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Θεατρική παράσταση

Σελ Παραζθεσή 16 Μαρηίοσ 2018 θαη ώρα 20.00, νη εθπαηδεπηηθνί, κέιε ηνπ ζπιιόγνπ,
κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζεαηξηθ ή παξάζηαζε ΣΕΛΘΟ ΚΑΖΑΝΣΖΘΔΗ «Η δωή
ηοσ όιε» ζην «ΘΕΑΣΡΟΝ» Κέληξν Πνιηηηζκνύ «Διιεληθόο Κόζκνο», Πεηραηώς 254, Σαύρος.
Έλα έξγν-αλαθνξά ζηνλ «κύζν» ηνπ κεγάινπ Έιιελα ηξαγνπδηζηή ηέιηνπ Καδαληδίδε θαη ζηε δσή
ησλ κνπζηθώλ ηεο επνρήο ηνπ.
Έλα πξνζθπγόπνπιν, γηνο ηνπ Υαξάιακπνπ Καδαληδίδε από ηνλ Πόλην θαη ηεο Γεζζεκαλήο από ηε
Μηθξά Αζία, μεθηλάεη ηε δσή ηνπ κε αληίμνεο ζπλζήθεο θαη γίλεηαη ν κεγαιύηεξνο ηξαγνπδηζηήο ηεο
ζύγρξνλεο Διιάδαο. Πξόθεηηαη γηα κηα κπζηζηνξεκαηηθή αθήγεζε ηεο δσήο ηνπ κέζα από ηα κάηηα ησλ
δηθώλ ηνπ αλζξώπσλ, αιιά θαη κηα ηνηρνγξαθία ησλ κνπζηθώλ ηεο επνρήο.
Οη κεγάινη ζπλζέηεο, ν Παπατσάλλνπ, ν Υηώηεο, ν Σζηηζάλεο, ν Πάλνπ, ν Υαηδηδάθηο, ν Θενδσξάθεο,
ηα δηάζεκα θέληξα, όπσο ε «Σξηάλα» ηνπ Υεηιά, θαζώο θαη νη κεγάιεο δηζθνγξαθηθέο επηηπρίεο όισλ
ηνπο πεξλάλε κέζα από ην έξγν θαη θσηίδνπλ γλσζηέο θαη άγλσζηεο πηπρέο ηεο επνρήο. Αθνύγνληαη νη
κεγάιεο επηηπρίεο ηνπ ηέιηνπ πνπ αγάπεζαλ γεληέο θαη γεληέο Διιήλσλ θαη δεκηνύξγεζαλ ηνλ «κύζν»
ηνπ Καδαληδίδε.
Ο ηέιηνο Καδαληδίδεο αγαπήζεθε θαλαηηθά, κπήθε ζηηο θαξδηέο θαη ζηα ζπίηηα ησλ αλζξώπσλ θαη
ηξαγνπδήζεθε όζν ιίγνη. ην πξόζσπό ηνπ θαη ζηηο κεγάιεο ηνπ επηηπρίεο, όινη βξίζθνπλ έλα θνκκάηη
ηεο δηθήο ηνπο δσήο.
Σν ηεξάζηην θαιιηηερληθό ηνπ ζηίγκα είλαη απηό πνπ ελέπλεπζε ηνπο δεκηνπξγνύο λα γξάςνπλ έλα έξγν
αθηεξσκέλν ζηε ρξπζή επνρή ηνπ ιατθνύ βάξδνπ, γεκάην από ηα ηξαγνύδηα πνπ αγαπήζεθαλ από ηνπο
παιηόηεξνπο θαη ηξαγνπδηνύληαη αθόκα θαη ζήκεξα από ηνπο λεόηεξνπο.

Πρωηαγωληζηούλ:
Διηζάβεη Κσλζηαληηλίδνπ, Μειέηεο Ζιίαο, Γεκήηξεο ηαξόβαο, Νίθε Παιιεθαξάθε, ηαύξνο
Νηθνιαΐδεο, πύξνο Μεξηαλόο, Κώζηαο Βειέληδαο, Αλαζηαζία θνπειίηε, Μαξηιέλα Γήκα, Υξήζηνο
Βειηάλν.
Μαδί ηνπο ε Νεθέιε Οξθαλνύ & ν Μηράιεο Μεηξνύζεο
«Γηνξδάλεο» ν Αληώλεο Λνπδάξνο
Παραθαιούληαη οη ζσλάδειθοη λα δειώζοσλ ζσκκεηοτή, κέτρη θαη ηε Δεσηέρα 12 Μαρηίοσ,
ζηο e-mail: takisroumpis@yahoo.gr
Δηάρθεηα παράζηαζες: 2 ώρες θαη 30 ιεπηά
Σηκή εηζηηερίοσ 10€
Παραιαβή εηζηηερίωλ ζηελ είζοδο ηοσ ζεάηροσ
Ώρα προζέιεσζες 19.30
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