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Θεαηρική παράζηαζη

Σελ Κπξηαθή 25 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ώξα 11.30, ηα παηδηά ηωλ εθπαηδεπηηθώλ, κειώλ
ηνπ ζπιιόγνπ, κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ δωξεάλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Μέγαο
Αιέμαλδξνο» ζην «ΘΕΑΣΡΟΝ» Κέληξν Πνιηηηζκνύ «Ειιεληθόο Κόζκνο», Πεηξαηώο 254, Σαύξνο.

«Μέγαο Αιέμαλδξνο»
Η ηζηνξία ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, κηαο από ηηο ζεκαληηθόηεξεο κνξθέο ηεο παγθόζκηαο ηζηνξίαο.
Έλαο από ηνπο πην εκβιεκαηηθνύο ήξσεο όισλ ησλ επνρώλ κέζα από ηα κάηηα ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε,
ν νπνίνο εμέθξαζε ηε κεγάιε ηνπ αγάπε γηα ηα παηδηά αλαδεκηνπξγώληαο έλαλ Αιέμαλδξν ζε όιεο ηηο
πνιύπιεπξεο όςεηο ηνπ: Αιέμαλδξνο ν άλζξσπνο, Αιέμαλδξνο ν ζεόο, Αιέμαλδξνο ν κπζηηθηζηήο, ν
ζηξαηηώηεο, ν νξακαηηζηήο, Αιέμαλδξνο ν κέγαο.
Μηα νινθαίλνπξγηα ζεαηξηθή δηαζθεπή, κηα ππεξπαξαγωγή κε πνιιή δξάζε, παξακπζέληα
ζθεληθά θαη θνζηνύκηα, ζπαζνγξαθίεο, απζεληηθή κνπζηθή, video art εθαξκνγέο θαη έλαλ ζίαζν
ηαιαληνύρωλ εζνπνηώλ, αλαδεηθλύνληαο όια ηα πξόζσπα, ηα πεξηζηαηηθά, ηνπο κύζνπο θαη ηνπο
ζξύινπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξόζσπν ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ.

Με γιώζζα απιή θαη θαηαλνεηή, ε παξάζηαζε ζθηαγξαθεί, κέζα από ηνλ ραξαθηήξα ηνπ κεγάινπ
ζηξαηειάηε, όιεο ηηο κεγάιεο αξεηέο ησλ Ειιήλσλ, αθνινπζώληαο θαηά πόδαο ηελ πνξεία ηνπ από ηα
δεθαπέληε ηνπ ρξόληα κέρξη ην ηέινο.
Ο Μέκνο Μπεγλήο ελζαξθώλεη ηνλ Μαθεδόλα βαζηιηά ζε έλα ππεξζέακα γεκάην ρξώκαηα, θωο θαη
ζπλαξπαζηηθή πινθή, ην νπνίν απεπζύλεηαη ζε όιε ηελ νηθνγέλεηα, αιιά θαη ζε ζεαηέο όιωλ ηωλ
ειηθηώλ, θαζώο είλαη ζπλάκα επηκνξθσηηθό θαη ςπραγσγηθό, θαηαθέξλνληαο λα ηζνδπγηάζεη θαη λα
ζπληαηξηάζεη αξκνληθά ηνλ κύζν κε ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα.
Παξαθαινύληαη νη ζπλάδειθνη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή, κέρξη θαη ηελ Σξίηε 20 Φεβξνπαξίνπ
(ζρνιείν, αξηζκόο παηδηώλ θαη ζπλνδώλ), ζην e-mail: takisroumpis@yahoo.gr
Σηκή εηζηηεξίνπ γηα ηηο/ηνπο ζπλνδνύο 8€
Παξαιαβή εηζηηεξίωλ ζηελ είζνδν ηνπ ζεάηξνπ
΄Ωξα πξνζέιεπζεο 11.00 – Δηάξθεηα παξάζηαζεο: 90'
ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΩΡΟ ΣΑΘΜΕΤΗ
Τ.Γ. Σην Παραζκεσή 16 Μαρηίοσ 2018 και ώρα 20.00, οι εκπαιδεσηικοί, μέλη ηοσ ζσλλόγοσ,
μπορούν να παρακολοσθήζοσν ηη θεαηρική παράζηαζη ΣΕΛΘΟ ΚΑΖΑΝΣΖΘΔΗ «Η ζωή
ηοσ όλη» ζηο «ΘΕΑΣΡΟΝ» Κένηρο Πολιηιζμού «Ελληνικός Κόζμος», Πειραιώς 254, Σαύρος.
Σιμή ειζιηηρίοσ 10€. Θα ακολοσθήζει ζτεηικό ενημερωηικό.
Γηα ην Δ..
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