Ο πρίγκιπας και ο θηωτός
ηεο Τδέκα Κέλεληη βαζηζκέλν ζην έξγν ηνπ Μαξθ Τνπαίελ
Τν Μικρό Εθνικό θαιωζνξίδεη όιε ηελ νηθνγέλεηα γηα λα ηελ
παξαζύξεη ζε κηα ζπλαξπαζηηθή πεξηπέηεηα ηνπ Μαξθ Τνπαίελ.

Μια παράζηαζη για παιδιά ηλικίας από 6 εηών
Τη ζπκβαίλεη όηαλ έλαο πξίγθηπαο θη έλαο θηωρόο, πνπ κνηάδνπλ ζα
δπν ζηαγόλεο λεξό, απνθαζίδνπλ λ’ αιιάμνπλ ζέζε;

Μια κοινωνία ζηο έλεος ενός ζηηιάνοσ κι ένας πρίγκιπας
ζηο έλεος μιας κοινωνίας.
Έλαο δεθαπεληακειήο ζίαζνο ραξίδεη ρξώκα θαη πλνή ζε
κηα παιηά γθξαβνύξα… Εκείνη ζωνηανεύει για να μας
διηγηθεί ένα παραμύθι παλιό κι αγαπημένο.
Με δωληαλή κνπζηθή, ππέξνρνπο ραξαθηήξεο θαη γνξγέο
ελαιιαγέο δξάζεο, ην νκώλπκν κπζηζηόξεκα ηνπ κεγάινπ
ινγνηέρλε κάο ζπζηήλεηαη μαλά.
Ένα κλαζικό έπγο ζηην πιο γλαθςπή, ηολμηπή,
επίκαιπη, αλλά και ξεκαπδιζηική εκδοσή ηος.
Τν έξγν κηιά γηα ηε δηθαηνζύλε, ηελ θαηάρξεζε ηεο
εμνπζίαο, ηελ θνηλωληθή αληζόηεηα, αιιά θαη ηε θηιία, ηελ
αιιειεγγύε, ηελ ειπίδα θαη ην δηθαίωκα όιωλ καο, θαη
ηδηαίηεξα ηωλ παηδηώλ, ζην όλεηξν. Γηα ηε δύλακε ηεο
θαληαζίαο πνπ απνηειεί θαηαθύγην θαη ιεκέξη όιωλ καο.
Η ζθελνζεηηθή πξνζέγγηζε ηεο παξάζηαζεο ηρλειαηεί κηα
δηαδξνκή αλάκεζα από θαζξέθηεο θαη είδωια, ήξωεο θαη
αληηήξωεο, «πρίγκιπες και θηωτούς».
Σην πνιπδηάζηαην απηό έξγν νη ζρέζεηο κεηαηξέπνληαη ζε
αληηθαηνπηξηζκνύο θαη καο απνθαιύπηνπλ πηπρέο ηνπ
εαπηνύ καο πνπ ίζωο αγλννύζακε. Ήξωεο πνπ κνηάδνπλ
εκθαληζηαθά… Ήξωεο πνπ δηαθέξνπλ απόιπηα αιιά
βηώλνπλ παξόκνηεο θαηαζηάζεηο… Ήξωεο πνπ αιιάδνπλ
ξόινπο θαη κηινύλ γηα όια απηά πνπ καο ρωξίδνπλ, αιιά
αθόκε πεξηζζόηεξν γηα όια όζα καο ελώλνπλ.
Τν βηβιίν «Ο Πρίγκιπας κι ο θηωτός» ηνπ Μαξθ Τνπαίελ,
ηνπ παηέξα ηεο ζύγρξνλεο ακεξηθαληθήο ινγνηερλίαο
ζύκθωλα κε ηνλ Έξλεζη Χέκηλγνύεϊ, πξωηνθπθινθόξεζε
ην 1881 θαη απνηέιεζε αγαπεκέλν αλάγλωζκα γελεώλ θαη
γελεώλ, ελώ παξάιιεια, γλώξηζε πνιιέο δηαζθεπέο γηα ην
ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, αθόκα θαη γηα ηα θηλνύκελα
ζρέδηα. O ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ην ραξαθηήξηζε ωο «κηα
ηζηνξία γηα λένπο θάζε ειηθίαο».
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Ταςηόηηηα παπάζηαζηρ
Γηαζθεπή : Τδέκα Κέλεληη
Μεηάθξαζε : Αιέμεο Καινθωιηάο
Σθελνζεζία : Σνθία Βγελνπνύινπ
Σθεληθά, Κνζηνύκηα : Διέλε Μαλωινπνύινπ
Κίλεζε : Σηαπξνύια Σηάκνπ
Μνπζηθή : Άγγεινο Τξηαληαθύιινπ
Φωηηζκνί : Αιέθνο Αλαζηαζίνπ
Απόδνζε ζηίρωλ : Τδνύιηα Γηακαληνπνύινπ
Μνπζηθή δηδαζθαιία : Μειίλα Παηνλίδνπ
Βνεζόο ζθελνζέηε : Καηεξίλα Σθνπξιή
Βνεζόο ζθελνγξάθνπ – ελδπκαηνιόγνπ : Έκηιπ Κνπθνπηζάθε
Σύκβνπινο δξακαηνπξγηθήο επεμεξγαζίαο : Καηεξίλα
Κωλζηαληηλάθνπ
Δπηκέιεηα ζθεληθνύ: Μπξηώ Αλαζηαζνπνύινπ

Γιανομή:
Βαγγέληρ Αμπαηζήρ: Αθεγεηήο, γηαηξόο, ππεξέηεο, Γάιινο
πξέζβεο, δηθαζηήο, θξαηνύκελνο, αξρηεπίζθνπνο, πιήζνο
Μαπία Γεωπγιάδος: Μακά Κάληη, Πιήζνο
Γιώπγορ Γικαίορ: Μάηιο Χέληνλ, Φξνπξόο ηεο πύιεο, Πιήζνο
Κωνζηανηίνορ Ζωγπάθορ: Τνκ Κάληη
Άννα Κλάδη: Μπεη Κάληη, αζηπθύιαθαο, πιήζνο
Αθαναζία Κοςπκάκη: Διηζάβεη, πιήζνο
Μάπιορ Κπηηικόποςλορ: Αθεγεηήο, ππεξέηεο, Ιζπαλόο πξέζβεο,
ηππόηεο κε παλνπιία, ξάθηεο, πιήζνο
Λάμππορ Κωνζηανηέαρ: Δδνπάξδνο
Αθηνά Μοςζηάκα: δεηηάλα, γπλαίθα κε ην γνπξνύλη, γξηά
ππεξέηξηα, ζύδπγνο ηνπ Γάιινπ πξέζβε, θξαηνύκελε,πιήζνο
Νικόλαρ Παπαδομισελάκηρ: Λόξδνο Χέξηθνξλη ,
Γεζκνθύιαθαο, πιήζνο
Τζένη Παπαζκεςαΐδος: δεηηαλα, Ίληηζ ζύδπγνο ηνπ Ιζπαλνύ
πξέζβε, πιήζνο
Γιώπγορ Παηεπάκηρ: Σπηηνλνηθνθύξεο, Πξωζππνπξγόο, Χόκπο,
Χηνύ, πιήζνο
Κωνζηανηίνορ Πλεμμένορ: βαζηιηάο Δξξίθνο, Τδνλ Κάληη,
θξαηνύκελνο, θύιαθαο, πιήζνο
Μνπζηθνί επί ζθελήο
Νίκορ Καπύδηρ - Μνπζηθόο
Αλέξηρ Κωηζόποςλορ - Μνπζηθόο, δεηηάλνο
Βαζίληρ Παναγιωηόποςλορ - Μνπζηθόο
Φωηνγξάθνο παξάζηαζεο: Διίλα Γηνπλαλιή
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