LA BELOTE

To καινούργιο έργο του Αντώνη Γεωργίου (συγγραφέα μεταξύ άλλων των θεατρικών
έργων 'Αγαπημένο μου πλυντήριο' και 'Η Νόσος' όπως και του μυθιστορήματος 'Ένα
αλπούμ ιστορίες' που κυκλοφόρησε φέτος) παρουσιάζουν οι Παραπλεύρως
Παραγωγές.
Την παραγωγή σκηνοθετεί ο Ευριπίδης Δίκαιος (πρόσφατη δουλειά του η μετάφραση
στα κυπριακά και η σκηνοθεσία του έργου Εραστής του Harold Pinter), τα σκηνικά και
τα κοστούμια έχει αναλάβει ο Γιώργος Γιάννου και τη μουσική ο Γιώργος Κολιάς.
ια παρέα από πέντε άντρες συναντούνται το
, κάθε αββάτο, για να παίξουν
πιλόττα. Εκεί κουβεντιάζουν για γυναίκες, πολιτική, χρηματιστήριο και φυσικά για
λεφτά Δαμέσα δα μόνο άμαν έσεις λεφτά υπολογίζουν σε». Επίκεντρο της παρέας ο
τέλιος Ούλλος ο κόσμος εν’ δικός σου, καρτερά σε αλλά πρέπει να δώσεις μέσα».
Την ίδια παρέα συναντούμε ξανά το 20 0. Πάλι γύρω από ένα τραπέζι, για ακόμα ένα
παιχνίδι πιλόττας. Όλα έχουν αλλάξει όμως, αγριέψασιν τα πράματα, εν το βλέπετε;».
Το έργο είχε επιλεχθεί και παρουσιαστεί σε μορφή σκηνοθετημένου αναλογίου στην
τελική φάση του προγράμματος ανάπτυξης και προώθησης της κυπριακής θεατρικής
γραφής PLAY, που συνδιοργάνωσαν το Κυπριακό Κέντρου του Διεθνές Ινστιτούτου
Θεάτρου και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, σε σκηνοθεσία του Ευριπίδη Δίκαιου
τον Δεκέμβριο του 20 3.
Το LA BELOTE είναι ένα έργο στην καθομιλουμένη κυπριακή, το οποίο προσπαθεί να
διαγνώσει στο παρελθόν συμπτώματα του παρόντος, παρακολουθεί πώς όλοι
παγιδευόμαστε σε δοτά όνειρα και πώς καταλήγουμε να μετράμε απώλειες,
κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και ένα από τα πρόσωπα του έργου διερωτάται
Ήμασταν πάντα έτσι, ρε; Έτσι σκατά;».
υγγραφή Αντώνης Γεωργίου
κηνοθεσία Ευριπίδης Δίκαιος
κηνικά/ κοστούμια Γιώργος Γιάννου
Πρωτότυπη μουσική & σχεδιασμός ήχου Γιώργος Κολιάς
Φωτισμοί Ευριπιδης Δίκαιος
Παίζουν Νικόλας Αρκαδίου, Ζαχαρίας Ιορδανίδης, άριος Κακουλλή, Χρίστος
Κωνσταντινίδης, αρία Παπακώστα & άριος τυλιανού

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Λεμεσός Τεχνοχώρος της Ε.Θ.Α.Λ.
Γενάρης 20 5

Πέμπτη 5 και 22 και ώρα 20 30
Κυριακή και 25 και ώρα
30
Είσοδος 2€ / 7€ (Τα μέλη και οι συνδρομητές της ΕΘΑΛ δικαιούνται μειωμένης τιμής
εισιτηρίου)
Επικοινωνία
03 32 και 7 77
2, contact@paraplevros.org

Χορηγοί Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού
Υποστηρικτές Wherehaus 6 2, Point To Contemporary Theater

