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«με ηα κόκκινα κοσθέηα ζσνηροθιά…»  

Θεαηξηθή παξάζηαζε γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο από ην 

« ηέρλεο παίδεπζηο» - Θεαηξηθό Δξγαζηήξην Καξδίηζαο 

ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν 

 

Ζ ΛΓ΄ ΔΠΚΑ θαη ην «ηέρλεο παίδεπζηο» - Θεαηξηθό Δξγαζηήξην Καξδίηζαο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο παηδηθέο βηβιηνζήθεο Γ.Ο.Π.Α. Καξδίηζαο, έρνπλ ηε ραξά λα ζαο 

πξνζθαιέζνπλ ηελ Σξίηε 18 Ηνπλίνπ 2013 θαη ώξα 19:30 ζε κηα ζύγρξνλε ζεαηξηθή 

παξάζηαζε γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο κε ηίηιν: «κε ηα θόθθηλα θνπθέηα ζπληξνθηά...», ε 

νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ.  

Σν θείκελν ηεο παξάζηαζεο απνηειεί δηαζθεπή από ην ζεαηξηθό έξγν ηνπ Γηάλλε 

Ξαλζνύιε «Σύκπαλν, ηξνκπέηα θαη θόθθηλα θνπθέηα» ζε κνπζηθή Γηώξγνπ Καηζαξνύ, 

ην νπνίν εθδόζεθε ην 1978 θαη ζα παξνπζηαζηεί από ηα παηδηά ηωλ νκάδωλ 4 έωο 8 εηώλ 

ηνπ «ηέρλεο παίδεπζηο» - Θεαηξηθνύ Δξγαζηεξίνπ Καξδίηζαο. Πξόθεηηαη γηα έλα από ηα 

πην ξνκαληηθά έξγα γηα παηδηά, αιιά θαη γηα κεγάινπο, ε ηζηνξία ηνπ νπνίνπ, παξά ην 

γεγνλόο όηη έρνπλ πεξάζεη 35 ρξόληα από ηελ ζπγγξαθή ηνπ, κηιάεη ηόζν ζηνρεπκέλα θαη 

επηηπρεκέλα γηα ην «ζήκεξα» πνπ εθπιήζζεη…  

Με αθνξκή ηελ νινθιήξωζε ηνπ εηήζηνπ θύθινπ ζπνπδώλ θαη ωο απνηέιεζκα 

ηεο πξνζπάζεηαο παηδηώλ θαη δαζθάιωλ παξνπζηάδεηαη κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε γεκάηε 

θαληαζία, γέιην, εθπιήμεηο θαη έλα ζπνπδαίν κήλπκα γηα ηνλ θόζκν ηωλ κεγάιωλ: 

«Αλαδεηήζηε θαη αξπάμηε ηελ επθαηξία γηα ηα πην απιά πξάγκαηα πνπ καο 

πεξηηξηγπξίδνπλ!».  

«Η ραξά, ε νκνξθηά θαη ε επηπρία κπνξεί λα είλαη ηόζν θνληά καο θαη λα καο 

ραξηζηεί ηόζν απιά… Τν κεγάιν κπζηηθό ηεο δωήο κπνξεί λα ην δηαηεξεί δωληαλό -πνιιέο 

θνξέο ρωξίο θαλ λα ην μέξεη- θάηη ηόζν θαζεκεξηλό θαη κηθξό, πνπ, ζπλήζωο, ην 

πξνζπεξλάκε θαη δελ ην βιέπνπκε…. 
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Απηή ε βξαδηά αο είλαη γηα όινπο έλα… «θόθθηλν θνπθέην» θαη αο βνεζήζνπκε 

όινη ηελ Τξνκπέηα θαη ην Τύκπαλν λα μππλήζεη ηε δωή καο από ηνλ ιήζαξγν ηεο 

καηαηνδνμίαο πνπ καο απεηιεί». 

 

Ζ είζνδνο είλαη ειεύζεξε. 

 

πληειεζηέο ηεο παξάζηαζεο: 

Γηαζθεπή - θελνζεζία: Αργσρώ Πιοηογιαννάκη 

Γηδαζθαιία: Αργσρώ Πιοηογιαννάκη, Αγορή Καραζηεργίοσ, Γιάννα Θεάκοσ 

θεληθά - Κνζηνύκηα: Παιδιά, γονείς θαη εμυστφηές ηωλ παηδηθώλ νκάδωλ 4-8 εηώλ 

Φωηνγξαθίεο: Μαριάνθη Ναζιοπούλοσ 

Video: Βαζίλης ηάθης 

 

Παίδνπλ: 

Γηάλλεο Κξνκκύδαο, Μάμηκνο Φώηεο, Νεθέιε Καηέβα, Αξηάδλε Καηζηβάξα, Θενδόζεο 

Αξγπξίνπ, Γεκήηξεο Καξαΐζθνο, Νηθνιέηα Καξανπιάλε, Βαζίιεο Ούηξαο, Λπδία 

ηάζε, Βαζηιηθή Σδέιια, Μαξηάλζε Βάηια, Λακπξηλή Αξγπξίνπ, Κάξηλ Γξακκαηέιε, 

Φαίε Μπαινγηάλλε, Μπξηώ Νηαλνβαζίιε, Μαξία Ούπα, Μπξζίλε Βαζηινπνύινπ, Βίθπ 

Γαϊηαλίδε, Ηωάλλα-Αζελά Λαδόγινπ, Αιίθε Μειεηίνπ, Βάζηα Μπνύζδξα, Ραθαέιια-

Χξηζηίλα Νηαληάκε, Ηωάλλα Νηαληάκε, Έιελα Παπαληώλε,  Διπίδα Παπαληώλε, 

Αξηζηνηέιεο Καινγξηαλίηεο, Γεκήηξεο Σνπκπαληάξεο, Άγγεινο ηαηήξαο, Αγγειηθή 

Κωζηνπνύινπ, Αιεμάλδξα Γεξνύθε, Χξηζηόθνξνο Μπνκπόηεο, Φάλεο Γεξνύθεο, 

Κωλ/λνο Ενξκπάο, Έιελα Ηωάλλνπ, Παξαζθεπή Πνύιηνπ, Νηθόιαο Καδάθνο, Διπίδα 

Καξαγεωξγνύιε, Μηραήι Παπαθέκνο, Απόιιωλαο Βεηνβάξεο, Γεκήηξεο 

Μπαινγηάλλεο, Χάξεο Νηαθόπνπινο θαη ε Πελειόπε Κνληνθώζηα (ζπκκεηνρή από ηε 

λεαληθή νκάδα ηνπ εξγαζηεξίνπ). 

 

 

                                                                                                    Με εθηίκεζε, 

                                                                                    Ζ Πξνϊζηακέλε ηεο Δθνξείαο 

                                                                                  Μαξία Βαϊνπνύινπ 


