
Και να που βρισκόμαστε
στο τέλος της δεύτερης χρονιάς
μας. Δεύτερη χρονιά γεμάτη
συγκινήσεις. Ένα όνειρο πολ-
λών ετών που υλοποιήθηκε το
2015 και πήρε μορφή, αλλά
δεν έχει ακόμα σταματήσει να
αναπτύσεται. 

Πριν πολλά χρόνια ονειρεύ-
τηκα ένα δίκτυο ερασιτεχνικών
ομάδων, σαν μια μεγάλη οικο-
γένεια ανθρώπων που αγα-
πάνε το θέατρο, χωρίς να
έχουν αποκλειστικά σαν απώ-
τερο σκοπό να το δουν επαγ-
γελματικά. Απλά θέλουν να το
γνωρίσουν και μέσα από αυτό
να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι.
Χωρίς να υπάρχουν περιορι-
σμοί. Ούτε ηλικιακοί, ούτε κοι-
νωνικοί, ούτε άλλοι... Μετά
γνώρισα και τη Μαρουσώ που
και αυτή είχε τα ίδια όνειρα με
μένα. Μετά από πολύ προσπά-
θεια καταφέραμε και κάναμε τα
όνειρά μας πραγματικότητα
και δημιουργήσαμε την Αστική
Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Theater Labs. Αλλά όχι μόνοι
μας. Αυτή η προσπάθειά μας
έχει αγκαλιαστεί μέχρι στιγμής
από περισσότερους από 150
ερασιτέχνες ηθοποιούς και από
χιλιάδες θεατές που παρακο-
λουθούν τις δουλειές μας.

Αυτό το κείμενο που διαβά-
ζετε δεν γραφτηκε για να δια-
φημίσει τα Theater Labs.
Γράφτηκε για να εκφράσει την
αγάπη μου σε όλους τους μα-
θητές μας, που με την αφο-
σίωση, το μεράκι και την
αγάπη τους για την τέχνη που
λέγεται θέατρο, κατάφεραν να
κάνουν αυτό που όλος ο κό-
σμος μάς λέει μετά τις παρα-
στάσεις: «Αυτή δεν είναι
ερασιτεχνική δουλειά, αλλά
άκρως επαγγελματική».

Συνεχίστε όλοι έτσι. Να ξέ-
ρετε πως πάντα θα είμαστε
δίπλα σας και θα σας βοηθάμε
όπως μπορούμε, να κάνετε και
τα δικά σας όνειρα πραγματι-
κότητα. Γιατί μας βοηθήσατε
να αποδείξουμε πως, ακόμα και
στις δύσκολες εποχές που
ζούμε, τα όνειρα μπορούν να
πραγματοποιηθούν!

Μπάμπης Αρώνης

Γιατί το θέατρο είναι για όλους!



Ομάδα Αγίων Αναργύρων
Άγιοι... Ο Θεός να τους κάνει!
Δάσκαλος: Ν. Σταματόπουλος
Με δύναμη από την Κηφισιά
των Δ. Κεχαΐδη & Ε. Χαβιαρά
19,20,21/5/2017 στις 21:00

Ομάδα Κηφισιάς
ArtKifissial

Δάσκαλος: Μπ. Αρώνης
Εκκλησιάζουσες
του Αριστοφάνη

26,27,28/5/2017 στις 21:00

Ομάδα Αιγάλεω
Art Pistols

Δασκάλα: Μ. Γεωργοπούλου
Και το κουκούτσι... Αμύγδαλο!

του Μπάμπη Αρώνη
2,3,4/6/2017 21:00

Ομάδα Βύρωνα
Δροσουλίτες

Δασκάλα: Μ. Γεωργοπούλου
Στην Άρτα αδερφές μου, 

στην Άρτα!
του Μπάμπη Αρώνη
9,10,11/6/2017 21:00

Ομάδα Χαϊδαρίου. 
Τα σκυλιά του πολέμου.

Δασκάλα: Μ. Γεωργοπούλου
Λυσιστράτη

του Αριστοφάνη
16,17,18/6/2017 21:00

Ομάδα Γλυφάδας
Κουίντα

Δασκάλα: Κ. Μπιμπή
Έγκλημα στην Έπαυλη
του Μπάμπη Αρώνη

23,24,25/6/2017 21:00

Πρόγραμμα Παραστάσεων
Μάης-Ιούνης 2017

Θέατρο Κάτω από τη Γέφυρα
Πλατεία ηλεκτρικού σταθμού νέου φαλήρου

Φωτογραφίες: Χάρης Εργατίδης
Αφίσες/προγράμματα/γραφικά: Κιάρα Καλουντζή



Από το 2001 διδάσκει θεατρικό παιχνίδι και δραματοποίηση σε ομάδες
παιδιών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και σε ομάδες ενηλίκων.
Έχει σκηνοθετήσει με επιτυχία, περισσότερες από 30 παραστάσεις με ερασι-
τέχνες, σε κεντρικά θέατρα των Αθηνών, σχολεία και παιδικούς σταθμούς.
Έχει ασχοληθεί με το κουκλοθέατρο, το θέατρο σκιών και το μαύρο θέατρο. 

Έχει συμμετάσχει στην τηλεόραση στα σίριαλ: «Τρεις Χήρες», «7 Θανά-
σιμες Πεθερές» και «Μαρία η άσχημη». 

Επίσης, έχει κάνει ραδιοφωνικά σπικάζ διαφημίσεων για λογαριασμό γνω-
στών εταιρειών και μεταγλωττίσεις.

Η Κατερίνα Μπιμπή γεννήθηκε στη Μελβούρνη.
Αποφοίτησε από την Ανωτέρα Δραματική Σχολή του
Πειραϊκού Συνδέσμου το 2008. Έχει παρακολουθήσει
σεμινάρια υποκριτικής, χοροκίνησης, αυτοσχεδιασμού,
ορθοφωνίας, δραματοποίησης παραμυθιού κ.α.

Έχει συμμετάσχει σε παραστάσει για ενηλίκους
και παιδιά.

Από το 2004 είναι εμψυχώτρια θεατρικού παιχνι-
διού και έχει συνεργαστεί με την Ελληνογαλλική
Σχολή Ουρσουλινών Μοναχών, το καλλιτεχνικό κέν-
τρο «Πολύτεχνο», την εταιρία κοινωνικής ευθύνης
APSON κ.α.

Η Μαρουσώ Γεωργοπούλου γεννήθηκε στην
Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Ανωτέρας Σχολής Δρα-
ματικής Τέχνης του Ωδείου Αθηνών και πτυχιούχος
του Τ.Ε.Α.Π.Η του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ολο-
κληρώσει με βαθμό «Άριστα» τις μεταπτυχιακές
σπουδές της, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-
δευσης στο Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας
Ανθρωπιστικών Σπουδών, κατεύθυνση «Θέατρο και
εκπαίδευση»). 

Από το 2002 εργάζεται συστηματικά στο θέατρο
ως ηθοποιός, σε παραστάσεις κεντρικών αθηναϊκών
σκηνών που απευθύνονται σε ενήλικες, αλλά και σε
παραστάσεις θεάτρου για παιδιά. 



Ο Μπάμπης Αρώνης γεννήθηκε στην Αθήνα το
1980. Είναι πτυχιούχος της Ανωτέρας Σχολής Δρα-
ματικής Τέχνης του Πειραϊκού Συνδέσμου και απόφοι-
τος στην ειδικότητα του ηλεκτρολόγου Ε.Η.Ε. Έχει
παρακολουθήσει σεμινάρια υποκριτικής (Μέθοδος
Stanislavski, Meisner, Tsechof), αυτοσχεδιασμού, ορθο-
φωνίας, αφήγησης παραμυθιού και θεατρικής οπλομα-
χίας. Από το 2005 διδάσκει σε θεατρικές ομάδες
ερασιτεχνών ανεβάζοντας παραστάσεις επαγγελματι-
κού επιπέδου. Έχει ασχοληθεί με το θέατρο δρόμου
και έχει κάνει μεταγλωττίσεις ταινιών και κινουμένων
σχεδίων στην Audio Visual. Επίσης, έχει παίξει σε σί-
ριαλ του Antenna, σε ντοκιμαντέρ του BBC και έχει
κάνει ταινίες μικρού μήκους για διάφορα Φεστιβάλ.

Ο Νίκος Σταματόπουλος γεννήθηκε στην
Αθήνα και είναι κάτοικος Πειραιά.

Απόφοιτος της Ανωτέρας Δραματικής Σχολής
του Πειραϊκού Συνδέσμου.

Από το 1998 έως και σήμερα έχει συμμετάσχει
σε θεατρικές παραστάσεις,  τηλεοπτικές σειρές,
ταινίες και μεταγλωττίσεις.

Παράλληλα ασχολήθηκε με τον χορό και τη δι-
δασκαλία σε θεατρικά εργαστήρια και σχολεία.

Έχει γράψει διηγήματα και έργα του έχουν εκδοθεί σε συλλογικές εκδόσεις,
καθώς και θεατρικά έργα, τα οποία έχουν παιχτεί σε κεντρικές σκηνές των
Αθηνών. 

Είναι ο καλλιτεχνικός υπεύθυνος στα Theater Labs.



Άγιοι... ο Θεός να τους κΆνει!
ΟΜAΔΑ ΑΓiωΝ ΑΝΑρΓyρωΝ

Με Δύναμη από την Κηφισιά
των Δ. Κεχαϊδη και Ε. Χαβιαρά

Σκηνοθεσία: 

Νεοσύστατη, αλλά πολλά υποσχόμενη η ομάδα των Αγίων Αναργύρων.
Μια ομάδα με άρωμα γυναίκας. Τέσσερις γυναίκες, λοιπόν, σε ένα σπίτι
των βορείων προαστίων μιλούν για τον εαυτό τους, τις σχέσεις μεταξύ
τους αλλά κυρίως για τον έρωτα και τον τρόπο που ορίζει τις ζωές
τους. Επιθυμούν να κάνουν αλλαγές παίρνοντας μεγάλες αποφάσεις και
σχεδιάζοντας ένα ταξίδι στην Ταϋλάνδη, στο οποίο έχουν στηρίξει  το
μεγαλύτερο κομμάτι της αλλαγής τους. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του
μέρους καθότι Ταϋλάνδη στα ταϋλανδέζικα σημαίνει ελευθερία. Απο εκεί
θα ξεκινήσει μια νέα ζωή για όλες τους. Θα ξεκινήσει;

Τα πρόσωπα του έργου:
Αλέκα: Εμμανουέλα Τσώρου
Μάρω: Μαίρη Σκουφά
Φωτεινή: Όλγα Χάλλου
Ηλέκτρα: Μαρία Ψάλτη/Φωτεινή Κανελλοπούλου 

(διπλή διανομή)

















ArtKifissiAl
ΟΜAΔΑ ΚΗΦιΣιΑΣ

Εκκλησιάζουσες
του Αριστοφάνη
Μετάφραση: Κώστας Ταχτσής
Σκηνοθεσία-Διασκευή: Μπάμπης Αρώνης

Φέτος, η ομάδα ArtKifissial αποφάσισε να καταπιαστεί με ένα έργο από
το αρχαίο ελληνικό δράμα. «Εκκλησιάζουσες» λοιπόν... Αποδείξαμε για
άλλη μια φορά στον εαυτό μας, και ελπίζουμε και σε σας, πως μπορούμε
να αναλάβουμε το βαρύ φορτίο ενός έργου που γράφτηκε πριν 2408
χρόνια και παραμένει ακόμα επίκαιρο.
Το έργο διαδραματίζεται στην αρχαία Αθήνα και ασχολείται με την
πολιτική. Για να είμαστε ακριβείς, με την πλευρά της πειθούς. 
Η πανούργα Πραξαγόρα μεταμφιέζεται σε άντρα μαζί με άλλες γυναίκες
που την βοηθούν και πάνε στην Εκκλησία του Δήμου για να ψηφίσουν
νόμο που τους δίνει την εξουσία. Μην ξεχνάμε πως τότε δεν είχαν δι-
καίωμα ψήφου. Μόλις πάρουν την εξουσία θα έρθουν τα πάνω κάτω,
γιατί επιβάλλουν την περιουσιακή και ερωτική κοινοκτημοσύνη. 
Καλή σας θέαση.



Τα πρόσωπα του έργου:

Πραξαγόρα: Αιμιλία Λάπα
Ναυσικράτη: Μαρία Γλάρου

Βλέπυρος: Αναστασία Κούρτη
Πρώτος Γείτονας: Ζέτα Σαρρή

Δεύτερος Γείτονας: Ειρήνη Μελισσινού
Χρέμης: Δέσποινα Μιχαηλίδου

Κηρύκαινα: Θεράπαινα: Λυδία Καλύβη
Αναξικράτης: Ιωάννα Ιωάννου

Νέα: Μιράντα Σβόλη
Νέος: Σταυρούλα Νιόμα

Πρώτη Γριά: Όλγα Σταθοπούλου
Δεύτερη Γριά: Τζίνα Τσιτμηδέλη
Τρίτη Γριά: Ειρήνη Δημητριάδη



Τις γυναίκες του χορού αποτελούν οι:

Σουμέλα (Ποντία): Δέσποινα Μιχαηλίδου
Φιλαινέτη (Κυπρία): Τζίνα Τσιτμηδέλη
Σωστράτη (Πειραιώτισσα): Σταυρούλα Νιόμα
Μελιστίχη (Πατρινιά): Ζέτα Σαρρή
Κλειναρέτη Λαρισαία: Ιωάννα Ιωάννου
Φιλοδωρήτου (Θεσσαλονικιά): Όλγα Σταθοπούλου
Χαιρετιάδη (Αθηναία): Λυδία Καλύβη
Γλαύκη (Κρητικιά): Ειρήνη Μελισσινού
Γευσιστράτη (Κερκυραία): Ειρήνη Δημητριάδη













Art Pistols
ΟΜAΔΑ ΑιΓΆΛΕω

Και το κουκούτσι… 
Αμύγδαλο! 
του Μπάμπη Αρώνη
Σκηνοθεσία: Μαρουσώ Γεωργοπούλου

Η νεοσύστατη ομάδα του Αιγάλεω ήρθε για να μείνει. Πρώτη φορά
στη σκηνή για τους περισσότερους και η αλήθεια είναι ότι ανταποκρί-
θηκαν επάξια στο δύσκολο αυτό εγχείρημα. Με σημαντικό «συνοδοι-
πόρο» την κωμωδία του Μπάμπη Αρώνη, καταφέραμε να σταθούμε
στο ύψος των περιστάσεων. Είναι ένα έργο που διαδραματίζεται στη
σημερινή εποχή.
Στο σπίτι ενός σπουδαίου σκηνοθέτη που έχει πολλές κινηματογραφικές
επιτυχίες στο παρελθόν, αλλά και αρκετές αποτυχίες στο παρόν· πολλά
προβλήματα που όλα σχεδόν πηγάζουν από το οικονομικό. Όταν τυ
παρουσιάζεται η ευκαιρία να κάνει μια ταινία και να ξελασπώσει, εκείνος
αρνείται από πείσμα και έτσι όλα αρχίζουν να πηγαίνουν από το κακό
στο χειρότερο. Η πρώην γυναίκα του συναντιέται με την νυν αρραβω-
νιαστικιά του, την ώρα που μια φέρελπις νέα ηθοποιός τον καταδιώκει
για να τον πείσει για το ταλέντο της. Η σπιτονοικοκυρά ζητάει τα νοί-
κια της ή να την αποκαταστήσει. Και ο τσιγγάνος; Τι δουλειά έχει
εκεί; Αυτά και άλλα πολλά θα τον κάνουν να αλλάξει απόψεις για ριζικά
θέματα της ζωής του και να δει τα πράγματα με άλλο μάτι. 



Τα πρόσωπα του έργου:

Βάνα Γαβαλά: Κέλλυ Καμπισέλλη
Κυρία Φορμπς: Κατερίνα Παπαμιχαήλ
Στέφανος Γαβαλάς: Ζώης Στραγαλινός
Εύα Παπά: Δέσποινα Καλιφατίδου
Γιώργος Μαρίνος: Ευγένιος Γκετσέρας
Νατάσα Γαβαλά: Κυριακή Μερτζάνη
ρωμίνα Αλεξάνδρου: Ζωή Σπυράκη
Σούλα: Άννα Παπουτσάνη
Ταμτάκος: Στράτος Μπαντζής
Σουλτάνα: Βάσω Μαντάρα
Κούλα Δημουλάκη: Δέσποινα Καλιφατίδου















Art Pistols
ΟΜAΔΑ ΑιΓΆΛΕω

Στην Άρτα
αδερφές μου, στην Άρτα!

του Μπάμπη Αρώνη
Σκηνοθεσία: Μαρουσώ Γεωργοπούλου

Η ομάδα του Βύρωνα είναι φέτος από τις πιο τυχερές. Όχι γιατί μας
έπεσε το φλουρί της πρωτοχρονιάτικης πίτας αλλά γιατί παίζουμε ένα
ολοκαίνουριο έργο του Μπάμπη Αρώνη, που γράφτηκε αποκλειστικά
για μας. Νιώθω μεγάλη χαρά και ευθύνη που μας δόθηκε αυτή η μο-
ναδική ευκαιρία. Ευκαιρία να γελάσουμε, να συγκινηθούμε αλλά και να
ταξιδέψουμε… στην Άρτα… με ΚΤΕΛ!
Θα φτάσει όμως το ΚΤΕΛ στον προορισμό του; Κανείς δεν ξέρει.
Δεκατρείς διαφορετικοί χαρακτήρες συναντιούνται σε μια κοινή δια-
δρομή. Δεκατρείς μοναδικές προσωπικότητες ανταλλάσουν απόψεις και
θεωρίες για τη ζωή. Τόσο αταίριαστοι, μα στην ανάγκη, οικογένεια.
Τους ενώνει ένας κοινός σκοπός: Να φτάσουν στην Άρτα!



Τα πρόσωπα του έργου:

Μαίρη: Όλγα Σδούκου
Ναταλία: Ελπίδα Βάπτισμα
Βαγγελιώ: Φρόσω Μπαλάσκα
Παναγούλα: Αργυρώ Τέγου
Βίκυ: Ιωάννα Βλαχογιάννη
Λάουρα: Δήμητρα Βενέτη
Βάσια: Βιβή Δούλη
Μαλάμω: Χριστίνα Πετροπούλου
Ειρήνη: Χρύσα Μπιθούλκα
Μυρτώ: Γιώτα Παπανίκου
Φώτης: Κώστας Παπαγεωργίου
Ανάργυρος: Κωνσταντίνος Γαβρόγλου
Πηνελόπη: Ρένα Μαρτζούκου-Παπαγεωργίου













Κατα τη διάρκεια
των παραστάσεων, 

μπορείτε να προηθευτείτε 
κάποια από τα θεατρικά έργα 

του Μπάμπη Αρώνη.



τα ςκυλια του Πολεμου
ΟΜAΔΑ ΧΑϊΔΑριΟυ

Λυσιστράτη
του Αριστοφάνη

Μετάφραση: Κώστας Ταχτσής
Σκηνοθεσία-Διασκευή: Μαρουσώ Γεωργοπούλου

Στίχοι τραγουδιών: Αναστασία Μπαμπούλα
Μαλλιά-Περούκες: Γεωργία Γεωργοπούλου

Η ομάδα του Χαϊδαρίου ξαναχτυπά! Αυτή τη φορά είπαμε να ασχολη-
θούμε με μια κωμωδία του Αριστοφάνη. Η «Λυσιστράτη» θεωρείται
ένα από τα παλιότερα και πιο χαρακτηριστικά αντιπολεμικά έργα,
οπότε εμείς, ως «σκυλιά του πολέμου», καλούμαστε να συμπράξουμε
με τον αρχαίο κωμωδό, με μια ματιά όμως πιο σύγχρονη.
Η υπόθεση έχει να κάνει με τη σεξουαλική απεργία που κηρύσσουν οι
γυναίκες της Αθήνας και της Σπάρτης, προσπαθώντας έτσι να πείσουν
τους άντρες τους να σταματήσουν τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Και τε-
λικά τα καταφέρνουν, γιατί οι γυναίκες είμαστε πανούργες, όπως λέει
και ο Αριστοφάνης. 
Τέλος, θα ήθελα να πω ένα τεράστιο «ευχαριστώ» σε όλα τα παιδιά
της ομάδας μου, που δούλεψαν σκληρά, με ήθος και συνέπεια και να
δηλώσω υπερήφανη για την παράσταση που θα απολαύσετε. 
Καλή θέαση, λοιπόν. Και το νου σας στις γυναίκες!



Τα πρόσωπα του έργου:

Λυσιστράτη: Μαρία Αντωνάκη
Πρόβουλος: Τζίνος Βουτσάς
Μυρρίνη: Στράτος Μπαντζής

Κινησίας: Μαίρη Ράπτη
Λαμπιτώ: Μαρία Καρασάββα

Δράκης/Λάκωνας Α: Αναστασία Μπαμπούλα
ροδίππη: Μαρίνα Σεραφίγγου

Πολέμαρχος: Αντρέας Μπαρδάκος
Κλεονίκη: Χρύσα Μπιθούλκα
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κουίντα
ΟΜAΔΑ ΧΑϊΔΑριΟυ

Έγκλημα στην Έπαυλη
του Μπάμπη Αρώνη
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μπιμπή, 
Μπάμπης Αρώνης

Η ομάδα της Γλυφάδας είναι μια πολύ φρέσκια ομάδα. Μια ομάδα όμως
που δεν είναι διόλου εφήμερη. Mε το εκπληκτικό τους δέσιμο και την
οργάνωση τους, είναι εδώ για να σας δείξουν τι είναι σημαντικό και τι
όχι στη ζωή μας.
Δέκα διαφορετικές γυναίκες μαζεύονται σε μια έπαυλη στην επαρχία
του Παρισιού, μετά από πρόσκληση του κυρίου Πέπε. Δείτε τους χα-
ρακτήρες τους να ξεδιπλώνονται, τα μυστικά τους να αποκαλύπτονται
και τις σχέσεις τους να ορίζονται ξανά, σε νέες βάσεις. Παρακολουθείστε
τις και σκεφτείτε. Έχει η ζωή τίμημα;

Τα πρόσωπα του έργου:

Φράνσις: Κατερίνα Μπιμπή
ιζαμπέλ: Χριστίνα Διακοπούλου
Μπέτυ: Ίριδα Ξαγοράρη
Πάτσυ: Κατερίνα Τσιλίκα
Σίρλεϋ: Μαρίνα Κούση
Βαλεντίνα: Πελαγία Παλαιοδήμου
Άμπιγκεϊλ: Βέρα Κατσιμπάρου
Τζέσι: Νίκη Καλαϊτζόγλου
Κέλυ: Αγγελική Ιωακειμίδη
Ντόροθυ: Αναστασία Κούρτη
























