12 Δεκεμβρίου 2018

Συνεχίζονται οι παρουσιάσεις θεατρικών παραστάσεων
του Εθνικού θεάτρου από τον Δήμο Ικαρίας

Το Εθνικό Θέατρο, σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων έχουν
σχεδιάσει πρόγραμμα για μία σειρά ζωντανών μεταδόσεων θεατρικών
παραστάσεων παραγωγής του Εθνικού Θεάτρου, σε αίθουσες, που θα
επιλεγούν σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές διαφόρων περιοχών,
απομακρυσμένων από την έδρα του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα.
Ο Δήμος Ικαρίας με ιδιαίτερη χαρά υποστηρίζει αυτό το πρόγραμμα,
παραχωρώντας αρχικά ένα δημοτικό χώρο (παλιό δημαρχείο Αγίου Κηρύκου)
και τοποθετώντας τον τεχνικό εξοπλισμό για την παρουσίαση των
θεατρικών παραστάσεων. Εξασφαλίζοντας (σε συνεργασία με συλλόγους
οικισμών) δυο ακόμα χώρους στην βόρεια Ικαρία (Στον Μάραθο της
Δ.Ε Ευδήλου και στον Άγιο Δημήτριο της Δ.Ε Ραχών) και τον αναγκαίο
εξοπλισμό, έτσι ώστε η δυνατότητα παρουσίασης των θεατρικών
παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου να δοθεί σε όσο γίνεται
περισσότερους κάτοικους του νησιού.
Μετά την επιτυχημένη «πρεμιέρα» που έγινε την 1η Δεκεμβρίου στην
αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού δημαρχείου Αγίου Κηρύκου.
Συνεχίζουμε την συνεργασία με το Εθνικό θέατρο παρουσιάζοντας το
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση την παράσταση
«Χριστουγεννιάτικη ιστορία», του Τσαρλς Ντίκενς
Η μετάδοση θα πραγματοποιηθεί:
 Στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού δημαρχείου Αγίου Κηρύκου,
 Στην αίθουσα του Μάραθου της Δ.Ε Ευδήλου
 Στην αίθουσα του Άγιου Δημήτριου της Δ.Ε Ραχών
Ώρα προσέλευσης στις 20:00 η παράσταση θα αρχίσει στις 20:30
και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Επισυνάπτονται πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό για την Θεατρική παράσταση.

Χριστουγεννιάτικη ιστορία (του Τσαρλς Ντίκενς)

Η μαγεία των Χριστουγέννων αγγίζει το Εθνικό Θέατρο και μεταμορφώνει
τη Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» του Θεάτρου Rex αλλά και επιλεγμένες αίθουσες σε
ακριτικές περιοχές της χώρας, σε μια ζεστή αγκαλιά για όλη την οικογένεια.
Με ένα συναρπαστικό μιούζικαλ θα μοιραστούμε τη χαρά και τον ενθουσιασμό των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ο νέος και δυναμικός σκηνοθέτης Γιάννης
Μόσχος διασκευάζει τη «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» και φέρνει στη σκηνή τον
θρυλικό Σκρουτζ, τον πιο γνωστό ήρωα του Τσαρλς Ντίκενς.

Μας προσκαλεί να αφεθούμε στο όνειρο και τη φαντασία.
Μας αποκαλύπτει το πραγματικό πνεύμα των Χριστουγέννων!

Τα παθήματα του πιο εμβληματικού τσιγκούνη της σύγχρονης δυτικής κουλτούρας
ζωντανεύουν στη σκηνή. Ένα μοναδικό θέαμα γιορτής και λάμψης σαγηνεύει τις
καρδιές μικρών και μεγάλων. Κυρίως, όλων εκείνων που έχουν ακόμη τη διάθεση να
βλέπουν τον κόσμο με την αθωότητα της παιδικής ψυχής.
Ο Εμπενέζερ Σκρουτζ είναι οπαδός της πειθαρχίας και της σκληρής δουλειάς.
Νιώθει τουλάχιστον… αμήχανα με τις γιορτές και τις σχόλες. Τη φετινή παραμονή
Χριστουγέννων, όμως, αναγκάζεται να αναθεωρήσει όσα πίστευε για τη ζωή του και
για τους ανθρώπους γύρω του, εξαιτίας αναπάντεχων επισκέψεων από φαντάσματα
που τον παρασύρουν άλλοτε στο παρελθόν και άλλοτε στο μέλλον σε μια πολιορκία
μέχρις εσχάτων.

Το πνεύμα των Χριστουγέννων θα συγκινήσει άραγε τον σκληρόκαρδο Σκρουτζ;
Αν ναι, τότε ποιος από εμάς θα μπορούσε να του αντισταθεί;

Ταυτότητα Παράστασης:

Αρχική Θεατρική Διασκευή: Τζακ Θορν
Μετάφραση Αρχικής Διασκευής: Γιώργος Δεπάστας
Νέα Διασκευή: Γιάννης Μόσχος
Στίχοι Τραγουδιών: Σταύρος Σταύρου
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μόσχος
Σκηνικά- Κοστούμια: Τίνα Τζόκα
Κίνηση: Ζωή Χατζηαντωνίου
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος
Μουσική Διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου
Βοηθός Σκηνοθέτις: Εύη Νάκου
Διανομή: Αλίκη Αλεξανδράκη, Στέλλα Αντύπα, Αλέξανδρος Βαμβούκος, Κώστας
Βασαρδάνης, Θανάσης Βλαβιανός, Πάρις Θωμόπουλος, Αριάδνη Καβαλιέρου, Ευαγγελία
Καρακατσάνη, Λαέρτης Μαλκότσης, Χριστίνα Μαξούρη, Ελένη Μπούκλη, Ζωή Μυλωνά,
Αλέξανδρος Μυλωνάς, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Βασίλης Παπαδημητρίου, Χρήστος
Στέργιογλου

Χορωδοί: Πένυ Δεληγιάννη, Νίκος Ζιαζιάρης, Ηλίας Καπάνταης, Σοφία Μάλαμα
Και πέντε μουσικοί επί σκηνής

