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Ο δήμος Αγρινίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2011» παρουσιάζει το έργο
«Εμείς» του Δημήτρη Σταμούλη, στις 31 Αυγούστου & 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.00 μ.μ. στο
Κηποθέατρο Πάρκου Αγρινίου.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, αντιμετωπίζοντας την κρίση των ημερών μας και προσπα-θώντας
να αντεπεξέλθει στο ρόλο του για την πόλη και το Νομό που δραστηριοποιεί-ται, φέτος το
καλοκαίρι επέλεξε να παρουσιάσει μια κωμωδία, που μέσα από το γέλιο βλέπει τις ψυχές
των ανθρώπων. Το έργο «ΕΜΕΙΣ» του Δημήτρη Σταμούλη, ειδική παραγγελία συγγραφής
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, διαπραγματεύεται την οικονομική ανέχεια, το χάσμα γενεών, τη
ζωή στις πόλεις, την επαφή με τη φύση, τα όνειρα και τη φιλία.
Με ελαφράδα παρακολουθεί τη ζωή δύο νέων ( ένα αγόρι και ένα κορίτσι που δεν το βάζουν
κάτω γιατί πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι γι’ αυτούς που ονειρεύονται .)
Ένας κόσμος παρανοϊκός, μοναχικός, μερικές φορές βάρβαρος και άλλοτε τρυφερός.
Η φιλία τους όμως τους δίνει δύναμη. Η φιλία διαρκεί για πάντα ; Ποιος ξέρει ; Απα-ντήσεις
δεν υπάρχουν. Το μόνο που κάνουμε είναι να προχωράμε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράσταση φιλοξενήθηκε σε είκοσι δύο Δήμους και στα Δημοτικά
τους Διαμερίσματα, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις, από τη δροσερή ματιά του
Σκηνοθέτη και τις εξαιρετικές ερμηνείες των δύο νέων ηθοποιών που την υπηρετούν.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σύλληψη - Σκηνοθεσία : Δημήτρης Σταμούλης
Σκηνογραφία: Βασίλης Ραμμόπουλος
Φωτισμοί –Ηχητική επιμέλεια : Σπύρος Μερεγκλίτσης, Δημήτρης Παπαδάκης
Κατασκευή Σκηνικού : Βασίλης Ραμμόπουλος, Νίκος Βελτσίστας
Παίζουν οι ηθοποιοί :Πετρούλα Μαντζουκίδου, Λευτέρης Χαρέλλης
Χορηγός παραγωγής : ΤΕΔΚ Νομού Αιτ/νίας
Τιμή εισιτηρίου:10€,Φοιτητικό-Μαθητικό:5€
Πληροφορίες: Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου, Χ. Τρικούπη 12, τ. 26410 21158
Ώρες ταμείου 11.00 -13.00 & 19.00 – 21.00, τηλ. ταμείου 26410-56135
Τα απογεύματα της 31ης Αυγούστου και της 1ης Σεπτέμβρη η προπώληση των εισιτη-ρίων
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θα γίνεται στο ταμείο του Κηποθεάτρου.
Από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου
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