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    Παιδική θεατρική παράσταση γιορτινή προσφορά του Union 

« Κ α ρ μ ε ν σ ί τ α ς »  

Ε θ ν ι κ ή  Λ υ ρ ι κ ή  Σ κ η ν ή - Θ έ α τ ρ ο  « Ο λ ύ μ π ι α »   

Το Σωματείο μας προσφέρει τη νέα παιδική Όπερα-Μπαλέτο «Καρμενσίτας» που θα παιχτεί 

ειδικά για τα παιδιά των μελών του Σωματείου μας, ηλικίας 4 έως 12 ετών, την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 

2016 και ώρα 11:00 π.μ. στο Θέατρο «Ολύμπια» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ακαδημίας 59-61,     

Στάση Μετρό «Πανεπιστήμιο»). 

Η «Καρμενσίτας» είναι μια παράσταση για τη χαρά τη ζωής, το σύντομο του βίου και την 

ανάγκη να επενδύουμε στις αξίες που μας φέρνουν κοντά: τη φιλία, την αγάπη, την αλληλεγγύη. 

Διαδραματίζεται ένα κυριακάτικο πρωινό σε ένα πάρκο, όπου μια παρέα παιδιών, ένα τάγμα 

προσκόπων και ηλικιωμένοι επισκέπτες συναντώνται και μοιράζονται τη χαρά της ζωής.  

Με όχημα τη διάσημη μουσική που έγραψε ο Ζωρζ Μπιζέ για την Κάρμεν, οι χορευτές του 

Μπαλέτου της Ε.Λ.Σ. και διακεκριμένοι μονωδοί θα μας ταξιδέψουν στον κόσμο της αθωότητας, μέσα 

από μια πολύχρωμη, αστεία αλλά και συγκινητική παράσταση. Η χορογραφία της Μαρίας Κουσουνή 

βασίζεται στις τεχνοτροπίες του μπαλέτου, ενσωματώνοντας παράλληλα και το σύγχρονο χορευτικό 

λεξιλόγιο, σε μια παράσταση γεμάτη από την ενέργεια των παιδιών. 

Για τη δημιουργία της παράστασης συνεργάστηκε μια πολυμελής ομάδα διακεκριμένων 

συντελεστών. Την μουσική διεύθυνση μοιράζονται οι Χρύσανθος Αλισάφης, Ραφαήλ Πυλαρινός, 

Γιώργος Παπαδόπουλος, ενώ την ενορχήστρωση και την διασκευή της μουσικής του Μπιζέ ανέλαβε ο 

Γιάννης Μπελώνης. Η σκηνοθετική επιμέλεια είναι του Αλέξανδρου Ευκλείδη και οι στίχοι των 

τραγουδιών της Αιμιλίας Βασιλακάκη. Τα σκηνικά υπογράφει ο Γιάννης Κατρανίτσας, τα κοστούμια η 

Τότα Πρίτσα και τους φωτισμούς η Ελευθερία Ντεκώ. Συμμετέχουν η Ορχήστρα της Παιδικής Σκηνής, 

οι Α' Χορευτές, οι Σολίστ, οι Κορυφαίοι, το Corps de Ballet και Μονωδοί της Ε.Λ.Σ. Συμμετέχει η Παιδική 

Χορωδία της Ε.Λ.Σ., υπό τη διεύθυνση της Μάτας Κατσούλη. 

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  

1) Έναρξη παράστασης στις 11:00 το πρωί της Κυριακής 10 Ιανουαρίου 2016. 

2) 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.  

3) Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να διαβιβαστούν μέχρι την Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2016. 

4) 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 10:30 το πρωί.  

5) Οι συνοδοί των παιδιών πρέπει να έχουν μαζί τους την ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ του Σωματείου μας.  

Κ α λ ή  Χ ρ ο ν ι ά  σ ε  ό λ ο υ ς !  

Για Το Δ.Σ. του Σωματείου Union Εurobank 

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας 

                                        Στάθης Χαρίτος                          Γιάννης Σιδεράτος 

 

 



 

Δ Η Λ Ω Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  
 

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 10/01/2016  

 

 

…………………………………. 

Υπογραφή συναδέλφου/ισσας 

Αριθ. Μητρώου Σωματείου: ____________ 

(Αναγράφεται στην κάρτα μέλους) 
 
 

 

           

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την παράσταση «Καρμενσίτας» 

mailto:info@unioneurobank.gr

