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Σελ Κσρηαθή 13 επηεκβρίοσ  2020 θαη ώξα 21.00, νη εθπαηδεπηηθνί , κέιε ηνπ ζπιιόγνπ , 

κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε κνπζηθνζεαηξηθή παξάζηαζε  «Όκορθε πόιε» ζην 

«Ωδείο Ηρώδοσ Αηηηθού» (ηάζε Μεηξό «Αθξόπνιε»). 
 

Λαχθή Ορτήζηρα «ΜΙΚΗ ΘΔΟΓΩΡΑΚΗ» 

 

Δξκελεύνπλ: Γεκήηρες Μπάζες, Μίιηος Παζταιίδες, Φφηεηλή Βειεζηώηοσ, αιίλα Γαβαιά 

 

Πξσηαγσληζηνύλ: Κώζηας Καδάθος, Γηώργος Κηκούιες, Πέγθσ ηαζαθοπούιοσ, Διηζάβεη 

Μοσηάθε, Κφλζηαληίλος Καδάθος, Γηώργος Βάιαρες, Αηκίιηος Ράθηες, Άθες ηδέρες θαη ε 

Λήδα Πρφηουάιηε 

 

Απόδοζε - θελοζεζία: Γηώργος Βάιαρες 

 

Με άμνλα-κύζν ηηο γλσζηέο κεισδίεο ηνπ κεγάινπ καο κνπζνπξγνύ θαη ηελ πνίεζή ηνπ γηα πξώηε 

θνξά ζε ζεαηξηθή ζθελή, ν ζθελνζέηεο Γηώργος Βάιαρες δεκηνπξγεί θαη παξνπζηάδεη κηα ζύγρξνλε 

«Όκορθε πόιε» ηνπ 2020, κηα κνλαδηθή ζεαηξηθή-κνπζηθή ππεξπαξαγσγή, κηα σδή ζηνλ κεγάιν καο 

ζπλζέηε Μίθε Θεοδφράθε, θάησ από ηνλ Ηεξό Βξάρν ηεο Αθξόπνιεο, ζην Ζξώδεην. 
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Μέζα από ηα πνηεηηθά θείκελα πνπ ππνγξάθεη ν Μίθες Θεοδφράθες θαη πεδά θείκελα ηνπ Γηώργοσ 

Βάιαρε, ηα νπνία πξαγκαηεύνληαη θπξίαξρα ζέκαηα ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο θαη ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο – ν έξσηαο, ε μεληηηά, ν ζάλαηνο, ε ξσκηνζύλε – θαη κε ηα γλήζηα ιατθά θαη δηαρξνληθά 

ηξαγνύδηα ηνπ κεγάινπ καο ζπλζέηε πνπ γαινύρεζαλ γεληέο θαη γεληέο, («Όκνξθε πόιε», «Φεγγάξη 

κάγηα κνπ Άθαλεο», «Σεο δηθαηνζύλεο», «Έλα ην ρειηδόλη», «ηξώζε ην ζηξώκα ζνπ», «Βξέρεη ζηε 

θησρνγεηηνληά», θ.ά.), παξνπζηάδεηαη έλα κνληέξλν εηθαζηηθό-νπηηθναθνπζηηθό ζέακα, κε ζύγρξνλε 

ρνξνγξαθία θαη ηε ρξήζε ηνπ video art. 

 

 

Παραθαιούληαη οη ζσλάδειθοη λα δειώζοσλ ζσκκεηοτή, κέτρη ηελ Σεηάρηε 9 επηεκβρίοσ,  

ζηο e-mail: elisavetsp@gmail.com  

 

Περηορηζκέλος αρηζκός εηζηηερίφλ - Θα ηερεζεί ζεηρά προηεραηόηεηας 

 

Σηκή εηζηηερίοσ 20€ (Γ΄ δώλε – πάλφ δηάδφκα) 

 

Σο αληίηηκο ηφλ εηζηηερίφλ ζα θαηαβιεζεί ηελ Πέκπηε 10 επηεκβρίοσ ζηοσς/ζηης 

σπεύζσλοσς/ες ελεκέρφζες ηφλ ζτοιείφλ 

 

Παραιαβή εηζηηερίφλ ζηελ είζοδο ηοσ ζεάηροσ  

 

΄Ωρα προζέιεσζες 20.30 – Γηάρθεηα παράζηαζες: 100' (τφρίς δηάιεηκκα) 

 

 Οη ζέζεηο είλαη αξηζκεκέλεο 

 Έρεη ππάξμεη πξόβιεςε γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεσηηθώλ απνζηάζεσλ κεηαμύ   

ησλ ζέζεσλ 

 Θα ηεξεζνύλ όινη νη θαλόλεο πνπ νξίδνληαη από ηα πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια 

 

Γηα ην Γ.. 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

     Ζ Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

     

     Διηζάβεη ππξηδάθε 
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