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η Βουλή των ελλήνων ενθαρρύνει τις δημιουργικές εστί-
ες και τις ερασιτεχνικές πρωτοβουλίες, όπως τα Theater Labs, 
που σε πείσμα των καιρών συνεχίζουν με αμείωτο ενθουσια-
σμό και θέληση να ανυψώνουν την θεατρική τέχνη και τον πο-
λιτισμό στο βάθρο που τους αξίζει. αντιπροσωπεύοντας στο 
έπακρο την έννοια του μηνύματος, πως «το θέατρο είναι για 
όλους», πιστεύω πως τέτοιες δράσεις είναι απαραίτητο να ενι-
σχύονται ώστε να ενσωματώνονται στο κοινωνικό γίγνεσθαι 
και να αποτελούν μέρος του «όλου». 

εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσετε τη δημιουργική σας 
πορεία, με ενδιαφέρουσες παραστάσεις και χρήσιμες εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες και να αποτελέσετε παράδειγμα και 
έμπνευση και για άλλες ερασιτεχνικές ομάδες.

νίκος Βούτσης 
Πρόεδρος της Βουλής 



Σας καλωσορίζω και φέτος στις παραστάσεις των ομάδων 
μας. Μία συνήθεια που έγινε θεσμός. Με 15 παραστάσεις φέ-
τος μπορούμε να πούμε υπεύθυνα πως έχουμε δημιουργήσει 
το δικό μας φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ που μόνο ανταγωνιστι-
κό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί γιατί διέπεται από ευγενή 
άμιλλα ανάμεσα στις ομάδες. Κωμωδίες, δράματα, φάρσες, 
παρωδίες αλλά και κοινωνικά έργα περιλαμβάνονται στο φε-
τινό μας ρεπερτόριο. Όλες μας οι ομάδες χαρακτηρίζονται 
από επαγγελματισμό και αγάπη για αυτό που κάνουν γιατί 
μην ξεχνάμε πως ούτε σπουδές έχουν, ούτε ιδιαίτερες γνώσεις 
πάνω στο αντικείμενο του θεάτρου. αλλά έχουν αποδείξει 
και συνεχίζουν να αποδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία πως από 
τη στιγμή που υπάρχει αγάπη όλα τα άλλα έρχονται δεύτε-
ρα. Έτσι σε αυτό τον το χαιρετισμό μου θα ήθελα να κλίνω 
το γόνυ σε όλους αυτούς που με την αγάπη τους μας έχουν 
φτάσει στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης και μας 
έχουν κάνει να είμαστε το μεγαλύτερο δίκτυο ερασιτεχνικών 
θεατρικών ομάδων στον κόσμο. Σας εύχομαι καλή θέαση και 
περιμένουμε το θερμό σας χειροκρότημα.

Μπάμπης αρώνης
Καλλιτεχνικός υπεύθυνος Theater Labs



Theater Labs. Ένα όνειρο πολλών ετών που πήρε μορφή 
το 2015 και από τότε όλο και αναπτύσσεται. Ένα όνειρό μου, 
που, όμως, χωρίς τη βοήθεια, την υποστήριξη αλλά μερικές 
φορές και την πίεση του δικού μου Μπάμπη, δε θα γινόταν 
πραγματικότητα. 

Δυο άνθρωποι που ένωσαν τις ζωές τους, αποφάσισαν να 
ενώσουν και τα όνειρά τους και πραγματοποιήθηκαν. Πόσο 
τυχερή, λοιπόν, μπορώ να λέω ότι είμαι που είδα να υλοποιεί-
ται αυτό που είχα φανταστεί και στην καλύτερη εκδοχή του. 
τα Theater Labs, που ήρθαν για να μείνουν. 

από το 2015 έως τώρα μετράμε πάνω από 800 μαθητές και 
προχωράμε ακάθεκτοι. Βέβαια, τίποτε απ’ όλα αυτά δε θα γι-
νόταν αν δεν είχαμε στο πλευρό μας αξιόλογους συνεργάτες, 
που ακολουθούν κατά γράμμα τη νοοτροπία μας, αλλά και 
μαθητές με ήθος και αφοσίωση. Δεν υπάρχει καλύτερη δια-
φήμιση από έναν μαθητή που αναγνωρίζει την ποιότητα του 
μαθήματος και βγαίνει να το «διαλαλήσει». 

εμείς, στα Theater Labs, πιστεύουμε ότι το «θέατρο είναι 
για όλους» και το έχουμε κάνει πράξη όλα αυτά τα χρόνια. 
Και δεν έχουμε σκοπό να σταματήσουμε να το πιστεύουμε. 
οι πόρτες μας είναι ανοιχτές σε όλους και σας περιμένουμε 
να μας γνωρίσετε και από κοντά.

Μαρουσώ γεωργοπούλου
Διευθύντρια Theater Labs



Βιογραφικά Καθηγητών
Τι είναι τα Theater Labs τελικά;
Συνέντευξη με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

Manus in Mano 
Αιγάλεω
Πλούτος, του Αριστοφάνη
4-6 Μαΐου

Μονας-τυράκια
Μοναστηράκι
Άμλετ Β’, του Σ. Μπόμπρικ
18-20 Μαΐου

Xartαετός
Αγία Παρασκευή
Και το κουκούτσι Αμύγδαλο, του Μπ. Αρώνη 
25-27 Μαΐου

Sold out 
Γλυφάδα
Το καινούριο σπίτι, του Κ. Γκολντόνι
17-19 Μαΐου

Περιπλανώμενοι
Πειραιάς Α
Η μικρή μας πόλη, του Θ. Ουάιλντερ
24-26 Μαΐου

Ανεμομαζώματα Διαβολοσκορπίσματα 
Νέα Ιωνία
Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, του Σαίξπηρ 
31 Μαΐου-2 Ιουνίου

53

63

73

83

93

103

11
25
47



Σουέλ
Πειραιάς Β

Ολόκληρος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα,  
των Μπόρκενσον, Λογκ, Σίγκερ 1-3 Ιουνίου

ArtKifissial
Κηφισιά

Παριζιάνοι και Πρεβεζάνοι, του Μπ. Αρώνη
8-10 Ιουνίου

Αυτοί, Αυτές και τα Μυστήρια
Βύρωνας

Η τύχη της Μαρούλας, του Δ. Κορομηλά
21-23 Ιουνίου

Του Θεάτρου Εραστές 
Νέα Σμύρνη

Χαρτοπαίχτρα, του Δ. Ψαθά
7-9 Ιουνίου

Άγιοι... Ο Θεός να τους κάνει
Άγιοι Ανάργυροι

8 Γυναίκες κατηγορούνται, του Ρ. Τομά
15-17 Ιουνίου

Γύρισε και είπε
Πειραιάς Γ

Ρωμαίος και Ιουλιέτα, του Μποστ
22-24 Ιουνίου

Τα Σκυλιά του Πολέμου
Χαϊδάρι

Ψύλλοι στ’ αυτιά, του Ζ. Φεΰντώ
28-30 Ιουνίου

113

123

133

143

153

163

173



το κουδούνι χτυπά για τρίτη φορά 
και η παράσταση ξεκινά. 

οι σκηνοθέτες είναι εδώ, δάσκαλοι και εμψυχωτές, 
καθηγητές και φίλοι, αγωνιούν, περηφανεύονται και 

καμαρώνουν τους μαθητές τους. 
γνωρίστε τους.
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Βιογραφικά

Καθηγητών
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ο Μπάμπης αρώνης γεννήθηκε στην αθήνα το 1980. είναι πτυχι-
ούχος της ανωτέρας Σχολής Δραματικής τέχνης του Πειραϊκού Συν-
δέσμου και απόφοιτος στην ειδικότητα του ηλεκτρολόγου ε.η.ε. Έχει 
παρακολουθήσει σεμινάρια υποκριτικής (Μέθοδος Stanislavski, Meisner, 
Tsechof), αυτοσχεδιασμού, ορθοφωνίας, αφήγησης παραμυθιού και θεα-
τρικής οπλομαχίας. Έχει συνεργαστεί με καταξιωμένα ονόματα του θεα-
τρικού χώρου (L. Tsuladze, Κ. Βουτσάς, Κ. Χατζηχρήστος, γ. Κιμούλης, 
Κ. αρζόγλου, Π. φιλιππίδης, Κ. Μαρκουλάκης, α. γεωργούλης, τ. Χρυσι-
κάκος, Ζ. Δούκα, Μ. λεκάκη, τ. ιορδανίδης, θ. Ματίκα κ.α).

από το 2005 διδάσκει σε θεατρικές ομάδες ερασιτεχνών ανεβάζοντας 
παραστάσεις επαγγελματικού επιπέδου. Έχει ασχοληθεί με το θέατρο 
δρόμου και έχει κάνει μεταγλωττίσεις ταινιών και κινουμένων σχεδίων 
στην Audio Visual. επίσης, έχει παίξει σε σίριαλ του Antenna, σε ντοκι-
μαντέρ του BBC και έχει κάνει ταινίες μικρού μήκους για διάφορα φε-
στιβάλ.

Έχει γράψει διηγήματα και έργα του έχουν εκδοθεί σε συλλογικές εκ-
δόσεις, καθώς και θεατρικά έργα, τα οποία έχουν παιχτεί σε κεντρικές 
σκηνές των αθηνών. 

είναι ο καλλιτεχνικός υπεύθυνος στα Theater Labs.

Μπάμπης

Αρώνης
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η Μαρουσώ γεωργοπούλου γεννήθηκε στην αθήνα. είναι πτυχιού-
χος της ανωτέρας Σχολής Δραματικής τέχνης του ωδείου αθηνών και 
πτυχιούχος του τ.ε.α.Π.η (τμήματος εκπαίδευσης και αγωγής στην 
Προσχολική ηλικία) του Πανεπιστημίου αθηνών. Έχει ολοκληρώσει με 
βαθμό «Άριστα» τις μεταπτυχιακές σπουδές της, στο Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής εκπαί-
δευσης στο Πανεπιστήμιο αθήνας (τομέας ανθρωπιστικών Σπουδών, 
κατεύθυνση «θέατρο και εκπαίδευση».) θέμα διπλωματικής εργασίας: 
«ύποκριτικοί κώδικες στο αρχαίο Δράμα - η σχολή του θεάτρου τέχνης 
Κάρολος Κουν και η σχολή του εθνικού θεάτρου».

από το 2002 εργάζεται συστηματικά στο θέατρο ως ηθοποιός σε πα-
ραστάσεις κεντρικών αθηναϊκών σκηνών που απευθύνονται σε ενήλικες 
αλλά και σε παραστάσεις θεάτρου για παιδιά. Έχει συνεργαστεί με κατα-
ξιωμένα ονόματα του θεατρικού χώρου. (γ. Κιμούλης, γ. Καλατζόπουλος, 
Σ. γούτης, ν. νικολάου, γ. γεωγλερής, Κ. Πολυχρονοπούλου, ν. Δαφνής, 
Μ. Δεστούνης, Δ. αδάμης κ.α.)

από το 2001 διδάσκει θεατρικό παιχνίδι και δραματοποίηση σε ομά-
δες παιδιών Δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, καθώς και σε ομάδες 
ενηλίκων. Έχει σκηνοθετήσει με επιτυχία, περισσότερες από 50 παραστά-
σεις με ερασιτέχνες, σε κεντρικά θέατρα των αθηνών. 

Έχει ασχοληθεί με το κουκλοθέατρο, το θέατρο σκιών και το μαύρο 
θέατρο. επίσης, ήταν υπεύθυνη για την επιμέλεια θεατρικών παραστάσε-
ων σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς. 

Έχει συμμετάσχει στην τηλεόραση στα σίριαλ: «τρεις Χήρες», «7 θα-
νάσιμες Πεθερές» και «Μαρία η άσχημη». 

επίσης, έχει κάνει ραδιοφωνικά σπικάζ διαφημίσεων για λογαριασμό 
γνωστών εταιρειών και μεταγλωττίσεις. 

Μαρουσώ

Γεωργοπούλου



16



17

ο νίκος Σταματόπουλος γεννήθηκε στην αθήνα το 1982. είναι 
πτυχιούχος της ανωτέρας Σχολής Δραματικής τέχνης του Πειραϊκού 
Συνδέσμου. Έχει κάνει σπουδές κλασικού, σύγχρονου χορού,  Latin και 
ευρωπαϊκούς καθώς και κινησιολογίας. από το 1998 μέχρι και σήμερα 
ασχολείται επαγγελματικά με το θέατρο και έχει συνεργαστεί με πολλούς 
αξιόλογους σκηνοθέτες, ηθοποιούς, χορογράφους και χορευτές. από το 
2003 διδάσκει θεατρικό παιχνίδι σε ομάδες παιδιών, εφήβων και ενηλίκων 
σε θεατρικές σκηνές καθώς και σε διάφορα δημόσια-ιδιωτικά σχολεία. 
Έχει πάρει μέρος σε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, τηλεοπτικές και 
διαδικτυακές σειρές, μεταγλωττίσεις καθώς και σε διάφορα διαφημιστικά 
μηνύματα σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και internet.

Νίκος 

Σταματόπουλος
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η Κατερίνα Μπιμπή γεννήθηκε στη Μελβούρνη αλλά μεγάλωσε 
στον Πειραιά. Σπούδασε υποκριτική στην ανωτέρα δραματική σχολή του 
Πειραϊκού Συνδέσμου. είναι φοιτήτρια θεατρολογίας στο τμήμα θεατρι-
κών Σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου αθηνών. Έχει παρα-
κολουθήσει σεμινάρια υποκριτικής με τους Π. Μιχαηλίδη και ν. Καραθά-
νο, αυτοσχεδιασμού με τον M. Magni, ορθοφωνίας με τον Κ. Σφυρικίδη, 
χοροκίνησης με την α. Χριστίδου, ανατολίτικων χορών με την Μ. Παπα-
δοπούλου. 

ως ηθοποιός έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις με σπου-
δαίους σκηνοθέτες όπως «εσύ και τα σύννεφά σου» σκην. Μ. Βαρδάκα, 

«Brokenville» σκην. A. Juan, 
«Bells» σκην. α. ρεβή, 
«Boxes, books and fabrics» σκην. α. ρεβή, 
«οδύσσεια» σκην. Μ. Βαρδάκα, 
«Όπερα στη σοφίτα» σκην. Σ. Παντουβάκη, 
«η γυναίκα της Ζάκυθος» σκην. Κ. Μιχελή κ.α. 
Έχει σκηνοθετήσει τις παραστάσεις: «λονδίνο, Μόσχα, λιόσια… 

Άνω» και « οι κάμερες» σε συνεργασία με την Δ. Βαμβακάρη καθώς και 
πολλές ερασιτεχνικές ομάδες. τώρα σκηνοθετεί τον «οιδίποδα τύραν-
νο» του Σοφοκλή για το θέατρο αθηναΐδα. 

είναι δασκάλα και εμψυχώτρια στα Theater Labs από το 2015, στην 
ομάδα της γλυφάδας. από το 2018 εμψυχώνει την παιδική-εφηβική ομά-
δα των Theater Labs στον Πειραιά.

Κατερίνα

Μπιμπή
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ο Στάθης αναστασίου γεννήθηκε στην αθήνα το 1970. αποφοίτη-
σε από την ανωτέρα δραματική σχολή «θεμέλιο» του νίκου Βασταρδή 
και από το Southeastern College (BA in Theater and Communication 
Studies). εργάζεται στο θέατρο από το 1996, συμμετέχοντας σε πάνω 
από 40 θεατρικές παραστάσεις. Έχει σκηνοθετήσει 6 παιδικές παραστά-
σεις, που παρουσιάστηκαν σε μεγάλα φεστιβάλ (ρεματιάς, Βεάκειο, ανα-
γεννησιακό φεστιβάλ ρεθύμνου κ.ά.). τα τελευταία 2 χρόνια έχει ιδρύσει 
με τη νίκη Βουγιού το παιδικό θέατρο «εκόντες». Δίδαξε από το 2009 
έως το 2014 στο θεατρικό εργαστήρι του θεάτρου «Περίακτοι».

Στάθης 

Αναστασίου
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η Πόπη Χριστοδούλου γεννήθηκε στον Πειραιά. τελείωσε τη 
Δραματική Σχολή Πειραϊκού Συνδέσμου. Έχει κάνει μαθήματα φωνητι-
κής-ορθοφωνίας-θεωρίας μουσικής-σολφέζ και ελαφρό τραγούδι για 
τρία χρόνια στο κεντρικό ωδείο του Κώστα Κλάβα. ύπήρξε μέλος στη 
μουσικοχορευτική ομάδα «Πειραματάνθρωποι» (διδασκαλία Μαίρη Δα-
λάκου). εργάστηκε για δύο χρόνια ως θεατρικός σύμβουλος σε επιδο-
τούμενα προγράμματα για παιδιά του απόδημου ελληνισμού. Έχει δουλέ-
ψει επαγγελματικά στο τραγούδι για 8 χρόνια σε μουσικές σκηνές στην 
αθήνα, την επαρχία και το εξωτερικό. Διδάσκει εδώ και 5 χρόνια θεατρι-
κή αγωγή σε δημοτικά σχολεία. 

ως ηθοποιός, πήρε μέρος στις παραστάσεις: «φαύστα», «εκκλησιά-
ζουσες», «το σακάκι που βελάζει», «ο Ματωμένος γάμος», «το σπίτι της 
Μπερνάντα Άλμπα», «νεφέλες», «τα δέντρα πεθαίνουν όρθια», «η Στα-
χτοπούτα», «Δαναΐδες», «Έτσι απλά», «ελένη», «Ένα αστέρι για τη γη», 
«φωνάζει ο κλέφτης», «ο θεός και η Ψυχή σου», «η κρεμάστρα». 

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε στις ταινίες: «η νήσος»,  «Μια 
φορά και ένα μωρό», «η νήσος 2». 

Στην τηλεόραση συμμετείχε στις σειρές: «Safe sex», «Στο παρά πέ-
ντε», «7 θανάσιμες πεθερές», «ευτυχισμένοι μαζί», «εργαζόμενη γυναί-
κα», «Στο ράφι», «Καλές δουλειές», «τρίχες». 

Παράλληλα, συμμετείχε σε διαφημιστικά σποτ στην τηλεόραση και 
στο ραδιόφωνο στην ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και σε video clips.

Πόπη

Χριστοδούλου



24

τέσσερα χρόνια πριν 
ξεκίνησε το όμορφο ταξίδι μας, 
στους ωκεανούς του θεάτρου. 

Δείτε το πλήρωμα, τους σταθμούς 
και τα όνειρά μας.
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Τι είναι τα

Το θέατρο είναι για όλους!

το εξηγήσαμε με επιχειρήματα, το φωνάξαμε να ακουστεί, το τραγουδή-
σαμε, το κλάψαμε, το ουρλιάξαμε και το ψιθυρίσαμε μέσα από έργα, πα-
ραστάσεις και δράσεις, το κάναμε πράξη και, τελικά, το αποδείξαμε. Και 
να που φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε μια αναδρομή για να θυμηθούμε 
πώς φτάσαμε ως εδώ.

τελικά;
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Κάθε ομάδα που αποτελείται από ανθρώπους έχει τον δικό της ξεχω-
ριστό χαρακτήρα. ο χαρακτήρας της απαρτίζεται από τις τόσο διαφορε-
τικές μεταξύ τους προσωπικότητες των ανθρώπων που συμμετέχουν σε 
αυτήν, αλλά και από τη μεταξύ τους συνεργασία. Συνήθως, το μόνο κοινό 
στοιχείο όλων αυτών των ανθρώπων ήταν η αγάπη τους για το θέατρο. 
ξέραμε από την πρώτη μέρα, πως θα είχαμε να διαχειριστούμε πολλές 
διαφορετικές ομάδες, με πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες. Χρησι-
μοποιήσαμε σαν βασικό γνώμονα όλων των αποφάσεών μας τη σωστή 
εκπαίδευση, μέσα από απλές και ευχάριστες ασκήσεις, μέχρι να δέσει η 
κάθε ομάδα και να αναδυθεί ο θεατρικός της χαρακτήρας ώστε να τον 
διαχειριστούμε με τον σωστό τρόπο: 

Σαν χθες μου φαίνεται η μέρα που ξεκινήσαμε. η πρώτη μας συνάντη-
ση, το πρώτο μας ανοιχτό μάθημα γνωριμίας με το κοινό, οι πρώτες εντυ-
πώσεις. Βέβαια, πριν από αυτή την πρώτη μας συνάντηση, υπήρξε ένας 
τεράστιος όγκος δουλειάς. από το πλάνο των μαθημάτων και τον σχεδι-
ασμό του λογότυπου μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια που αφορούσε 
τον τρόπο διδασκαλίας. αυτό που σήμερα μοιάζει απλό και οργανωμένο 
χρειάστηκε πολλή δουλειά για να μπορέσει να φτάσει στην τελική του 
μορφή. 
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ενισχύοντας την ομαδικότητα αλλά και αναδεικνύοντας τα ταλέντα και 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε μέλους.

η καθημερινότητα, όπως και το πιεσμένο πρόγραμμα όλων, επιβάλλει 
μια ευελιξία στις επιθυμίες και τις επιλογές μας. αυτός είναι και ο λόγος 
για τον οποίο ιδρύσαμε θεατρικές ομάδες σε 33 διαφορετικά σημεία σε 
όλη την αττική, ώστε ο χρόνος μετακίνησης να ελαχιστοποιείται.  

η πρώτη μας χρονιά ξεκίνησε με πολλή αγάπη και υψηλούς στόχους. 
Βασική προϋπόθεση ήταν, είναι και θα είναι το επαγγελματικό αποτέλε-
σμα. 
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οι δάσκαλοι και οι συνεργάτες των theater labs αντιμετώπισαν εξαρ-
χής την κάθε ξεχωριστή ομάδα με επαγγελματισμό. Με μεγάλη μας χαρά 
το παρατηρούμε να επιβεβαιώνεται από τα σχόλια του κοινού στις παρα-
στάσεις μας. Δεν είναι τυχαίο το ότι όποιος έρχεται να δει μια παράστασή 
μας, γίνεται πιστός οπαδός των theater labs και μας ακολουθεί στη μετέ-
πειτα πορεία μας.

Όμως, τα theater labs δεν περιορίζονται μόνο σε μαθήματα θεάτρου. 
το εύρος των δράσεών μας είναι ευρύ και περιλαμβάνει ψυχαγωγία, δια-
σκέδαση, αλλά και εκδηλώσεις κοινωνικού σκοπού.
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Δε χάνουμε την ευκαιρία να αποδράσουμε από το «κλεινόν άστυ» και 
να περιηγηθούμε σε άλλους τόπους και άλλες εποχές. η ιστορία της ελ-
λάδας μάς επιτρέπει να έχουμε, σε λίγα μόνο χιλιόμετρα από το κέντρο 
της αθήνας, πλούσιο πολιτισμικό περιεχόμενο. επίδαυρος, Δελφοί, ναύ-
πλιο, Κόρινθος και άλλα μέρη προσφέρονται για το συνδυασμό της μά-
θησης με την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση.

Εκδρομές
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εντάξει, δεν γίνεται να μην κά-
νουμε και ένα πάρτι. Χριστουγεν-
νιάτικο, αποκριάτικο, πασχαλινό, 
γενεθλίων ή και για οποιονδήποτε 
άλλο σκοπό. εμείς την αφορμή ψά-
χνουμε και έναν ακόμα λόγο για να 
διασκεδάσουμε!

Πάρτι

Καλά τα μαθήματα και η πρακτι-
κή, αλλά ένας σωστός εκπαιδευ-
όμενος πρέπει να πάρει και τα 
κατάλληλα ερεθίσματα. Έτσι απο-
φασίσαμε συχνές εξόδους σε θέ-
ατρα, κινηματογράφους και άλλα 
κέντρα τεχνών. Παρακολουθώ-
ντας επαγγελματίες του είδους, 
μαθαίνεις και κατανοείς καλύτερα 
αυτά που διδάσκεσαι.

Έξοδοι
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Πρόσφατα στον νέο μας χώρο 
στον Πειραιά, δημιουργήσαμε τη 
δική μας δανειστική βιβλιοθήκη 
με περισσότερα από 1.500 βιβλία 
θεατρικού και λογοτεχνικού περι-
εχομένου, δίνοντας τη δυνατότητα 
στα μέλη μας να ανακαλύψουν την 
«τέχνη του λόγου».

Δανειστική 
Βιβλιοθήκη

Μια κάρτα παροχών και προνο-
μίων που μπορούν να τη χρησι-
μοποιήσουν όλοι σε μια μεγάλη 
γκάμα υπηρεσιών. από εκπτωτικά 
εισιτήρια σε θέατρα, εκπτώσεις σε 
βιβλιοπωλεία μέχρι και εκπτώσεις 
σε τουριστικούς προορισμούς και 
όχι μόνο. Με αυτή την κάρτα-μέ-
λους όλοι οι μαθητές μας επωφε-
λούνται από τις δυνατότητές της.

Κάρτα 
μέλους
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φυσικά και η εκπαίδευση μιας ομά-
δας ανθρώπων στον τομέα του θε-
άτρου, δεν θα μπορούσε να αφήσει 
εκτός τις κοινωνικές δράσεις. 
Έχουμε σχεδιάσει μικρές παραστά-
σεις, οι οποίες μπορούν να παιχτούν 
σε οποιονδήποτε χώρο. γηροκο-
μεία, ορφανοτροφεία, νοσοκομεία 
και άλλοι χώροι γίνονται η σκηνή 
μας, για να μπορούμε να χαρίζουμε 
απλόχερα τη χαρά του θεάτρου σε 
όσους την έχουν ανάγκη.

Κοινωνική 
Δράση

είμαστε ενεργά στο πλευρό του 
“Make a Wish ελλάδας”, βοη-
θώντας στο έργο τους με όποιον 
τρόπο μας ζητηθεί.
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Πολύς κόσμος θέλει να ασχοληθεί 
με το θέατρο, αλλά έχει αμφιβο-
λίες επειδή δεν γνωρίζει καλά το 
αντικείμενο. Έτσι, κάθε χρονιά μας 
ξεκινάει με ένα δωρεάν ανοιχτό μά-
θημα για όλους τους μαθητές μας, 
παλιούς και νέους, που θέλουν να 
γνωρίσουν από κοντά εμάς και το 
σύστημα διδασκαλίας μας. Μόνο 
τότε θα έχουν μια ολοκληρωμένη 
γνώμη και εικόνα γι’ αυτό που κά-
νουμε και θα μπορούν να αποφα-
σίσουν σίγουρα για τη συμμετοχή 
τους. 

Ανοιχτά 
Μαθήματα

ακόμη, κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς γίνονται πολλά σεμινά-
ρια ποικίλης ύλης, τα οποία είναι 
δωρεάν για τους μαθητές μας, για 
να μπορέσουν να διευρύνουν τις 
γνώσεις και τους ορίζοντές τους 
σε ένα μεγάλο εύρος σχετικών με 
το θέατρο αντικειμένων. θεατρι-
κό μακιγιάζ, χτενίσματα εποχής, 
σκηνογραφία, ενδυματολογία, 
χορός, δημιουργική και θεατρική 
γραφή, τεχνικές κουκλοθέατρου, 
μαύρο θέατρο, σκηνοθεσία, είναι 
μόνο κάποιες από τις κατηγορίες 
των σεμιναρίων αυτών. Κάποια 
γίνονται από δασκάλους των 
theater labs και κάποια άλλα από 
συνεργαζόμενους επαγγελματίες 
του χώρου, αναγνωρισμένους στο 
αντικείμενό τους.

Σεμινάρια
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Κάθε χρόνο όλες μας οι ομάδες 
ανεβάζουν από μία ξεχωριστή πα-
ράσταση για τρεις μέρες, σε επι-
λεγμένα θέατρα. Έτσι, το Μάιο και 
τον ιούνιο κάθε έτους, υπάρχει μια 
ποικιλία παραστάσεων για όλα τα 
γούστα, για να εμπλουτίσει τις θε-
ατρικές μας γνώσεις πρακτικά και 
θεωρητικά, για να μας ψυχαγω-
γήσει, να μας διασκεδάσει και να 
επιδείξει τη σκληρή δουλειά που 
έχουν κάνει οι μαθητές μας όλη τη 
χρονιά.

Παραστάσεις
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το θέατρο είναι για όλους, λοιπόν. το θέατρο είναι ένα ταξίδι για όλους 
και κουβαλάει αισθήσεις και συναισθήματα, όνειρα και φαντασία.

Μετά από τέσσερα χρόνια Theater Labs, το αποδείξαμε και είμαστε μό-
λις στην αρχή του. το ταξίδι άλλοτε είναι συναρπαστικό με μεγάλη έντα-
ση και αδρεναλίνη στο κόκκινο, άλλοτε γαλήνιο και πράο σαν ακύμαντη 
λίμνη ένα φθινοπωρινό πρωινό, αλλά πάντοτε μαγευτικό. 

Και σε αυτό το μαγευτικό ταξίδι μπορούν να συμμετέχουν όλοι – το 
ναύλο του είναι μόνο η αγάπη για το θέατρο. 
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Έμπειρους καπετάνιους στο θέατρο έχουμε πολλούς, 
διαλέξαμε έναν από τους καλύτερους να μας πει πού 

βάζουμε τον μπούσουλα πάνω απ’ το τιμόνι.
Διαβάστε τι μας είπε.
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Γεράσιμος

Σκιαδαρέσης

Ποια η γνώμη σας για το ερασιτεχνικό θέατρο; Και σε τι πιστεύετε πως ωφε-
λούνται οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ερασιτεχνικό θέατρο;

Κατά τη γνώμη μου το θέατρο είναι ένα τεράστιο όπλο πολιτισμού και 
εκπαίδευσης. Σε αυτά τα πλαίσια η ενασχόληση ερασιτεχνικά μαζί του 
βοηθάει σε αυτήν την κατεύθυνση. επιπλέον ενισχύει την ομαδικότητα, 
την συλλογική δουλειά όπως και κάθε άλλη ερασιτεχνική ενασχόληση. 

Δίνει συνέντευξη στα
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το θέατρο είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά είναι ένα μέσο για να 
γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Βοηθάει στο να αναλύουμε τον ανθρώπινο 
χαρακτήρα, τις αντιδράσεις του και έτσι να μπορούμε να εξηγούμε και να 
αποδεχόμαστε τις διαφορετικές συμπεριφορές. οι ερασιτεχνικές ομάδες 
ωστόσο κουβαλάνε και παθογένειες του επαγγελματικού θεάτρου. αντα-
γωνισμοί, βεντετιλίκια, δηθενιές και αλλά, καλό είναι να αποφεύγονται 
και οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά να καταπνίγεται εν τη γενέσει της.

Ο ηθοποιός θα έπρεπε 
να ποιεί ήθος

‘‘
Εσείς έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν σε ερασιτεχνική ομάδα; Αν ναι ποια 
τα οφέλη που αποκομίσατε; 

Έχω ασχοληθεί πολλές φορές στο παρελθόν είτε συμμετέχοντας είτε 
σκηνοθετώντας. απ’ αυτή την ενασχόλησή μου είδα όλα όσα αναφέρο-
νται στην προηγούμενη απάντηση μου.

Εσείς γνωρίζετε το έργο και την πορεία των Theater Labs.  Ποια η άποψή σας 
σχετικά με τη συνεργασία σας με τις ομάδες των Theater Labs στην παγκό-
σμια ημέρα θεάτρου 2018 στο χώρο της Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων; 

Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας θεάτρου γνώρισα τα Theater 
Labs και εκτίμησα την δουλειά που γίνεται εκεί. αργότερα είδα την πα-
ράσταση θάλαμος 7, που ήταν μία σύμπραξη επαγγελματιών και ερασι-
τεχνών και εκεί μου δικαιολογήθηκε εκ του αποτελέσματος η καλή δου-
λειά που κάνετε. 
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Ο ηθοποιός θα έπρεπε 
να ποιεί ήθος

Ο ηθοποιός με βάση την εννοιολογική σημασία της λέξης ποιεί ήθος. Ισχύει 
αυτό στις μέρες μας; 

ο ηθοποιός θα έπρεπε να ποιεί ήθος. Δυστυχώς η εισβολή της τηλεόρα-
σης στη ζωή μας, έχει αλλάξει λίγο τα δεδομένα για να ξεκινήσει κανείς 
να γίνει ηθοποιός. Δημιούργησε λάθος εντυπώσεις για τη δουλειά του 
ηθοποιού δίνοντας μια ψευδαίσθηση πλούτου και γκλαμουριάς. η οποία 
φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τη δουλειά του ηθοποιού.

Έχει το θέατρο στις μέρες μας ανοδική πορεία; Ο κόσμος βλέπει θεατρικές 
παραστάσεις; Με ποια κριτήρια τις επιλέγει; 

θεωρώ ότι στην ελλάδα έχουμε ένα αρκετά καλό επίπεδο θεατρικών πα-
ραστάσεων. Δεδομένων των συνθηκών υπάρχουν ακόμα ιδέες, μυαλά και 
εξαιρετικοί ηθοποιοί. επίσης θεωρώ ότι το θέατρο είναι στο DNA μας. 
Έτσι σε μεγάλο βαθμό το κοινό στηρίζει αρκετά το θέατρο. η οικονομική 
κρίση ωστόσο έχει  δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, έναν υπερβολικό 
αριθμό παραστάσεων και έναν υπερβολικό αριθμό συντελεστών. είναι 
φύσει αδύνατον να στηριχθούν όλες αυτές οι παραστάσεις. Συνήθως κα-
ταφέρνουν να επιβιώσουν παραστάσεις που είτε είναι πολύ καλές είτε 
στηρίζονται σε ονόματα διάσημων ηθοποιών. ύπάρχει επίσης ένα συγκε-
κριμένο πιστό αλλά ολιγάριθμο κοινό που στηρίζει κάποιες πιο πειραμα-
τικές προσπάθειες.

Υπάρχουν ακόμα ιδέες, μυαλά 
και εξαιρετικοί ηθοποιοί

‘‘
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Πώς προσεγγίζετε εσείς ένα ρόλο;

αναλύοντας τον χαρακτήρα όσο πιο καλά και όσο πιο βαθιά μπορώ. Ψά-
χνοντας κάθε πτυχή του, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. τοποθετώντας 
τον σαν ζωντανό άνθρωπο στο περιβάλλον που μας δίνει το έργο και 
βάζοντας τη φαντασία μου να προσθέσει κάποιες τελευταίες προσωπικές 
πινελιές.

Ποια είναι τα επαγγελματικά σας σχέδια για την περίοδο που έρχεται; 

Μετά από δύο χρόνια ευτυχισμένης συνεργασίας με το έργο «το τίμημα» 
του Άρθουρ Μίλερ στο θέατρο ιλίσια είμαι σε φάση αναμονής για τα 
επόμενα σχέδια. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. τηλεοπτικά 
υποθέτω ότι θα συνεχιστεί το σίριαλ στο οποίο συμμετέχω.

Το θέατρο 
είναι ένα τεράστιο όπλο 
πολιτισμού και εκπαίδευσης

‘‘
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Το θέατρο 
είναι ένα τεράστιο όπλο 
πολιτισμού και εκπαίδευσης

Κάθε παράσταση κι ένα ταξίδι, 
ψυχαγωγία, εμπειρία κι ανάμνηση.

τριάντα τρεις οι ομάδες, 
δεκατρία τα ταξίδια στις παραστάσεις μας. 
Έλα μαζί μας, θεατής και συμμετέχοντας, 

ζήσε την εμπειρία, ψυχαγωγήσου και θα κερδίσεις 
έντονες αναμνήσεις.
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ΑΙΓΑλΕω

Manus in Mano

Πλούτος
του Αριστοφάνη

Σάββατο 4 Μαΐου
Κυριακή 5 Μαΐου
Δευτέρα 6 Μαΐου

21:00
18:00
21:00
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ο αριστοφάνης έγραψε αυτήν την εκπληκτική κωμωδία το 388 π.Χ. ση-
ματοδοτώντας το πέρασμα από την αρχαία στη νεώτερη αττική Κωμωδία. 
Στο έργο μας, λοιπόν, ο Χρεμύλος, ένας φτωχός αγρότης, επισκέπτεται 
το μαντείο του θεού απόλλωνα για να συμβουλευτεί το θεό σχετικά με 
το πώς μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά του. Μετά τις συμβουλές του θεού 
ακολουθεί έναν ρακένδυτο τυφλό άνθρωπο που περιφέρεται έξω από το 
μαντείο. αυτός είναι ο θεός Πλούτος, που τον έχει τυφλώσει ο Δίας για 
να μην μπορεί να βλέπει και να ξεχωρίζει πού δίνει τα χρήματα. Μετά από 
τη γιατρειά που του προσφέρει ο Χρεμύλος με τους δούλους του, εκείνος 
βλέπει και δίνει τα πλούτη στους αγαθούς και τους τίμιους. η διαμάχη 
ανάμεσα στον Χρεμύλο και την Πενία συμβολίζει την ανάγκη που οδηγεί 
τον άνθρωπο στην καθημερινή δουλειά και την επιβίωση και αντισταθμί-
ζει τα οφέλη του εύκολου και γρήγορου κέρδους που δεν κρατάνε πολύ. 

η ομάδα του αιγάλεω «πάλεψε» με ένα κλασικό κείμενο, αντιμετωπίζο-
ντάς το με σεβασμό και αγάπη. Άνθρωποι γεμάτοι κέφι, όρεξη για δουλειά 
και θετική ενέργεια, αναγνώρισαν από την πρώτη στιγμή τη δυσκολία 
του έργου αλλά και το πόσο επίκαιρο είναι ακόμα και στις μέρες μας και 
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Μέσα από εξαιρετικές πρόβες φτάσαμε 
στον τελικό μας στόχο και περάσαμε υπέροχα. ελπίζουμε να περάσετε και 
εσείς τόσο καλά μαζί μας όσο εμείς αυτή τη χρονιά. Καλή σας θέαση!

θεατρική διασκευή: 
Σκηνοθεσία:

Αριστοφάνης

Πλούτος
νίκος Δαφνής-Μπάμπης αρώνης 
Μπάμπης αρώνης



55

ΠλούτοΣ: γεράσιμος Βεργωτής

Καριων: θανάσης τσατσάνης

λαΔων: Κέλλυ Καμπισέλλη

ΧρεΜύλοΣ: Μανώλης Καμπισέλλης

αριαΔνη: ευγενία Χατζηβασίλη

Κλειω: θεανώ Μπακατσά

ΒλεΨιΔηΜη: Χαρά Καραθανάση

Πενια: Δήμητρα τριβέλλα

αγαθιαΣ: Βάσια Παναγιωτοπούλου

ΚλεΨιΔηΜοΣ: Σωτήρης τσιάτης

λαΜΠιτω: γωγώ Κιορκωνσταντή

ερΜηΣ: Άννα Χατζιδάκη

ιεροΚληΣ: αργυρώ γεωργοπούλου

αρΣινοη: νεκταρία Μακρή

Παίζουν 
(με σειρά 

εμφάνισης):



56

ΑρΓΥρω 
ΓΕωρΓΟΠΟΥλΟΥ

ΓΕρΑΣΙΜΟΣ
ΒΕρΓωΤηΣ

ΓωΓω
ΚΙΟρΚωΝΣΤΑΝΤη

ΔηΜηΤρΑ
ΤρΙΒΕλλΑ

ΘΑΝΑΣηΣ 
ΤΣΑΤΣΑΝηΣ

ΘΕΑΝω
ΜΠΑΚΑΤΣΑ

ΑΙΓΑλΕω
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ΧΑρΑ
ΚΑρΑΘΑΝΑΣη

ΤζΕΝη
ΧΑΤζηΒΑΣΙλη

ΣωΤηρηΣ
ΤΣΙΑΤηΣ

ΚΕλλΥ
ΚΑΜΠΙΣΕλλη

ΜΑΝωληΣ
ΚΑΜΠΙΣΕλληΣ

ΝΕΚΤΑρΙΑ
ΜΑΚρη

Manus in Mano
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ΓλΥφΑΔΑ

Sold Out

Το καινούριο σπίτι
του Κάρλο Γκολντόνι 

Παρασκευή 17 Μαΐου
Σάββατο 18 Μαΐου
Κυριακή 19 Μαΐου

21:00
18:00
21:00
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 Στη Βενετία του 1760, ο ξεπεσμένος αριστοκράτης αντζολέτο, παντρε-
μένος με την κακότροπη Καικίλια, προσπαθεί να διατηρηθεί στην κοινω-
νική του θέση χωρίς να ζητήσει βοήθεια από την αυταρχική του θεία. η 
αδερφή του, Μενεγκίνα, επιθυμεί να παντρευτεί τον κατώτερο λορεντσί-
νο, χωρίς να έχει προίκα. το τέλος του έργου φέρνει στη θεία τη δικαίωση 
και στους υπόλοιπους ένα μάθημα.  

ο γκολντόνι, μεγαλωμένος στην καρδιά της ρομαντικής εποχής, έγραψε 
«το Καινούριο Σπίτι», μια κωμωδία καταστάσεων, καυτηριάζοντας αιχμη-
ρά τις κοινωνικές τάξεις της εποχής του και την αλλαγή τους. η παρακμή 
της κομέντια ντελ άρτε, έδωσε ώθηση στον συγγραφέα να καταπιαστεί με 
τα θέματα της περιόδου του, χωρίς όμως καμία διάθεση χλευασμού των 
ηρώων και των θέσεών τους. η ανερχόμενη αστική τάξη είναι υπαρκτή 
και ο γκολντόνι παρατηρεί την άνοδό της με εύστοχη κριτική. 

η ομάδα της γλυφάδας δίνει τον καλύτερο της εαυτό σε ένα έργο καθό-
λου εύκολο. οι ισορροπίες είναι λεπτές αλλά όλοι τους πέτυχαν να αγγί-
ξουν ένα κλασσικό έργο με σεβασμό και μεράκι. οι πρόβες ήταν απολαυ-
στικές, αλλά και απαιτητικές, κατάφεραν όμως πολλά. ομάδα, περάσαμε 
τέλεια!

Διασκευή-Σκηνοθεσία:

Κάρλο Γκολντόνι 

Το καινούριο σπίτι

Κατερίνα Μπιμπή
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ΣγΚούαλντο, λορεντΣινο: Βέρα Κατσιμπάρου 

λούτΣετα: Κατερίνα Μπουργκή 

αντΖολετο: Παναγιώτης Κατσιμπάρος 

φαΜΠριτΣια: Βιβή Καλαμάρα 

ΜενεγΚινα: Βίλλυ Μητράκη 

ΚαιΚιλια: αγγελική ιωακειμίδη 

ΚεΚΚα: Μίνα Κόπελου 

ροΖινα: λεμονθέα γρηγοριάδου 

θεια ΚριΣτο: Κέλλυ Σπανού

Παίζουν 
(με σειρά 

εμφάνισης):
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ΑΓΓΕλΙΚη
ΙωΑΚΕΙΜΙΔη

ΒΕρΑ
ΚΑΤΣΙΜΠΑρΟΥ

ΒΙλλΥ
ΜηΤρΑΚη

ΚΑΤΕρΙΝΑ
ΜΠΟΥρΓΚη

ΓλΥφΑΔΑ
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ΠΑΝΑΓΙωΤηΣ 
ΚΑΤΣΙΜΠΑρΟΣ

ΚΕλλΥ
ΣΠΑΝΟΥ

λΕΜΟΝΘΕΑ
ΓρηΓΟρΙΑΔΟΥ

ΜΙΝΑ
ΚΟΠΕλΟΥ

Sold out
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ΜΟΝΑΣΤηρΑΚΙ 

Μονας-τυράκια

Άμλετ Β’
του Σαμ Μπόμπρικ

Σάββατο 18 Μαΐου
Κυριακή 19 Μαΐου
Δευτέρα 20 Μαΐου

21:00
18:00
21:00
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Μια ακόμα παρωδία του γνωστού σε όλους Άμλετ του ουίλλιαμ Σαίξ-
πηρ. Μια υπόθεση επιδεικτικά απλουστευμένη με υπερτονισμένα τα 
ελαττώματα των χαρακτήρων. Μια παράσταση που ακροβατεί ανάμεσα 
στη θεατρική σύμβαση και στην πραγματικότητα. Χωρίς να προσπαθεί 
ο συγγραφέας να θίξει ή να προσβάλλει το μεγάλο έργο του ελισαβετια-
νού βάρδου δημιούργησε μία εξαιρετική κωμωδία κρατώντας τη δομή του 
κλασικού έργου. Ένα υπέροχο έργο σαν αυτό δεν θα μπορούσε να παιχτεί 
παρά μόνο από μία υπέροχη ομάδα όπως τα Μονας-τυράκια. Κάθε πρόβα 
μία απόλαυση, κάθε συνάντηση ένα απολαυστικό μάθημα με κέφι, χαρά 
και, πάνω από όλα, επαγγελματισμό. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα...

Σκηνοθεσία:

Σαμ Μπόμπρικ

Άμλετ Β’

Στάθης αναστασίου
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φρανΣιΣΚο: λία θαλασσινού 

ορατιοΣ: ελίνα Κανελοπούλου 

φανταΣΜα: αλκυόνη γεωργαλή 

ΚλαύΔιοΣ: Σπύρος Καψάλης 

ΠολωνιοΣ: νάνσυ Παπακώστα 

γερτρούΔη: Βούλα αργυρού 

λαερτηΣ: τζίνα αναστασίου 

ΆΜλετ: αγγελική γεωργαλή 

οφηλια: Μαρία Κελίρη 

ροΖενγραντΣ: ειρήνη Ψαρρά

γΚιλντενΣτερν: φαίδρα γεράκη 

νεΚροθαφτηΣ: αγγελική οικονομοπούλου

Παίζουν 
(με σειρά 

εμφάνισης):
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ΑΓΓΕλΙΚη
ΓΕωρΓΑλη

ΑλΚΥΟΝη
ΓΕωρΓΑλη

ΒΟΥλΑ
ΑρΓΥρΟΥ

ΕΙρηΝη 
ψΑρρΑ

ΕλΙΝΑ
ΚΑΝΕλλΟΠΟΥλΟΥ

λΙΑ
ΘΑλΑΣΣΙΝΟΥ

ΜΟΝΑΣΤηρΑΚΙ
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φΑΙΔρΑ
ΓΕρΑΚη

ΤζΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΜΑρΙΑ
ΚΕλΙρη

ΝΑΝΣΥ
ΠΑΠΑΚωΣΤΑ

ΣΠΥρΟΣ
ΚΑψΑληΣ

Μονας-τυράκια
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ΠΕΙρΑΙΑΣ Α

Περιπλανώμενοι

η μικρή μας πόλη
του Θόρντον Ουάιλντερ

Παρασκευή 24 Μαΐου
Σάββατο 25 Μαΐου
Κυριακή 26 Μαΐου

21:00
18:00
21:00



84

η ομάδα του Πειραιά «Περιπλανώμενοι» μετά το περσινό πετυχημένο 
ξεκίνημά τους με την «Μαρία Πενταγιώτισσα» του Μποστ, έρχονται φέτος 
με ένα έργο πρόκληση που θεωρείται σταθμός στο παγκόσμιο ρεπερτόριο, 
τη «Μικρή μας Πόλη» του θόρντον ουάιλντερ. Ένα έργο που ασχολείται 
με την ανθρώπινη ύπαρξη, τον ίδιο τον άνθρωπο, τη ζωή μετά τη ζωή και 
σκοπός του είναι να εμβαθύνει στις καθημερινές μας συνήθειες, να μας 
δώσει να καταλάβουμε ότι παρόλη την καθημερινή ρουτίνα τίποτα δεν 
είναι δεδομένο και όπως λέει και ο ποιητής: «Πρέπει να αγαπάς τη ζωή για 
να ’χεις ζωή και πρέπει να ’χεις μέσα σου ζωή για να αγαπήσεις τη ζωή…» 

Σας ευχόμαστε καλή θέαση και καλό ταξίδι!

Σκηνοθεσία:

Θόρντον Ουάιλντερ

η μικρή μας πόλη

νίκος Σταματόπουλος
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ΔιεύθύντηΣ ΣΚηνηΣ, ΚύριοΣ γούεΜΠ, 
ΚύριοΣ ΜοργΚαν: γιώργος φερμελετζής
γιατροΣ γΚιΜΠΣ: Διονύσης Ζάγκας
τΖο Κροούελ, 
γούολλύ γούεΜΠ: αντωνία Σκανδάμη
ΧαούΪ νιούΣαΜ, ΣιΜον ΣτιΜΣον, 
αφηγητρια: τόνια αργυράκη
Κύρια γΚιΜΠΣ: εύα Μακρή
Κύρια γούεΜΠ: Μαρία λούβαρη
τΖωρτΖ γΚιΜΠΣ: Δημήτρης Πολυχρονόπουλος
ρεΒεΚΚα γΚιΜΠΣ: ιωάννα Σπαχίου 
ΈΜιλύ γούεΜΠ: Στεφανία Σπυρίδη
Καθηγητρια γούιλαρντ, 
Κύρια ΣοαΜΣ, τΖο Στονταρντ: λίνα Μακρή
αΣτύφύλαΚαΣ γούορεν, 
αφηγητρια: Μαρία Κοτζακόλιου 
ΣαΜ ΚρεΪγΚ: γιάννης τομαής

Παίζουν 
(με σειρά 

εμφάνισης):
νίκος Σταματόπουλος
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ΑΝΤωΝΙΑ
ΣΚΑΝΔΑΜη

ΓΙΑΝΝηΣ
ΤΟΜΑηΣ

ΓΙωρΓΟΣ
φΕρΜΕλΕΤζηΣ

ΔηΜηΤρηΣ
ΠΟλΥΧρΟΝΟΠΟΥλΟΣ

ΔΙΟΝΥΣηΣ
ζΑΓΚΑΣ

ΕΥΑ 
ΜΑΚρη

ΠΕΙρΑΙΑΣ Α
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ΤΟΝΙΑ
ΑρΓΥρΑΚη

ΣΤΕφΑΝΙΑ
ΣΠΥρΙΔη

ΜΑρΙΑ
λΟΥΒΑρη

ΙωΑΝΝΑ
ΣΠΑΧΙΟΥ

λΙΝΑ 
ΜΑΚρη

ΜΑρΙΑ 
ΚΟΤζΑΚΟλΙΟΥ

Περιπλανώμενοι
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ΑΓΙΑ 
ΠΑρΑΣΚΕΥη

Χartαετός

Και το κουκούτσι... 
Αμύγδαλο!

του Μπάμπη Αρώνη

Σάββατο 25 Μαΐου
Κυριακή 26 Μαΐου
Δευτέρα 27 Μαΐου

21:00
18:00
21:00
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η κωμωδία μας διαδραματίζεται στη σημερινή εποχή. Στο σπίτι ενός 
σπουδαίου σκηνοθέτη που έχει πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες στο 
παρελθόν, αλλά και αρκετές αποτυχίες στο παρόν, υπάρχουν πολλά προ-
βλήματα που όμως σχεδόν όλα πηγάζουν από το οικονομικό. Όταν του 
παρουσιάζεται η ευκαιρία να κάνει μια ταινία και να ξελασπώσει μια και 
καλή, εκείνος αρνείται από πείσμα και έτσι όλα αρχίζουν να πηγαίνουν 
από το κακό στο χειρότερο. η πρώην γυναίκα του συναντιέται με την νυν 
αρραβωνιαστικιά του, την ώρα που μια φέρελπις νέα ηθοποιός τον κατα-
διώκει για να τον πείσει για το ταλέντο της. η σπιτονοικοκυρά ζητάει τα 
νοίκια της ή να την αποκαταστήσει. Και ο τσιγγάνος; τι δουλειά έχει εκεί; 
αυτά και άλλα πολλά θα τον κάνουν να αλλάξει απόψεις για ριζικά θέμα-
τα της ζωής του και να δει τα πράγματα με άλλο μάτι. 

Μια καινούργια ομάδα των theater labs με νέους ανθρώπους γεμάτους 
όρεξη και κέφι, σε μία φρέσκια κωμωδία της ελληνικής πραγματικότητας 
που ενθουσιάζει κάθε φορά στη σκηνή. ευχαριστώ τον Μπάμπη αρώνη 
για το έργο που μας εμπιστεύτηκε, καθώς και την ομάδα μου όλες τις 
ωραίες στιγμές που μου χάρισε.

Σκηνοθεσία:

Μπάμπης Αρώνης

Και το κουκούτσι... 
Αμύγδαλο

Πόπη Χριστοδούλου
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Βανα γαΒαλα: γεωργία ανδρουτσοπούλου
Κύρια φορΜΠΣ: Ζωή ντάρλα
ΣτεφανοΣ γαΒαλαΣ: γιώργος Μακρής
εύα ΠαΠα, 
Κούλα ΔηΜούλαΚη: Άννα Κοντογούρη
γιωργοΣ ΜαρινοΣ: γιάννης Προκοπίου
ναταΣΣα γαΒαλα: Μαρουσώ γεωργοπούλου
ρωΜινα αλεξανΔρού: Βασιλική Πρασσά
Σούλα: ειρήνη Χρονοπούλου
ελενη ΧατΖη: Μαρία Πανοπούλου
ΒελιΣΣαριοΣ γαΒαλαΣ: Άρης Μπάμης
ρενε γαΒαλα: ξένια Κούση
γρηγορηΣ: Σταύρος Κοντόπουλος
γλύΚερια: ευαγγελία Μπούση

Παίζουν 
(με σειρά 

εμφάνισης):
Πόπη Χριστοδούλου
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ΓΙΑΝΝηΣ
ΠρΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΝΝΑ 
ΚΟΝΤΟΓΟΥρη

ΑρηΣ
ΜΠΑΜηΣ

ΒΑΣΙλΙΚη
ΠρΑΣΣΑ

ΓΕωρΓΙΑ
ΑΝΔρΟΥΤΣΟΠΟΥλΟΥ

ΓΙωρΓΟΣ
ΜΑΚρηΣ

ΕΙρηΝη
ΧρΟΝΟΠΟΥλΟΥ

ΑΓΙΑ 
ΠΑρΑΣΚΕΥη
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ΣΤΑΥρΟΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥλΟΣ

ξΕΝΙΑ 
ΚΟΥΣη

ΜΑρΙΑ
ΠΑΝΟΠΟΥλΟΥ

Χartαετός

ΜΑρΟΥΣω
ΓΕωρΓΟΠΟΥλΟΥ

ζωη
ΝΤΑρλΑ

ΕΥΑΓΓΕλΙΑ
ΜΠΟΥΣη
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101
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ΝΕΑ ΙωΝΙΑ

Ανεμομαζώματα
Διαβολοσκορπίσματα

Όνειρο 
καλοκαιρινής νύχτας

του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Παρασκευή 31 Μαΐου
Σάββατο 1 Ιουνίου
Κυριακή 2 Ιουνίου

21:00
18:00
21:00
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Μια νεοσύστατη ομάδα, στην περιοχή της νέας ιωνίας που μπαίνει πολύ 
δυναμικά στην οικογένειά μας, με ένα όνομα ιδιαίτερο: «ανεμομαζώματα, 
Διαβολοσκορπίσματα»… Ένα όνομα που ταιριάζει γάντι με την παράστα-
σή τους αφού καταπιάστηκαν με ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήμα-
τα παγκοσμίως, το «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του ουίλιαμ Σαίξπηρ! 
Μια καλοκαιρινή μεγάλη, σύντομη, τραγικότατη διασκέδαση που σαν ένα 
όνειρο μάς ταξιδεύει σε μέρη μαγικά, σε εποχές κρυφές, μαζί με ξωτικά και 
νεράιδες που μπλέκουν στον κόσμο των ανθρώπων και τα κάνουν όλα 
άνω- κάτω. ο πρωταγωνιστής του έργου δεν θα μπορούσε φυσικά να εί-
ναι άλλος από τον Έρωτα, σε όλες του τις μορφές, σε όλες τις ηλικίες, 
παντού και πάντα. αφεθείτε λοιπόν στο καλό μας ξωτικό Πουκ και ταξι-
δέψτε σε ένα δάσος μαγικό. Καληνύχτα σας!

Σκηνοθεσία:

Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Όνειρο
Καλοκαιρινής Νύχτας

νίκος Σταματόπουλος
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θηΣεαΣ, οΜΠερον: νίκος αθανασόπουλος
ιΠΠολύτη, ΔαιΜονιο, 
ΣιναΠοΣΠοροΣ: Σοφία τσεσμελάκη
αιγεαΣ, αραΧνοφαΔι, ΒελονηΣ, 
φεγγαραΔα: νανά Μαραγκού
ερΜια: ειριάννα Χατζηπαυλή
λύΣανΔροΣ: Μιχάλης Στουπάκης
ελενη: Κωνσταντίνα Παπαηλία
ΔηΜητρηΣ: λευτέρης Χαρμπής
ΚύΔωνηΣ: ειρήνη Βλασσοπούλου
ΠατοΣ, ΠύραΜοΣ: αγγελική νίτσα
φύΣούνηΣ, θιΣΒη: ελπίδα Σιώζιου
ΚαΖανηΣ, τοιΧοΣ: γιώργος φερμελετζής
ροΚανηΣ, λιονταρι, ΜΠιΖελανθι, 
φιλοΣτρατοΣ: Σαπφώ λουκατζίκου
ΠούΚ: Βερόνικα Πετρόνε
τιτανια: γεωργία Παπανδρεοπούλου

Παίζουν 
(με σειρά 

εμφάνισης):
νίκος Σταματόπουλος
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ΑΓΓΕλΙΚη 
ΝΙΤΣΑ

ΒΕρΟΝΙΚΑ
ΠΕΤρΟΝΕ

ΓΕωρΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΔρΕΟΠΟΥλΟΥ

ΓΙωρΓΟΣ
φΕρΜΕλΕΤζηΣ

ΕΙρηΝη
ΒλΑΣΣΟΠΟΥλΟΥ

ΕΙρΙΑΝΝΑ
ΧΑΤζηΠΑΥλη

ΝΕΑ ΙωΝΙΑ

ΕλΠΙΔΑ
ΣΙωζΙΟΥ
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ΣΟφΙΑ 
ΤΣΕΣΜΕλΑΚη

ΣΑΠφω
λΟΥΚΑΤζΙΚΟΥ

ΝΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥλΟΣ

ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΠΑηλΙΑ

λΕΥΤΕρηΣ
ΧΑρΜΠηΣ

ΜΙΧΑληΣ
ΣΤΟΥΠΑΚηΣ

Ανεμομαζώματα
Διαβολοσκορπίσματα

ΝΑΝΑ
ΜΑρΑΓΚΟΥ
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ΠΕΙρΑΙΑΣ Β

Σουέλ

Ολόκληρος 
ο Σαίξπηρ σε μια ώρα

των Μπόρκενσον, Λογκ και Σίγκερ

Σάββατο 1 Ιουνίου
Κυριακή 2 Ιουνίου
Δευτέρα 3 Ιουνίου

21:00
18:00
21:00
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«ολόκληρος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα». τι να πρωτοπείς γι’ αυτό το έργο! 
Μια παρωδία-σύνθεση όλων των έργων του ελισαβετιανού βάρδου. Και 
όχι μόνο... 

Ένα έργο που έχει κατενθουσιάσει το κοινό, σε οποιαδήποτε χώρα και αν 
έχει παιχτεί. Πώς θα μπορέσουν οι 15 ηθοποιοί να παρουσιάσουν όλα τα 
έργα; Πώς θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις αντιζηλίες τους επί σκηνής 
και να δουλέψουν σαν ομάδα; Πώς θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 
και τα ευτράπελα που θα συμβούν πάνω στη σκηνή; Σίγουρα με τον τρό-
πο που τα αντιμετώπισε και η ομάδα του Πειραιά (Β’). Με κέφι, χαρά και 
χαμόγελο στα χείλη. 

ούτε μια μέρα δεν πέρασα μαζί τους που δεν ήταν ευχάριστη. Κάθε τέ-
λος του μαθήματος και ένας μικρός αποχωρισμός. Άνθρωποι με χαμόγελο, 
ζωντάνια και αγάπη, που μου θύμισαν το λόγο για τον οποίο αγαπώ το 
θέατρο. γιατί μας κάνει καλύτερους ανθρώπους και μας βοηθάει να ανα-
καλύψουμε τον εαυτό μας.

Σκηνοθεσία:
Βοηθοί σκηνοθεσιας:

των Μπόρκενσον, 
λογκ και Σίγκερ

Ολόκληρος ο 
Σαίξπηρ σε μια ώρα

Μπάμπης αρώνης
αναστασία Κούρτη, 
Μαρία Καρασάββα
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τους 125 ρόλους της παράστασης ερμηνεύουν:
αλέξανδρος ξενικάκης
τάσος τσαούσης
ανδριάνα λυκοθανάση
ελευθερία Μπακοθανάση
Κωνσταντίνα Ματσούκα
Μάρκος Χέλιος
Έλενα γιανέλλη
Μαρία γιωτοπούλου
αργυρώ τέγου
τζένη τρουπή
Χριστίνα Σκανδάλη
εύη Σούλη
Δήμητρα Μουτάφη
φρειδερίκη Μακρίδη

Παίζουν 
(με σειρά 

εμφάνισης):Μπάμπης αρώνης
αναστασία Κούρτη, 
Μαρία Καρασάββα
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ΑλΕξΑΝΔρΟΣ
ξΕΝΙΚΑΚηΣ

ΑΝΔρΙΑΝΑ
λΥΚΟΘΑΝΑΣη

ΑρΓΥρω
ΤΕΓΟΥ

ΔηΜηΤρΑ
ΜΟΥΤΑφη

ΕλΕΝΑ
ΓΙΑΝΝΕλη

ΕλΕΥΘΕρΙΑ 
ΜΠΑΚΟΘΑΝΑΣη

ΠΕΙρΑΙΑΣ Β

ΕΥη 
ΣΟΥλη
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ΧρΙΣΤΙΝΑ
ΣΚΑΝΔΑλη

φρΕΙΔΕρΙΚη
ΜΑΚρΙΔη

ΤζΕΝη
ΤρΟΥΠη

ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ

ΜΑρΙΑ 
ΓΙωΤΟΠΟΥλΟΥ

ΜΑρΚΟΣ
ΧΕλΙΟΣ

Σουέλ

ΤΑΣΟΣ
ΤΣΑΟΥΣηΣ
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ΝΕΑ 
ΣΜΥρΝη

Του Θεάτρου Εραστές

Χαρτοπαίχτρα
του Δημήτρη Ψαθά

Παρασκευή 7 Ιουνίου
Σάββατο 8 Ιουνίου
Κυριακή 9 Ιουνίου

21:00
18:00
21:00
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η νεοσύστατη ομάδα της νέας Σμύρνης «του θεάτρου εραστές», συ-
στήνεται στο κοινό των Theater Labs με την κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά 
«η Χαρτοπαίχτρα». Ένα έργο που αναφέρεται σε μια γυναίκα, η οποία 
οδηγείται, ένεκα του πάθους της για τα χαρτιά, σε διάφορες παρεξηγή-
σεις. φτάνει, μάλιστα, στο σημείο να αδιαφορήσει για τον άνδρα της και 
την οικογένειά της και φυσικά η «αφύπνισή» της έρχεται θεαματικά.

«η Χαρτοπαίχτρα» γράφτηκε το 1963 και μεταφέρθηκε στον κινηματο-
γράφο από τη φίνος φιλμ το 1964, σε σκηνοθεσία γιάννη Δαλιανίδη.

από τα Theater Labs ανεβαίνει ως παράσταση για πρώτη φορά και σκο-
πός μας είναι να σας «ξυπνήσουμε μνήμες», αναβιώνοντας εκείνη την 
όμορφη εποχή.

ευχαριστώ πολύ τα παιδιά της ομάδας μου, που δούλεψαν με πάθος και 
όρεξη και ανταποκρίθηκαν επάξια στο δύσκολο αυτό εγχείρημα.

Πάμε, λοιπόν, όλοι μαζί να κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο, με συνοδοι-
πόρο μια εξαιρετική κωμωδία. Καλή θέαση!

Διασκευή-Σκηνοθεσία:

Δημήτρης ψαθάς

Χαρτοπαίχτρα
Μαρουσώ γεωργοπούλου
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Μαριγω: Άννα Μάγκλαρη

λαΚηΣ, ΠαΠατΖηΣ: Μάριος Μακρής

νινα: Έλενα αϊβαλιώτου

αντρεαΣ: γιάννης Παππάς

αλεΚα: ιζαμπέλ Μουρατιάν

εύτερΠη: νόρα τσακίρη

Κύρια γιατρού: Ζωή Μπέρτου

Κύρια Στρατηγού: αριστέα ιατρού

λελε, τροτεΖα α: Στεφανία Χήτα

Κούλα: αλεξάνδρα Πολλάτου

Κύρια ΜΠαρΔαΚα, 

αρΧιφύλαΚαΣ: Βάνη Κορωνάκη

Κύρια νιΚολοΠούλού, 

τροτεΖα Β: Μαρία λυριστή

γιανναΚηΣ: Στράτος Μπάντζης

Παίζουν 
(με σειρά 

εμφάνισης):
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ΑλΕξΑΝΔρΑ
ΠΟλλΑΤΟΥ

ΑΝΝΑ
ΜΑΓΚλΑρη

ΑρΙΣΤΕΑ 
ΙΑΤρΟΥ

ΒΑΝη
ΚΟρωΝΑΚη

ΓΙΑΝΝηΣ
ΠΑΠΠΑΣ

ΕλΕΝΑ
ΑϊΒΑλΙωΤΟΥ

ΝΕΑ 
ΣΜΥρΝη

ζωη
ΜΠΕρΤΟΥ
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ΣΤρΑΤΟΣ
ΜΠΑΝΤζηΣ

ΣΤΕφΑΝΙΑ
ΧηΤΑ

ΝΟρΑ
ΤΣΑΚΙρη

ΙζΑΜΠΕλ
ΜΟΥρΑΤΙΑΝ

ΜΑρΙΑ
λΥρΙΣΤη

ΜΑρΙΟΣ
ΜΑΚρηΣ

Του Θεάτρου Εραστές
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ΚηφΙΣΙΑ 

ArtKifissial

Παριζιάνοι και Πρεβεζάνοι
του Μπάμπη Αρώνη

Σάββατο 8 Ιουνίου
Κυριακή 9 Ιουνίου

Δευτέρα 10 Ιουνίου

21:00
18:00
21:00
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«Παριζιάνοι και Πρεβεζάνοι», λοιπόν! Ένα νέο έργο μου γραμμένο για 
την ομάδα της Κηφισιάς. 

Σε μια οικογενειακή συγκέντρωση στο σπίτι στην Πρέβεζα ετοιμάζεται 
το πάρτι της γιαγιάς για τα 90οστά της γενέθλια. ολόκληρη η οικογένεια 
κρύβει μυστικά. Κάποια από αυτά ήρθε η ώρα να αποκαλυφθούν. Πώς 
όμως; Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις; Πόσοι θα μπορέσουν να συμβαδίσουν 
με τα νέα δεδομένα; Και ποιο είναι το κυριότερο από όλα: η ευτυχία σου 
ή η γνώμη των άλλων; 

η ομάδα της Κηφισιάς είναι μια ομάδα φτιαγμένη για τα δύσκολα. από 
την πρώτη δυσκολία συσπειρώθηκαν σε μια γροθιά, αντιμετωπίζοντας 
οποιοδήποτε εμπόδιο βρισκόταν στο δρόμο τους. Ποτέ σε αυτήν την ομά-
δα δεν συνάντησα γκρίνια, απαισιοδοξία, αμφισβήτηση ή οποιοδήποτε 
άλλο αρνητικό συναίσθημα. Δικαίως, αυτή η ομάδα είναι η δεύτερή μου 
οικογένεια.

Σκηνοθεσία:

Μπάμπης Αρώνης

Παριζιάνοι και 
Πρεβεζάνοι

Μπάμπης αρώνης
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Μύρτω: Σταυρούλα νιόμα
Σοφια: αιμιλία λάπα
ΔηΜοΣ: γιάννης Προκοπίου
ταΣια: Δέσποινα Μιχαηλίδου
ΧριΣτινα: Κωνσταντίνα Κώστα
γεραΣιΜοΣ: γρηγόρης γρυπιώτης
εφη: Σταματία Σωτηράκου
Κελλύ: ειρήνη Παναγάκη
ντεΜύ: Μιράντα Σβόλη
ιΣΜηνη: Μαρία φωτιάδου
ρενα: Μαρία Καρυοφύλλη
φροΣω: αναστασία Κούρτη
ελιαννα: Βάνα Μπόλματη
ΣεΣιλ: Κολέτ Μούργκα
λούιΖα: τζίνα τσιτμηδέλη

Παίζουν 
(με σειρά 

εμφάνισης):
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ΑΙΜΙλΙΑ
λΑΠΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΥρΤη

ΒΑΝΑ
ΜΠΟλΜΑΤη

ΓΙΑΝΝηΣ
ΠρΟΚΟΠΙΟΥ

ΓρηΓΟρηΣ
ΓρΥΠΙωΤηΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΧΑηλΙΔΟΥ

ΚηφΙΣΙΑ

ΕΙρηΝη
ΠΑΝΑΓΑΚη
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ΤζΙΝΑ
ΤΣΙΤΜΙΔΕλη

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣωΤηρΑΚΟΥ

ΜΙρΑΝΤΑ
ΣΒΟλη

ΚΟλΕΤ
ΜΟΥρΓΚΑ

ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚωΣΤΑ

ΜΑρΙΑ
ΚΑρΥΟφΥλλη

ArtKifissial

ΜΑρΙΑ
φωΤΙΑΔΟΥ

ΣΤΑΥρΟΥλΑ
ΝΙΟΜΑ
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ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑρΓΥρΟΙ

Άγιοι… ο Θεός να τους κάνει…

8 Γυναίκες κατηγορούνται
του Ρομπέρ Τομά

Σάββατο 15 Ιουνίου
Κυριακή 16 Ιουνίου
Δευτέρα 17 Ιουνίου

21:00
18:00
21:00
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«Άγιοι... ο θεός να τους κάνει»… όνομα και πράγμα, αφού φέτος κα-
τηγορούνται όλοι για έναν φόνο και ο καθένας τους είναι ύποπτος για 
αυτόν! Μετά την περσινή τους επιτυχία, με τον «οίκο αν(τ)οχής» του 
Μπάμπη αρώνη, η γυναικοκρατούμενη ομάδατων αγίων αναργύρων, με 
τον έναν και μοναδικό «άγιό» τους, επιστρέφει φέτος για να εντυπωσιάσει 
και πάλι χωρίς να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Παρουσιάζει το έργο του 
ρομπέρ τομά, «οκτώ γυναίκες κατηγορούνται», σε μια ελαφριά διασκευή. 
Ένας φόνος, ένα αρχοντικό, ένα μαχαίρι, οκτώ γυναίκες… ή μήπως όχι; 
Ένα θρίλερ με σκηνές αγωνίας, γέλιου, συγκίνησης και αλήθειας! Πάρτε 
θέση, γίνετε μάρτυρες και, αν μπορείτε, λύστε το μυστήριο!

Διασκευή-Σκηνοθεσία:

ρομπέρ Τομά

8 Γυναίκες 
κατηγορούνται

νίκος Σταματόπουλος
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Κύρια Σανελ: γεωργία ρούσσου

λούΪΖα: ευγενία Κουτσούκη

γιαγια: γιώργος φερμελετζής

ΣούΖανα: Κατερίνα Χατζημιχάλη 

γΚαΜΠύ: Μαίρη Σκουφά 

αύγούΣτινα: Μίρκα λαμπροπούλου

Κατριν: ιωάννα αντωνιάδη 

Κατρινα: ντόρα Δρακή

ΣιΜον: Χρύσα ευθυμιοπούλου

ΜαρτΖορύ: Σοφία τσεσμελάκη

ΜονιΚ: φωτεινή Καρανίκα 

Παίζουν 
(με σειρά 

εμφάνισης):

νίκος Σταματόπουλος
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ΓΕωρΓΙΑ
ρΟΥΣΣΟΥ

ΓΙωρΓΟΣ
φΕρΜΕλΕΤζηΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΚη

ΙωΑΝΝΑ
ΑΝΤωΝΙΑΔη

ΚΑΤΕρΙΝΑ
ΧΑΤζηΜΙΧΑλη

ΜΑΙρη
ΣΚΟΥφΑ

ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑρΓΥρΟΙ
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ΧρΥΣΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥλΟΥ

φωΤΕΙΝη
ΚΑρΑΝΙΚΑ

ΜΙρΚΑ
λΑΜΠρΟΠΟΥλΟΥ

ΝΤΟρΑ
ΔρΑΚη

Άγιοι… ο Θεός να 
τους κάνει…

ΣΟφΙΑ
ΤΣΕΣΜΕλΑΚη
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ΒΥρωΝΑΣ 

Αυτοί, Αυτές και τα Μυστήρια

η τύχη της Μαρούλας
του Δημητρίου Κορομηλά

Παρασκευή 21 Ιουνίου
Σάββατο 22 Ιουνίου
Κυριακή 23 Ιουνίου

21:00
18:00
21:00
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η ομάδα του Βύρωνα «αυτοί, αυτές και τα Μυστήρια», είναι μια ομάδα 
που έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι τα καταφέρνει και στα δύσκολα. 
φέτος, λοιπόν, ανεβάσαμε κατά πολύ τον πήχη. Παρέα με το κωμειδύλλιο 
του Δημητρίου Κορομηλά, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, θα γελά-
σουμε και θα συγκινηθούμε. Άλλωστε, το κωμειδύλλιο ως θεατρικό είδος, 
είναι ο προπομπός του ελληνικού μουσικού θεάτρου. 

Μια πέτρα, λοιπόν, είναι η αφορμή για να εισχωρήσουμε σ’ ένα αθηναϊκό 
αρχοντόσπιτο και να δούμε ένα μωσαϊκό χαρακτήρων, όπου πάνω σ’ αυτό 
συναντιούνται ο έρωτας και η απάτη, η ελπίδα και η φτώχεια, το μικρό και 
το μέγα και ό,τι αντιφατικό μας συνθέτει, αιώνες τώρα. οι ήρωες σμίγουν 
σ’ ένα γαϊτανάκι σχέσεων με χιούμορ και τραγούδι, πίκρες και χαρές. η 
πέτρα μας δίνει την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε… ας την ακολουθήσου-
με! Και καλή θέαση!

θεατρική διακευή 
και Σκηνοθεσία:

Δημήτριος Κορομηλάς

η τύχη 
της Μαρούλας

Μαρουσώ γεωργοπούλου
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ΧρηΣτοΣ: Χρήστος Κουταρέλλος
Κατινα: γιώτα Παπανίκου
Μαριγω: αρετή νταούλα
ΖαΜΠετα: αλεξάνδρα νικολοπούλου
ελενη: λουίζα Χριστοφίλου
ξανθη: ελένη Μπακάλη
ΣταΜατηΣ: ιφιγένεια Σπηλιωτοπούλου
Κύρα-Σοφια: νόρα Παπαγεωργίου
ταΣια: Χριστίνα τσιούτσια
ΚωνΣταντηΣ: Βαγγέλης γκιζίνος
αΣηΜινα: γωγώ τσιούτση
Μαρούλα: εμμανουέλα Ζευγώλη
φραγΚούλα: ελπίδα Βάπτισμα
ελΠινιΚη ΠαγΚρατη: Μάριον ντέντε
ΚλεοΠατρα φαροΠούλού: Μαίρη αντωνιάδου
αννα ΠαγΚρατη: Κωνσταντίνα Βαβέτση

Παίζουν 
(με σειρά 

εμφάνισης):
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ΑλΕξΑΝΔρΑ
ΝΙΚΟλΟΠΟΥλΟΥ

ΑρΕΤη
ΝΤΑΟΥλΑ

ΒΑΓΓΕληΣ
ΓΚΙζΙΝΟΣ

ΓωΓω
ΤΣΙΟΥΤΣη

ΕλΕΝη
ΜΠΑΚΑλη

ΕλΠΙΔΑ
ΒΑΠΤΙΣΜΑ

ΒΥρωΝΑΣ

ΕΜΑΝΟΥΕλΑ
ζΕΥΓωλη

ΙφΙΓΕΝΕΙΑ
ΣΠηλΙωΤΟΠΟΥλΟΥ
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ΧρΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ

ΠΑΝΑΓΙωΤΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ

ΝΟρΑ
ΠΑΠΑΓΕωρΓΙΟΥ

ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΒΕΤΣη

λΟΥΙζΑ
ΧρΙΣΤΟφΙλΟΥ

ΜΑρΙΑ
ΑΝΤωΝΙΑΔΟΥ

Αυτοί, 
Αυτές 
και τα 
Μυστήρια

ΜΑρΙΟΝ
ΝΤΕΝΤΕ

ΧρηΣΤΟΣ
ΚΟΥΤΑρΕλλΟΣ
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ΠΕΙρΑΙΑΣ Γ

Γύρισε και είπε…

ρωμαίος και Ιουλιέτα
του Μποστ

Σάββατο 22 Ιουνίου
Κυριακή 23 Ιουνίου
Δευτέρα 24 Ιουνίου

21:00
18:00
21:00
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«γύρισε και είπε …» ποιος, που, πότε; Μια νέα ομάδα στην καρδιά του 
Πειραιά, κάνει είσοδο στα θεατρικά μας εργαστήρια με ένα έργο που καυ-
τηριάζει της εποχής του τα δεδομένα: «ρωμαίος και ιουλιέτα» του Μποστ! 
Μια σατιρική κωμωδία που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο! Ένα ζευγάρι, 
ένας φόνος, μια εξορία, ένας παππάς και η τρέλα αρχίζει! Δώστε τους το 
δυνατό σας χειροκρότημα, να πάρουν φόρα και σίγουρα θα σας ανταμεί-
ψουν! Καλή σας διασκέδαση!

Διασκευή-Σκηνοθεσία:

Μποστ

ρωμαίος και Ιουλιέτα 

νίκος Σταματόπουλος
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αφηγητρια, ΠαραΜανα, 

ροΖ ΜΠαλετα: Μαρία λούβαρη

αφηγητρια, Κύρια ΚαΠούλετού, 

ΜανταΜ: Μάρθα τσιάντου

ρωΜαιοΣ: γιάννης τομαής

ΜερΚούτιοΣ, ηγεΜοναΣ, 

ΜΠαρΜαν: Δημήτρης Πολυχρονόπουλος

ιούλιετα, ληΔα: Μαργαρίτα Πατσαούρα

Πατερ λαύρεντιοΣ, 

ΣαλΠιγΚτηΣ: Δημήτρης φελλάς

Παίζουν 
(με σειρά 

εμφάνισης):

Μποστ
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ΓΙΑΝΝηΣ 
ΤΟΜΑηΣ

ΔηΜηΤρηΣ 
ΠΟλΥΧρΟΝΟΠΟΥλΟΣ

ΠΕΙρΑΙΑΣ Γ

ΔηΜηΤρηΣ
φΕλλΑΣ
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ΜΑρΘΑ
ΤΣΙΑΝΤΟΥ

ΜΑρΙΑ
λΟΥΒΑρη

Γύρισε και είπε...

ΜΑρΓΑρΙΤΑ
ΠΑΤΣΑΟΥρΑ
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ΧΑϊΔΑρΙ

Τα Σκυλιά του Πολέμου

ψύλλοι στ΄αυτιά
του Ζωρζ Φεϋντώ

Παρασκευή 28 Ιουνίου
Σάββατο 29 Ιουνίου
Κυριακή 30 Ιουνίου

21:00
21:00
21:00
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η ομάδα του Χαϊδαρίου «τα Σκυλιά του Πολέμου», είναι γνωστή πια 
στο κοινό των Theater Labs και όχι μόνο, για τον επαγγελματισμό τους, 
την αφοσίωση και το ήθος τους αλλά και για τις αξιόλογες παραστάσεις 
που μας έχουν χαρίσει τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν δοκιμαστεί σε αρ-
κετά θεατρικά είδη με μεγάλη επιτυχία και φέτος, με την κωμωδία του 
Ζωρζ φεϋντώ «Ψύλλοι στ’ αυτιά», πάνε ένα βήμα πιο πάνω. 

Πρόκειται για ένα έργο ορόσημο της μπελ επόκ, ένα μπουλβάρ, που 
αποτελεί συνώνυμο της γνήσιας φάρσας στα καλύτερά της, για τους φρε-
νήρεις ρυθμούς της και την επινοητικότητά της. Ένα παιχνίδι παρεξηγή-
σεων και ανατροπών μέσα από το οποίο η αστική τάξη αναγνωρίζει τον 
εαυτό της, τις φαντασιώσεις και τους ανεκπλήρωτους πόθους της. 

αυτός ο σπουδαίος εκπρόσωπος της γαλλικής δραματουργίας και μά-
στορας της φάρσας, ο φεϋντώ, σαρκάζει την αστική κοινωνία και τα ήθη 
της με ανελέητο χιούμορ, βάζοντας ωρολογιακούς μηχανισμούς, που αν 
τυχόν εκραγούν, δε θα μείνει τίποτα στη θέση του. 

ετοιμαστείτε, λοιπόν, να ζήσετε τρελές καταστάσεις και να μη θέλετε, 
για κανέναν λόγο, να φύγετε απ’ τη θέση σας.

Διασκευή-Σκηνοθεσία:

ζωρζ φεϋντώ

ψύλλοι στ’ αυτιά

Μαρουσώ γεωργοπούλου
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γΚαΜΠριελ ΣαντεΜΠιΖ: Μαρίνα Σεραφίγγου
ετιεν: νιλντάν τεκίν
ΚαΜιλ ΣαντεΜΠιΖ: Χρύσα Μπιθούλκα
αντούανετ: εύα Μπαλταγιάννη
λιΖιεν ΚαΣτιγιον 
ντε ΧιΣτανγΚούα: Μαρία Καρασάββα
Ζενε ντιντερον: εύη γράφα
ΒιΚτωρ εΜΜανούελ 
ΣαντεΜΠιΖ, ΠοΣ: Στράτος Μπαντζής
τούρνελ: γιώργος Κωστόπουλος
γιατροΣ φιναΣ: αναστασία Μπαμπούλα
Δον ΚαρλοΣ ΚαΣτιγιον 
ντε ΧιΣτανγΚούα: τζίνος Βουτσάς
φεραγιον: ευαγγελία αρβανιτίδου
ολύΜΠια: Μαρία αντωνάκη
εύγενια: γεωργία γεωργοπούλου
Ζιλιετ: ελένη γιαννουλάκη
ΒαΠτιΣτινοΣ, ιΒαν: νικόλας Μαρκάκης

Παίζουν 
(με σειρά 

εμφάνισης):Μαρουσώ γεωργοπούλου
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΜΠΑΜΠΟΥλΑ

ΓΕωρΓΙΑ
ΓΕωρΓΟΠΟΥλΟΥ

ΓΙωρΓΟΣ
ΚωΣΤΟΠΟΥλΟΣ

ΕλΕΝη
ΓΙΑΝΝΟΥλΑΚη

ΕΥΑ
ΜΠΑλΤΑΓΙΑΝΝη

ΕΥΑΓΓΕλΙΑ
ΑρΒΑΝΙΤΙΔΟΥ

ΧΑϊΔΑρΙ

ΕΥη 
ΓρΑφΑ

ΜΑρΙΑ
ΑΝΤωΝΑΚη
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ΧρΥΣΑ
ΜΠΙΘΟΥλΚΑ

ΤζΙΝΟΣ
ΒΟΥΤΣΑΣ

ΣΤρΑΤΟΣ
ΜΠΑΝΤζηΣ

ΜΑρΙΑ
ΚΑρΑΣΑΒΒΑ

ΜΑρΙΝΑ
ΣΕρΑφΙΓΓΟΥ

ΝΙΚΟλΑΣ 
ΜΑρΚΑΚηΣ

Τα Σκυλιά του Πολέμου

ΝΙλΝΤΑΝ
ΤΕΚΙΝ
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Manus in Mano, Αιγάλεω, 4-6 Μαΐου
Πλούτος, του αριστοφάνη
Sold out, Γλυφάδα, 17-19 Μαΐου
το καινούριο σπίτι, του Κ. γκολντόνι
Μονας-τυράκια, Μοναστηράκι, 18-20 Μαΐου
Άμλετ Β’, του Σ. Μπόμπρικ
Περιπλανώμενοι, Πειραιάς Α, 24-26 Μαΐου
η μικρή μας πόλη, του θ. ουάιλντερ
Xartαετός, Αγία Παρασκευή, 25-27 Μαΐου
Και το κουκούτσι αμύγδαλο, του Μπ. αρώνη 
Ανεμομαζώματα Διαβολοσκορπίσματα, Νέα Ιωνία, 
31 Μαΐου-2 Ιουνίου
Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, του Σαίξπηρ 
Σουέλ, Πειραιάς Β, 1-3 Ιουνίου
ολόκληρος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα, των Μπόρκενσον, λογκ, Σίγκερ
Του Θεάτρου Εραστές, Νέα Σμύρνη, 7-9 Ιουνίου
Χαρτοπαίχτρα, του Δ. Ψαθά
ArtKifissial, Κηφισιά, 8-10 Ιουνίου
Παριζιάνοι και Πρεβεζάνοι, του Μπ. αρώνη
Άγιοι... Ο Θεός να τους κάνει, Άγιοι Ανάργυροι, 
15-17 Ιουνίου
8 γυναίκες κατηγορούνται, του ρ. τομά
Αυτοί, Αυτές και τα Μυστήρια, Βύρωνας, 21-23 Ιουνίου
η τύχη της Μαρούλας, του Δ. Κορομηλά
Γύρισε και είπε, Πειραιάς Γ, 22-24 Ιουνίου
ρωμαίος και ιουλιέτα, του Μποστ
Τα Σκυλιά του Πολέμου, Χαϊδάρι, 28-30 Ιουνίου
Ψύλλοι στ’ αυτιά, του Ζ. φεΰντώ








