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Πότε θα ανέβει η παράσταση και πόσο κοστίζουν τα
εισιτήρια
Με την παράσταση «Επταπύργιο - Ένας αιώνας σε μια μέρα» συμμετέχει στα 25α
Μερκούρεια το ΚΘΒΕ. Πρόκειται για μια παράσταση σε σύλληψη και σκηνοθεσία
της Εύης Σαρμή, η οποία θα ανέβει στο Δημοτικό Ανοιχτό Θέατρο «Μάνος
Κατράκης» στις Συκιές την Τετάρτη 28 Αυγούστου, στις 21:00. Σε σχετική
ανακοίνωση αναφέρεται:

Μετά την sold out παράσταση της στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, η παραγωγή του ΚΘΒΕ
«Επταπύργιο - Ένας αιώνας σε μια μέρα», συμμετέχει 25α Μερκούρεια, όπου θα
παρουσιαστεί την Τετάρτη 28 Αυγούστου, στις 21:00, στο  Δημοτικό Ανοιχτό Θέατρο
«Μάνος Κατράκης» στις Συκιές (Κ. Κουν 13). H Εύη Σαρμή σκηνοθετεί ένα ταξίδι στο
χρόνο με μαρτυρίες πολιτικών και ποινικών κρατουμένων του Γεντί Κουλέ, διανθισμένο
με τραγούδια που αναφέρονται στη φυλακή.

Επταπύργιο. Μια θεατροποιημένη αφήγηση ενός τόπου με δυνατές μνήμες που
ανασαίνει πολλούς αιώνες, αποτελώντας κομμάτι της ιστορίας της πόλης μας. Από τις
ανάσες του βγαίνουν στεναγμοί, μουσικές, πόνοι και χαρές, παράξενα και τρυφερά.
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Μέσα από ανθρώπινες ιστορίες. Ηθοποιοί και μουσικοί του ΚΘΒΕ θα μας ταξιδέψουν σε
ένα κομμάτι της ιστορίας του, από το 1899 έως το 1989. Ένα ταξίδι απ' το σκοτάδι στο
φως.

Γιατί όσο ψηλά κι αν είναι τα τείχη, ο ουρανός μένει πάντα ανοιχτός……

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Εύη Σαρμή, Κείμενο-Επιλογή τραγουδιών: Νίκος
Δημητρόπουλος, Εικαστική επιμέλεια: Σοφία Τσιριγώτη, Μουσική επιμέλεια-Σύνθεση:
Γιάννης Τσεμπερλίδης, Κινησιολογική επιμέλεια: Πολυξένη Σπυροπούλου, Μουσική
διδασκαλία: Χρύσα Τουμανίδου, Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Μάγια Ανδριανού,
Οργάνωση παραγωγής: Φιλοθέη Ελευθεριάδου

Παίζουν: Μαριάννα Αβραμάκη, Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Μάρκος Γέττος, Γιώργος
Δημητριάδης, Χρήστος Διαμαντούδης, Γιάννης Μαστρογιάννης, Χρήστος
Παπαδημητρίου, Χάρης Παπαδόπουλος, Άλκης Σπυρόπουλος, Πολυξένη Σπυροπούλου,
Χρύσα Τουμανίδου, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Δημήτρης Τσεσμελής

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Κανονικό: 10€

Μειωμένο: 5€ (Παιδικό, Ανέργων, Πολύτεκνων, ΑμεΑ και άνω των 65 χρόνων)
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