Θέατρα στη Θεσσαλονίκη - Οι παραστάσεις που πρέπει
να πας!
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0 SHARES
Προτάσεις του typosthes.gr για παραστάσεις που παίζονται στην πόλη μας
Της Λεμονιάς Βασβάνη
Το TyposThes αγαπάει το θέατρο. Και σας προτείνει μερικές από τις παραστάσεις που
αξίζει να δείτε αυτή την εβδομάδα. Η επιλογή είναι δική σας!
«Χειμωνιάτικο παραμύθι» στο Θέατρο της ΕΜΣ
Ο βασιλιάς Λεόντιος τα έχει όλα: ένα πλούσιο βασίλειο, μια καλή οικογένεια, και μια
όμορφη γυναίκα. Αλλά η ζήλια τρυπώνει στο μυαλό του και τον ωθεί σε παράλογες
πράξεις. Φυλακίζει την βασίλισσά του, στέλνει σε βέβαιο θάνατο το 2ο παιδί του με την
υποψία πως δεν είναι δικό του, χάνει το 1ο του παιδί που είναι φιλάσθενο, και σχεδιάζει
να δολοφονήσει τον αδερφό του γιατί θεωρεί πως έχει δεσμό με την βασίλισσα. Υπάρχει
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ελπίδα να σωθεί; Και τι του επιφυλάσσει το μέλλον;
Το «Χειμωνιάτικο Παραμύθι» του Σαίξπηρ ζωντανεύει στη σκηνή του θεάτρου της
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ο Σίλβιου Πουρκαρέτε που σκηνοθετεί, έφτιαξε με
τη ματιά του μοναδικές εικόνες. Σε βάζει σε έναν εντυπωσιακό κόσμο, όπου η ζήλια
καταστρέφει πολλά στο διάβα της. Οδήγησε τους ηθοποιούς με μαεστρία, βγάζοντας
από τον καθένα τον καλύτερο εαυτό.
Το αποτέλεσμα θα σας πείσει!
Παίζεται: Τετάρτη 18:00, Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 20:30, Κυριακή 19:00. Κάθε
Σάββατο με υπέρτιτλους στα αγγλικά (από 24/11) . Είσοδος από 5 έως 13 ευρώ.
Πληροφορίες: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος | www.ntng.gr |Τ. 2315 200 200.
«Αναφορά στον Γκρέκο» στο Θέατρο Αυλαία

Ο συνήθης ύποπτος επιστρέφει στο Θέατρο Αυλαία (Πλατεία ΧΑΝΘ / Τσιμισκή,
Τηλέφωνο: 2310 230013). Ο Τάκης Χρυσικάκος ανεβάζει για ακόμη μια φορά την
αγαπημένη παράσταση «Αναφορά στον Γκρέκο».
Ο Τάκης Χρυσικάκος, που ερμηνεύει τον Νίκο Καζαντζάκη και πρόσωπα του έργου του
και συνομιλεί με τους πρωταγωνιστές του, τον Καπετάν Μιχάλη, τον Αλέξη Ζορμπά, τον
Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και την ωραία Ελένη του Ομήρου! Μια παράσταση, που μέσα
από τους ήρωες των έργων του Νίκου Καζαντζάκη και τις εξομολογήσεις του (στον
παππού του, όπως αποκαλεί τον Ελ Γκρέκο) συναντάμε το μεγαλείο της Ελλάδας και το
ανυπόταχτο πνεύμα του ίδιου του συγγραφέα.
7/17

Παραστάσεις: 11 - 16 Δεκεμβρίου. Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Τρίτη έως Σάββατο
στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00. Διάρκεια: 70 λεπτά (χωρίς διάλειμμα). Εισιτήρια: 15 €
γενική είσοδος, 12 € ανέργων / φοιτητικό / πολυτέκνων/ μαθητικό. Προπώληση: Στο
ταμείο θεάτρου Αυλαία και στο viva.gr.
«Ορφανά» στο Φουαγιέ της ΕΜΣ

Το δραματικά επίκαιρο έργο «Ορφανά» του Ντέννις Κέλλυ, μιας από τις πιο σημαντικές
φωνές της σύγχρονης βρετανικής δραματουργίας, συνεχίζει τον εξαιρετικά
επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, για δεύτερη χρονιά
στο Φουαγιέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
Οι παραστάσεις, μετά τα συνεχή sold out και κατόπιν απαίτησης των θεατών,
παρατείνονται έως και την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου. Παίζεται παραστάσεων: Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις 21.15. Σάββατο& Κυριακή: Κανονικό
εισιτήριο: 13 €, Εκπτωτικό εισιτήριο: 8 € (Φοιτητικό, Άτομα άνω των 65), Ομαδικό
εισιτήριο: 7 € (για κρατήσεις 20 ατόμων και άνω).
«Σεράγεβο 1914 – Μου είναι μικρός αυτός ο τάφος» στο Θέατρο Τ
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Το έργο της Μπιλιάνα Σερμπλιάνοβιτς «Σεράγεβο 1914 – Μου είναι μικρός αυτός ο
τάφος» ανεβαίνει ξανά στη σκηνή, αυτή τη φορά στο Θέατρο Τ (Αλ. Φλέμινγκ 16) από τις
30 Νοεμβρίου έως τις 11/12/2018, από την ομάδα θεάτρου Ars Moriendi. Απόψε 21.30.
Οι περισσότεροι ίσως έχουμε ακουστά το όνομα του Γκαβρίλο Πρίντσιπ, του ατόμου που
δολοφόνησε τον διάδοχο του Αυστρο-Ουγγρικού θρόνου Φραγκίσκο Φερδινάνδο και τη
σύζυγό του Σοφία. Και που η πράξη του πυροδότησε τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως
αυτή η παράσταση μας δείχνει το πώς οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη ο 19χρονος
Σέρβος. Φεύγοντας θα σας γεννηθούν σκέψεις όπως για το παράλογο του πολέμου, για
τους μεγάλους που βάζουν τους μικρούς να μάχονται για τα συμφέροντά τους, αλλά και
για την χαμένη αθωότητα των νέων που μεγαλώνουν γρήγορα μέσα από μια βίαιη πράξη.
Είσοδος: 14€, 12€ φοιτητών & άνω των 65, 10€ ανέργων, ΑΜΕΑ & ατέλειες, 5€ ατέλειες
κάθε Δευτέρα, 10€ γενική είσοδος κάθε Τρίτη. Προπώληση: viva.gr. Τηλέφωνο
κρατήσεων: 2310 854 333.
«Βιογραφία του Πατρογονικού» στο Αυλαία
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Μετά τη μεγάλη επιτυχία στην Καβάλα, το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας, παρουσιάζει και στην
Θεσσαλονίκη την «Βιογραφία του Πατρογονικού» της Μάγκυς Κριθαρέλλη, σε
σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη από την Παρασκευή 7 έως και την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στο
Θέατρο Αυλαία. Ο σκηνοθέτης αναφέρει σε σημείωμά του: «Αυτό που ενδιαφέρει την
παράσταση μας είναι οι άνθρωποι και λιγότερο η «περιήγηση» του σπιτιού αυτού
καθεαυτού. Οι άνθρωποι που έβαλαν την πρώτη πέτρα για να χτιστεί αυτό το μικρό,
ελάχιστο πεπρωμένο. Αυτοί που ανέγραψαν τη χρονολογία κτίσεως ανάγλυφα στο κέντρο
του. 1903
Αυτοί που έσφαξαν τον πετεινό κι έβαλαν τη λίρα τη χρυσή κάτω από το θεμέλιο λίθο. Οι
κτήτορες και οι νεότεροι ιδιοκτήτες του που έφεραν το σπίτι ως εδώ. Οι δύο
οικογένειες που δέθηκαν μαζί του, η οικογένεια του Δημητρίου Σούλα και η οικογένεια
του Χρήστου Παπανικολάου. Η ιστορία τους, το θάρρος τους, η διαδρομή τους, οι θυσίες
τους, η πίστη τους, η αρχοντιά τους. Το αίμα και το χρυσάφι τους.
Και μαζί μ’ αυτούς η ιστορία της Καβάλας, της Μακεδονίας και της Πατρίδας μας, από το
τέλος του 19ου αιώνα ως τις μέρες μας.
Και αν μας επιτρέπεται να πούμε και κάτι ακόμα, η εξαιρετική αυτή ιστορία, η «Βιογραφία
του Πατρογονικού» της Μάγκυς Κριθαρέλλη, μας ξαναθυμίζει πως οι άνθρωποι που
πεθαίνουν, στηρίζονται από την παρουσία αυτού στο οποίο πίστεψαν, και αυτό τους
αναλαμβάνει - σαν τους αγγέλους - αυτό είναι που κρατά τα έργα τους όρθια. Το αίμα και
το χρυσάφι τους».
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Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Παρασκευή, Σάββατο 21:00 και Κυριακή 20:00. Διάρκεια:
70 λεπτά. Εισιτήρια: 12 €, 10 € ανέργων / πολυτέκνων / φοιτητικό. Προπώληση: Ταμείο
θεάτρου Αυλαία και ticketservices.gr.
«Υπέρ Ελλάδος» στη Μονή Λαζαριστών
1948-49: Ένας Αμερικανός δημοσιογράφος δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση
αναστατώνεται και οι ξένοι επεμβαίνουν. Ένας αθώος μπαίνει στη φυλακή. Η υπόθεση
κλείνει.
Εβδομήντα χρόνια μετά την δολοφονία του Τζορζ Πολκ, ένα θεατρικό έργο από τη
Σοφία Νικολαϊδου δίνει φωνή στα πρόσωπα του δράματος που συγκλόνησε τη χώρα.
Το Υπέρ Ελλάδος παίζεται στη Μικρή Σκηνή της Μονής Λαζαριστών και κερδίζει τις
εντυπώσεις. Προσεγμένες είναι οι ερμηνείες των ηθοποιών.
Παραστάσεις: Πέμπτη με Σάββατο 21.15 και Κυριακές στις 20.00. Είσοδος από 5 έως 13
ευρώ.
«Το μικρό μου πόνι» στο Vis Motrix

Μια τσάντα με το αλογάκι από τη σειρά «Το μικρό μου πόνι» γίνεται αιτία σχολικού
εκφοβισμού. Ένα μικρό αγόρι θα υποφέρει τις κοροϊδίες και τον χλευασμό των
συμμαθητών του γιατί δεν λέει να αφήσει αυτή την σάκα. Οι γονείς του θα κληθούν από
τον διευθυντή όμως λύση δεν θα βρουν. Και η κατάσταση ολοένα θα χειροτερεύει.
Περισσότερα στη σκηνή του Vis motrix performance studio (Έδισσον 4 , Έναντι
Δημαρχείου Θεσσαλονίκης) όπου παίζεται το έργο «Mικρό μου πόνι»
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από την Ομάδα ριSκο και το Θέατρο Αβέρτο.
Από 24/11 έως 16/12, Σάββατο 21.00 και Κυριακή 19.00, για 8 μόνο παραστάσεις.
Είσοδος: 10 €, ανέργων 5 €. Πληροφορίες- Κρατήσεις: 6943 649 009.
«Περιμένοντας τον Γκοντό στο Βασιλικό Θέατρο

Δεύτερη χρονιά για την παράσταση «Περιμένοντας τον Γκοντό στο Βασιλικό Θέατρο. Το
εμπνευσμένο έργο του Νομπελίστα Ιρλανδού συγγραφέα Σάμουελ Μπέκετ στην
αξεπέραστη μετάφραση του Μίνου Βολανάκη και σε σκηνοθεσία του Γιάννη Αναστασάκη,
αφού κέρδισε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει για λίγες παραστάσεις στη σκηνή. Η
υπόθεση; Ο Βλαδίμηρος και ο Εστραγκόν περιμένουν τον Γκοντό, μετέωροι σε ένα έρημο
τοπίο. Δύο κλοσάρ, ένα μισοφαγωμένο καρότο, ένα ζευγάρι παλιές αρβύλες, ένα
καπέλο που θα έπρεπε να γράφει μέσα το όνομά μας αλλά δεν έχει τίποτε, σε μια δυνατή
παράσταση που εκφράζει την αγωνία της ανθρώπινης ύπαρξης.Παίζετια Τετάρτες στις
18.00 και Κυριακές στις 20.00. Είσοδος από 5 έως 3 ευρώ.
Stand up comedy «Work in Progress» στον Αλέξανδρο
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Ο Ανδρέας Πασπάτης, ένας κωμικός με μεγάλη πορεία στην ελληνική Stand up comedy
σκηνή, επιστρέφει! Μετά την επιτυχημένη του σόλο παράσταση με τίτλο «Τσάι Party»
που πήγε sold out σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία, ο Ανδρέας ετοιμάζει την 2η και
ολοκαίνουρια σόλο του παράσταση. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, συγκεντρώνει
όλα του τα καινούρια αστεία, τις σημειώσεις και τις παρατηρήσεις του, γράφει νέο
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υλικό , παρουσιάζει και δοκιμάζει το ποιο καινούριο κομμάτι της δουλειάς του σε μία
«Work in Progress» παράσταση στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος στις 8,14,15,16,21
και 22/12, ώρα 21.30 ,με ελεύθερη είσοδο.
«Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα» στη Μονή Λαζαριστών
Η Νεανική Σκηνή του ΚΘΒΕ υποδέχεται και φέτος μαθητές, εφήβους αλλά και τους
ενήλικες, με την παράσταση «Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα» του Σάιμον
Στήβενς σε μετάφραση Μαργαρίτας Δαλαμάγκα-Καλογήρου και σκηνοθεσία Ελεάνας
Τσίχλη. Παραστάσεις για κοινό: Κάθε Σάββατο, στις 17.00 (από τις 24 Νοεμβρίου).
Γενική είσοδος: 10€, Σχολικό: 6€ (Ισχύει για ομαδική παρακολούθηση). Προπώληση:
ταμεία ΚΘΒΕ (Τ.2315 200 200), VIVA.gr, τηλ. 11876.
«Τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ερμή» στο Θέατρο Τ

Μετά από την επιτυχία που σημείωσε με την παράσταση «Ο κύριος Κιχ και το Μυστικό
κουτί των Ήχων», που παρουσιάστηκε για δύο συνεχόμενα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, η
ομάδα «Κοπέρνικος», γνωστή για την πλούσια δράση της στον χώρο του παιδικού
θεάτρου, επιστρέφει στο Θέατρο Τ (Αλ. Φλέμινγκ 16) με «Τα μεγάλα ψέματα του μικρού
Ερμή». Θα δούμε την παράσταση από την Κυριακή 11 Νοέμβρη 2018. Παραστάσεις: Κάθε
Κυριακή στις 12:00. Τιμή εισιτηρίου: 8€ γενική είσοδος. Προπώληση: gooddeals.gr.
Τηλέφωνο κρατήσεων: 2310 854 333. Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά χωρίς διάλειμμα.
Ηλικίες: 2,5 έως 10 ετών.
«Ο Μολυβένιος Στρατιώτης» στο Αριστοτέλειον
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«Ο Μολυβένιος Στρατιώτης» παίζεται στη σκηνή του Θεάτρου Αριστοτέλειον
(Εθν.Αμύνης 2) από τις 4 Νοέμβρη 2018 για να μας ταξιδέψει στον μαγικό κόσμο του
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Και είναι μια ροκ παράσταση! Η Μαριάννα Τόλη υπογράφει τη
σκηνοθεσία. Παραστάσεις από 4/11: Κάθε Κυριακή 11:30 για το κοινό, Καθημερινά για
σχολεία κατόπιν συνεννόησης (τηλ. επικοινωνίας: 2310 250 303). Διάρκεια: 100 λεπτά
(με διάλειμμα). Είσοδος: 12€, 10€ ανέργων (απαραίτητη η επίδειξη κάρτας ανεργίας στο
ταμείο), 10€ οικογενειακό (4 άτομα και άνω). Προπώληση: www.ticketservices.gr , 10€
κανονικό, 9€ οικογενειακό (4 άτομα και άνω). Τηλ. κρατήσεων: 2310 262 051.
«Κοίτα!» Θέατρο για βρέφη
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Η παράσταση που εγκαινίασε το Βρεφικό Θέατρο στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος,
σημειώνοντας συνεχή sold out από τις πρώτες παρουσιάσεις της, επιστρέφει στο
Βασιλικό Θέατρο για βρέφη από 8 μηνών έως νήπια 4 χρονών. Η Μαριάννα Αβραμάκη
υποδέχεται ξανά μικρούς και μεγάλους για να τους παρασύρει στην ιστορία μιας
ολόκληρης μέρας ενός μωρού στο σπίτι. Φτερά που πετούν, μπάλες που πέφτουν,
χρώματα που αλλάζουν, νερό που κυλάει κι ένα μωρό που λίγο λίγο μεγαλώνει. Ένας
υπέροχος κόσμος γεμάτος χρώματα, ήχους και εικόνες θα ξεδιπλωθεί μπροστά στις
μαμάδες και στους μπαμπάδες, που έρχονται με τα μωρά τους στο θέατρο για πρώτη
φορά.
Κάθε Σάββατο στις 12.00. Διάρκεια: 30’
Είσοδος: 7€ (βρέφη, παιδιά, ενήλικες). Οικογενειακό εισιτήριο: Ισχύει για τις
παραστάσεις της Βρεφικής και της Παιδικής Σκηνής. Προσφέρεται ελεύθερη είσοδος
στον δεύτερο από τους δύο ΕΝΗΛΙΚΕΣ συνοδούς. ΠΡΟΣΟΧΗ!: Το οικογενειακό εισιτήριο
απαιτεί την ΤΑΥΤOΧΡΟΝΗ EΚΔΟΣΗ ΕΝOΣ ΕΙΣΙΤΗΡIΟΥ ΜΗΔΕΝΙΚHΣ ΑΞIΑΣ για τον
δεύτερο από τους δύο ενήλικες συνοδούς και εκδίδεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠO ΤΑ ΤΑΜEIΑ
ΤΟΥ ΚΘΒΕ (σε Βασιλικό Θέατρο, ΕΜΣ, Μονή Λαζαριστών, Πλατεία Αριστοτέλους).
TAGS

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
10/12/2018 11:20
Σε στάση εργασίας νοσοκομειακοί
γιατροί και εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία
Ποια είναι τα αιτήματα των δύο
Ομοσπονδιών
Σε στάση εργασίας νοσοκομειακοί
γιατροί και εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία
10/12/2018 11:18
Ο Γιάννης Μπουτάρης τα… έσπασε σε
γνωστό μαγαζί στη Θεσσαλονίκη
(ΦΩΤΟ)
Βράδυ Σαββάτου και νυχτερινή έξοδος
για τον Κυρ – Γιάννη
Ο Γιάννης Μπουτάρης τα… έσπασε σε
γνωστό μαγαζί στη Θεσσαλονίκη
(ΦΩΤΟ)
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10/12/2018 11:10
Διάσωση 39 αλλοδαπών σε ακυβέρνητο
σκάφος στην Αλεξανδρούπολη
Εντοπίστηκαν από περιπολικό σκάφος
του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο
λιμάνι της πόλης
Διάσωση 39 αλλοδαπών σε ακυβέρνητο
σκάφος στην Αλεξανδρούπολη
10/12/2018 11:00
Χωρίς νερό δύο περιοχές της
Θεσσαλονίκης – Έκτακτες διακοπές
ΕΥΑΘ
Μέχρι πότε αναμένεται να
αποκατασταθεί η υδροδότηση σε κάθε
περίπτωση
Χωρίς νερό δύο περιοχές της
Θεσσαλονίκης – Έκτακτες διακοπές
ΕΥΑΘ
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