
 
 

DEATH BY KARAOKE 
Μια επινοημένη παράσταση των Sakari Laurila και Λίας Χαράκη 
 
Βγάζουμε τους φανταστικούς μας χαρακτήρες βόλτα στην άγρια πλευρά του καραόκε. 
Θα επιβιώσει καμιά φαντασίωση άραγε; 
 
Μια παράσταση, όπου οι κατασκευασμένες ταυτότητες, οι φαντασιώσεις, οι προσδοκίες 
και ο κιθαρίστας του μαγαζιού, προσπαθούν να επιβιώσουν μέχρι το τέλος του 
τραγουδιού. Ένα πολύχρωμο σύνολο χαρακτήρων που όλοι φαίνεται να έχουν 
δυσκολίες να κυριαρχήσουν στο κοινωνικό συμβολικό πλέγμα, γλιστρώντας στην 
oυδέτερη ζώνη μεταξύ της άμεσης συναισθηματικής έκφρασης και των κοινωνικά 
αποδεκτών μορφών δημόσιας συμπεριφοράς. 
 
Συντελεστές: 
Δημιουργία, ερμηνεία, πρωτότυπα τραγούδια: Sakari Laurila και Λία Χαράκη 
Επίσης ερμηνεύει η Άννη χούρη 
Γραφιστικά: Χριστίνα Πάντζαρου 
 
Θέατρο Πόλης ΟΠΑΠ 
Απρίλιος 10,17, 23 και Μάιος 8, 15, 22, 29 at 20:30 
Είσοδος: 8 και 10 ευρώ 
Απαραίτητη η κράτηση: maria.efstathiou@nimac.org.cy, 96791187 η αγοράστε θέση 
εδώ: https://www.liaharaki.com/tickets-death-by-karaoke 
 
Στον χώρο θα τηρούνται αυστηρά όλα τα σχετικά πρωτόκολλα υγείας για τον περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού. 
 

H παράσταση δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος “Castle of anti-escape” , 
παραγωγή .pelma.Lia Haraki, συνπαραγωγή: NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών 

Λευκωσίας, συνεργασία Ίδρυμα Πιερίδη] , με τη υποστήριξη των Πολιτιστικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου  
 
Παρακολουθήστε εδώ το trailer: https://vimeo.com/534287336 
 
liaharaki.com 
 
 

 

 
DEATH BY KARAOKE 
Α devised performance by Sakari Laurila and Lia Haraki 
 
We take our fictional characters for a walk on the wild side of karaoke. Will any fantasies 
survive? 
 
A performance of karaoke scenes, where identity constructions, fantasies, expectations 
and a house guitarist, all try to survive until the end of the song. A colourful set of 
characters who all seem to have difficulties mastering the social symbolic matrix, 
slipping in the no-man’s land between direct emotional expression and the socially 
accepted forms of public behaviour. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.liaharaki.com%2Ftickets-death-by-karaoke%3Ffbclid%3DIwAR3W8-E6IKHNUenZVNlxuYe36MvA0rY8rzcSAmp05RHF5x8RCv7oFtD_SLg&h=AT2UIuLt2jG3ziXoRrL4wWoQY_AChlefNQhTnS2-Xh3MnDDHepQKBey_Ii3Ce4-i1BMQ77kxdMQUJ0L4rm4AW8_hYK7RoiaJikQTmjV-tR_RqTqat0B54SzzxUEkJ37AVWoafA&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2dlrvGztFYhqNTAqQaktrU6nNYErWDrF8pvprY3HCvlSuxzQPNwYii2IN_X_NeyJTRJ9E8LosPneTjh89-xTvSFcp2vHq3Uf-eOrMEuJIxIuqw8SHUtReIIsO8FXKid7eg7OANo4fFG11zZbGNGMzeLo39xNSZ5qcI0qoMIyKW3xpf


 
Credits: 
Creation, performance, original songs by Sakari Laurila and Lia Haraki 
Also performing Annie Khoury 
Graphics by Christina Panjarou 
 
Theatro Polis OPAP Νicosia 
April 10, 17, 23 and May 8, 15, 22, 29 at 20:30 
Admissions: 8 and 10 euros 
Reservations required: maria.efstathiou@nimac.org.cy, 96791187 
or buy your ticket 
here:https://www.liaharaki.com/tickets-death-by-karaoke 
 
The performance was created in the frame of the "Castle of anti-escape" programme, a 

pelma.Lia Haraki  production, co-produced by NiMAC [Nicosia Municipal Arts Centre, in 

association with the Pieridis Foundation] and with the support of the Cultural Services of 
the Ministry of Education and Culture of Cyprus 
 

Wtach the trailer here: https://vimeo.com/534287336 

 
liaharaki.com 

https://www.liaharaki.com/tickets-death-by-karaoke?fbclid=IwAR2ZgAgJcEZnzwYBuCS66ipOqoWz8rwK1vX9m609VH8_cafD6WoJBBSbIRY
https://vimeo.com/534287336

