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Παιδική θεατρική παράσταση
γιορτινή προσφορά του Union
«Η Παπλωματού»- Θέατρο Αριστοτέλειον
Το Σωματείο μας προσφέρει την παιδική παράσταση «Η Παπλωματού» που θα
παιχτεί ειδικά για τα παιδιά των μελών του Σωματείου μας, ηλικίας 4 έως 12 ετών, την
Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:30 π.μ. στην Παιδική Σκηνή του Θεάτρου
«Αριστοτέλειον» (Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη).
Οι πρωταγωνιστές χορεύουν, τραγουδούν και αφηγούνται την υπέροχη ιστορία της
«Παπλωματού», εμπνευσμένη από το πολυβραβευμένο παραμύθι των Τζεφ Μπραμπώ και
Γκέιλ Μάρκεν. Μέσα από τις συναρπαστικές εικόνες της παράστασης, ο μαγικός κόσμος της
Παπλωματούς δείχνει τον τρόπο που η ανιδιοτελής προσφορά, μπορεί να οδηγήσει στην
ευτυχία. Οι πλούσιοι ηθελημένα γίνονται φτωχοί και βιώνουν τη χαρά της αλληλεγγύης.
Πρόκειται για την ιστορία ενός γενναιόδωρου κοριτσιού, το οποίο με τα μαγικά του δάχτυλα
φτιάχνει τα πιο όμορφα παπλώματα του κόσμου και τα χαρίζει στους φτωχούς. Τι θα γίνει όταν
θα του ζητήσει ένα από αυτά ο Βασιλιάς; Μπορεί να του διδάξει την τέχνη της ευτυχίας; Κι
αυτός τελικά τι θα κάνει όλους τους θησαυρούς που έχει μαζεμένους;
Οι συντελεστές της παράστασης: Σκηνοθεσία-Διασκευή: Μαριάννα Τόλη. Επιλογή
μουσικής-Στίχοι: Μαριάννα Τόλη. Χορογραφίες: Αλέξανδρος Κουζίτσκιν. Ενορχήστρωση:
Αλέκος Μπαζάνης. Μουσική Διδασκαλία: Αχιλλέας Σοφούδης. Σκηνικά: Μιχάλης Σδούγκος.
Φωτισμοί: Παναγιώτης Πλασκασοβίτης. Φωτιστής παράστασης: Γιάννης Κυρατζής.
Επιμέλεια Ήχου: Παναγιώτης Χρονέας. Ηχητικός: Βασίλης Ηλιάδης. Κατασκευή σκηνικού
Θεσσαλονίκης: Βαγγέλης Παπαντωνίου. Πρωταγωνιστούν: Λητώ Αμπατζή, Σωκράτης
Μαϊδώνης, Κική Τσαλίκη, Κωνσταντίνα Χουλιάρα, Στρατής Ανούδης, Αρσένιος Γαβριηλίδης,
Πασχάλης Αραμπατζής, Νόνικα Μαλκουτζή, Μαρία Elbrus, Δήμητρα-Ιόλη Εξάρχου, Δημήτρης
Ήλκος, Αχιλλέας Σοφούδης.

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ
Έναρξη παράστασης στις 11:30 το πρωί της Κυριακής 14 Ιανουαρίου 2018
Οι συνάδελφοι που επιθυμούν θα πρέπει να το δηλώσουν στο fax ή
στa e-mail του Σωματείου μας (2310 284956, ngrunion@cyta.gr &
kdikaiofylax@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.
Οι δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 11 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 11:00 το πρωί.

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 2310 284956
ή στα e-mail ngrunion@cyta.gr - kdikaiofylax@unioneurobank.gr
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 285781 – 2310 285782
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 14/01/2018

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

