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Eπετειακό χαρακτήρα θα έχει η σαιζόν 2012-13 για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου καθώς
συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ίδρυσή του. Προγραμματίζονται σημαντικές παραγωγές
και συνεργασίες. O Μέμος Μπεγνής πρωταγωνιστής στην Κεντρική Σκηνή του θεάτρου

Μετά από εισήγηση του Δημάρχου Αγρινίου και Προέδρου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Παύλου
Μοσχολιού, το Διοικητικό του Συμβούλιο, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες,
αποφάσισε να τιμήσει τη μακροχρόνια διαδρομή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. μ΄ ένα πρόγραμμα που θα
αναδεικνύει πλήρως την πορεία και το ρόλο του, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του
κοινού.
Έτσι ξεκινάει τις δραστηριότητές του με το θεατρικό έργο για παιδιά, της σημαντικότατης
Ελληνίδας συγγραφέως Άλκης Ζέη με τίτλο Ο Κεραμιδοτρέχαλος που ας σημειωθεί έχει
παιχτεί στην Αθήνα μία φορά. Με χαριτωμένο και έξυπνο τρόπο το έργο θίγει το πώς η
μοναξιά ενός παιδιού μπορεί να εφεύρει, αόρατους για τους άλλους, πολύτιμους φίλους και
συντρόφους. Το έργο θα ανέβει σε σκηνοθεσία του νέου σκηνοθέτη-ηθοποιού Θωμά Γκαγκά.
Παίζουν έξι νέοι ηθοποιοί. Από αυτούς, οι δύο προέρχονται από το Αγρίνιο κι έτσι το
θέατρό μας, για ακόμη μια φορά, δίνει την ευκαιρία σε άξιους νέους Αγρινιώτες
καλλιτέχνες να ανοίξουν καλλιτεχνικά τα φτερά τους.
Για την Κεντρική Σκηνή, προγραμματίζουμε, την κλασική κωμωδία των Αλέκου
Σακελάριου
και
Χρήστου Γιαννακόπουλου
, Αλίμονο στους νέους, μεγάλη επιτυχία του
Δημήτρη Χορν,
τόσο στη σκηνή όσο και στην οθόνη. Το έργο απολύτως διαχρονικό και ιδιαίτερα
σπαρταριστό, είναι ένα σχόλιο πάνω στο μύθο του Φάουστ, μόνο που εδώ το χρήμα νικάει
τα νιάτα. Στη θεατρική του μορφή το έργο μετά την πρώτη του παρουσίας, έχει παιχτεί
μόνο μια φορά. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Θεάτρου μας
Βασίλης Νικολαΐδης.
Πρωταγωνιστούν ο
Μέμος Μπεγνής, η Κλειώ-Δανάη Οθωναίου
και ο
Ηλίας Ζερβός.
Γνωστοί τόσο από τις θεατρικές, όσο από τις τηλεοπτικές τους εμφανίσεις. Μαζί τους ο
νέος ηθοποιός Κωνσταντίνος Κυριακού που υπογράφει και τη διασκευή του έργου, καθώς
και η γνωστή μας συμπατριώτισσα
Λένα Ντζούρβα
που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για την περσινή της ερμηνεία στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με την
Πουπέ του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη.Την εικαστική, φωτιστική και ηχητική επιμέλεια και των
δύο παραγωγών θα αναλάβει το έμπειρο προσωπικό του Θεάτρου μας.
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Παράλληλα με τις παραστάσεις αυτές, προγραμματίζονται πολλές εκδηλώσεις,
μετακλήσεις και συναυλίες.
Σε συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει το επόμενο διάστημα, το Διοικητικό Συμβούλιο
και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Βασίλης Νικολαΐδης, θα ανακοινωθεί όλο το πρόγραμμα για
τη χειμερινή και καλοκαιρινή σαιζόν.
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