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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
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Ερασιτεχνικό Θέατρο Δήμων Αττικής
(Όποιος ξέρει να γελά, ξέρει και να ζήσει)

Το Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής, ανοίγει και πάλι τις πύλες του για 5η χρονιά. Μια προσπάθεια σε πείσμα των καιρών, που εξακολουθεί μέσα από την τέχνη του θεάτρου να κάνει πράξη
τα όνειρα και προσδοκίες όλων μας, για δημιουργική
περέμβαση στις τοπικές μας κοινωνίες.
Στόχος κάθε συλλογικής προσπάθειας για την παραγωγή πολιτισμού μέσα σε μια οργανωμένη κοινωνία, είναι
να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ανθρώπων, γιατί το
Θέατρο αποτελεί όχι μόνο γνήσια μορφή έκφρασης των
εσωτερικών δυνατοτήτων του ανθρώπου, αλλά και μέσο
καλλιέργειας, γνώσης και εξύψωσης των ανθρώπινων
κοινωνιών και σ’ αυτήν την προσπάθεια ο θεσμός της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει κυρίαρχο ρόλο.
Μέρος των πολιτιστικών δράσεων και δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι το θέατρο, που άνθισε σε
κάθε δήμο μέσα από την ερασιτεχνική δημιουργία.
Στο φετινό πρόγραμμα του Διαδημοτικού Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικού Θεάτρου συμμετέχουν επιλεγμένες παραστάσεις με άξονες, τόσο την ανάδειξη της ποιοτικής
ερασιτεχνικής δημιουργίας, όσο και την παροχή ευκαιριών σε ολοένα και περισσότερους πολίτες της Αττικής,
να παρακολουθήσουν δωρεάν, Θέατρο στην πόλη τους.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
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Ελάτε λοιπόν, να αντιμετωπίσουμε με γέλιο όλα όσα
συμβαίνουν γύρω μας, μιας και το Διαδημοτικό Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικού Θεάτρου, γορτάζει τα πέντε χρόνια του
και είναι αφιερωμένο στην Κωμωδία.
Συντονιστική Επιτροπή
Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου
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«ΠΑΡΑΞΕΝΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟΥ ΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ»
Συντελεστές
Σκηνοθεσία:
Σκηνικά - κοστούμια:
Μουσική επιμέλεια:
Φωτισμοί:
Κατασκευή σκηνικών:
Ενοικίαση κοστουμιών:

Γιάννης Δεγαϊτης
Άρης Γεωργακόπουλος
Γιάννης Δεγαϊτης
Άρης Γεωργακόπουλος
Θάνος Μπαράτας
Βεστιάριο ΣΥΡΟ

Α’ ΜΕΡΟΣ

Διανομή

«Η ΠΑΛΗΟΓΛΩΣΣΑ»
ΝΕΥΤΩΝ ΑΡΚΑΝΤΗΣ:
ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΚΑΝΤΗ:
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΡΟΔΑΝΗ:
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ:

«ΥΠΟ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΝ»
ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΩΔΙΚΕΛΗΣ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΡΕΧΤΥΛΟΣ:
ΣΟΛΩΜΩΝ ΚΑΡΝΟΥΡΗΣ:
ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΡΝΟΥΡΗ:
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΝΟΥΡΗ:
ΤΖΑΝΙΩ:
ΑΡΓΥΡΗΣ:

Κωστάς Κουτρής
Ευαγγελία Καραγεώργη
Σοφία Μάνεση
Άκης Λιακόπουλος

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος
Γιώργος Ρηγόπουλος
Δημήτρης Παπασχοινόπουλος
Μάνια Βλαχογιάννη
Φαίη Πουλίδου
Μίνα Πολιτοπούλου
Κώστας Πουλής

B’ ΜΕΡΟΣ

ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ ΝΙΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗ

Λίγα λόγια για το έργο

ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ο

Τέσσερεις από τις πολλές μονόπρακτες κωμωδίες του Ν. Λάσκαρη (αρχές
του 1900) όπου διακωμωδεί την υπερβολή στα γεγονότα, την άγνοια των ανθρώπων όλων των στρωμάτων, το κακεντρεχές κουτσομπολιό, μαζί με κρυφούς και φανερούς έρωτες, απιστίες που έγιναν, όπου τα μπερδέματα που
δημιουργούνται προκαλούν παρανόηση, σύγχυση και ανακατωσούρες. Μικρές
ιστορίες με πλούσιο φαρσικό στοιχείο, καυτηριάζοντας ταυτόχρονα πρακτικές
σκέψεις και απόψεις της εποχής, βλέποντάς τα από κωμική πλευρά, καθώς τα
πρόσωπα είναι καρικατούρες στη δίνη των πεπραγμένων.
Ελπίζουμε να τα απολαύσετε.

«ΜΑΥΡΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ»
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥΡΛΟΥΜΠΗ:
ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΡΛΟΥΜΠΗ:
ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΠΑΡΔΕΛΗ:
ΤΡΙΑΝΤΗΣ:
ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ:
ΓΙΟΥΣΟΥΦ:
ΜΑΣΤΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:

Ευαγγελία Καραγεώργη
Σοφία Νικητάκη
Μάρω Μελισσάρη
Γιάννης Τσίμπρος
Φαίη Πουλίδου
Κώστας Κουτρής
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

«ΤΟ ΚΟΚΚΑΛΑΚΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΔΑΣ»

ΝΑΣΟΣ ΧΑΪΜΑΛΗΣ:
ΛΟΛΑ ΧΑΪΜΑΛΗ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΣΟΥΡΝΤΙΝΗΣ:
ΠΑΝΤΕΛΗΣ:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

Άκης Λιακόπουλος
Μίνα Πολιτοπούλου
Δημήτρης Παπασχοινόπουλος
Κώστας Πουλής
Μαρία Δέτση
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