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Ο «Χαρτοπόλεμος» του Γιώργου Παλούμπη και τα
podcast του ΚΘΒΕ σε περιμένουν να τα ακούσεις

athinorama.gr/theatre/article/o_xartopolemos_tou_giorgou_paloumpi_kai_ta_podcast_tou_kthbe_se_perimenoun_na_
ta_akouseis-2548209.html

Θέμα

Από Αλεξάνδρα Μπακαλιάνου - 23/05/2021

Σε μια εποχή που οι συναθροίσεις και οι επαφές αποθαρρύνονται, το ραδιόφωνο μας
φέρνει πιο κοντά. Συνδυάζοντας τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που
προσφέρουν, μέσα στο Μάιο κυκλοφορούν τρεις καινούργιες ραδιοφωνικές παραστάσεις
που θα αγαπήσετε. Ψυχαγωγικές και απολαυστικές, οι παραστάσεις καλύπτουν κάθε
ηλικία και προτίμηση. Όλες είναι προσβάσιμες από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Καλή
ακρόαση!

«Χαρτοπόλεμος» από τον Αθήνα 9.84

Τη Δευτέρα 24/5 στις 9 μ.μ. και για μια εβδομάδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα 9.84
φιλοξενεί με ελεύθερη online πρόσβαση το θεατρικό έργο «Χαρτοπόλεμος», της
εταιρείας θεάτρου MA NON TROPPO. Πρόκειται για μια παράσταση που ταυτίζεται με την
σύγχρονη πραγματικότητα. Καθημερινά προβλήματα ταλαιπωρούν τους ήρωες, ενώ σε
μια μόνο ημέρα όλα ανατρέπονται. Αγωνία, προσμονή, δράμα σε συνδυασμό με γέλιο,
όλα τα συναισθήματα αναμεμειγμένα σε δύο ώρες. Μια καθηλωτική παράσταση που
αγαπήθηκε πολύ από το κοινό αλλά και τους κριτικούς από την πρώτη κιόλας χρονιά που
ανέβηκε. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης, το κείμενο ο αείμνηστος
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Βαγγέλης Ρωμνιός και την δραματουργία όπως και τη μουσική ο Γιωργής Τσουρής, ο
οποίος συμπρωταγωνιστεί με τους Βάλια Παπακωνσταντίνου, Θάνος Αλεξίου, Παύλος
Πιέρρος και Φοίβος Ριμένας.

i Με το πέρας της μιας εβδομάδας το έργο θα μπορεί να νοικιάζεται με αντίτιμο ενός
μικρού ποσού. Επίσης, είναι προσβάσιμο σε κωφούς και βαρήκοους καθώς στο
site (www.athina984.gr) θα υπάρχει οπτικό συμπλήρωμα με την ερμηνεία του έργου
στη νοηματική γλώσσα και βοηθητικούς υπότιτλους.

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

«Κροκόδειλος» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι από τα podcast του
ΚΘΒΕ

http://www.athina984.gr/
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«Θα μελετήσω τους ανθρώπους, αυτός είναι ο πρώτος μου στόχος και η
φιλοδοξία». Αυτή η φράση του Ντοστογιέφσκι αντανακλάται σε όλα τα έργα του. Η
ακόρεστη επιθυμία του να διαβάσει πίσω από την ρηχή επιφάνεια των ανθρώπων
προβάλλεται και στον «Κροκόδειλό» του, το λιγότερο γνωστό από τα έργα του. Παρά το
τραγικό γεγονός που συνέβη στην Στοά, όπου ο κροκόδειλος που εκτίθεται εκεί κατάπιε
ζωντανό τον Ιβάν Ματβιέιτς, οι συνάδελφοι του έτρεξαν να κουκουλώσουν το συμβάν και
να προστατέψουν τον γερμανό ιδιοκτήτη του κροκόδειλου. Από την άλλη πλευρά,
κυριολεκτικά, ο Ιβάν άθικτος στο στομάχι του κροκόδειλου, μηχανεύεται τρόπους για να
γυρίσει προς όφελός του την κατάσταση. 
Σατιρίζοντας πότε με χιούμορ και πότε με υπερβολή τις αλληγορίες του, ο Ντοστογιέφσκι
προσδίδει πάντα ένα βαθύτερο νόημα στις λέξεις του. Η παράσταση ζωντανεύει με την
σκηνοθεσία της Μαρίας Καραμήτρη και τις φωνές εξαίρετων ηθοποιών (Ιορδάνης
Αϊβάζογλου, Νεφέλη Ανθοπούλου, Σταυρούλα Αραμπατζόγλου, Γιώργος Κολοβός,
Βασίλης Σεϊμένης, Κώστας Χατζησάββας, Θάνος Φερετζέλης) μέσα από τα δωρεάν
podcast του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Η παράσταση είναι διαθέσιμη
δωρεάν από την Παρασκευή 21/5 στις 12.00 το μεσημέρι.

i Ακούστε τον «Κροκόδειλο» στην ιστοσελίδα του ΚΘΒΕ και στα podcast του ΚΘΒΕ
στο SoundCloud και το Spotify.

«Ένα αλλιώτικο βιβλιοπωλείο» για τα παιδιά ετοιμάζει το ΚΘΒΕ

Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι, αποτελούμενο από 24 επεισόδια κρατά συντροφιά στους
μικρούς φίλους. Η νέα παιδική ραδιοφωνική εκπομπή φέρει τον τίτλο «Ένα αλλιώτικο
βιβλιοπωλείο», με τα κείμενα της Μάρας Τσικάρα και μουσική από τον Ευγένιο
Δερμιτάσογλου. Κεντρικό θέμα του κάθε επεισοδίου είναι ένα διαφορετικό γράμμα της
αλφαβήτου. Με καρτουνίστικα ονόματα ηρώων, οικεία στα παιδιά, στόχος είναι να
απολαύσουν ένα διασκεδαστικό και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Κάθε γράμμα
έχει την τιμητική του, παρουσιάζοντας πληθώρα χρωμάτων, χωρών, αντικειμένων,
συναισθημάτων ή οτιδήποτε άλλο ξεκινά με το συγκεκριμένο γράμμα. Από την
Παρασκευή 14/5 και ώρα 12.00 μ., την σειρά του έχει το γράμμα Β. Ένας νέος
καλεσμένος και ένα νέο τραγούδι κάνουν την εμφάνισή τους στο 2ο επεισόδιο.

i Ακούστε το «Αλλιώτικο βιβλιοπωλείο» στην ιστοσελίδα του ΚΘΒΕ και στα podcast
του ΚΘΒΕ στο SoundCloud και το Spotify.
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