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Αγ. Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2018
Αρ. Πρωτ. 19
Προς: Τους συναδέλφους µέλη του
συλλόγου µας.

ΘΕΜΑ: Δωρεάν θεατρική παράσταση για τα παιδιά των συναδέλφων
µελών του Συλλόγου µας [ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΠΠΑ 25/2/2018]
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Περικλής» καλεί τους µικρούς
του φίλους, τα παιδιά των συναδέλφων µελών του Συλλόγου µας, να
απολαύσουν δωρεάν στο ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΠΠΑ τη θεατρική παράσταση :
«Το αγόρι µε τη βαλίτσα», έργο του δηµοφιλέστερου συγγραφέα για παιδιά
και εφήβους Μάικ Κένι
https://www.ticketservices.gr/event/to-agori-me-ti-valitsa-theatrokappa/?lang=el
την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 - ώρα προσέλευσης 13.30 - 14.15 για
παραλαβή εισιτηρίων.
ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΠΠΑ, Διεύθυνση: Κυψέλης 2 Τηλέφωνο: 210 8831068 ,
Κρατήσεις
Γεωργόπουλο

θέσεων
Σωτήρη

στα

µέλη

(τηλ.

του

Δ.Σ.

6973256860),

του

συλλόγου

Τσιρίγο

Νικήτα

µας,
(τηλ.

6974099815) και τη Γιανναρά Γεωργία (τηλ. 6973676947) καθηµερινά
και µέχρι 16 Φεβρουαρίου 2018
Παρακαλούµε δηλώστε εγκαίρως ώστε να γίνει η τελική κράτηση
θέσεων και ας φροντίσουµε να είµαστε όλοι συνεπείς καθώς η
παράσταση

χρηµατοδοτείται

από

τις

συνδροµές

συλλόγου µας.
«Το αγόρι µε τη βαλίτσα»
Μετάφραση: Ξένια Καλογεροπούλου
Σκηνοθεσία: Ηλίας Καρελλάς

των

µελών

του

Ο Δηµήτρης Μακαλιάς στο ρόλο του µικρού Ναζ
Τραγούδι- Σαντούρι: Αρετή Κετιµέ
Μια περιπέτεια σαν του Σεβάχ του Θαλασσινού µε πολλούς ηθοποιούς,
σκιές και ζωντανή µουσική.

Το έργο του δηµοφιλέστερου συγγραφέα για παιδιά και εφήβους στη
Μεγάλη Βρετανία Μάικ Κένι επιλέγει και ανεβάζει τη φετινή σεζόν ο γνωστός
σκιοπαίκτης και σκηνοθέτης Ηλίας Καρελλάς στην υπέροχη µετάφρασηδιασκευή της Ξένιας Καλογεροπούλου στο θέατρο Κάππα (Κυψέλης 2).
Ένα νεαρό αγόρι, που ζει κάπου στη Μέση Ανατολή, φαντάζεται ταξίδια
σαν του Σεβάχ του Θαλασσινού. Όταν ξεσπά πόλεµος, ο µικρός Ναζ ξεκινά το
δικό του διαφορετικό ταξίδι. Διασχίζει ερήµους, βουνά και θάλασσες µε µόνη
συντροφιά την Κρίσια, ένα κορίτσι που έχει και αυτό τον ίδιο προορισµό, ώσπου
να φτάσει στο Βερολίνο και να συναντήσει το µεγαλύτερο αδελφό του, έχοντας
στη βαλίτσα του µοναδικό όπλο τις ιστορίες του.
Το έργο έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει σχετικά µε το προσφυγικό
ζήτηµα, µε τρόπο συγκινητικό αλλά και συχνά διασκεδαστικό. Μια διαφορετική
περιπέτεια που συναρπάζει αλλά και προβληµατίζει θεατές κάθε ηλικίας.
Τον πρωταγωνιστικό ρόλο του αγοριού ενσαρκώνει ο Δηµήτρης
Μακαλιάς ενώ τη µουσική και τα τραγούδια της παράστασης θα ερµηνεύσει
ζωντανά στη σκηνή η Αρετή Κετιµέ.
Παίζουν ακόµα οι ηθοποιοί και µουσικοί: Κατερίνα Αθανασιάδη, Τάσος
Αντωνίου, Γιώργος Γερωνυµάκης, Μαρία Ελευθεριάδη, Έκτορας
Κυριάκου, Φάνης Παυλόπουλος.
Στην παράσταση που έκανε πρεµιέρα 1η Οκτωβρίου 2017 ο Ηλίας
Καρελλάς µε το ιδιαίτερο σκηνοθετικό και σκηνογραφικό του στίγµα, δηµιουργεί
µια παράσταση – πρόταση µε κύριους άξονες το θέατρο σκιών και τη ζωντανή

µουσική, αναδεικνύοντας µε τη δική του µατιά το υπέροχο αυτό κείµενο. Η
χορογράφος Αντιγόνη Γύρα κινεί τους ήρωες του έργου σε έναν κόσµο που
ακροβατεί µεταξύ πραγµατικότητας και παραµυθιού.
«Το αγόρι µε τη βαλίτσα» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα των Γιατρών του Κόσµου.
Συντελεστές
Συγγραφέας: Μάικ Κένι
Μετάφραση: Ξένια Καλογεροπούλου
Σκηνοθεσία/Σκηνογραφία/ Φωτισµοί: Ηλίας Καρελλάς
Κίνηση: Αντιγόνη Γύρα
Σκηνικά Αντικείµενα-Κοστούµια: Αγγελική Μπόζου

Σας περιµένουµε!

