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Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα μοιραστούν δώρα

στα παιδιά των συναδέλφων που γεννήθηκαν από το

1998 έως και το 2009.

Συγκεκριμένα:

Για τις Περιφερειακές Αθηνών-Αττικής-Πειραιά

και τα καταστήματα, τα δώρα θα σταλούν

στις αντίστοιχες Διευθύνσεις τους.

Για το Κεντρικό Κατάστημα και τις Διευθύνσεις,

τα δώρα θα μοιράζονται στην Ευπόλιδος 12

(8ος όροφος), από τη Δευτέρα 7 Δεκ. 2009

έως και την Πέμπτη 24 Δεκ. 2009

και ώρες 10.30 π.μ. - 15.30 μ.μ.

Παρακαλούμε να τα παραλάβετε το

συντομότερο δυνατόν και μέχρι τις

24 Δεκ. 2009.

Τα δώρα του Η.Κ. Θα σταλούν

στην οικεία διεύθυνση (Μεσογείων 276).
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“Ο Κουρέας της Σεβίλης”“Ο Κουρέας της Σεβίλης”“Ο Κουρέας της Σεβίλης”“Ο Κουρέας της Σεβίλης”

ΘΕΑΤΡΟ

Ημερομηνίες

Λίγα λόγια για το έργοΛίγα λόγια για το έργο

“ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ” (πρώην ΡΙΑΛΤΟ)“ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ” (πρώην ΡΙΑΛΤΟ)

Κυριακή 3 Ιαν. 2010 - Ώρα: 14.30
Κυριακή 7 Φεβρ. 2010 - Ώρα: 14.30
Κυριακή 3 Ιαν. 2010 - Ώρα: 14.30
Κυριακή 7 Φεβρ. 2010 - Ώρα: 14.30

Κυψέλης 54 & Αγ. Μελετίου - Τηλ.: 210-8827000Κυψέλης 54 & Αγ. Μελετίου - Τηλ.: 210-8827000

Θα παίξουμε μουσική με αντικείμενα καθη-
μερινής χρήσης που γίνονται πρωτότυπα
μουσικά όργανα.
Θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα που μας
απασχολούν καθημερινά: Περιβάλλον,
ανακύκλωση, ρατσισμός...
Θα παρακολουθήσουμε στην οθόνη σκηνές
ντοκουμέντα για τη φύση, τα ζώα, τα
παιδιά όλου του κόσμου, σε μια πολυπολι-
τισμική Ελλάδα, αλλά και κινηματογραφη-
μένες σκηνές των ηρώων στην εξέλιξη
του έργου.
Θα γνωρίσουμε το αδέσποτο της γειτονιάς,
που αφού του δώσουν όνομα τα παιδιά, θα
τα βοηθήσει να πουν τη γνώμη τους, να
πάρουν θέση με κρίση και φαντασία και
να καθορίσουν την εξέλιξη της παράστασης.

ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΑΤΡΟ

Ημερομηνίες

Ημερομηνίες

Λίγα λόγια για το έργοΛίγα λόγια για το έργο

Λίγα λόγια για το έργοΛίγα λόγια για το έργο

“ΒΕΑΚΗ”

“ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ”“ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ”

Κυριακή 17 Ιαν. 2010 - Ώρα: 15.00
Κυριακή 31 Ιαν. 2010 - Ώρα: 15.00
Κυριακή 17 Ιαν. 2010 - Ώρα: 15.00
Κυριακή 31 Ιαν. 2010 - Ώρα: 15.00

Κυριακή 10 Ιαν. 2010 - Ώρα: 15.00
Κυριακή 24 Ιαν. 2010 - Ώρα: 15.00
Κυριακή 10 Ιαν. 2010 - Ώρα: 15.00
Κυριακή 24 Ιαν. 2010 - Ώρα: 15.00

Στουρνάρη 32, Τηλ.: 210-5223522Στουρνάρη 32, Τηλ.: 210-5223522

Αγ. Μελετίου 61Α, Τηλ.: 210-8640414Αγ. Μελετίου 61Α, Τηλ.: 210-8640414ΘΕΑΤΡΟ

Ημερομηνία

Λίγα λόγια για το έργοΛίγα λόγια για το έργο

“ΑΚΡΟΠΟΛ”

Τετάρτη 6 Ιαν. 2010 - Ώρα: 11.00Τετάρτη 6 Ιαν. 2010 - Ώρα: 11.00

Ιπποκράτους 9-11, Τηλ.: 210-3643700Ιπποκράτους 9-11, Τηλ.: 210-3643700

Θέλοντας να γνωρίσουμε στους μικρούς
μας φίλους τον μοναδικό συνθέτη Γιόχαν
Στράους, κρατάμε τα υπέροχα μουσικά
μέρη, διασκευάζουμε όμως την υπόθεση,
ώστε να είναι απόλυτα προσιτή στα παιδιά,
αντιμετωπίζοντας το όλο έργο σαν παρα-
μύθι.
Φανταστήκατε ποτέ την Κοκκινοσκουφίτσα
να χορεύει με τον Λύκο βάλς;
Τον Πινόκιο, την Ραπουνζέλ, την Αλίκη με
τα τραπουλόχαρτα και άλλους παραμυθέ-
νιους ήρωες να τραγουδούν και να χορεύουν
Στράους;
Όλα αυτά θα γίνουν στην Νυχτερίδα και
τον χορό των παραμυθιών πλαισιωμένα με
πολύχρωμα σκηνικά γεμάτα εκπλήξεις και
παραμυθένια κοστούμια.

Το «Αναζητώντας τη Ραπουνζέλ», αντλών-
τας στοιχεία από το κλασικό και αγαπημέ-
νο παραμύθι των αδελφών Γκριμ, αφηγεί-
ται τις περιπέτειες της Ραπουνζέλ, την
οποία η μάγισσα Φράου Φον Κλοπίδου
κρατάει έγκλειστη στον υπερσύγχρονης
τεχνολογίας πύργο της. Ο Ιάσονας, ένας
εθελοντής από «Το Χαμόγελο του παι-
διού», χρησιμοποιώντας τα ίδια τα
«όπλα» της Μάγισσας, θα παλέψει για να
τη σώσει. Θα καταφέρει, όμως, να βοηθή-
σει τη Ραπουνζέλ να αποδράσει στον
πραγματικό κόσμο, εκεί που η χαρά και η
λύπη, η ομορφιά και η ασχήμια συνυφαί-
νουν τη ζωή;

Το έργο είναι ένα χαρούμενο παιχνίδι,
σκηνοθετημένο με έξυπνα σκηνικά
ευρήματα που αναδεικνύει ότι το άδικο,
η απληστία και η δολιότητα τιμωρούνται,
ενώ θριαμβεύει η δικαιοσύνη, η φιλία,
η πίστη και η αγάπη.
Μια εκπληκτική κωμωδία καταστάσεων,
με σαφές μήνυμα ότι όποιος βάζει στη ζωή
του ευγενείς στόχους βγαίνει πάντα νικητής
και κερδισμένος.
Η παράστασή μας προσφέρει δύο ώρες
ξένοιαστες και ευχάριστες, πλαισιωμένη
με την εκπληκτική μουσική από την όπερα
του Ροσίνι.


