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Παιδική θεατρική παράσταση
γιορτινή προσφορά του Union

« Μ ό μ ο » - Ε θ ν ι κ ό Θέατρο
Το Σωματείο μας προσφέρει την παιδική παράσταση «Μόμο» του Μίχαελ Έντε που
θα παιχτεί ειδικά για τα παιδιά των μελών του Σωματείου μας, ηλικίας 4 έως 12 ετών, το
Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 16:00 μ.μ. στην Παιδική Σκηνή του «Εθνικού Θεάτρου»
(Κτίριο Τσίλλερ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Αθήνα).
Μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, χορό και σασπένς, που θα συνεπάρει μικρούς και
μεγάλους ταξιδιώτες και επισκέπτες! Μέσα από μία, φαινομενικά απλή, παιδική ιστορία, ο
βραβευμένος Γερμανός συγγραφέας Μίχαελ Έντε επιστρατεύει τη φαντασία και το συμβολισμό
για να μιλήσει για τη φύση και την αξία του χρόνου, το στρες και τον καταναλωτισμό. Μια
ιστορία για παιδιά που διεκδικούν τη χαρά για τη ζωή και το παιχνίδι και για μεγάλους, που
μέσα σε έναν ανελέητα γρήγορο κόσμο, ξεχνούν να… ζουν. Το βιβλίο-ορόσημο του Έντε,
κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη Γερμανία το 1973, μεταφράστηκε σε περισσότερες από 40
γλώσσες και χαρακτηρίστηκε από κριτικούς, αλλά και φιλοσόφους, ως «ένα από τα
σημαντικότερα βιβλία του 20ου αιώνα».
Οι συντελεστές της παράστασης: Μετάφραση: Κίρα Σίνου. Σκηνοθεσία-Μουσική: Ελένη
Ευθυμίου. Διασκευή: Σοφία Ευτυχιάδου. Σκηνικά: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη. Κοστούμια: Λουκία
Χουλιάρα. Κίνηση: Bιττόρια Κότσαλου. Ηχητικό περιβάλλον: Οδυσσέας Γκάλλιος. Ζωγραφικήβίντεο: Λεωνίδας Γιαννακόπουλος. Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου. Βοηθός
σκηνοθέτη: Μαριάνθη Γραμματικού. Πρωταγωνιστούν: Στέλλα Ψαρουδάκη, Βαγγέλης
Αμπατζής, Αλέξανδρος Βαμβούκος, Σπύρος Κυριαζόπουλος, Νάνσυ Σιδέρη, Τζένη
Παρασκευαΐδου, Νατάσα Εξηνταβελόνη, Θέμης Θεοχάρογλου, Γιώργος Δίκαιος, Γιώργος
Ζυγούρης, Διονύσης Πιφέας, Κλέαρχος Παπαγεωργίου.

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ
Έναρξη παράστασης στις 16:00 το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιανουαρίου 2018.
Οι συνάδελφοι που επιθυμούν θα πρέπει να το δηλώσουν στο fax ή
στο e-mail του Σωματείου μας (210 3609072, info@unioneurobank.gr)
με την συνημμένη δήλωση συμμετοχής.
Παράκληση να υπάρχει ένας γονιός-συνοδός των παιδιών, για να δοθεί η
δυνατότητα σε όσο το δυνατό περισσότερα παιδιά να δουν την παράσταση.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018.
Στην είσοδο του θεάτρου θα λειτουργεί Γραμματεία υποδοχής του Σωματείου
μας με τις καταστάσεις προκράτησης των θέσεων. Η κατάληψη των θέσεων
θα γίνεται κατά την σειρά άφιξης των θεατών και δεν θα κρατηθούν
συγκεκριμένες θέσεις. Ώρα προσέλευσης από τις 15:00 το απόγευμα.

Καλή Χρονιά σε όλους!
Για Το Δ.Σ. του Σωματείου Union Εurobank
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Στάθης Χαρίτος
Γιάννης Σιδεράτος

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Συμπληρώστε την δήλωση & στείλτε την
στο fax 210 3609072 ή στο e-mail info@unioneurobank.gr
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 3614465, 210 3624278
1. Ονοματεπώνυμο συναδέλφου–γονέα: _______________________________________
2. Μονάδα Υπηρεσίας: ________________________________________________________
3. E-mail: _____________________________________________________________________
4. Ονοματεπώνυμο συνοδού παιδιού: __________________________________________
5. Αριθμός τέκνων που θα συνοδεύσει: _________________________________________
Επιβεβαιώνω την αλήθεια των ως άνω στοιχείων και κλείνω ……. θέσεις
για την παράσταση της 13 Ιανουαρίου 2018

………………………………….
Υπογραφή συναδέλφου/ισσας
Αριθ. Μητρώου Σωματείου: ____________
(Αναγράφεται στην κάρτα μέλους)

