Φηινμελνύκελεο παξαγσγέο ζηνλ Σερλνρώξν ηεο ΔΘΑΛ
ΚΛΑΡΑ + ΠΗΠΖ = ΥΟΡΟ ΓΗΑ ΠΑΝΣΑ!
Θέισ άξα κπνξώ.
Μηα απίζαλε πεξηπέηεηα γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο
Ξύπλα ην πξσί θαη ζήθσζε από ην θξεβάηη ηα όλεηξα πνπ νλεηξεύεζαη!
Μεηά ηελ πεξζηλή επηηπρία ηνπ «Μνιπβέληνπ ζηξαηηώηε», ην ΘΔΑΣΡΟ ΓΔΝΣΡΟ επηζηξέθεη
θέηνο κε κηα απίζαλε πεξηπέηεηα πνπ ζα θάλεη κηθξνύο θαη κεγάινπο λα ρνξεύνπλ κέρξη λα
απνγεησζνύλ ζε καγηθέο θηγνύξεο ζηνλ αέξα!!!
Ζ Κιάξα, έλα νξθαλό θνξίηζη έρεη ην όλεηξν λα γίλεη κπαιαξίλα. Ο θίινο ηεο ν Πίπεο έρεη ην
όλεηξν λα γίλεη εθεπξέηεο. Κόληξα ζε έλαλ θόζκν πνπ αθνινπζεί κνλάρα αξηζκνύο, ηα δύν
νξθαλά παηδηά ζα αθνινπζήζνπλ ηελ θαξδηά ηνπο θαη ζα ην ζθάζνπλ από ην νξθαλνηξνθείν ζην
Μπξίηαλη, γηα λα βξεζνύλ ζην καγηθό Παξίζη. Δθεί, ε Κιάξα ζα θαηαθέξεη λα κπεη ζηελ
αθαδεκία κπαιέηνπ ηεο Όπεξαο ησλ Παξηζίσλ θαη ν Πίπεο λα γίλεη βνεζόο ηνπ ζπνπδαίνπ
εθεπξέηε Αηθέι. Απηή είλαη όκσο κόλν ε αξρή ηεο πεξηπέηεηαο! Όηαλ αλαθνηλώλεηαη κηα
ζπνπδαία αθξόαζε γηα ην ξόιν ηεο πξίκα κπαιαξίλαο ζηε Λίκλε ησλ Κύθλσλ ε Κιάξα ζα
πξέπεη λα ληθήζεη κηα θνηλσλία πνπ ρσξίδεη ηνπο αλζξώπνπο αλάινγα κε ηα ρξήκαηά ηνπο.
ύκκαρόο ηεο ν Πίπεο πνπ κειεηώληαο ηα θνηόπνπια ζα θαηαθέξεη λα θηηάμεη έλα ραξηαεηό,
ώζηε νη άλζξσπνη κηα κέξα λα κπνξνύλ λα ηαμηδεύνπλ ζηνλ αέξα! Με νδεγό ηεο ηελ θαξδηά πνπ
θσηίδεη ην όλεηξό ηεο, ε Κιάξα ζα ρνξέςεη κέρξη λα απνγεησζεί ζαλ θύθλνο ζε έλα όλεηξν πνπ
ζα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα! ην ηαμίδη ηνπο ζα αληηκεησπίζνπλ απίζαλνπο ερζξνύο θαη ζα
ζπλαληήζνπλ ηνπο πην παξάμελνπο ζπκκάρνπο!
Σν ΘΔΑΣΡΟ ΓΔΝΣΡΟ ζπλερίδεη θαη θέηνο ηελ πξνζθνξά ελόο πνηνηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ
ζεάηξνπ κε κία ρεηξνπνίεηε παξάζηαζε πνπ θηινδνμεί λα κπήζεη ηνπο κηθξνύο καο θίινπο ζηνλ
θόζκν ηνπ ρνξνύ θαη ησλ ηδεώλ πνπ γελλνύλ ηηο κεγάιεο εθεπξέζεηο θαη λα αλαδείμεη ηε δύλακε
ηνπ αλζξώπνπ λα αγσλίδεηαη θαη λα μεπεξλά ηηο δπζθνιίεο γηα λα θάλεη ηα όλεηξά ηνπ
πξαγκαηηθόηεηα. Ο αγώλαο, ε αγάπε, ην όλεηξν, ε επγελήο άκηιια, ε ζσζηή πξνπόλεζε, ε
πίζηε, ην ζάξξνο θαη ε πγηήο παηδεία είλαη κεξηθά από ηα κελύκαηα πνπ ςηζπξίδνπλ ε Κιάξα θαη
ν Πίπεο ζηα παηδηά.
ε έλα θαληαζκαγνξηθό ζθεληθό, κε ρνξνγξαθίεο πςεινύ επηπέδνπ θαη ηξαγνύδηα πνπ ζα
θιέςνπλ ηηο θαξδηέο κηθξώλ θαη κεγάισλ, ε Κιάξα θαη ν Πίπεο ππόζρνληαη λα ρνξέςνπλ καδί

ζαο ζην καγηθό Παξίζη!
Γηδαθηηθό, ξνκαληηθό θαη κνληέξλν παξακύζη, γεκάην κε ρξώκαηα, κνπζηθή, ραξά θαη ρνξό, ην
νπνίν απεπζύλεηαη θπξίσο ζηα παηδηά ζεβόκελν ηε λνεκνζύλε ηνπο θαη ηελ πνιππινθόηεηα ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπο.
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