζ ημ θόβμ ηαζ ηδκ
εζηόκα, ακαδεζηκύμκηαξ ηδκ μοζία ηδξ μιμνθζάξ ιε απθόηδηα ηαζ βκδζζόηδηα όπςξ ημ ηαηαθένκμοκ μζ
αθδεζκμί πμζδηέξ” Τέημζμ αναπκμΰθακημ ζημθίδζ κα «κηύκεζ» ημοξ δεμπμζμύξ πνςηίζηςξ, αθθά ηαζ ημκ
πενίβονμ δεκ έπμοιε λακαδεί ζ’ εθθδκζηή παναβςβή». Ελεσθεροησπία, 2008 Γιώργος Βιδάλης
«Η πανάζηαζδ είκαζ έκα αήια ηαίνζμ όπζ ιόκμ βζα ηδ ιμκηένκα αλζμπμίδζδ ημο πμθύηζιμο αοημύ είδμοξ,
αθθά ηαζ βζα ημ εέαηνό ιαξ βεκζηόηενα ηαζ βζα ηδκ ακαγήηδζδ ημο ηνόπμο ιε ημκ μπμίμ ιπμνεί ηακείξ κα
δδιζμονβήζεζ ααζζζιέκμξ ζημοξ θασημύξ ηώδζηεξ». “Όθα ζημ ένβμ ηαζ ζηδκ πανάζηαζδ είκαζ
ηαοημπνόκςξ απόθοηα πζζηά ζημ είδμξ ηαζ νζγζηά ιεηαηζκδιέκα..Τμ παζπκίδζ ιε ηα θώηα ηαζ ηα
ιζκζιαθζζηζηά ζηδκζηά πμθθαπθαζζάγεζ εονδιαηζηά ηδ βμδηεία ημο ιπενκηέ, οθμπμζώκηαξ εεαηνζηά έκακ
ηόζιμ ιαβείαξ πμο είκαζ ηαζ ηόζιμξ μοζίαξ». Ελεσθεροησπία 2008 Πέπη Ρηγοπούλοσ
«Ο Γήιμξ Ααδεθζώδδξ ηαηαθένκεζ κα πακηνέρεζ ηδ ιαβεία ημο εεάηνμο ιε ηδ βμδηεία ημο Θεάηνμο
Σηζώκ ζε ιζα πανάζηαζδ πμο εκηοπςζζάγεζ». Αγγελιοθόρος 2008, Θεζζαλονίκη Γιώηα ωηηροπούλοσ
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«Τμ εβπείνδια ημο Γήιμο Ααδεθζώδδ εκηάζζεηαζ ζε ιζα επζεοιδηή ζημοξ ηαζνμύξ ιαξ επζζηνμθή ζηζξ
νίγεξ, όπζ ςξ παθαζμθζεζηή ζδεμθμβία μύηε ςξ ζοκηδνδηζηόξ δμβιαηζζιόξ ιζαξ ηάπα αηζκδζίαξ ηςκ
ηαθθζηεπκζηώκ ιμνθώκ. Αθθά ιζα επακελέηαζδξ ηςκ ανπώκ, εκόξ ακαζημπαζιμύ, ιζαξ επίζηερδξ ζηα
ανπέηοπα». Κώζηας Γεωργοσζόποσλος, Σα Νέα, 2008
«Ο Ααδεθζώδδξ έζηδζε έκα ζηαονμδνόιζ ηεπκώκ ηαζ ηεπκζηώκ, εζηόκςκ ηαζ ιύεςκ, επακελεηάγμκηαξ
ανπέηοπα ηαζ παναδόζεζξ, αθαζνώκηαξ δμβιαηζζιμύξ ηαζ ηαεδθώζεζξ. Τμ απμηέθεζια: Μζα ζύβπνμκδ
εζημκμπμζία ιε ακαβκςνίζζιμοξ ηώδζηεξ, πμο δεκ ακαπανάβεζ αθθά δδιζμονβεί εη κέμο ηδ ιαβεία ηδξ
αοηαπάηδξ, ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ηδξ αθαίνεζδξ». Η Καθημερινή, 2008 Μαρία Καηζοσνάκη
«Ο Γ. Ααδεθζώδδξ πώνζζε ηδ ζηδκή ζε ηνία επίπεδα: ζημ πνώημ ηζκμύκηαζ γςκηακά μζ δεμπμζμί, ζε
πνώημ πθάκμ, ζε ηνίημ, οπάνπεζ έκαξ ηενάζηζμξ ιπενκηέξ, όπμο ηζκμύκηαζ άθθμζ δεμπμζμί ςξ ζηζέξ ηαζ
ζημ δεύηενμ ακάιεζα ζηα δύμ, ανίζημκηαζ μζ ιμοζζημί πμο παίγμοκ γςκηακά. Αζζεδηζηά δ πανάζηαζδ
είκαζ εκηοπςζζαηή». Ριζοζπάζηης, 2008 Θανάζης Καραγιάννης
«Σε ιία επμπή πμο πενζζζεύεζ δ πμθζηζζηζηή έηπηςζδ μ Γήιμξ Ααδεθζώδδξ ιε ιέζα θζηά, δίπςξ κα
ηαηαθύβεζ ζηδκ εύημθδ θύζδ ημο εηποδασζιέκμο αζηεσζιμύ ιε ζελμοαθζηά οπμκμμύιεκα ηαζ ακαθμνέξ
ζηδ ζύβπνμκδ πμθζηζηή, ηαηόνεςζε κα ακαδείλεζ ιμκαδζηά ιαζ ιεβάθδ ζπμθή θασηήξ ηέπκδξ. Η
πανάζηαζδ ήηακ ιαβζηή ζε όθα ηα επίπεδα.
Η πνςηόηοπδ ζηέρδ ηδξ πνδζζιμπμίδζδξ ηαοηόπνμκα
γςκηακώκ δεμπμζώκ ηαζ ιπενκηέ, δ ιοζηαβςβζηή ηαζ επίζδξ δ ακεπακάθδπηδ ιμοζζηή ημο ζοκεέηδ
Βαββέθδ Γζακκάηδ». Πέηρος Μοζτούρης Ασλόγσρος, 2009
«Η πανάζηαζδ ιάβερε ημ ημζκό πάνδ ζημκ εοθάκηαζημ ηνόπμ πμο ζοκδύαζε ηδκ ημιέκηζα κηεθ’ άνηε ιε
ηδκ εθθδκζηή πανάδμζδ ημο ημοηθμεεάηνμο». Περιοδικό Status, 2009
Ο εθθδκζηόξ ηαζ παβηόζιζμξ ιύεμξ ημο δναημηηόκμο ήνςα Μεβαθέλακηνμο, ζοκηνμθεοιέκμο από ημκ
ηθαοζίβεθς ημο λοπόθοημο Καναβηζόγδ αλζμπμζείηαζ ιε ζεααζιό, αθθά ηαζ ηαθθζηεκπζηή ηόθιδ. Μζα
πανάζηαζδ πμο αλίγεζ κα πνμαθδεεί ηαζ έλς από ηα ζύκμνα ηδξ πώναξ, ηαεώξ απμηεθεί άνζζημ πνέζαδ
ημο πμθζηζζιμύ ιαξ ηαζ ζδιακηζηή εθθδκζηή πνόηαζδ ζημ δζεεκέξ εεαηνζηό βίβκεζεαζ». Γν. Γιάγκος
Ανδρεάδης«
«Ο Καναβηζόγδξ ζηα πένζα ημο Γήιμο Ααδεθζώδδ, απμηηά έκα κέμ πνόζςπμ. Σηδκ πανάζηαζή ημο μ Γ.
Ααδεθζώδδξ ζοκδοάγεζ εέαηνμ, ηζκδιαημβνάθμ ηαζ εέαηνμ ζηζώκ, ιε ζημζπεία ηαζ από ημ αςαό ζζκειά,
βζα κα δδιζμονβήζεζ ιία «θασηή όπενα πμο απεοεύκεηαζ ζε άημια δθζηίαξ από 3,5 έςξ 103,5 πνόκςκ».
ΔΠΤΑ, 2009 Εσάννα Βενάρδοσ
«Καηαπθδηηζηή πανάζηαζδ από έκακ από ημοξ πζμ λεπςνζζημύξ δδιζμονβμύξ ηδξ κεόηενδξ βεκζάξ, πμο
ζοβηεκηνώκεζ ηδκ απθόηδηα ηαζ ηδκ ηνοθενόηδηα ημο γςβνάθμο Θεόθζθμο, ημκ ενςηζζιό ημο Τζζηζάκδ
ηαζ ηδ εοιμζμθία ημο Τζανμύπδ». Μαηεδμκία, 2007 πύρος Παγιαηάκης
«Τμ εαοιαζηό ζηδκ πανάζηαζδ είκαζ πςξ μ Ααδεθζώδδξ ηαηάθενε, ιε θζηόηδηα, αηνίαεζα, αιεζόηδηα ηαζ
έιπκεοζδ, ακηθώκηαξ ηόζμ από ημ ιύεμ ημο Καναβηζόγδ όζμ ηαζ από ημοξ ιύεμοξ ηδξ Ανπαζόηδηαξ,
ζδζαίηενα ηα μιδνζηά έπδ, κα θηζάλεζ έκα εέαηνμ πμο, όπςξ ηαζ ηα βναθηά ημο Μαηνοβζάκκδ ή μζ πνζιζηίθ
γςβναθζέξ ημο Θεόθζθμο, είκαζ ηαεανά θασηό Θέαηνμ γςκηακό, ιε νοειό ηαζ ηίκδζδ, ιζα ημθιδνή,
όιμνθδ ειπεζνία –ιδκ ημ πάζεηε!». Ελεσθεροησπία, 2009

Δηζαγσγή ζην έξγν
Η παλέκνξθε Ρεγνπνύια(Γε), κνλαρνθόξε ηνπ Βεδύξε, ηνπ Αλώηαηνπ άξρνληα ηεο
Πόιεο, θηλδπλεύεη λα ράζεη ηε δσή ηεο, από έλαλ Γξάθν πνπ θαηαιακβάλεη μαθληθά
ην κνλαδηθό Τδξαγσγείν ηεο Πόιεο, θαη απαηηεί λα ηξώεη θάζε κέξα όζνπο
αλζξώπνπο ζέιεη, γηα λα εμαθνινπζεί λα παξέρεη λεξό ζηνπο θαηνίθνπο ηεο.
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Ο Βεδύξεο, ώζπνπ λα δεη ηη ζα θάλεη κε ηνλ Γξάθν, απνθαζίδεη λα γίλεηαη αδέθαζηε
θαη αδηάβιεηε θιήξσζε, γηα ην πνηνί ζα είλαη ηα επόκελα ζύκαηα, θαη λα ην
καζαίλνπλ κόλν ηα ίδηα ηα ζύκαηα κπζηηθά από ηνλ έκπηζην αγγειηνθόξν
Υαηδεαβάηε, ώζηε λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε ηάμε θαη ε θνηλσληθή γαιήλε από παληθό.
Μηα κέξα όκσο ν θιήξνο πέθηεη θαη ζηε κνλαρνθόξε ηνπ ίδηνπ ηνπ Βεδύξε, ηελ
ζετθήο νκνξθηάο, Ρεγνπνύια ηνπ, πνπ όινη ηελ αγαπνύλ, αιιά πεξηζζόηεξν απ’
όινπο ν Υαηδηαβάηεο.
Ο Υαηδεαβάηεο, έρνληαο νξηζζεί από ηνλ Αλώηαην Άξρνληα, ηνλ Βεδύξε, λα
εηδνπνηεί πξνζσπηθά θαη κπζηηθά, ηα ππνςήθηα ζύκαηα ηνπ Γξάθνπ, έξρεηαη πξσί
πξσί λα ην πεη ζπληεηξηκκέλνο ζηελ Ρεγνπνύια, πνπ ηόζν πνιύ αγαπά. Φιέγεηαη λα
ηε ζώζεη, αιιά έρεη παξαιύζεη ηόζν πνιύ από ην θόβν ηνπ Γξάθνπ, πνπ νύηε κπνξεί
λα ην δηαλνεζεί.
Πνηνο είλαη απηόο, ινηπόλ, πνπ ζα ηνικνύζε λα ηεο ζώζεη ηε δσή, ληθώληαο ηνλ
Γξάθν;
Φηάλνληαο κπξνζηά ζην Παιάηη γηα λα ηεο θέξεη ην κήλπκα, πέθηεη πάλσ ζηνλ
Καξαγθηόδε πνπ θνηκάηαη, θαξδύο πιαηύο κεο ζην δξόκν. Σν απόηνκν θαη ζνξπβώδεο
μύπλεκά ηνπ, πξνθαιεί ηελ επέκβαζε ηνπ Αξρεγνύ ηεο θξνπξάο ηνπ Βεδύξε, θαη ηα
πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη δξακαηηθά αιιά θαη πνιύ αζηεία…

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΣΗ ΠΑΡΑΣΑΗ:
θεληθόο ρώξνο – Υνξνγξαθία – Φσηηζκνί,
Κείκελν – θελνζεζία : Γήκνο Αβδειηώδεο
Μνπζηθή – ζηίρνη ηξαγνπδηώλ: Βαγγέιεο Γηαλλάθεο
Κνζηνύκηα – κάζθεο : Μαξία Παζζαιή
Γιππηά – Μάζθεο Αξηζηείδε Παηζόγινπ
θεληθά: Νηθόιαο Υαηδήο
Γηδαζθαιία Υνξνγξαθίαο: Μαξηκύιιε Αζεκαθνπνύινπ
Βνεζνί ζθελνζέηε: Καηεξίλα Βνζθνπνύινπ, Ζσάλλα παλνύ,
Αθξνδίηε ππξνπνύινπ
ΓΙΑΝΟΜΗ:
Καξαγθηόδεο: Κσλζηαληίλνο Παζζάο
Τπαζπηζηήο Βαζηιηά– Μεγαιέμαλδξνο: Γαλάε Ρνύζζνπ
Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 210 4143 310, 210 4143 360
Γηεύζπλζε: Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ 32 & Βαζ. Γεσξγίνπ, Πεηξαηάο

Αξρεγόο Φξνπξάο Βειεγθέθαο – Μπαξκπαγηώξγνο: Θεκηζηνθιήο Καξπνδίλεο
Υαηδεαβάηεο: Γηώξγνο Νηθόπνπινο
ηνπο ξόινπο ηεο Γνξγόλαο – θηάο Αθεγήηξηαο - Ρεγνπνύιαο, ε Βεξόληθα
Αξγέληδε
ΥΟΡΟ ΒΑΣΡΑΥΩΝ, ΠΔΣΔΙΝΑΡΙΩΝ, ΦΩΝΩΝ: όινο ν Θίαζνο
ΚΙΝΗΗ Γξάθνπ: Γηώξγνο Νηθόπνπινο
Παίδνπλ επί ζθελήο νη κνπζηθνί:
Αβδειηώδεο Αιέμαλδξνο, πηάλν
Αβδειηώδεο Γηάλλεο, ηύκπαλα, θξνπζηά, κεηαιιόθσλν
Βηιηώηεο Γηάλλεο, Μαληνιίλν, Μπνπδνύθη
Παπνύιηαο Μάξηνο, βηνιί, θιάνπην

Γηεύζπλζε Παξαγσγήο: Αζελά Εώηνπ
Γεκόζηεο ζρέζεηο: Brainco
Παηδαγσγηθό πιηθό – Φύιιν εξγαζίαο καζεηώλ: Ζξώ Πνηακνύζε
Δπηκέιεηα πξνγξάκκαηνο: Αθξνδίηε ππξνπνύινπ
Τπεύζπλε ζρνιηθώλ παξαζηάζεσλ: Ησάλλα ακπάλε
Ζ παξάζηαζε είλαη αθηεξσκέλε ζηε κλήκε ηεο Μαξίαο Γεξάιδε- Παζζαιή,
ραξάθηξηαο, ελδπκαηνιόγνπ, πνπ είρε θηινηερλήζεη ηα ελδύκαηα θαη ηηο κάζθεο
ηνπ έξγνπ.
Δπραξηζηνύκε ην ΟΜΖΡΔΗΟ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ & ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΥΗΟΤ
θαζώο θαη ηελ θ. Γέζπνηλα Παζζαιή, γηα ηελ επγεληθή παξαρώξεζε ελδπκάησλ θαη
αμεζνπάξ ηεο παξάζηαζεο

Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 210 4143 310, 210 4143 360
Γηεύζπλζε: Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ 32 & Βαζ. Γεσξγίνπ, Πεηξαηάο

Οη παξαζηάζεηο απνθιεηζηηθά γηα ρνιεία, μεθηλνύλ
ηελ Σξίηε 21 Ννεκβξίνπ, θαη είλαη πεξηνξηζκέλεο, όπσο ζα δείηε ζηνλ πξνγξακκαηηζκό πνπ
ζαο ζπλάπηνπκε.
Δπηθνηλσλήζηε άκεζα κε ηελ θ. Ησάλλα ακπάλε
ζηα ηει. 210-8101745 / 6944232047
Δμαζθαιίζηε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζαο ζε έλα ζπάλην θαιιηηερληθό
θαη πλεπκαηηθό γεγνλόο.

ΣΗΜΖ ΔΗΗΣΖΡΗΟΤ : 7 ΔΤΡΩ

Γεκνηηθό Θέαηξν Πεηξαηά / Λπθόθσο Production

Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 210 4143 310, 210 4143 360
Γηεύζπλζε: Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ 32 & Βαζ. Γεσξγίνπ, Πεηξαηάο

