13 Φεβροσαρίοσ 2019

Το Γζκηθό ζέαηρο ζε ζσκεργαζία με ηοκ Δήμο Ιθαρίας
παροσζηάδοσκ ηεκ παράζηαζε «Τίμφκ ο Αζεκαίος».

Τμ Γζκηθό Θέαηρο, ζε ζοκενγαζία με ηε Βοσιή ηωκ Γιιήκφκ έπμοκ
ζπεδηάζεη πνόγναμμα δωκηακώκ μεηαδόζεωκ ζεαηνηθώκ παναζηάζεωκ
παναγωγήξ ημο Γζκηθού Θεάηροσ, ζε αίζμοζεξ πμο επηιεγμύκ ζε
ζοκενγαζία με ηηξ δεμμηηθέξ ανπέξ πενημπώκ, απμμαθνοζμέκωκ από ηεκ
έδνα ημο Γζκηθού Θεάηροσ ζηεκ Αζήκα.
Ο Δήμος Ιθαρίας με ηδηαίηενε πανά οπμζηενίδεη αοηό ημ πνόγναμμα,
παναπωνώκηαξ ανπηθά έκα δεμμηηθό πώνμ θαη ημπμζεηώκηαξ ημκ
ηεπκηθό ελμπιηζμό γηα ηεκ πανμοζίαζε ηωκ ζεαηνηθώκ παναζηάζεωκ.
Ελαζθαιίδμκηαξ (ζε ζοκενγαζία με ζοιιόγμοξ μηθηζμώκ) δομ αθόμα πώνμοξ
ζηεκ βόνεηα Ιθανία (Σημκ Μάναζμ ηεξ Δ.Ε Εοδήιμο θαη ζημκ Άγημ Δεμήηνημ ηεξ
Δ.Ε Ραπώκ) θαη ημκ ακαγθαίμ ελμπιηζμό, έηζη ώζηε ε δοκαηόηεηα
πανμοζίαζεξ ηωκ ζεαηνηθώκ παναζηάζεωκ ημο Γζκηθού Θεάηροσ κα
δμζεί ζε όζμ γίκεηαη πενηζζόηενμοξ θάημηθμοξ ημο κεζημύ.
Μεηά ηεκ «πνεμηένα» πμο έγηκε ηεκ 1/12/2018 με ηεκ πανάζηαζε
«Απόυε ασηοζτεδηάδοσμε», θαη ηεκ άθνωξ επηηοπεμέκε πανμοζίαζε
ηεξ
«Χρηζηοσγεκκηάηηθες
ηζηορίας»
ζηηξ
15/12/2018
πμο
παναθμιμύζεζακ πάκω από 400 ζεαηέξ ζηεκ Ιθανία.
Σοκεπίδμομε ηεκ ζοκενγαζία με ημ Εζκηθό ζέαηνμ πανμοζηάδμκηαξ ημ
Σάββαηο 16 Φεβροσαρίοσ ζε δφκηακή μεηάδοζε ηεκ πανάζηαζε
«Τίμφκ ο Αζεκαίος» ηωκ Οοίιηαμ Σαίλπεν θαη Τόμαξ Μίκηιημκ.
Η μεηάδμζε ζα πναγμαημπμηεζεί:
 Σηεκ αίζοσζα εθδειώζεφκ ημο παιηού Δεμαρτείοσ Αγίοσ Κερύθοσ,
 Σηεκ αίζοσζα ημο Μάραζοσ ηεξ Δ.Ε Εοδήιμο
 Σηεκ αίζοσζα ημο Άγηοσ Δεμήηρηοσ ηεξ Δ.Ε Ραπώκ
Ώνα πνμζέιεοζεξ ζηηξ 20:00 ε πανάζηαζε ζα ανπίζεη ζηηξ 20:30
θαη ε είζοδος είκαη ειεύζερε γηα ημ θμηκό.
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Επηζοκάπημκηαη πιενμθμνίεξ θαη εκεμενωηηθό οιηθό γηα ηεκ Θεαηνηθή πανάζηαζε.

«Τίμων ο Αθηναίορ» των Οςίλιαμ Σαίξπηπ και Τόμαρ Μίντλτον
Έλα έξγν-πξόθιεζε γηα ηνλ πινύην, ην ρξένο, ηε θηιία, ηελ θνιαθεία, ηε γελλαηνδωξία, ηελ
αραξηζηία, δηαρξνληθό θαη πάληνηε ελνριεηηθό. Τε ζθελνζεζία ππνγξάθεη ν Καιιηηερληθόο
Γηεπζπληήο ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ Σηάζεο Ληβαζηλόο.
Υπόθεση : Ο Τίκωλ, άξρνληαο ζηελ πόιε ηωλ Αζελώλ ηνλ 5ν αηώλα π.Χ., δεη πνιύ πέξα
από ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηόηεηεο. Ξνδεύεη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζε δώξα πξνο θίινπο θαη
απνιαύζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη νιόθιεξνο ν αληξηθόο θόζκνο ηεο Αζήλαο. Σύληνκα νη
θηιίεο ηνπ Τίκωλα ζα δνθηκαζηνύλ θαη όζνη επεξγεηήζεθαλ από ηνλ ίδην ζα θιεζνύλ λα
απνδείμνπλ ηε θηιία ηνπο απέλαληί ηνπ. Ο Σαίμπεξ εκπλέεηαη από έλα ππαξθηό πξόζωπν ηεο
αξραίαο Αζήλαο. Σπλεξγάδεηαη κε έλαλ από ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο δξακαηνπξγνύο ηεο
επνρήο ηνπ, ηνλ Τόκαο Μίληιηνλ, θαη καο δίλεη ηνλ Τίκωλα. Έξγν «σβρίδιο» κηαο πεξηόδνπ
αλαδήηεζεο θαη πεηξακαηηζκνύ ηνπ κεγάινπ δξακαηνπξγνύ, απνηειεί ην ίρλνο ηνπ
εγρεηξήκαηόο ηνπ κε κηα θόξκα δίρωο πξνεγνύκελν ζε άιια έξγα ηνπ.
Ταςτότητα παπάστασηρ
Μεηάθξαζε: Nίθνο Χαηδόπνπινο
Σθελνζεζία: Σηάζεο Ληβαζηλόο
Σθεληθά-θνζηνύκηα: Διέλε Μαλωινπνύινπ
Μνπζηθή δηαζθεπή: Λύζζαλδξνο Φαιεξέαο
Φωηηζκνί: Αιέθνο Αλαζηαζίνπ
Κίλεζε: Μαξία Σκαγηέβηηο
Μνπζηθή δηδαζθαιία: Μειίλα Παηνλίδνπ
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Διανομή (με αλθαβηηική ζειρά)
Βαζίιεο Αλδξένπ: Τίμων ο Αθηναίος
Αξγπξώ Αλαληάδνπ, Γηώξγνο Γακπάζεο, Βαιέξηα Γεκεηξηάδνπ, Ιεξώλπκνο Καιεηζάλνο,
Νίθνο Καξδώλεο, Σηάζεο Κόηθαο, Φώηεο Κνπηξνπβίδεο, Αλαζηάζεο Λανπιάθνο, Φνίβνο
Μαξθηαλόο, Γεκήηξεο Παπαληθνιάνπ, Μαξία Σαββίδνπ, Χξήζηνο Σνπγάξεο,Μάλνο
Σηεθαλάθεο, Αξεο Τξνππάθεο
Φωηνγξάθνο παξάζηαζεο: Διίλα Γηνπλαλιή

