Δελτίο τύπου

Το νεοσύστατο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πολιτιστικό Σωματείο «Αριστοκύπριο»,
εγκαινιάζει τη δράση του στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού,
την Δευτέρα 24 Απριλίου και ώρα 8:30 μ.μ.
με την Μουσικοθεατρική Παράσταση Αναλογίου «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΥΣΕΣ».
Η παράσταση βασίζεται σε πρωτότυπα κείμενα της Ειρήνης Χηράτου
και διαχρονικά τραγούδια από το Έντεχνο Ελληνικό Ρεπερτόριο.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού κύριο Νίκο Νικολαΐδη.
Συμμετέχουν Χορωδιακά, Χορευτικά και Θεατρικά Σύνολα.
Συγγρα ή κειμένων / Ενορχήστρωση / Μουσική Διεύθυνση: ιρήνη Χηράτου.
Φωτογρα ία και Επε εργασία Υλικού Προ ολής: ίκος ράβαρης.
Ερμηνεύουν: ιάννης Θωμόπουλος,

αριάννα κ κα.

Παίζουν οι μουσικοί: εωργία όμπου-μαντολίνο ημήτρης Σιδερής-όμποε /
Σπύρος ωστής- αγκότο ιρήνη Χηράτου-βιολί Σταύρος γιαννι της-κι άρα /
ωνσταντίνος Οικονομίδης-κι άρα Σόλης παρκί-κρουστά /
Λίγα λόγια για το έργο:
(…) Το σύνταγμα βαστούν χωρο υλάκοι και στο παλάτι μ σα οι παλατιανοί, προσμ νουν κάτι ν ο να
ανεί!
(…) Μπουκωμένες οι καμινάδες πάνω απ’ τις στέγες των σπιτιών τους… «Μαύρος Χρυσός»ο
καπνός, γελάς»»;
(…) Ταξιδι της του παντός, είμαι κύμβαλο αλαλάζων…
(…) Τέρματα κι α ετηρίες, μα το κρατούμενο ένα: «Μ’ αγαπάς»;
(…) Στολίστηκαν οι ξ νοι τραπεζίτες ξυρίστηκαν οι Έλληνες μεσίτες.
(…) Μετρημένα κουκιά για μια λάθος «μπουκιά» / Mες τη νύχτα, τον καημό σου ενύχτα!
(…) Τι να ταίει; Η Bουλή; Τι να ταιν οι εκπρόσωποι; Έρημοι κι απρόσωποι βρε!
(…) Με μιας Μούσας το άτι και με λίγο γινάτι / την χαρά σου ενύχτα !
(…) Προσδοκούν στον Παρά / μα η ζωή «χαρτορίχτρα»!
Μ’ ένα «πλάνο» χαρτί / θα τους πει, «καληνύχτα»…
«Πάω πάσο», θα πει / κι όπως θά’ ναι «ταπί»

«κεραυνός» κι «αστραπή» / θα αστράψει στην νύχτα!
Ένα μουσικο εατρικό δρ μενο, που κινείται ανάμεσα στο «Τότε» και στο «Τ ρα»…
Στο «Πότε» και στο «Ποτ Ξανά»!!!
(…) «Με αισθήσεις ζωντανές! Μόνο έτσι τιάχνεται η Ιστορία»!!!
Το ν ο Πολιτιστικό Σωματείο « ριστοκύπριο» ελπίζει ο κόσμος μας να γίνει καλύτερος και ευτυχ ς…οι
«ΜΟΥΣΕΣ», είναι με το μ ρος μας!

Φιλική συμμετοχή:

- Μαρίνα Βρόντη και η «Ομάδα Των Οκτώ».
- Θεατρική Ομάδα «Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα» / Σκηνο εσία και διδασκαλία:Χρίστος Παπαευσταθίου
/ Μαρία
Παύλου.
- Δωρίτα Βοσκαρίδου διευ ύντρια μουσείου, «Το πλουμιστό Ψωμί».
- Φωνητικό Σχήμα «Σχολής Διαμαντίδου»

ιεύ υνση &διδασκαλία:Μαρία Διαμαντίδου.

- Παιδική Ομάδα Τραγουδιού της Μουσικής Σχολής “Concerto”

ιεύ υνση &διδασκαλία:Γιώργος

Σίννος.
- Φωνητικό σύνολο «ΦΩΝΕΣ».
- Xορωδία της «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» με την κα οδήγηση της Ρέας
Μαύρου.
- Σχολή Χορού «Διαμαντίδου» / Χορογρα ία &διδασκαλία: Μαριλένα Χαραλαμπίδου.
- Σχολή Χορού«Μαρίας Μορ ίτου Παπαδημητρίου» / Σχολή Χορού «Μαρίας Σο οκλέους» /
Χορογρα ία &
διδασκαλία: Εύα Καλομοίρη.
Διάρκεια έργου: 75΄λεπτά
Χορηγός: Peter’s Gallery, Busy Bee Design
Υποστηρικτές: RCB Bank, InterShip Navigation Co. Ltd, MBS, Ανθοπωλείο Georgias Creations
Χορηγός Επικοινωνίας: ΡΙΚ
ισιτήρια προπωλούνται: www.SoldoutTickets.com.cy
& ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ / Τηλ. Ταμείου 25377277
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ.

