«Oλόκληρος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα» στο Αγρίνιο
Δευτέρα, 04 Ιούλιος 2011 17:27

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων "Γιορτές
Καλοκαιριού 2011" παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Oλόκληρος ο Σαίξπηρ σε μια
ώρα», το Σάββατο 9 Ιουλίου στις 9:30 μ.μ. στο Κηποθέατρο του Δημοτικού Πάρκου.

«ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΣΑΙΞΠΗΡ ΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ» των Άνταμ Λονγκ, Τζες Ουίνφιλντ και Ντάνιελ
Σίνγκερ
Ξεκίνησε για να κρατήσει μια ώρα… και θριαμβεύει 17 χρόνια!
Ο Άκης (Σακελλαρίου), η Ναταλία (Δραγούμη), ο Γεράσιμος (Γεννατάς) και ο Αντώνης
(Λουδάρος) ερμηνεύουν για μία ακόμη φορά τα Άπαντα… του Σαίξπηρ, έτσι τουλάχιστον
θέλουν να πιστεύουν, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη.
Είναι σίγουροι πως αυτή η φορά τους δίνεται η ευκαιρία να δώσουν άλλη διάσταση στους
ρόλους τους… Το νιώθουν! Η προηγούμενη εμπειρία των έξι χρόνων, η υποκριτική τους
δεινότητα και οι συμβουλές που έλαβαν υπόψη τους από τις υποδείξεις των κριτικών τούς
οδήγησαν σε μέχρι σήμερα απλησίαστες σαιξπηρικές ερμηνείες!
Πριν απ’ αυτή την παράσταση, για να πείτε πως “έχετε δει Σαίξπηρ”, θα έπρεπε να πάτε
στο θέατρο 37 φορές, κάτι εντελώς αντιοικονομικό για την περίοδο λιτότητας που
διανύουμε! Τώρα όμως σας δίνεται η ευκαιρία με ένα και μόνο εισιτήριο (άντε δύο αν θέλετε
να κάνετε επίδειξη στην/στον συνοδό σας) να μαλώνετε με πραγματικά επιχειρήματα πλέον
για το αν ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα θα είχαν μέλλον ως ζευγάρι, για το αν ο Άμλετ ήταν
όντως αναβλητικός ή απλώς περίμενε βοήθεια από την Ευρώπη, ή για το ποιόν έλληνα
πολιτικό σας θυμίζει ο Ριχάρδος ο Γ’. Κι ας μην ξεχνάμε φυσικά και την interactive
ψυχανάλυση της Οφηλίας που λειτουργεί σαν μπόνους! Μπόνους γιατί αποφασίζεται
ανάλογα με τον ίστρο και την έμπνευση της στιγμής…
Οι ρίμες και οι μουσικές λούπες του Οθέλλου είναι δια χειρός του γνωστού Έλληνα ράπερ…
Nivo!!
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Μετάφραση- σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης
Σκηνικά- Κοστούμια: Βίκυ Ρουμπέκα
Μουσική επιμέλεια: Κώστας Σουρβάνος
Μουσική- διασκευή στίχων «Οθέλλου» : Nivo
ΠΑΙΖΟΥΝ (αλφαβητικά):
Γεράσιμος Γεννατάς, Ναταλία Δραγούμη, Αντώνης Λουδάρος, Άκης Σακελλαρίου
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Προπώληση εισιτηρίων στα γραφεία της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου - Δαγκλή 27 – (πρώην καπναποθήκες Παπαστράτου) –
2641055655 & 55700
Από τις 10.00 π.μ έως 13.00
Τιμή Εισιτηρίου : Γενική είσοδος 18 euro
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