ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πανεπιστημίου 46 –μετρό Πανεπιστήμιο

5o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΓΙΟΥΛΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

𑐀Παραμυθένια Χριστούγεννα 𑐀
με τον Σκρούτζ , την Βασίλισσα του Χιονιού
και την Κοκκινοσκουφίτσα
Έναρξη του 5ου Φεστιβάλ παραμυθιού με τρία αγαπημένα παραμύθια από την παγκόσμια κλασσική
παιδική λογοτεχνία για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στον
ιστορικό χώρο του Ιντεάλ.

Οι μικροί μας φίλοι θα ταξιδέψουν στη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα απ τις περιπέτειες των
αγαπημένων θρυλικών ηρώων του Ντίκενς , του Άντερσεν και των Αφών Γκρίμ.
Οι πολυσυζητημένες μεγάλες επιτυχίες σε θεατρική απόδοση και σκηνοθεσία της δημοφιλούς
δημιουργού Γιούλης Ηλιοπούλου επιστρέφουν.
Τα Χριστούγεννα του Σκρούτζ έρχονται για 5η Χρονιά και Η Βασίλισσα του Χιονιού επιστρέφει φέτος
μετά τις συνεχείς sold out επιτυχίες που σημείωσε στο παρελθόν από το 2006 έως το 2014 .
Στο φεστιβάλ φιλοξενείται και η υπέροχη παράσταση Η Κοκκινοσκουφίτσα στο δάσος των
Χριστουγέννων σε απόδοση και πρωτότυπη σκηνοθεσία της πολύ αξιόλογης Ελενας Μαυρίδου, που
ζωντανεύει την θρυλική ιστορία στην σκηνή όπως δεν την έχουμε ξαναδεί.
Η Κοκκινοσκουφίτσα στο Δάσος των Χριστουγέννων θα παρουσιάζεται στις 10:00 π. μ Η Βασίλισσα
του χιονιού στις 15:00 μ. μ και οι δύο παραστάσεις θα παρουσιαστούν από τις 28/11/21 και κάθε
Κυριακή έως 30/1/22
Τα Χριστούγεννα του Σκρούτζ θα παρουσιάζονται στις 12 :00μ.μ Κάθε Κυριακή από 5/12/21 έως και
12/1/22. Προπώληση εισιτηρίων στο viva.gr

Τα Χριστούγεννα του Σκρούτζ
YouTube trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Kk08Ofs5nfo
Ο φιλάργυρος Εμπενίζερ Σκρούτζ, ο θρυλικός ήρωας του Ντίκενς, είναι ένας πολύ πλούσιος, αλλά
μίζερος και σκληρός άνθρωπος, δεν γνωρίζει τι σημαίνει αγάπη και γενναιοδωρία και θεωρεί τα
Χριστούγεννα μια μεγάλη απάτη.
Την παραμονή των Χριστουγέννων τον επισκέπτεται το φάντασμα του παλιού συνεταίρου του Τζέικομπ
Μάρλευ Την επίσκεψη αυτή θα ακολουθήσουν κι άλλοι παράξενοι επισκέπτες, τα τρία πνεύματα των
Χριστουγέννων, που θα του δείξουν την αλήθεια και τα λάθη του και τον ταξιδεύουν στο παρελθόν, στο
παρόν στο μέλλον του…. .Ένα μοναδικό γιορτινό και λαμπερό θέαμα που μαγεύει τις καρδιές μικρών
και μεγάλων, μας στέλνει το μήνυμα της χαράς της γενναιοδωρίας, της προσφοράς και καλεί τους

ανθρώπους να έχουν στην καρδιά τους τα Χριστούγεννα 365 μέρες τον χρόνο. Δεκαμελής θίασος
γνωστών, καταξιωμένων αλλά και νέων εξαιρετικά ταλαντούχων ηθοποιών, ερμηνεύουν τους είκοσι
ρόλους του έργου με παραμυθένια κοστούμια εποχής. Το φαντασμαγορικό θέαμα συμπληρώνεται με
μαγικές μουσικές, 3D ANIMATION εφέ και εντυπωσιακές ειδικές κατασκευές.

Συντελεστές
Κείμενο: Κάρολος Ντίκενς
Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιούλη Ηλιοπούλου
Σκηνικά: Μιχάλης Σδούγκος
Μουσική επένδυση: Κρίστελ Καπερώνη
Κίνηση: Γιούλη Ηλιοπούλου
Φωτισμοί 3D animation: Λάμπρος Σουνδιάς
Ειδικές κατασκευές: Θοδωρής Τσιμπλάκης
Φωτογραφίες: Αποστόλης Παπανικολάου
Δ/νση παραγωγής: Αντώνης Μαρκογιάννης
Παραγωγή: ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ
Επικοινωνία: Κωνσταντίνος Πλατής

Πρωταγωνιστούν: Αναστάσης Κολοβός, Στέλιος Γούτης, Κώστας Ρωμαίος, Φανή Παρλή, Βασίλης
Τραϊφόρος , Δέσποινα Κασιώτη, Νίκος Παπαδάκης, Έλλη Λορέντη, Δέσποινα Χαριάτη , Πένυ Χαλκιά

Ταυτότητα Εκδήλωσης
Διάρκεια: 70 λεπτά χωρίς διάλειμμα
Ημερομηνία: Από: 05/12/2021 Εως: 12/01/2022
Κυριακή στις 12:00 μ.μ
Τοποθεσία: Πολυχώρος Πολιτισμού IDEAL , Πανεπιστημίου 46 – Μετρό Πανεπιστήμιο , Αθήνα
Eισιτήρια: Vip Ζώνη 14€ , Α Ζώνη 12 €, | Β Ζώνη 10 ευρώ γενική είσοδος | Ανέργων – Πολυτέκνων 9€
| Γκρουπ άνω των 20 ατόμων 7€.

Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/theater/ta-christougenna-touskroutz/?fbclid=IwAR3IZQD3tt72D58hvx-zCIvXB5VIeCfaxbYf9VjRCiqc0BZUVPiconPDVB4
Πληροφορίες / Κρατήσεις: Τηλ.: 5248140-6936323587

Η Βασίλισσα του χιονιού
YouTube trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=XjdbdEvyS3k
Η βασίλισσα του χιονιού αποφασίζει να κατακτήσει
τον κόσμο, να παγώσει τον πλανήτη και να
κυβερνήσει εκείνη ολόκληρη την Γη. Ένα μικρό
κορίτσι η Γκέρντα έχει την τόλμη να αντισταθεί σε
αυτό το κακόβουλο σχέδιο. Ξεκινάει ένα μακρύ
ταξίδι, περνάει μέσα από τις εποχές του χρόνου, επιβιώνει στις κακουχίες, αντιστέκεται στις
προκλήσεις και τελικά έχοντας οδηγό της την αγάπη, την καλοσύνη, το θάρρος, την εξυπνάδα και την
επιμονή στον στόχο, καταφέρνει να σώσει από την καταστροφή τον πλανήτη Γη και εύχεται σε όλους
μας:
«Καλό ταξίδι υπέροχοι άνθρωποι θυμηθείτε το σύμπαν είστε εσείς, ποτέ μην φοβηθείτε».
Ένα έργο μάθημα ζωής για όλους μας! Μην το Χάσετε!
Είδος: Για παιδιά και όλη την οικογένεια

Συντελεστές
Ιστορία: Χανς Κρίστιαν Άντερσεν
Θεατρική Μεταφορά-Σκηνοθεσία: Γιούλη Ηλιοπούλου
Μουσική επένδυση: Κρίστελ Καπερώνη
Στίχοι: Γιούλη Ηλιοπούλου
Βοηθός σκηνοθέτη: Πένυ Χαλκιά
3d animation: Λάμπρος Σούνδιας
Σκηνικά-κοστούμια: Τζούλια Μάρκο
Ειδικές κατασκευές: Θοδωρής Τσιμπλάκης
Μαλλιά – make up: Νίκος Ζήσης
Δ/νση παραγωγής: Αντώνης Μαρκογιάννης

Παραγωγή: ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ
Επικοινωνία: Κωνσταντίνος Πλατής

Πρωταγωνιστούν Μαριέτα Βασιλάκη, Νίκος Παπαδάκης, Μαρία Φραγγεδάκη, Νικόλας Μουρελάτος,
Ειρήνη Μεσσήνη, Δέσποινα Χαριάτη, Πένυ Χαλκιά.

Ταυτότητα Εκδήλωσης
Διάρκεια: 70 λεπτά χωρίς διάλειμμα
Ημερομηνία: Από: 28/11/2021 Εως: 30/01/2022
Κυριακή στις 15:00 μ.μ
Τοποθεσία: Πολυχώρος Πολιτισμού IDEAL , Πανεπιστημίου 46 – Μετρό Πανεπιστήμιο , Αθήνα
Eισιτήρια: Vip Ζώνη 14€ , Α Ζώνη 12 €, | Β Ζώνη 10 ευρώ γενική είσοδος | Ανέργων – Πολυτέκνων 9€
| Ειδικές τιμές για συλλόγους.
Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/theater/i-vasilissa-tou-chioniou/
Πληροφορίες / Κρατήσεις: Τηλ.: 2105248140, 6936323587

H Κοκκινοσκουφίτσα στο δάσος των Χριστουγέννων
YouTube trailer: https://www.youtube.com/watch?v=p9VLFy_dIwg
Η Κοκκινοσκουφίτσα στο δάσος των Χριστουγέννων, μια πρωτότυπη απόδοση του αγαπημένου
παραμυθιού μικρών και μεγάλων, κάνει πρεμιέρα στην παιδική σκηνή Γιούλης Ηλιοπούλου στο

Ιντεάλ την Κυριακή 28 Νοεμβρίου σε σκηνοθεσία Έλενας Μαυρίδου. Ένας σύγχρονος, μαγικός
και παραμυθένιος κόσμος έρχεται να παρασύρει όλη την οικογένεια σε ένα ταξίδι γεμάτο
χιούμορ και συγκίνηση, που θα ανατρέψει όλα τα στερεότυπα της πασίγνωστης ιστορίας.
Η Κοκκινοσκουφίτσα διασχίζει το δάσος των Χριστουγέννων. Στον δρόμο της συναντά ψάρια
που πετούν, έναν κυνηγό δάσκαλο του καράτε, κούκλες που φορούν μάσκες, αλλά κι έναν λύκο
χορευτή! Δεν πειράζει που φοβάται. Ξέρει, ότι αν καταλάβει τον φόβο της και τον αγκαλιάσει,
αυτός θα υποχωρήσει. Μαθαίνει σιγά σιγά ότι μέσα από την επαφή της με όλους τους ήρωες
του παραμυθιού, ακόμα και με τον “κακό” λύκο, θα προχωρήσει πιο ώριμη στον δρόμο της
ενηλικίωσης. Αρκεί να πιστέψει στον εαυτό της. Συνοδοιπόροι σε αυτό της το ταξίδι οι μικροί
θεατές, που συμμετέχουν ενεργά σε όλη τη διάρκεια της παράστασης. Είναι μια παράσταση με
πρωταγωνιστές τις θεατρικές μάσκες και τις μαριονέτες. Τέσσερις ηθοποιοί επί σκηνής
ενσαρκώνουν όλους τους ήρωες του παραμυθιού, ενώ όλοι μαζί σαν κουκλοπαίχτες
ερμηνεύουν την Κοκκινοσκουφίτσα, καθώς χειρίζονται μια μεγάλη κούκλα τύπου Bunraku.
Η παράσταση έρχεται να εμπνεύσει μικρούς και μεγάλους, βοηθώντας τα μικρά παιδιά να
ξεπεράσουν τους φόβους τους αναγνωρίζοντάς τους. Ενθαρρύνοντάς τα να πορεύονται με
ελπίδα και να ανακαλύπτουν διαρκώς τον εαυτό τους με πίστη και αγάπη.

Συντελεστές
Σύλληψη - Σκηνοθεσία - Μάσκες: Έλενα Μαυρίδου
Δραματουργική επεξεργασία: Έλενα Μαυρίδου σε συνεργασία με τον θίασο
Σκηνικά - Κοστούμια - props: Γεωργία Μπούρδα
Σχεδιασμός φωτισμών: Περικλής Μαθιέλλης
Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Μαυρίδης
Κατασκευή κούκλας: Στάθης Μαρκόπουλος
Βοηθοί σκηνοθέτιδος: Ιωάννα Πιταούλη, Γιάννης Σίμος
Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου: Έλενα Εξαδακτύλου
Φωτογραφίες- Bίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας
Οργάνωση παραγωγής: Δήμητρα Κούζα, Ιωάννα Πιταούλη
Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας: Μαρία Τσολάκη
Social Media: Δανάη Γκουτκίδου
Σχεδιασμός - Γραφιστική επιμέλεια: Θωμάς Παπάζογλου

Παίζουν: Δήμητρα Κούζα, Βασίλης Κουλακιώτης, Γιάννης Κατσιμίχας, Γιάννης Σίμος

Ταυτότητα Εκδήλωσης
Διάρκεια: 60 λεπτά χωρίς διάλειμμα
Ημερομηνία: Από: 28/11/2021 Εως: 30/01/2022
Κυριακή στις 10:00 π.μ
Τοποθεσία: Πολυχώρος Πολιτισμού IDEAL , Πανεπιστημίου 46 – Μετρό Πανεπιστήμιο , Αθήνα
Eισιτήρια: Vip Ζώνη 14€ , Α Ζώνη 12 €, | Β Ζώνη 10 ευρώ γενική είσοδος | Ανέργων – Πολυτέκνων 9€
| Ειδικές τιμές για συλλόγους.
Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/theater/festivali-kokkinoskoufitsa-ke-ta-agria-fylla/

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΤ

Πληροφορίες / Κρατήσεις: Τηλ.: 2105248140, 6936323587

Με εκτίμηση,

Δημόσιες σχέσεις & επικοινωνία
Ανθή Καραγιάννη
210- 5248140 μετά τις 11 π.μ
κιν. 6936323587

