Προς,
το Διευθυντή
και το Διδακτικό προσωπικό
Δημοτικών Σχολείων Αχαϊας
Πάτρα, 3 Ιανουαρίου 2017
Κύριοι,
επικοινωνούμε μαζί σας για να σας μεταφέρουμε στοιχεία για την επικείμενη παιδική παράσταση
“Το Βατραχάκι που πήδησε στο βάλτο”, που θα φιλοξενήσουμε στην κεντρική αίθουσα του Royal
Theater από τις 6 έως και τις 9 Φεβρουαρίου 2017.
Η παράσταση, αποτελεί μέρος του προγράμματος πρόληψης του καπνίσματος «ΠΑΡΕ ΑΝΑΣΑ»
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, το οποίο έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας
και απευθύνεται σε μαθητές α/βάθμιας και β/ βάθμιας εκπαίδευσης.
Πρόκειται για μια συμβολική ιστορία με τεχνική μαύρου θεάτρου για τον εθισμό, το κάπνισμα, τις
ουσίες, τις παγίδες και τις εξαρτήσεις.
Το έργο είχε παιχτεί για πρώτη φορά στην Πάτρα τον Απρίλιο του 2016, με τη συνεργασία της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τη στήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
H θεατρική ομάδα “Καρυδότσουφλο” συνέχισε τις παραστάσεις στην Αθήνα στο θέατρο Vault,
όπου γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία, καθώς η ανταπόκριση – ευαισθητοποίηση γονέων και παιδιών
είναι εντυπωσιακή.
Mε δεδομένο το διδακτικό χαρακτήρα του έργου και τα μηνύματα που περνάει, καθώς και τον
ιδιαίτερο τρόπο που αυτά μεταφέρονται στα παιδιά, σας προτείνουμε να εντάξετε την παράσταση
στις δράσεις του σχολείου σας.
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Υπόθεση:
Ο Χάρης είναι ο κάθε έφηβος, το κάθε παιδί, ένα μικρό γεμάτο χάρες καταπράσινο βατραχάκι.
Ανήσυχος, τολμηρός, γεμάτος όνειρα και φιλοδοξίες. Δίπλα του οι παγίδες παραμονεύουν. Όσο ο
περίγυρος τις μυθοποιεί, τόσο γίνονται επιθυμητές, γοητευτικές και ελκυστικές.. Ο Χάρης θα
τολμήσει τη βουτιά στο βάλτο. Σύντομα θα γνωρίσει τι σημαίνει αυτή του η βουτιά.
Το κείμενο της παράστασης έχει γράψει η πνευμονολόγος Δήμητρα Μπουσίου και την υλοποίηση
έχει αναλάβει η καλλιτεχνική ομάδα “Καρυδότσουφλο”.
Συντελεστές:
Κείμενα/ στίχοι: Δήμητρα Μπουσίου
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Μαραγκός
Μουσική: Χρίστος Σερενές
Φωτισμοί: Νίκος Μαραγκός
Κούκλες/ σκηνικά/ κοστούμια: Στέλιος Ευαγγελόπουλος, Αγγελική Φωστίνη
Σκηνικό πλαίσιο: Μανώλης Περάκης
Φωτογραφίες: Αλεξάνδρα Κόνιακ
Παίζουν:
Αφήγηση/ Τραγούδι: Αλεξάνδρα Κόνιακ
Χάρης: Στέλιος Ευαγγελόπουλος
Αγλαϊα, Πάπια, Βαλτόσαυρα, Λουκάς: Αγγελική Φωστίνη
Διάρκεια παράστασης: 50λεπτά

Σχετικά Links:
https://www.youtube.com/watch?v=Y2h43LxJ8lw
https://www.youtube.com/watch?v=289e9O6Iwxw
https://www.youtube.com/watch?v=yOcqQqJoKbk
https://www.youtube.com/watch?v=eRMAVhbvnss

Το κόστος του εισιτηρίου είναι 5 ευρώ για κάθε παιδί.
Για κάθε 100 παιδιά που θα παρακολουθήσουν την παράσταση από κάθε σχολείο, το Royal
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Τheater θα παρέχει και 10 εισιτήρια επιπλέον και δωρεάν, προκειμένου να δοθούν σε παιδιά που
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στο κόστος.
To Royal Theater στεγάζεται στην Ακτή δυμαίων 53, στο Παλαιό Πτωχοκομείο, σε μία
περιφραγμένη έκταση 7 στρεμμάτων. Ο χώρος διαθέτει πάρκινγκ.
Η κεντρική αίθουσα όπου θα φιλοξενηθούν οι παραστάσεις έχει χωρητικότητα 400 ατόμων, ενώ
στο χώρο λειτουργεί και φουαγιέ.
Στο www.royaltheater.gr θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού παραστάσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στο 2610 310.120, από τις 10 το πρωί έως τις 5
το απόγευμα, όπου μπορούν να γίνουν και οι κρατήσεις θέσεων ή στο 6946124304, κα Ελένη
Ντάκου.
Ιnfo:
Διάρκεια παραστάσεων: 6 - 9 Φεβρουαρίου 2017
Ώρες παραστάσεων: 09.30 & 11.30
Καταληκτική ημερομηνία κρατήσεων: 03.02.17
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη λεπτομέρεια ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,

Ελένη Ντάκου
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
& Επικοινωνίας
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