ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

7.

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

ΜΑϊΟΣ &
ΙΟΥΝΙΟΣ
2022

ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η

Ο

Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Νέας
Σμύρνης, διοργανώνει δεκατέσσερις επετειακές παραστάσεις με πρωταγωνιστή τον λαϊκό ήρωα
της καρδιάς μας και θεματολογία εμπνευσμένη από
ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Μικρασία και τη Σμύρνη.
Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν από τους
θιάσους των Αλέξανδρου Μελισσηνού και Τάσου
Κώνστα στην Κεντρική Πλατεία, στις πλατείες Ζαρίφη και Σταδίου αλλά και στον κήπο της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης, σε ένα μοναδικό σκηνικό που διαμορφώθηκε για να φιλοξενεί ιδιαίτερες δράσεις του
Πολιτιστικού Οργανισμού για τους κατοίκους της
πόλης μας.
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: 20:30
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Επετειακό Θεάτρο Σκιών

100 Χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Επετειακό Θεάτρο Σκιών

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η

ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ &
ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ο Καραγκιόζης και το γλέντι
στην προκυμαία τη Σμύρνης

Παρασκευή 13 ΜΑΪΟΥ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Η προκυμαία ήταν το χαρακτηριστικό μέρος στη Σμύρνη, όπου οι
κάτοικοι έκαναν τις γιορτές τους, αλλά και τη βόλτα τους, βάζοντας
και τα καλύτερά τους ρούχα. Ο Καραγκιόζης θα πάει ως πλανόδιος
για να πουλήσει την πραμάτεια του...

Ο Καραγκιόζης και τα έθιμα της Σμύρνης

-----------------------------------------------------------------------------------

Ένα έργο βάσισμενο στα ήθη, τα έθιμα και τις δοξασιες της
Σμύρνης. Ο Καραγκιόζης, ως κάτοικος της πόλης, παρουσιάζει
με τον δικό του μοναδικό τρόπο μια ενδιαφέρουσα ηθογραφία
των ανθρώπων από τις αλησμόνητες πατρίδες.

Κυριακή 12 ΙΟΥΝΙΟΥ / ΠΛΑΤΕΙΑ ZΑΡΙΦΗ

---------------------------------------------------------------------------

Παρασκευή 20 ΜΑΪΟΥ / ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΑΡΙΦΗ
Ο Καραγκιόζης και
η Εστουδιαντίνα της Σμύρνης
Η πιο σπουδαία ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής της Σμύρνης, η Εστουδιαντίνα, χρειάζεται μαέστρο. Ο Καραγκιόζης
αναλαμβάνει αυτό το δύσκολο έργο και μας παρουσιάζει τα
τραγούδια της και τα μουσικά όργανα που την αποτελούν.

Καραγκιόζης στο Καφέ Αμάν
Ο Καραγκιόζης είναι καφετζής στο Καφέ Αμάν στη Σμύρνη. Ετοιμάζει
καφέδες, αλλά ακούει και τις υπέροχες μουσικές από τους σπουδαίους ντόπιους τραγουδιστές...

-----------------------------------------------------------------------------------

Δευτέρα 13 ΙΟΥΝΙΟΥ / ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ
Ο Καραγκιόζης σ΄ενα Σμυρνέικο παραμύθι
Η ιστορία ενός Σμυρνέικου παραμυθιού υπάρχει στο ρεπερτόριο του
θεάτρου σκιών. Ο Πασάς αναζητεί τον πιο έξυπνο Ρωμιό.
Θα βρεθεί; Kαι ποιος θα είναι αυτός...

---------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

Παρασκευή 27 ΜΑΪΟΥ / Δ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Τρίτη 14 ΙΟΥΝΙΟΥ / ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ

Ο Καραγκιόζης καμηλιέρης της Σμύρνης

O Καραγκιόζης σε Σμυρνέικη κουζίνα

Ο Καραγκιόζης αναλαμβάνει τις εμπορικές μεταφορές προϊόντων της Σμύρνης με την καμήλα του, αλλά οι κάτοικοι θέλουν
να πάνε και βόλτα με αυτό το ιδιαίτερο ζώο, με αποτελεσμα να
πάνε λίγο πίσω οι δουλειές…

Ένα παραδοσιακό Σμυρνέικο εστιατόριο, αναζητεί μάγειρα .

---------------------------------------------------------------------------

Παρασκευή 3 ΙΟΥΝΙΟΥ / ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ
Ο Καραγκιόζης θαλασσομάχος
των Μοσχονησίων
Ο Καραγκιόζης είναι καπετάνιος στα Μοσχονήσια, έχει όμως
να αντιμετωπίσει τους κινδύνους της θάλασσας, αλλά και την
έλευση πειρατών !
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Παρασκευή 10 ΙΟΥΝΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Ο Καραγκιόζης πείθει τον Χατζηαβάτη ότι ξέρει όλες τις συνταγές της
Σμυρνιάς γιαγιάς του & o αφελής Χατζηαβάτης τον προτείνει. Τα γέλια
αρχίζουν και θα είναι... νόστιμα !

-----------------------------------------------------------------------------------

Δευτέρα 20 ΙΟΥΝΙΟΥ / ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ
Ο Καραγκιόζης & τα Σμυρνέικα τραγούδια
Στην πόλη οργανώνεται συναυλία με Σμυρνέικα τραγούδια.
Ο Καραγκιόζης θεωρεί ότι δεν πρέπει να απουσιάζει από αυτήν. Αρχίζει πρόβες και δοκιμάζει την τύχη του στο Σμυρνέικο ρεπερτόριο !
Γέλια μετά μουσικής !

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

7.

ΕΝΟΤΗΤΑ

100 Χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

7.
Επετειακό Θεάτρο Σκιών

ΕΝΟΤΗΤΑ

100 Χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή

Τρίτη 21 ΙΟΥΝΙΟΥ / ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ
Ο θείος από τη Σμύρνη
Ο Σμυρνιός θείος επιστρέφει και αναζητεί τον ανιψιό του τον Καραγκιόζη για να του αλλάξει την τύχη.
Θα τα καταφέρει ;

-------------------------------------------------------------------------------------

Τετάρτη 22 ΙΟΥΝΙΟΥ / Δ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ο Καραγκιόζης και τα κεράσματα στη Σμύρνη
Η Σμύρνη είναι γνωστή για τα κεράσματα και τα καλούδια της. Ετσι, ο
Καραγκιόζης αποφασίζει να τα μάθει και να τα δοκιμάσει όλα, με απρόβλεπτες φυσικά συνέπειες...

-------------------------------------------------------------------------------------

Δευτέρα 27 ΙΟΥΝΙΟΥ / Δ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ο Καραγκιόζης από τη Σμύρνη στη Ν. Σμύρνη
Ο Καραγκιόζης είναι ο μόνος που δεν έφυγε από τη Σμύρνη .
Ο Πασάς σκαρφίζεται τρόπους να τον ξεριζώσει και να μη βλέπει πια
την παράγκα του . Τι θα συμβεί ;

-------------------------------------------------------------------------------------

Τρίτη 28 ΙΟΥΝΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
Ο Καραγκιόζης και τα
επάγγέλματα της Σμύρνης
Στην κοσμοπολίτικη πόλη της Σμύρνης, υπήρχαν πολλά και ιδιαίτερα
επαγγέλματα. Ένα ταξίδι στον χρόνο για να τα μάθουμε μέσα από την
παράσταση !

Τετάρτη 29 ΙΟΥΝΙΟΥ / ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ
Ο Καραγκιόζης ψαράς στην Σμύρνη
Ο Καραγκιόζης είναι ψαράς στη Σμύρνη. Πιάνει και πουλάει ψάρια
στους κατοίκους, που τα μαγειρεύουν με ιδιαίτερη μαεστρία. Αποφασίζει όμως ότι θα άξιζε να πιάσει και σφουγγάρια με την καινούρια ανακάλυψη, το σκάφανδρο!
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

-------------------------------------------------------------------------------------
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