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4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ «ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ»

H αγάπη πάντα στο τέλος νικάει, αρκεί να είναι αγνή κι ανιδιοτελής. Μπορεί να λύσει ακόμη
και... μάγια σαν αυτά που έχουν μεταμορφώσει έναν νεαρό πρίγκιπα σε τέρας κάνοντάς τον
να υποφέρει! «Κλειδί» για να φύγει η κατάρα και να ανοίξει η πόρτα της ευτυχίας για τον
άτυχο ευγενή είναι η Μπελ, μια πεντάμορφη νεαρή γυναίκα η οποία τον ερωτεύεται.

Αυτή είναι η υπόθεση της διάσημης παράστασης «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» που θ'
ανεβάσει το Θέατρο Έκφραση την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου (ώρες 17.30 και 19.30) και την
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου (ώρες 16.00 και 21.00) στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών.

Πρόκειται για μία μεγάλη παραγωγή, με αξέχαστους ήρωες, πλούσια σκηνικά και κοστούμια,
ειδικά οπτικοακουστικά μέσα (video mapping), χορό, τραγούδι και πολλές εκπλήξεις, η
οποία φέρνει για πρώτη φορά στα Ιωάννινα το διάσημο αυτό έργο που είναι βασισμένο στην
ομώνυμη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία κινουμένων σχεδίων.

Οι συντελεστές
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Σκηνοθεσία: Χρήστος Χρήστου. Σκηνικά- Κοστούμια: Γιάννης Κράβαρης. Χορογραφίες:
Φανή Σκεντέρη. Οπτικά μέσα- video mapping: Κωστής Εμμανουηλίδης. Μουσική επιμέλεια:
Μίνα Παππά. Φωνητική διδασκαλία: Όλγα Μπαλωμένου. Φωτισμοί: Κώστας Ζούκας.
Μακιγιάζ: Άντζελα Σταμουλακάτου. Κατασκευή κοστουμιών: Χριστίνα Παππά.
Φωτογραφίες: Δημήτρης Κατσάνος. Αφίσα: Αντώνης Χρήστου.

Τους ρόλους του έργου ερμηνεύουν οι: Μίνα Παππά (Μπελ), Γιάννης Κράβαρης (Τέρας),
Μιχάλης Γκοργκούλης (Γκαστόν), Πέτρος Χριστακόπουλος (Τικι – Τάκας), Γιάννης
Παπαγεωργίου (Μορρίς), Θοδωρής Κονιδάρης (Τρελάρας), Βάσω Ζησίδη (υπεύθυνη
φρενοκομείου), Έρια Κατσούρα (Μαντάμ Τσαγερό, φουρνάρισσα), Δημήτρης Πολύζος
(Βιβλιοπώλης, πιρούνι), Κίμων Τσουκανέλλης (Φούρναρης, σεφ), Κυριάκος Τσουκανέλης
(Θρυψαλάκι, προβατάκι), Ειρήνη Τσουκανέλλη (Σκυλάκι - σκαμπό), Νίκος Τσουκανέλλης
(Βοσκός, μπουκάλι), Θανάσης Λανάρης (Φου-φου), Λουκία Κονυδάρη (Μις φτερό,
θαυμάστρια, λύκος), Ισμήνη Γερούκαλη (Θαυμάστρια, λύκος, πετσέτα), Λίνα Μπότη (κοπέλα
α', κούπα), Σταυρούλα Κοντού (Θαυμάστρια, πιάτο), Ελένη Κούλα (Γειτόνισσα Α', λύκος),
Κατερίνα Σπυλάνη (Μαντάμ, λύκος), Ιωάννα Κοσμά (Γειτόνισσα, πιάτο), Κώστας Κούρτης
(Αλλαντοπώλης, Μαχαίρι), Άντζελα Σταμουλακάτου (ντουλάπα) και Χρήστος Χρήστου
(Αφήγηση).

Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ (γενική είσοδος) και 7 ευρώ στην προπώληση η οποία
γίνεται στη viva.gr , public και sevenspots. Ειδικές τιμές ισχύουν για σχολεία.

Προσκλήσεις

από τους Νέους Αγώνες

Οι Νέοι Αγώνες σας δίνουν την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την παράσταση εντελώς
δωρεάν, κληρώνοντας 4 μονές προσκλήσεις. Για να συμμετάσχετε στην κλήρωση στείλτε
μας ένα email στο info@neoiagones.gr με θέμα «κλήρωση» και σώμα τα στοιχεία
επικοινωνίας σας μέχρι και την Κυριακή 24 Ιανουαρίου.

Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα και τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στην
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ιστοσελίδα μας www.neoiagones.gr αλλά και στο φύλλο της Τρίτη 26 Ιανουαρίου.
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