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Το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, συνεχίζοντας την πολύχρονη παράδοση στην Παιδική Σκηνή τον
φετινό χειμώνα, θα παρουσιάσει σε συμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας στα παιδιά και
σε όσους νιώθουν παιδιά την παράσταση «Η Μωβ ομπρέλα» της Άλκης Ζέη.

Το έργο της Άλκης Ζέη έχει τη δύναμη να μας κάνει συνταξιδιώτες στις μεγάλες αλήθειες
που διέπουν τις ζωές μικρών και μεγάλων. Είναι η μοναδική γραφή της, που μπορεί να γίνει
ο πόλος έλξης αυτής της συνάντησης με θεατές μικρούς και μεγάλους, η τόσο βαθιά ματιά
στην ψυχή των παιδιών που η αξία για το παιδαγωγικό έργο όλων εμάς των ενηλίκων είναι
ένα μαγικό εργαλείο, ανεκτίμητο στην κατανόηση και την επικοινωνία με τον κόσμο των
παιδιών.

Το έργο ανεβαίνει στο Καμπέρειο Θέατρο σε διασκευή Σοφίας Ευτυχιάδου – Δήμητρας
Λαρεντζάκη και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη και αποτελεί την πρόταση για την
παιδική σκηνή, για το πιο ευαίσθητο κοινό, τους μικρούς θεατές, αλλά και για μεγάλους που
δεν έχουν ξεχάσει το παιδί μέσα τους.

Οι παραστάσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου και λόγω της μεγάλης ζήτησης από τα
σχολεία, τηρείται σειρά προτεραιότητας, για τον έγκαιρο προγραμματισμό. Πληροφορίες –
κρατήσεις: 2651025670.
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Λίγα λόγια για το έργο: Η Ελευθερία ή αλλιώς Λέτρω, ένα δεκάχρονο κορίτσι, ζει με τους
γονείς της και τα δύο δίδυμα μικρότερα αδέρφια της στο Μαρούσι. Τότε, το τελευταίο
καλοκαίρι πριν από τον πόλεμο του 1940. Λιγοστά τα παιχνίδια τους: βόλοι, σκοινάκι,
γιο-γιο, κι ένα ζευγάρι πατίνια, που τους τα δάνειζε το ξένο παιδί από τη Γαλλία, που ήρθε
να μείνει στο πάνω πάτωμα του σπιτιού τους κι έγινε ο αχώριστος φίλος τους. Παίζουν όλοι
μαζί και σκαρώνουν με τη φαντασία τους ένα σχέδιο για να κατορθώσουν να πάρουν στα
χέρια τους μια πολυπόθητη μωβ ομπρέλα και να πετάξουν σε κόσμους μακρινούς. Θα τα
καταφέρουν;

Η Μωβ ομπρέλα λειτουργεί ως ιντερμέδιο ανάμεσα στο Καπλάνι της βιτρίνας και στο
Μεγάλο περίπατο του Πέτρου. Τα τρία βιβλία μαζί μπορούν να θεωρηθούν μια τριλογία,
γιατί αναβιώνουν τη ζωή των ανθρώπων, ιδιαίτερα των παιδιών, από την περίοδο της
δικτατορίας του Μεταξά ως την Απελευθέρωση και αναδεικνύουν τη στάση τους απέναντι
στις καταστάσεις που βιώνουν.

Ταυτότητα της παράστασης

Διασκευή: Σοφία Ευτυχιάδου

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Δήμητρα Λαρεντζάκη

Σκηνικά: Αντώνης Δαγκλίδης

Κοστούμια: Λίνα Σταυροπούλου, Τζίνα Ηλιοπούλου

Μουσική: Κώστας Βόμβολος

Χορογραφίες: Ζωή Χατζηαντωνίου
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Βίντεο: Πέτρος Σεβαστίκογλου

Video Animation: Μπάμπης Βενετόπουλος, Γιώργος Βενετόπουλος, Ασπασία Καζέλη, Θάνος
Γιουβανούδης.

Φωτισμοί: Richard Antony

Βοηθός σκηνοθέτη: Έλλη Σαρρή.

Διανομή:

Λέτρω: Αρετή Τίλη

Σάκης: Δημήτρης Μπαμπανιώτης

Νούλης: Ευάγγελος Χαλκιαδάκης

Γιάγκος: Νίκος Τουρνάκης

Άννα – Κυρία Υπατία: Στέλλα Ράπτη

Κύριος Μαρσέλ: Γιάννης Ασκάρογλου
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Μπενουά – Ζοζέφ: Δημήτρης Όντος

Ριχάρδος – Θείος Μίλτος: Χρήστος Χριστόπουλος

Βίτω: Κωνσταντίνα Εμμανουήλ.
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