
                 
 

 
 
 

 
 

6ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΑΣΟΥΣ  
 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης 
Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα 

«Αχ  Έρωτα!» 
Μια μουσική παράσταση σε 

Σύνθεση και Σκηνοθεσία Νανάς Νικολάου 
 

ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ  
3 Αυγούστου, στις 21.15 

 

«Ένα καλό θέατρο μπορεί να αλλάξει την  ευαισθησία του λαού 
και ένα θέατρο εξαρθρωμένο μπορεί να εξαχρειώσει ένα έθνος». 
                                                                                                      Λόρκα. 

 

Όσα στερηθήκαμε την άνοιξη, θα τα απολαύσουμε το καλοκαίρι. Την δια ζώσης επικοινωνία, 

τη χαρά, τη συγκίνηση, τη διασκέδαση του νου και της ψυχής από την τόσο δύσκολη 

καθημερινότητα, την ανταλλαγή συναισθημάτων… τον έρωτα τον ίδιο! Και θα 

τραγουδήσουμε για αυτόν, με τους στίχους του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. 

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης αυτό το καλοκαίρι, παρουσιάζει στην Κεντρική Σκηνή του, το έργο «Αχ 

Έρωτα!». Μία παράσταση ύμνος στην δύναμη της αγάπης, βασισμένη στον ερωτικό, 

ποιητικό λόγο του Φ. Γκ. Λόρκα 

Μία παράσταση-σύνθεση τεσσάρων έργων του μεγάλου ποιητή και δραματουργού 

Φεντερίκο Γκαρθία ΛΟΡΚΑ. Την τριλογία του «Ματωμένος Γάμος», «Γέρμα» και «Το σπίτι 

της Μπερνάρντα Άλμπα», μαζί με την λαϊκή κωμωδία «Η Θαυμαστή Μπαλωματού». 

«Αχ Έρωτα…!».  Ο άνθρωπος μπροστά στις πραγματικότητες που τον τυλίγουν: τη Φύση, τον 

Έρωτα, την Ζωή και τον Θάνατο!  Ένα έργο, παθιασμένο, λυπητερό, ρομαντικό, 

παιχνιδιάρικο, γιορταστικό.  Όπως ο Έρωτας, και όπως  τον μελοποίησαν μεγάλοι Έλληνες 

συνθέτες, όπως ο Χατζηδάκις, ο Θεοδωράκης, ο Ξαρχάκος, ο Λεοντής και ο Γλέζος. 

«Αχ Έρωτα…!» μία παράσταση – σύνθεση όλων των τεχνών με οδηγό ένα συγγραφέα που σε 

όλες τις τέχνες εντρυφούσε, για να τραγουδήσει τον Έρωτα και τον Άνθρωπο, όπως τον 

πλησίασε, τον παρατήρησε και τον αγάπησε. 



Συντελεστές  

Σύνθεση – Σκηνοθεσία: Νανά Νικολάου 
Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη 
Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα 
Χορογραφίες: Αρετή Μώκαλη 
Ενδυματολογική Επιμέλεια: Χαρά Τσουβαλά 
Στο πιάνο ο Κωνσταντίνος Κωτούλας 
 

Στην παράστασή  ακούγονται τραγούδια μεγάλων ελλήνων συνθετών, πάνω στην ποίηση 

του Λόρκα.  

*Στο ρόλο της Μπερνάντα Άλμπα ακούγεται η φωνή της μεγάλης κυρίας του θεάτρου 

Λήδας Πρωτοψάλτη 

Παίζουν : Νάντια Μπουλέ, Παναγιώτης Πετράκης, Γιάννης Καλατζόπουλος, Δήμητρα 

Στογιάννη, Χρήστος Ντόβας,  Πελαγία Αγγελίδου, Έφη Σισμανίδου, Δημήτρης Συνδουκάς 

 

Σημείωμα Σκηνοθέτη 

Μία σύνθεση 4 έργων του Ισπάνου ποιητή Φ. Γκ. Λόρκα με θέμα τον Έρωτα, «Γέρμα», 

«Θαυμαστή Μπαλωματού», «ο Ματωμένος Γάμος», «το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα».  «ΑΧ 

ΕΡΩΤΑ!...» 

Ο Λόρκα βάζει τον άνθρωπο μπροστά στις πραγματικότητες που τον τυλίγουν: την Φύση, τον 

Έρωτα, την Ζωή, και τον Θάνατο και το τραγούδι:  παθιασμένο, λυπητερό, ρομαντικό, 

γιορταστικό, παιχνιδιάρικο. «Αχ Έρωτα!...»   

Το εγχείρημα το τολμήσαμε πριν πολλά χρόνια, όταν το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης τίμησε τα 100 

χρόνια από την γέννηση του ποιητή και είναι η παράσταση με την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα 

προσέλευση θεατών στο χειμερινό ρεπερτόριο  του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης! 

Ασφαλώς δεν πρόκειται τώρα για «μίμηση» και «αντιγραφή» του τότε. 

Ο Λόρκα υπάρχει και θα υπάρχει πάντα,  για να μας δίνει νέες εμπνεύσεις, νέα ματιά και 

καινούργια συναπαντήματα με υπέροχους συνεργάτες ηθοποιούς και καλλιτεχνικούς 

συντελεστές. 

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης βγαίνει μπροστά!  Τολμάει!  Γιατί μία τόσο ζωντανή τέχνη, όπως το 

θέατρο, μπορεί να γίνει βάλσαμο στις ψυχές, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό.   

Νανά Νικολάου 

Πληροφορίες για την παράσταση  
Αχ Έρωτα – Νανάς Νικολάου 
Διάρκεια 90’ 
Τιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 15€ - Μειωμένο 12€.  
Προπώληση VIVA .GR 
https://www.facebook.com/dipethekozanis/ 

https://www.facebook.com/dipethekozanis/


 
«Αυτό το καλοκαίρι 
Χαιρόμαστε τις παραστάσεις κρατάμε αποστάσεις» 
Μετά την πρωτόγνωρη  συνθήκη του  lock down ήρθε η ώρα της επανεκίνησης.  Αξιοποιώντας 
την κάθε στιγμή, το κάθε δεδομένο, «μένουμε ασφαλείς»…αλλά όχι απαθείς. Είναι η ώρα 
που το καλό θέατρο μπορεί να μεταδώσει την αγάπη, τη συγκίνηση, τη λύτρωση. 
Το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης ήταν το πρώτο που αποφάσισε να βγει μπροστά, δίνοντας ως αντίδοτο, 
στην μεγαλύτερη πρόσκληση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα,  δύο σπουδαία έργα, 
μεγάλων συγγραφέων. 
«Αχ Έρωτα» σύνθεση τεσσάρων έργων του Φεντερίκο Γκαρθία ΛΟΡΚΑ. Την τριλογία του 
«Ματωμένος Γάμος», «Γέρμα» και «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα», μαζί με την λαϊκή 
κωμωδία «Η Θαυμαστή Μπαλωματού».   Σκηνοθεσία Νανά Νικολάου. 
«Βάκχες» του Ευριπίδη.  Σκηνοθεσία Χρήστος Σουγάρης. 
Το κοινό θα μπορεί να απολαύσει δύο παραστάσεις υψηλής και καλλιτεχνικής αισθητικής, 
αυτό που αρμόζει στο καλό θέατρο. 
Μπορεί τα σώματα μας να είναι σε απόσταση όμως οι καρδιές μας είναι αγκαλιά. 

 
                                                           Καλή αντάμωση 

Για το ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ  
Ο πρόεδρος και το ΔΣ  

Facebook /@dipethekozanis 
Dipethekozanis.gr  
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