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ΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
«Εκείνο που κα ξεχωρίςθ το κζατρο τοφτο από τισ γνωςτζσ μασ κεατρικζσ επιχειριςεισ, είναι κάτι αρκετά
ςθμαντικό και ουςιαςτικό αυτό κακ’ εαυτό −είναι θ δθμιουργία καλλιτεχνικοφ κεατρικοφ πυρινοσ ςτθν
Ελλάδα −είναι δθλαδι θ προςπάκεια να δθμιουργθκι ζνα κζατρο, άξιο του ονόματόσ του και τθσ
αποςτολισ του −ζνα κζατρο που να ςυγκεντρώνθ τισ καλφτερεσ −αν είναι δυνατόν− καλλιτεχνικζσ
δυνάμεισ, να τισ πεικαρχιςθ και να τισ ωκιςθ προσ τον ίδιο ενιαίο ςκοπό −προσ τθ δθμιουργία μιασ
ςκθνισ με ςτακερζσ καλλιτεχνικζσ βάςεισ, με ςτακερι καλλιτεχνικι θκικι, μιασ ςκθνισ που αν δεν
μπορζςθ να δώςθ τθν οριςτικι μορφι ςτο ελλθνικό κζατρο *…+ να προκαλζςθ όμωσ το ςεβαςμό προσ τθ
ςθμαςία που ζχει θ ςκθνι, και να δείξθ τθ ςοβαρότθτα που ενυπάρχει ςτθν ιδζα του κεάτρου».
Φϊτοσ Ρολίτθσ
Ομιλία ςτουσ θκοποιοφσ του Εκνικοφ Κεάτρου, 19321
Το 1932 ο Φϊτοσ Ρολίτθσ, ο πρϊτοσ ςκθνοκζτθσ του Εκνικοφ Κεάτρου, ζκεςε εφςτοχα −ςτθν ιςτορικι
του ομιλία προσ τουσ θκοποιοφσ− τουσ ςτόχουσ ίδρυςθσ του Εκνικοφ. Σιμερα, 90 χρόνια μετά, το Εκνικό
παραμζνει παρόν, διανφοντασ μια πολυκφμαντθ πορεία και παραμζνοντασ διαχρονικά ζνασ βαςικόσ
πυλϊνασ τθσ ελλθνικισ κεατρικισ ηωισ.
Στα 90 αυτά χρόνια πζραςαν από τθ κζςθ τθσ καλλιτεχνικισ διεφκυνςθσ πολλοί ςθμαντικοί άνκρωποι
του κεάτρου, που −παρά τισ όποιεσ διαφορζσ τουσ− αγωνίςτθκαν για τθν πρόοδο του οργανιςμοφ,
ςυμβάλλοντασ όλοι τουσ ςτθ ςυνζχεια ενόσ ιςτορικοφ κεςμοφ. Γιατί το Εκνικό οφείλει να ζχει ςυνζχεια,
πιςτεφω, ο εκάςτοτε νζοσ διευκυντισ του δεν καλείται να γκρεμίςει και να ξαναχτίςει τα πράγματα από
τθν αρχι, αλλά να υιοκετιςει όλεσ τισ κετικζσ μεταβολζσ προθγοφμενων καλλιτεχνικϊν διευκφνςεων,
και φυςικά να εξελίξει τον οργανιςμό εμπλουτίηοντασ τθ δραςτθριότθτά του με νζεσ πρωτοβουλίεσ και
δίνοντασ το δικό του καλλιτεχνικό ςτίγμα, χωρίσ όμωσ να απαξιϊνονται οι προςπάκειεσ που
προθγικθκαν.
Πμωσ θ ςυνζχεια του Εκνικοφ εξαςφαλίςτθκε πρωτίςτωσ χάρθ ςτουσ εκατοντάδεσ ανκρϊπουσ που
δοφλεψαν για το κζατρο ςτθν πορεία των 90 αυτϊν χρόνων. Το Εκνικό Κζατρο είναι οι άνκρωποί του,
είναι οι εργαηόμενοί του, είναι όλοι αυτοί οι λαμπροί καλλιτζχνεσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάςτθκε τα
τελευταία 90 χρόνια, αλλά και όλο το τεχνικό και διοικθτικό προςωπικό που εργάηεται, αφανϊσ, πίςω
από τθ ςκθνι. Οι άνκρωποί του είναι θ παρακατακικθ του, το παρόν, παρελκόν και μζλλον του.

Το Εκνικό Κζατρο ανικει ςε όλουσ μασ, γι’ αυτό και οφείλει να είναι ανοιχτό ςε όλα τα άτομα, όλων των
θλικιϊν, όλων των χρωμάτων, όλων των φφλων, όλων των ςεξουαλικϊν προςανατολιςμϊν, όλων των
ςωματικϊν ιδιαιτεροτιτων, όλων των αιςκθτικϊν και ιδεολογικϊν αντιλιψεων, όλων των διαφορϊν που
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κάνουν τον κακζνα από εμάσ μοναδικό. Ζνα κζατρο που προςκαλεί όλουσ να μετζχουν ςε αυτό, κοινό και
καλλιτζχνεσ.
Για να υπθρετιςει τουσ ςκοποφσ του το Εκνικό πρζπει, πιςτεφω, να υπθρετεί κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ:


Να υπεραςπίηεται το κζατρο ςυνόλου.



Να ςυςτρατεφει όςο γίνεται περιςςότερουσ καλλιτζχνεσ του κεάτρου μασ που υπθρετοφν τθν
τζχνθ τουσ με αφοςίωςθ.



Να λειτουργεί ωσ ζνα πολυςυλλεκτικό κζατρο που ενςωματϊνει όλεσ τισ τάςεισ του ελλθνικοφ
κεατρικοφ τοπίου, χωρίσ αποκλειςμοφσ, με επιλογι καλλιτεχνϊν πολφ διαφορετικϊν αιςκθτικϊν
αντιλιψεων.



Να δίνει βιμα ςε όλεσ τισ γενιζσ: ςε δόκιμουσ, ανερχόμενουσ, αλλά και πρωτοεμφανιηόμενουσ
καλλιτζχνεσ του κεάτρου.



Να υπθρετεί ζνα πολυςυλλεκτικό ρεπερτόριο, Ελλινων και ξζνων ςυγγραφζων, κλαςικϊν και
ςφγχρονων, αλλά και να διερευνά νζεσ δραματουργικζσ φόρμεσ.



Να προωκεί τθν ελλθνικι κεατρικι γραφι.



Να προάγει τθν παρουςία του ελλθνικοφ κεάτρου ςτθ διεκνι ςκθνι.



Να ςυμβάλλει ευρφτερα ςτθ κεατρικι και καλλιτεχνικι παιδεία τθσ χϊρασ, όχι μόνο μζςω των
παραςτάςεϊν του, αλλά και μζςω άλλων κοινωνικϊν δράςεων και προγραμμάτων που ωφελοφν
το ςφνολο τθσ κοινωνίασ.



Να προςπακεί διαρκϊσ να διευρφνει ολοζνα και περιςςότερο το κοινό του.



Να διαχειρίηεται τα οικονομικά του με ςφνεςθ και με πλιρθ διαφάνεια.

Βαςικζσ αρχζσ που κα ςκεφκείτε ότι είναι αυτονόθτεσ βζβαια, αλλά νομίηω πωσ είναι ςκόπιμο να
επαναδιατυπωκοφν, τϊρα που το Κζατρο κλείνει τα 90 του χρόνια.
Από το 1932 ζωσ ςιμερα το Εκνικό ιταν παρόν, ποτζ δεν ςταμάτθςε όλα αυτά τα χρόνια, παρά τισ
πολλζσ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςε θ χϊρα κατά περιόδουσ. Σιμερα που βιϊνουμε μια δφςκολθ και
πάλι πραγματικότθτα, με ζναν πόλεμο να μαίνεται δίπλα μασ, τθν πανδθμία να είναι ακόμα παροφςα,
τθν ενεργειακι και οικονομικι κρίςθ να δείχνει τα δόντιά τθσ, το Εκνικό είναι, και κα είναι, εδϊ. Δεν
μποροφμε παρά να ςυνεχίηουμε, παρά τισ δυςκολίεσ, να ςχεδιάηουμε για το μζλλον, να κοιτάμε μπροςτά
ελπίηοντασ.
Γιάννησ Μόςχοσ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022
Μήδεια του Μποςτ
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ | Αρχαίο Θζατρο Επιδαφρου
8 και 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2022
«Πώσ μ’ εκνευρίηει ο χορόσ κι αυτζσ οι κοραςίδεσ,
που βγαίνουν δικεν ςυμπονών όλεσ τισ θρωίδεσ!»
Μιδεια, Μποςτ
Το Εκνικό Κζατρο παρουςιάηει για πρϊτθ φορά ζνα ζργο-ςτακμό τθσ νεοελλθνικισ δραματουργίασ ςτθν
Επίδαυρο, ςε ςκθνοκεςία Γιάννθ Καλαβριανοφ. Γραμμζνθ το 1993 ςε δεκαπενταςφλλαβο, θ Μιδεια του
Μζντθ Μποςταντηόγλου ι Μποςτ, είναι μια εκρθκτικι κωμωδία για τθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα αυτισ
τθσ χϊρασ. Οι ιρωεσ του ζργου ανθςυχοφν για τον πλθκωριςμό και τθν ανεργία, τθ λιτότθτα και τθ
δθμόςια διαφκορά, τα δάνεια και τα επιδόματα, κακυςτεροφν ςτα ραντεβοφ τουσ γιατί πζφτουν πάνω
ςε πορείεσ, και λατρεφουν τα αρχαία ελλθνικά –αρκεί, βζβαια, να μθ χρειαςτεί να τα διαβάςουν. Στον
κόςμο του Μποςτ ςυνυπάρχουν αναπάντεχα και αρμονικά θ Μιδεια, θ Αντιγόνθ, ζνασ Ψαράσ, ο
Λάςονασ, μια Καλόγρια, ο Οιδίποδασ, ο Ευριπίδθσ και ζνασ αλλόκοτοσ Χορόσ, κατορκϊνοντασ να
διαλφςουν κάκε μασ βεβαιότθτα, «να επικρίνουν τουσ επικριτάσ, να προβλθματίςουν τουσ κριτάσ και να
ελευκερϊςουν τουσ κεατάσ».
Με μια δομι που κυμίηει τόςο επικεϊρθςθ όςο και αρχαία τραγωδία, θ Μιδεια του Μποςτ είναι μια
ςουρεαλιςτικι καταςκευι φτιαγμζνθ από απλά υλικά που αντικατοπτρίηει το παιχνιδιάρικο πνεφμα του
δθμιουργοφ τθσ. Αυτοφ του πολυπριςματικοφ καλλιτζχνθ, που εργάςτθκε ωσ ςκιτςογράφοσ, κεατρικόσ
ςυγγραφζασ, ςτιχουργόσ αλλά και ηωγράφοσ. Αυτό που ςυνδζει όλεσ τισ δθμιουργίεσ του είναι το
ανάγλυφο χιοφμορ που μοιάηει να ζχει βακιζσ ρίηεσ ςτθν ιςτορία τθσ γλϊςςασ και τθσ χϊρασ μασ. Μςωσ
και γι’ αυτό να ζβριςκε τόςο φυςικό τον δεκαπενταςφλλαβο, ίςωσ και γι’ αυτό, τα ςκίτςα του να
ςυγγενεφουν με τθ λαϊκι ηωγραφικι και τθ βυηαντινι αγιογραφία.
Με απαράμιλλθ δεξιοτεχνία ο Μποςτ φζρνει κοντά ετερόκλθτουσ χαρακτιρεσ, από διαφορετικζσ
ιςτορικζσ περιόδουσ, με χιοφμορ και τόλμθ, παίηοντασ απενοχοποιθμζνα με τουσ ςυνειρμοφσ που
δθμιουργεί θ ακροβατικι του γλϊςςα. «Το πρϊτο πράγμα που ςε τραβάει ςτο ζργο είναι θ γλϊςςα του.
Ο λόγοσ του, αν και απλόσ, είναι ζτςι φτιαγμζνοσ που ςε αιφνιδιάηει με τθν άρρθκτθ ςφνδεςι του με το
παρόν, με τθ δικι μασ ηωι μασ, με τισ δικζσ μασ αγωνίεσ» ςθμειϊνει ο Γιάννθσ Καλαβριανόσ.
Με ζναν εκλεκτό 20μελι κίαςο και μια μθ αναμενόμενθ ορχιςτρα εγχόρδων με τζςςερισ μουςικοφσ επί
ςκθνισ, ςε ζνα ςκθνικό που κυμίηει χρυςό ερειπιϊνα θ ςκθνοκεςία με παιγνιϊδθ διάκεςθ βουτά ςτθν
ανελζθτθ κωμωδία του ςπουδαίου ςυγγραφζα. Αντλϊντασ ζμπνευςθ από τθν αιςκθτικι του δθμιουργοφ
τθσ και προςπακϊντασ να προςεγγίςει τθν κακαρότθτα τθσ γελοιογραφίασ, θ παράςταςθ επιχειρεί μια
κατάδυςθ ςτο καλλιτεχνικό ςφμπαν του Μποςτ.

Σαυτότητα παράςταςησ
Σκθνοκεςία: Γιάννθσ Καλαβριανόσ
Δραματουργικι επεξεργαςία: Γιάννθσ Καλαβριανόσ, ΖριΚφργια
Σκθνικά: Εφα Μανιδάκθ
Κοςτοφμια: Βάνα Γιαννοφλα
Μουςικι: Κοδωρισ Οικονόμου
Χορογραφία: Μαριάννα Καβαλλιεράτου
Φωτιςμοί: Νίκοσ Βλαςόπουλοσ
Μουςικι διδαςκαλία: Μελίνα Ραιονίδου
Δραματολόγοσ παράςταςθσ: Εφα Σαραγά
Βοθκόσ ςκθνοκζτθ: Κζλλυ Ραπαδοποφλου
Βϋβοθκόσ ςκθνοκζτθ: Διονυςία Βλαςτζλλθ
Βοθκόσ ςκθνογράφου: Κατερίνα Βλάχμπεθ
Βοθκόσ ενδυματολόγου: Αλζξανδροσ Γαρνάβοσ
Διανομή (με αλφαβητική ςειρά)
Γιϊργοσ Γλάςτρασ
Κανάςθσ Διμου
Άνδρθ Κεοδότου
Στζλιοσ Λακωβίδθσ
Κανάςθσ Λςιδϊρου
Σφρμω Κεκζ
Μαρία Κοςκινά
Φανι Ραναγιωτίδου
Γιϊργοσ Σαββίδθσ
Σταφροσ Σβιγκοσ
Γαλινθ Χατηθπαςχάλθ

Τροφόσ
Οιδίποδασ
Αντιγόνθ
Ευριπίδθσ
Ψαράσ
Καλόγρια
Κορυφαία
Εξάγγελοσ
Καλόγεροσ
Ιάςονασ
Μιδεια

Χορόσ (αλφαβητικά)
Μαρία Κωνςταντά, Ειρινθ Μακρι, Λυγερι Μθτροποφλου, Ελπίδα Νικολάου, Κατερίνα Ρατςιάνθ, Ματίνα
Ρεργιουδάκθ, Μαριάμ ουχάτηε, Κεοδοςία Σαββάκθ, Νιόβθ Χαραλάμπουσ.
Μουςικοί επί ςκηνήσ (αλφαβητικά)
Ραραςκευάσ Κίτςοσ (κοντραμπάςο), Κοδωρισ Οικονόμου (πιάνο–μουςικι διεφκυνςθ), Δθμιτρθσ
Χουντισ (ςοπράνο ςαξόφωνο), Μαρία Χριςτίνα Harper (άρπα).
Φωτογράφοσ παράςταςθσ: Ελίνα Γιουνανλι
Δθμιουργία βίντεο: Xριςτοσ Συμεωνίδθσ
H παράςταςθ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο του Φεςτιβάλ Ακθνϊν & Επιδαφρου.
Με ελλθνικοφσ και αγγλικοφσ υπζρτιτλουσ.
Ρροπϊλθςθ ειςιτθρίων: www.aefestival.gr/, www.viva.gr/, καταςτιματα Public και Public.gr
Κεντρικά εκδοτιρια του Φεςτιβάλ Ακθνϊν Ρανεπιςτθμίου 39 (εντόσ ςτοάσ Ρεςμαηόγλου)
Ρλθροφορίεσ: www.n-t.gr/

Αίασ του οφοκλή
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ | Αρχαίο Θζατρο Επιδαφρου
29 και 30 ΙΟΤΛΙΟΤ 2022
«Ὣσ πότε γιὰ πάντα;»
Αίασ του Σοφοκλι
Το Εκνικό Κζατρο παρουςιάηει ςτθν Επίδαυρο τον εμβλθματικό Αίαντα του Σοφοκλι, ςε ςκθνοκεςία
Αργφρθ Ξάφθ, ςε μια παράςταςθ που αναδεικνφει τθ μετωπικι ςφγκρουςθ δφο αντίκετων κόςμων. Ο
Αίασ, ζνασ από τουσ γοθτευτικότερουσ τραγικοφσ ιρωεσ πεκαίνει και μαηί του πεκαίνει μια ολόκλθρθ
εποχι για τθν ανκρωπότθτα. Ο Σοφοκλισ καταγράφει ςτον Αίαντα μια οριακι ςτιγμι ςτθν ανκρϊπινθ
ιςτορία. Τθ ςτιγμι κατά τθν οποία ζνασ νζοσ κόςμοσ αναδφεται κι ζνασ παλιόσ κατακρθμνίηεται,
ςυμπαραςφροντασ με κόρυβο τουσ παλιοφσ ιρωεσ και τα ιδανικά τουσ ςτθν άβυςςο.
Τροία. Οι Ζλλθνεσ ςτρατιϊτεσ πίςτευαν πωσ εκςτρατεφουν για δεκαπζντε μζρεσ, ζχουν περάςει όμωσ
δζκα χρόνια, δζκα βαρείσ χειμϊνεσ του πολζμου και είναι ακόμθ εκεί. «Ὣσ πότε γιὰ πάντα;»
αναρωτιοφνται οι ιρωεσ του Σοφοκλι, κακθλωμζνοι ς’ αυτό το παγωμζνο και αφιλόξενο περιβάλλον
όπου ο χρόνοσ μοιάηει να μθν κυλάει. Κι ανάμεςά τουσ, ο ζνδοξοσ ιρωασ και κρυλικόσ βαςιλιάσ τθσ
Σαλαμίνασ: ο Αίασ, ο γενναίοσ πολεμιςτισ. Πταν οι ςυμπολεμιςτζσ του τοφ ςτεροφν με δόλο τα όπλα του
Αχιλλζα, τθν πιο μεγάλθ αναγνϊριςθ τθσ πολεμικισ του αρετισ, ο Αίασ δεν μπορεί να το δεχτεί, οφτε να
το κατανοιςει. Ζνασ καινοφριοσ κόςμοσ ζχει αναδυκεί, ςτον οποίον εκείνοσ δεν χωρά: ο νζοσ αυτόσ
κόςμοσ τιμά τθν διαλλακτικότθτα και τθν ευςτροφία του Οδυςςζα, αλλά αδιαφορεί για τισ αξίεσ με τισ
οποίεσ γαλουχικθκε ο Αίασ.
«Αυτόσ ο πολφπλοκοσ ιρωασ αντιπροςωπεφει ζναν παλιό κόςμο που δεν μπόρεςε να μεταςχθματιςτεί
και άρα δεν κατάφερε να επιβιϊςει. Ο κόςμοσ του Αίαντα είναι ζνα ρζον ςφμπαν, μοντζλο ίςωσ του
Θρακλείτου, χωρίσ τθν ανακοφφιςθ όμωσ του φιλόςοφου περί ςυνζχειασ των πραγμάτων. Σε αυτόν τον
κόςμο ζνα πράγμα είναι βζβαιο, θ αβεβαιότθτα. Καμία εξαίρεςθ από αυτόν τον νόμο. Ο Αίαντασ βλζπει
τον κόςμο όπωσ ακριβϊσ είναι και, αποφαςίηοντασ να πάει αντίκετα ςτθ ροι του, γίνεται ο εαυτόσ του»
ςθμειϊνει ο ςκθνοκζτθσ.
Αναγνωρίηοντασ ςτον πυρινα του αριςτουργιματοσ του Σοφοκλι ζναν βακφ ςτοχαςμό πάνω ςτθν ζννοια
του χρόνου, τα αναποδογυρίςματα και τισ αντιςτροφζσ του, ο Ξάφθσ πειραματίηεται δραματουργικά και
ςκθνικά με τισ ποιότθτζσ του. Χωρίσ ειςόδουσ και εξόδουσ, με όλουσ τουσ θκοποιοφσ επί ςκθνισ ςε ζνα
παγωμζνο ςκθνικό τοπίο ςτθ μζςθ του κατακαλόκαιρου, θ ςκθνοκεςία εμπνζεται από τθν ίδια τθν
ψυχικι κατάςταςθ του κεντρικοφ ιρωα για να μιλιςει για ζνα τζλοσ εποχισ αλλά και για τθν ίδια τθν
αλλοπρόςαλλθ και αδυςϊπθτθ φφςθ του χρόνου.
Λδωμζνο μζςα από το προςωπικό πρίςμα ενόσ ιρωα που τον ξεπζραςε θ ίδια του θ εποχι, το αγεφφρωτο
χάςμα που βλζπουμε να ανοίγει μπροςτά ςτα μάτια μασ, μοιάηει ακόμα πιο ςυνδεδεμζνο με τθ δικι μασ,
ςφγχρονθ πραγματικότθτα. Πςεσ χιλιετίεσ κι αν μασ χωρίηουν από τον Αίαντα μποροφμε να
αντιλθφκοφμε καλά τθν αδιαφορία του χρόνου μπροςτά ςτισ κνθτζσ μασ αγωνίεσ. Κάτω από τον ζναςτρο

ουρανό τθσ Επιδαφρου, εκεί που ζχουν ακουςτεί αμζτρθτεσ φορζσ οι εκκλιςεισ και τα μοιρολόγια των
κνθτϊν, κα αναρωτθκοφμε αναπόφευκτα: πλθςιάηουμε, άραγε, κι εμείσ ςε μια εποχι τθσ ανκρωπότθτασ
που δεν κα μασ χωρά; Τα όςα παράλογα μασ περιτριγυρίηουν μιπωσ ςθματοδοτοφν πωσ προςεγγίηουμε
ταχφτατα μια εποχι κατά τθν οποία τα πράγματα δεν κα βγάηουν πια νόθμα για εμάσ; Κι, αν ναι, πόςο
κοντά βριςκόμαςτε ςτθ ςτιγμι τθσ ςφγκρουςθσ; Ρόςο απζχουμε απ’ αυτόν, τον νζο, άγνωςτο κόςμο;
Σαυτότητα παράςταςησ
Μετάφραςθ: Νίκοσ Α. Ραναγιωτόπουλοσ
Σκθνοκεςία: Αργφρθσ Ξάφθσ
Δραματουργικι επεξεργαςία: Αςπαςία-Μαρία Αλεξίου, Αργφρθσ Ξάφθσ
Σκθνικά: Μαρία Ρανουργιά
Κοςτοφμια: Λωάννα Τςάμθ
Μουςικι: Κορνιλιοσ Σελαμςισ
Χορογραφία: Χαρά Κότςαλθ
Φωτιςμοί: Αλζκοσ Αναςταςίου
Βοθκόσ ςκθνοκζτρια: Μαρία Σαββίδου
Μουςικι διδαςκαλία: Μελίνα Ραιονίδου
Φωνθτικι προετοιμαςία: Απόςτολοσ Κίτςοσ
Δραματολόγοσ παράςταςθσ: Αςπαςία-Μαρία Αλεξίου
Α’ βοθκόσ ςκθνοκζτθ: Μάγια Κυριαηι
Βϋ βοθκόσ ςκθνοκζτθ: Βαςιλικι Ακαναςοποφλου
Βοθκόσ ςκθνογράφου: Σοφία Κεοδωράκθ
Διανομή (με αλφαβητική ςειρά)
Δθμιτρθσ Ιμελλοσ
Οδυςςζασ
Δζςποινα Κοφρτθ
Ακθνά
Τάςοσ Μικζλθσ
Ευρυςάκθσ
Γιάννθσ Νταλιάνθσ
Μενζλαοσ
Εφθ Σαουλίδου
Τζκμθςςα
Στάκθσ Σταμουλακάτοσ
Αίασ
Χρίςτοσ Στυλιανοφ
Τεφκροσ
Νίκοσ Χατηόπουλοσ
Αγαμζμνων
Χορόσ (αλφαβητικά):
Αςθμίνα Αναςταςοποφλου, Δθμιτρθσ Γεωργιάδθσ, Αφροδίτθ Κατςαροφ, Ερατϊ Καρακανάςθ, Φάνθσ
Κοςμάσ, Λάμπροσ Κωνςταντζασ, Ευςτακία Λαγιόκαπα, Αλκιβιάδθσ Μαγγόνασ, Ειρινθ Μποφνταλθ,
Φϊτθσ Στρατθγόσ.
Μουςικοί επί ςκηνήσ (αλφαβητικά):
Μάνοσ Βεντοφρασ (κόρνο), Σπφροσ Βζργθσ (τρομπόνι), Μενζλαοσ Μωραΐτθσ (τοφμπα).
Φωτογράφοσ παράςταςθσ: Κάρολ Γιάρεκ
Δθμιουργία βίντεο: Κωμάσ Ραλυβόσ
H παράςταςθ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο του Φεςτιβάλ Ακθνϊν & Επιδαφρου.
Με ελλθνικοφσ και αγγλικοφσ υπζρτιτλουσ.
Ρροπϊλθςθ ειςιτθρίων: www.aefestival.gr/, www.viva.gr/, καταςτιματα Public και Public.gr
Κεντρικά εκδοτιρια του Φεςτιβάλ Ακθνϊν Ρανεπιςτθμίου 39 (εντόσ ςτοάσ Ρεςμαηόγλου)
Ρλθροφορίεσ: www.n-t.gr/

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ - ΕΠΙΔΑΤΡΟ 2022
Μοιράςου την εμπειρία!
Κζρδιςε προνομιακζσ τιμζσ ειςιτηρίων!
Το Εκνικό Κζατρο αφουγκράηεται τθ δφςκολθ οικονομικι ςυνκικθ των καιρϊν και προςφζρει ειδικά
εκπτωτικά πακζτα για να καταςτιςει τθν εμπειρία τθσ Επιδαφρου πιο προςιτι.
ΣΙΜΕ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ
ΔΛΑΚΕΚΛΜΕΝΘ ΗΩΝΘ 50€ • ΗΩΝΘ Αϋ 45€ • ΗΩΝΘ Βϋ 25€/ ΜΑΚΘΤΛΚΟ (ΩΣ 18 ΕΤΩΝ) 13€ • ΑΜΕΑ 5€ •
ΑΝΩ ΔΛΑΗΩΜΑ 20€, 15€, 10€ • ΑΝΕΓΩΝ 5€
Ρροπϊλθςθ ειςιτθρίων: www.aefestival.gr/ , www.viva.gr/, καταςτιματα Public και Public.gr.
Ρλθροφορίεσ: www.n-t.gr/
ΕΚΠΣΩΣΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ
Α. Πακζτο 4 ειςιτηρίων (ανά παράςταςθ):
Με την αγορά 4 ειςιτηρίων ςασ προςφζρουμε το 1 δωρεάν
Θ προςφορά ιςχφει για Β ΗΩΝΘ και ΑΝΩ ΔΛΑΗΩΜΑ
Β. Πακζτο 2 παραςτάςεων:
Παρακολουθήςτε και τισ 2 καλοκαιρινζσ παραγωγζσ του Εθνικοφ Θεάτρου (Μιδεια/Αίασ) με ζκπτωςη
ζωσ 30%.
Εφόςον επιλζξετε να αγοράςετε ειςιτιριο τθσ ίδιασ ηϊνθσ και για τισ 2 παραγωγζσ του Εκνικοφ Κεάτρου
(Μιδεια/Αίασ), οι τιμζσ διαμορφϊνονται ωσ εξισ:
ΔΛΑΚΕΚΛΜΕΝΘ ΗΩΝΘ: 40€ • ΗΩΝΘ Αϋ:35€ • ΗΩΝΘ Β:20€• ΑΝΩ ΔΛΑΗΩΜΑ Γ ΗΩΝΘ:15€ • ΑΝΩ ΔΛΑΗΩΜΑ Δ
ΗΩΝΘ 10€
ημειώςεισ:
Ρροκειμζνου να εξαςφαλίςετε τισ κζςεισ ςασ από τα πακζτα προςφορϊν, ακολουκείτε μία από τισ δφο
διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια:
Α. Ηλεκτρονικά με αποςτολή e-mail με το αίτθμά ςασ ςτο ethniko2022@aefestival.gr με τα εξισ
ςτοιχεία: πακζτο που ςασ ενδιαφζρει-παράςταςθ-θμερομθνία-ονοματεπϊνυμο-τθλζφωνο-email.
Στθ ςυνζχεια, λαμβάνετε link για τθν εξόφλθςθ και προχωράτε τθ διαδικαςία αγοράσ ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ.
Σθμειϊνεται ότι με τθν παραπάνω διαδικαςία δεν υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ κζςεων αλλά
αποςτζλλονται οι καλφτερεσ δυνατζσ κζςεισ που είναι διακζςιμεσ τθν ϊρα τθσ αγοράσ.
Β. Αγορά ςε φυςικά καταςτήματα
Κεντρικά εκδοτιρια του Φεςτιβάλ Ακθνϊν Ρανεπιςτθμίου 39 (εντόσ ςτοάσ Ρεςμαηόγλου) και ςτα
καταςτιματα Public.
Οι προςφορζσ δεν λειτουργοφν ςυνδυαςτικά.

Δίπλα-δίπλα των Άγγελου Αγγζλου και Ζμησ ίνη
Κτήριο Σςίλλερ| κηνή «Νίκοσ Κοφρκουλοσ»
Από 7 Μάϊου ζωσ 5 Ιουνίου 2022
Το Εκνικό Κζατρο ανεβάηει φζτοσ, μετά από αρκετά χρόνια, και μια καλοκαιρινι παραγωγι αφιερωμζνθ
ςτουσ μικροφσ του φίλουσ. Μια ςυγκινθτικι και ταυτόχρονα ξεκαρδιςτικι παράςταςθ για κεατζσ από 3
ετϊν που κυμίηει ςε όλουσ μασ πωσ κάκε μασ πράξθ είναι κι ζνα λικαράκι ς’ ζνα οικοδόμθμα, που άλλοτε
είναι ζνα ςπίτι, άλλοτε μια φιλία, άλλοτε μια δθμιουργία, κι άλλοτε θ ίδια θ ηωι.
Οι πολυβραβευμζνοι ςυγγραφείσ παιδικοφ κεάτρου Άγγελοσ Αγγζλου και Ζμθ Σίνθ (ιδρυτζσ τθσ ομάδασ
ΚΟΡΕΝΛΚΟΣ), ςυνεργάηονται ξανά με το Μικρό Εκνικό, ς’ αυτιν τθν παράςταςθ που μασ γεννά
δθμιουργικά ερωτιματα: Από τι υλικά χτίηονται τα ςπίτια, τα κτιρια, οι ςχζςεισ, θ υπομονι, θ
εμπιςτοςφνθ; Ρϊσ αντιμετωπίηει κανείσ τα εμπόδια και τισ αναποδιζσ; Ρϊσ διαχειριηόμαςτε το λάκοσ
μασ; Μποροφμε μόνοι μασ ι είναι καλφτερα να ηθτιςουμε βοικεια; Να μοιραςτοφμε τθν ιδζα μασ ι να
τθν κρατιςουμε για τον εαυτό μασ;
Θ φιλία, θ αξία τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ προςπάκειασ, θ επιμονι, θ χαρά τθσ επιτυχίασ αλλά και θ
αντιμετϊπιςθ τθσ αποτυχίασ, ζννοιεσ που απαςχολοφν όλα τα παιδιά τθσ ςχολικισ και προςχολικισ
θλικίασ, αποτελοφν βαςικά κζματα τθσ παράςταςθσ αυτισ, που καταπιάνεται με τθ δθμιουργία, τον
πειραματιςμό, τον αυτοςχεδιαςμό.
Ο Φοίβοσ Συμεωνίδθσ ςκθνοκετεί μια πολφχρωμθ παράςταςθ με εφόδια τουσ κϊδικεσ του βωβοφ
κινθματογράφου και τθσ slapstick κωμωδίασ και δθμιουργεί χϊρο για διάδραςθ με τα παιδιά. Οι μικροί
κεατζσ παρακολουκοφν μια όμορφθ, αςτεία και ταυτόχρονα ςυγκινθτικι ιςτορία που εκτυλίςςεται ςε
ζνα ανατρεπτικό ςκθνικό που μοιάηει πολφ με οικοδομι. Καλοφνται να ςυμμετάςχουν ενεργά ςε αυτό το
«καταςκευαςτικό» πανδαιμόνιο, προτείνοντασ, ςτθρίηοντασ, χτίηοντασ, γκρεμίηοντασ, απαντϊντασ ςε
ερωτιςεισ και ςυμβουλεφοντασ τουσ ιρωεσ ςτισ κρίςιμεσ ςτιγμζσ τθσ ιςτορίασ.
H παράςταςθ Δίπλα-δίπλα πραγματοποιείται και με τθν υποςτιριξθ του
This is Athens City Festival, που διοργανώνει ο Διμοσ Ακθναίων και υλοποιεί θ Εταιρεία Ανάπτυξθσ και
Τουριςτικισ Προβολισ του Διμου Ακθναίων (ΕΑΤΑ)

Θ παράςταςθ κα παρουςιαςτεί το καλοκαίρι και ςε ανοιχτά κζατρα τθσ Αττικισ.

Σαυτότητα παράςταςησ
Λδζα-Δραματουργία: Άγγελοσ Αγγζλου, Ζμθ Σίνθ
Σκθνοκεςία: Φοίβοσ Συμεωνίδθσ
Σκθνικά - Ειδικζσ καταςκευζσ: Μικαζλα Λιακατά, Ελζνθ Ραπαναςταςίου
Κοςτοφμια: Δζςποινα Μακαροφνθ
Μουςικι: Άγγελοσ Αγγζλου
Χορογραφίεσ: Κατερίνα Γεβετηι
Φωτιςμοί: Βαςίλθσ Ραπακωνςταντίνου
Διανομή (με αλφαβητική ςειρά)
Κανάςθσ Ηερίτθσ, Κανάςθσ Μεγαλόπουλοσ, Φοίβοσ Συμεωνίδθσ, Δανάθ Τίκου
Φωτογράφοσ παράςταςθσ: Ελίνα Γιουνανλι
Δθμιουργία βίντεο: Ράτροκλοσ Σκαφίδασ
Ρροπϊλθςθ ειςιτθρίων: ticketservices.gr και ςτο 210.7234567 (με χριςθ πιςτωτικισ-χρεωςτικισ κάρτασ)

ΔΕΛΦΟΙ
5ο ΔΙΕΘΝΕ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ
14-29 ΙΟΤΛΙΟΤ 2022
Το 5ο Διεκνζσ Εργαςτιριο Αρχαίου Δράματοσ κα πραγματοποιθκεί από τισ 14 ζωσ τισ 29 Λουλίου 2022 ςτο
Ευρωπαϊκό Ρολιτιςτικό Κζντρο Δελφϊν. Το εργαςτιριο κα διευκφνει ο ςκθνοκζτθσ Κάνοσ
Ραπακωνςταντίνου με τθ ςυνεργαςία τθσ Κωνςταντίνασ Αγγελοποφλου (φωνθτικό training), τθσ Κάντυ
Καρρά (ςωματικό training) και του ςυνκζτθ Δθμιτρθ Σκφλλα. Κεντρικόσ άξονασ κατά τθ φετινι
διοργάνωςθ κα είναι θ ζρευνα πάνω ςτον προφθτικό λόγο ςτο αρχαίο δράμα.
Το εργαςτιριο απευκφνεται ςε νζουσ επαγγελματίεσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό, θκοποιοφσ,
ςκθνοκζτεσ, ςκθνογράφουσ, ενδυματολόγουσ, χορογράφουσ και γενικά ςε επαγγελματίεσ του κεάτρου
που επικυμοφν να εςτιάςουν και να εμβακφνουν τθ ςπουδι τουσ πάνω ςτο αρχαίο δράμα. Στόχοσ του
εργαςτθρίου είναι θ διάδοςθ και θ μελζτθ του αρχαίου δράματοσ, προςφζροντασ εξειδικευμζνθ γνϊςθ
ςε επαγγελματίεσ του κεάτρου, αλλά και θ ενίςχυςθ του παγκόςμιου διαλόγου και προβλθματιςμοφ
πάνω ςτο αρχαίο δράμα και ςτθ ςφγχρονι του πρόςλθψθ και πρακτικι προςζγγιςθ.
Ο ΠΡΟΦΗΣΙΚΟ ΛΟΓΟ
Θ ιδιότθτα του προφιτθ ανά τουσ αιϊνεσ ζχει ςυνδεκεί με πρόςωπα που βιϊνουν εμπειρίεσ
πνευματικοφ τφπου. Το πρόςωπο είναι «ζνκεο», βλζπει, ακοφει και εντζλει βιϊνει αυτό που για τουσ
άλλουσ δεν υπάρχει. Βρίςκεται ςε άμεςθ επαφι με μία ανϊτερθ δφναμθ, θ οποία του μιλάει με
παράξενθ φωνι, με ακατανόθτα λόγια και το εξαναγκάηει ςε φαινομενικά παράξενεσ και παράλογεσ
πράξεισ. Το πρόςωπο απομακρφνεται από τθ ςυνθκιςμζνθ ςυμπεριφορά του: το καταλαμβάνει θ μανία.
Ζχοντασ ωσ κεντρικό άξονα τον προφθτικό λόγο ςαν ζνα ανοιχτό πεδίο δραματουργικοφ υλικοφ και με
αφορμι το πρόςωπο τθσ Καςςάνδρασ, ςτόχοσ του εργαςτθρίου κα είναι να διερευνθκεί, μζςα από ζνα
εντατικό ςωματικό και φωνθτικό training, θ ερμθνευτικι κατάςταςθ τθσ μανίασ ατομικά και ςυλλογικά.
Σκοπόσ, μζςω τθσ ζρευνασ και τθσ ςυν-διαμόρφωςθσ με τουσ ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ, είναι θ δθμιουργία
και θ παρουςίαςθ ενόσ δρϊμενου: μιασ πομπισ ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ των Δελφϊν που κα
μεταςχθματιςτεί και κα εξελιχκεί ςε ζνα χορικό εκςτατικισ προφθτείασ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Το Εργαςτιριο που κεςμοκετικθκε το 2016 πραγματοποιείται από το Εκνικό Κζατρο και το Ευρωπαϊκό
Ρολιτιςτικό Κζντρο Δελφϊν με τθν αιγίδα και τθν υποςτιριξθ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ. Το Διεκνζσ Εργαςτιριο Αρχαίου Δράματοσ του Εκνικοφ Κεάτρου είναι μζλοσ του Διεκνοφσ
Δικτφου Αρχαίου Δράματοσ που δθμιοφργθςε, ςυντονίηει και ενιςχφει οικονομικά το Υπουργείο
Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, με ςτόχο τθν εκπαίδευςθ ςτο αρχαίο δράμα ανκρϊπων του κεάτρου, τθν
εξοικείωςθ του ευρφτερου κοινοφ με το είδοσ και τθν ανάπτυξθ ςυνκθκϊν ςυνεργαςίασ μεταξφ
ανκρϊπων του κεάτρου από διαφορετικζσ χϊρεσ.

Γλώςςεσ εργαςίασ
Ελλθνικά-Αγγλικά (θ γνϊςθ τθσ αγγλικισ είναι απαραίτθτθ και από τουσ Ζλλθνεσ ςυμμετζχοντεσ).
Κόςτοσ ςυμμετοχήσ
450€. Ρεριλαμβάνονται: Δίδακτρα, μεταφορά από τθν Ακινα προσ τουσ Δελφοφσ, διαμονι ςτον Ξενϊνα
του Ευρωπαϊκοφ Ρολιτιςτικοφ Κζντρου Δελφϊν, πρωινό και μεςθμεριανό.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ςτείλουν το βιογραφικό τουσ και φωτογραφία τουσ ζωσ και τισ 10
Λουνίου 2022 ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: cv@n-t.gr με τθν ζνδειξθ 5ο Διεκνζσ Εργαςτιριο Αρχαίου
Δράματοσ. Θ επιλογι των ςυμμετεχόντων κα γίνει από τα βιογραφικά και ίςωσ να ακολουκιςει
ςυνζντευξι τουσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και αναλυτικά βιογραφικά των διδαςκόντων
επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Κεάτρου:
https://www.n-t.gr/el/educ/ancientdramaintlworkshop
Επικοινωνία: interdept@n-t.gr, κ. Ειρινθ Μουντράκθ, Υπ. Δραματολογίου & Διεκνϊν Σχζςεων

ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2022-2023

ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΗΝΩΝ



Κτιριο Τςίλλερ-Κεντρικι Σκθνι: Κλαςικοί ςυγγραφείσ



Κτιριο Τςίλλερ-Σκθνι «Νίκοσ Κοφρκουλοσ»: Σφγχρονα, άπαιχτα ζργα του Ελλθνικοφ και παγκόςμιου
ρεπερτορίου



Κζατρο Rex-Σκθνι «Μαρίκα Κοτοποφλθ»: Μουςικά ζργα-Μικτά κεάματα



Κζατρο Rex-Σκθνι «Ελζνθ Ραπαδάκθ»: Μικρό Εκνικό (Ραιδικι & Εφθβικι Σκθνι)



Κζατρο Rex-Σκθνι «Κατίνα Ραξινοφ»: Ρειραματικι Σκθνι Νζων Δθμιουργϊν

ΚΣΗΡΙΟ ΣΙΛΛΕΡ








ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ
Χζνρικ Μψεν
Βρυκόλακεσ
Σκθνοκεςία: Σταμάτθσ Φαςουλισ
Χάινριχ Φον Κλάιςτ
παςμζνη ςτάμνα
Σκθνοκεςία: Ακφλλασ Καραηιςθσ-Νίκοσ Χατηόπουλοσ
Ουίλλιαμ Σαίξπθρ
Ρωμαίοσ και Ιουλιζττα
Σκθνοκεςία: Δθμιτρθσ Καραντηάσ
ΚΗΝΗ «ΝΙΚΟ ΚΟΤΡΚΟΤΛΟ»
Ντμίτρι Ντανίλοβ
Ο άνθρωποσ από το Παντόλςκ
Σκθνοκεςία: Γιϊργοσ Κουτλισ
Ρζνυσ Φυλακτάκθ
Ο άλλοσ
Σκθνοκεςία: Σοφία Ράςχου
Τόνυ Κοφςνερ
Ζνα ςπίτι φωτεινό ςαν μζρα
Σκθνοκεςία: Γιάννθσ Μόςχοσ

ΘΕΑΣΡΟ REX








ΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΗ»
Τςάρλι Τςάπλιν
Σα φώτα τησ πόλησ
Μιοφηικαλ ςε μουςικι Κοδωρι Οικονόμου και ςτίχουσ Σταφρου Σταφρου
Σκθνοκεςία-Χορογραφία: Αμάλια Μπζνετ
Μια νφχτα ςτην Επίδαυρο
Σφλλθψθ-Σκθνοκεςία: Νίκοσ Καρακάνοσ
ΚΗΝΗ «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ»
ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ
Καλλιτεχνικι υπεφκυνθ: Σοφία Βγενοποφλου
Ραιδικι Σκθνι
Ανδρζα Φλουράκθ
Η Χάιντι και τα βουνά
Σκθνοκεςία: Λϊ Βουλγαράκθ
Εφθβικι Σκθνι
Φρανκ Βζντεκιντ
Σο ξφπνημα τησ άνοιξησ
Σκθνοκεςία: Γιάννθσ Καραοφλθσ
Θ Εφθβικι Σκθνι του Εκνικοφ Κεάτρου υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΤΟ ΚΕΑΤΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ» που ζχει ενταχκεί
ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του
ΕΣΡΑ 2014-2020.

ΚΗΝΗ «ΚΑΣΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΤ»
Πειραματική κηνή Νζων Δημιουργών
Καλλιτεχνικοί υπεφκυνοι:
Γιϊργοσ Κουτλισ (2022-23)
Κατερίνα Γιαννοποφλου (2023-24)
Ελζνθ Ευκυμίου (2024-25)
Ρρόγραμμα: υπό διαμόρφωςθ

Εορταςμόσ των 100 χρόνων από τη γζννηςη του Ιάκωβου Καμπανζλλη
φμπραξη με το Θζατρο Σζχνησ
Το Εκνικό κα ςυμπράξει με το Κζατρο Τζχνθσ Κάρολου Κουν για τον εορταςμό των 100 χρόνων από τθ
γζννθςθ του ςπουδαίου Ζλλθνα δραματουργοφ. Οι δυο ιςτορικοί κεατρικοί οργανιςμοί που
διαδραμάτιςαν κακοριςτικό ρόλο ςτθν ανάδειξθ του Λάκωβου Καμπανζλλθ ωσ ενόσ από τουσ
κορυφαίουσ δραματουργοφσ τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ γραφισ, κα ςυνεργαςτοφν για να τιμιςουν από
κοινοφ τον ςθμαντικό Ζλλθνα ςυγγραφζα.
Οι εκδθλϊςεισ εντάςςονται ςτο πλαίςιο των εορταςτικϊν εκδθλϊςεων του ΥΡΡΟΑ για το «Λογοτεχνικό
Ζτοσ 2022 Λάκωβοσ Καμπανζλλθσ».
Η τζλλα με τα κόκκινα γάντια του Λάκωβου Καμπανζλλθ
Σκθνοκεςία: Γιάννοσ Ρερλζγκασ
Κζατρο τθσ Οδοφ Φρυνίχου
Μια παραγωγι του Εκνικοφ τθσ περιόδου 2020-21 που δεν παίχτθκε ποτζ μπροςτά ςε ηωντανό κοινό
(ζκανε μόνο ζνα live-streaming), κα επανζλκει ςτθ ςκθνι του Κεάτρου Τζχνθσ τθσ Οδοφ Φρυνίχου.
Βραδιά μνήμησ για τον Ιάκωβο Καμπανζλλη
Αίκουςα Εκδθλϊςεων του Εκνικοφ Κεάτρου
Μια γιορτι μνιμθσ με κζμα τισ παραςτάςεισ του Λάκωβου Καμπανζλλθ που ζχουν ανζβει ςτο παρελκόν
ςτο Εκνικό Κζατρο και το Κζατρο Τζχνθσ, ςε κοινι επιμζλεια των δφο κεατρικϊν οργανιςμϊν και με τθ
ςυνεργαςία τθσ Κατερίνασ Καμπανζλλθ.
Σφμπραξθ με το Κζατρο Τζχνθσ

