
 

 

 

“Paroles”: Μουσικός υπερρεαλισμός σε κείμενα Γάλλων ποιητών   

 ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ, Τετάρτη   27 Οκτωβρίου  2021 στις  20.30μ.μ. 

“Paroles”: Surréalisme musicale sur les textes des poètes français 

 

H Alliance Française de Limassol 

παρουσιάζει στο θέατρο  ΡΙΑΛΤΟ  

τη μουσική παράσταση “Paroles”: 

μουσικός υπερρεαλισμός  σε 

κείμενα Γάλλων ποιητών.  

Δυο μουσικοί και μια ηθοποιός  

συναντιούνται  στη σκηνή υπό το 

μανδύα μιας  μπάντας  και έχοντας 

ως αφετηρία  έργα  Γάλλων 

ποιητών, η παράσταση  

καταπιάνεται  και σχολιάζει τη 

φύση του ανθρώπου και την 

αστεία προσπάθειά  του να 

κατανοήσει  τον κόσμο. 

 

 

Μια αφηγηματική  μουσική παράσταση  που ανακατεύει  ιδιαίτερα  μουσικά 

όργανα , beat, samples ,μπασογραμές, effects, τραγούδι και αφήγηση καθώς  

και κείμενα  Γάλλων ποιητών  που έζησαν  μια αντισυμβατική  ζωή. 

επί σκηνής: 

Μαρία  Φιλίππου: σκηνική επιμέλεια  / τραγούδι  /αφήγηση / 



Δημήτρης Σπύρου : μουσική σύνθεση/ Φωνή / theremin / beats /sampling / 

loops 

Ανδρέας  Ροδοσθένους: μουσική σύνθεση/Ηλεκτρικό μπάσο / loops / effects 

Οργάνωση: Alliance Française de Limassol, 27 Οκτωβρίου 2021, 8:30 μ.μ, €10 

/ 7 

Κρατήσεις : ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ| 77 77 77 45 

www.rialto.com.cy 

Με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών  του  Υπουργείου Παιδείας,  

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

……………………………………………………………………………………………………………. 

L’Alliance Française de Limassol présente le mercredi 27 octobre à 20H30 au 

théâtre RIALTO la prestation musicale "Paroles": le surréalisme musical sur  

des textes des poètes français. Deux musiciens et une comédienne se 

retrouvent sur scène sous l’égide d’une bande.  

À partir d'œuvres de poètes français, la pièce traite et commente la nature de 

l'homme et son drôle de tentative de comprendre le monde. Une performance 

musicale narrative qui mélange des instruments de musique particuliers, des 

rythmes, des lignes de basse, des effets divers,  chanson et narration ainsi que 

des textes de poètes français qui ont vécu une vie non conventionnelle.  

Sur scène: Maria Filippou : réalisation / chanson / narration / Dimitris Spyrou : 

composition musicale / Voix / theremin / beats / échantillonnage / boucles 

Andreas Rodosthenous : composition musicale / Basse électrique / boucles / 

effets  

Organisation : Alliance Française de Limassol au théâtre RIALTO, le 27 octobre 

2021 à 20h30, €10 / 7 

Réservations  : THEATRE  ΡΙΑΛΤΟ| 77 77 77 45 

www.rialto.com.cy 

Avec le soutien des Services Culturels du Ministère de l’Education, de la 

Culture, du Sport et de la Jeunesse  

http://www.rialto.com.cy/
http://www.rialto.com.cy/


 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Alliance francaise dr Limassol presents in collaboration with Rialto Theatre the 

music performance “Paroles”: musical surrealism on French poetry. 

Two musicians and an actress meet on stage under the cloak of a band. 

Inspired by the work of French poets, the performance comments on human 

nature and the foolish attempt of man to comprehend the world. 

A narrational musical performance that mixes unique music instruments,beats, 

samples, basslines, effects, songs with texts from French poets that lived an 

unconditional life. 

Dimitris Spyrou: Voice / theremin / beats / sampling / loops 

Andreas Rodosthenous: Electric bass / loops / effects 

Maria Filippou: Voice / narration / directing 

Organised by: Alliance Française de Limassol, 27 October 2021, 8:3o p.m, 10/7 

Reservations: Rialto theatre 77 77 77 45,  

www.rialto.com.cy 

With the support of the Cultural Services of the Ministry of Education, 

Culture, Sport and Youth 

http://www.rialto.com.cy/

