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Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ΘΕΑΤΡΟ ΞΑΝΑ!
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Τι προγραμματίζει το ΚΘΒΕ για τη σαιζόν 2021-2022

Το πλήγμα που επέφερε η πανδημία στο θέατρο ήταν τεράστιο, για τους θεατρικούς
οργανισμούς, τους καλλιτέχνες, αλλά και το κοινό, που για δύο σχεδόν χρόνια έμειναν
μακριά από την θεατρική πράξη, και μόνη θεατρική εμπειρία το Livestreaming
παραστάσεων.

Η νέα σαιζόν ξεκινάει με προσδοκίες και αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να κυλήσει
απρόσκοπτα, με ανοιχτά θέατρα και με κοινό. Το ΚΘΒΕ διαμορφώνει το πρόγραμμά του
για τη νέα θεατρική χρονιά, εντάσσοντας βέβαια σε αυτό και παραστάσεις της
προηγούμενης περιόδου, που ματαιώθηκαν ή διακόπηκαν μετά από λίγες μόνο
παραστάσεις.

Πριν από την πρεμιέρα των νέων παραγωγών, οι φίλοι του θεάτρου προλαβαίνουν
μέσα στον Σεπτέμβριο να δουν δύο παραστάσεις του ΚΘΒΕ, που τώρα ολοκληρώνουν
τον κύκλο τους. Η «Ελένη» του Ευριπίδη, η καλοκαιρινή παραγωγή του Κρατικού
Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, σε μετάφραση Παντελή Μπουκάλα και σκηνοθεσία του
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Βασίλη Παπαβασιλείου, ολοκληρώνει την περιοδεία της με δύο παραστάσεις στο Θέατρο
Δάσους στις 16,17 και 18 Σεπτεμβρίου. Το «Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη
νύχτα» του Ευγένιου Ο’ Νηλ σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου συμμετέχει στο Φεστιβάλ
Βόλου με παράσταση την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νέας
Ιωνίας, για να επιστρέψει και πάλι στη Θεσσαλονίκη στη Μονή Λαζαριστών στις 25 & 26
Σεπτεμβρίου.

Τον χειμώνα, το ΚΘΒΕ θα ανεβάσει στο Βασιλικό Θέατρο τη «Δεύτερη έκπληξη του
έρωτα» του Μαριβώ, σε σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου, παράσταση που
ματαιώθηκε στο παρά πέντε, καθώς το πρώτο λοκντάουν λόγω πανδημίας ανακοινώθηκε
λίγες μόνο ώρες πριν από την πρεμιέρα της.

Δεκαπέντε μέρες πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα είχε σταματήσει και η
παράσταση «Η δολοφονία του Μαρά», η οποία προγραμματίζεται εκ νέου να ανέβει
στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, ενώ θα επαναληφθεί στη Μονή Λαζαριστών και η
«Βαβυλωνία», η οποία πρόλαβε να παίξει μόνο μία εβδομάδα.

Στην ΕΜΣ θα παιχτεί επίσης, η παράσταση «Νύχτα της Ιγκουάνα» και στη Μονή
Λαζαριστών «Οι προστάτες», ενώ για το Βασιλικό Θέατρο διαμορφώνεται αυτήν την
εποχή μια μουσική παράσταση

Στις μικρές σκηνές θα ανέβουν σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο, οι παραστάσεις που
ετοιμάστηκαν πέρυσι, αλλά προβλήθηκαν λόγω πανδημίας μόνο διαδικτυακά, το
«Ελεύθερο ζευγάρι» του Ντάριο Φο και της Φράνκα Ράμε, ο «Πουπουλένιος» του
Μάρτιν Μακ Ντόνα, «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» του Λόρκα και η «Τέταρτη
Διάσταση» του Γιάννη Ρίτσου, αλλά και η παραγωγή «Ανδρέας Κάλβος – Αγέλαστο
Τέκνο Πολυτέκνου Θεάς», για την επανάσταση του 1821 και τους ήρωές της
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Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ Νίκος Κολοβός σημειώνει «Στοχεύουμε και
σε άλλες δέκα παραγωγές, που σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο θα διαδέχονται η
μία την άλλη», προσθέτοντας ότι εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες θα γίνει μια
περιοδεία καθώς και μια αποστολή στο εξωτερικό για την ομογένεια.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!

παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

έχετε εισάγει εσφαλμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου!

παρακαλώ εισάγετε εδώ την ηλεκτρονική σας διεύθυνση


