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Μια πολύ σημαντική στιγμή, σταθμό στη διαδρομή του, αποτελεί για το Δημοτικό
Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων η σύμπραξη με δύο κορυφαίους θεσμούς : το Θέατρο
Τέχνης "Κάρολος Κουν" και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

"Καρπός" της συνεργασίας θα είναι η συμπαραγωγή της "Μήδειας" του Ευριπίδη,
παράσταση που εντάσσεται στο φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ και θα παρουσιαστεί στο
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 4 -5 Αυγούστου, ενώ θα κάνει πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο
Δωδώνης 22-23 Ιουλίου.

Η συνεργασία των τριών φορέων ανακοινώθηκε επισήμως κατά τη διάρκεια της παρουσίαση
του προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου από τον καλλιτεχνικό του
Διευθυντή, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λυδίας Κονιόρδου.

Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε χθες (Τρίτη) στην Αθήνα, παρέστησαν ο
Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας και η Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, Αλέκα
Βακαλοπούλου. Μάλιστα ο Δήμαρχος είχε συνομιλία με την υπουργό Πολιτισμού, κατά τη
διάρκεια της οποίας η κ. Κονιόρδου, εξέφρασε την αμέριστη στήριξή της στα ΔΗΠΕΘΕ της
χώρας και μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη δουλειά που γίνεται στο ΔΗΠΕΘΕ
Ιωαννίνων.
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Τιμή και αναγνώριση για το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων

Για το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται χρονιά "εγκαινίων"
-σύμφωνα με τον καλλιτεχνικό του Διευθυντή, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο - καθώς εισάγωνται
νέοι θεσμοί και νέες συνεργασίες. Εγκαινιάζοντας τις συνεργασίες, τις κοινές δράσεις και
τις συμπαραγωγές, πρακτική συνηθισμένη σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, το
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου επέλεξε φέτος να συνεργαστεί με δύο ΔΗΠΕΘΕ, των
Ιωαννίνων και της Λάρισας. Μάλιστα στην περίπτωση του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων η συνεργασία
"έδεσε" και με το Θέατρο Τέχνης "Κάρολος Κουν" για το ανέβασμα της "Μήδειας".

"Αποτελεί μεγάλη τιμή για το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων το ότι συνεργαζόμαστε με τον
σημαντικότερο φεστιβαλικό θεσμό στη χώρα μας, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και
ταυτόχρονα με ένα από τους κορυφαίους και ποιοτικούς θεατρικούς οργανισμούς όπως
είναι το Θέατρο Τέχνης. Η ικανοποίηση μας είναι μεγάλη γιατί θεωρούμε πως αυτό
αποτελεί και μια αναγνώριση της σοβαρής δουλειάς που γίνεται στο ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων"
ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας.

Την ικανοποίηση και τη χαρά της γι' αυτή τη σημαντική συνεργασία εξέφρασε και η
πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων. Η κ. Αλέκα Βακαλοπούλου μίλησε γενικότερα για τη
σπουδαιότητα των συνεργειών των ΔΗΠΕΘΕ και των φορέων πολιτισμού, ενώ τόνισε την
αναγκαιότητα της εξωστρέφειας των Δημοτικών Θεάτρων, η οποία αποδεικνύεται στην
πράξη με τη συνεργασία του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, με το ιστορικό Θέατρο Τέχνης «Κάρολος
Κουν», στην Επίδαυρο.

Η συμπαραγωγή των τριών φορέων η παράσταση «Μήδεια», του Ευριπίδη - Η βαρβαρότητα
του έρωτα, θα κάνει πρεμιέρα στις 22 και 23 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης και
θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου στις 4 και 5 Αυγούστου.

Συντελεστές είναι:

Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς.
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Σκηνοθεσία: Μαριάννα Κάλμπαρη.

Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης.

Μουσική: Παναγιώτης Καλαντζόπουλος.

Χορογραφία: Μαρίζα Τσίγκα.

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου.

Δραματολόγος παράστασης: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου.

Παίζουν: Μαρία Ναυπλιώτου, Χάρης Φραγκούλης, Αλεξάνδρα Καζάζου, Φωτεινή Μπαξεβάνη,
Θεοδώρα Τζήμου, Σύρμω Κεκέ, Ιωάννα Μαυρέα, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Αλέξανδρος
Μυλωνάς, Γεράσιμος Γεννατάς, Δημήτρης Πασσάς και σπουδάστριες της Δραματικής
Σχολής του Θεάτρου Τέχνης. Συμμετέχουν τέσσερις μουσικοί.

Συμπαραγωγή: Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και Θέατρο Τέχνης
Καρόλου Κουν.
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