«Κνηλή εζπρία»
Βαζίιεο Παπαθσλζηαληίλνπ & Οδπζζέαο Ισάλλνπ
θελνζεζία: Διέλε Ράληνπ

Έλαξμε: Πέκπηε 4 Ννεκβξίνπ 2021
ρεδόλ πξνθεηηθή απνδείρηεθε ε παξάζηαζε ησλ Οδπζζέα Ισάλλνπ θαη
Βαζίιε Παπαθσλζηαληίλνπ, θαζώο γηα πεξίπνπ δύν ρξόληα νιόθιεξε ε
ειιεληθή -θαη όρη κόλν - θνηλσλία βπζίζηεθε ζε κηα ππνρξεσηηθή «θνηλή
εζπρία».
Η παξάζηαζε πνπ έθαλε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2020 έλα πνιύ δπλαηό μεθίλεκα
κε ζπλερόκελα sold out, δηζπξακβηθέο θξηηηθέο θαη ζπλάληεζε ελζνπζηώδε
ππνδνρή από ηνλ θνηλό, επαλέξρεηαη δξηκύηεξε από ηελ Πέκπηε 4 Ννεκβξίνπ,
ζηνλ ίδην ρώξν, ην Θέαηξν ΓΙΑΝΑ.
Ο Βαζίιεο Παπαθσλζηαληίλνπ θαη ν Οδπζζέαο Ισάλλνπ, κεηά ηελ ηεξάζηηα
επηηπρία ηνπ εκβιεκαηηθνύ «9:05» (270 παξαζηάζεηο θαη 130.000 ζεαηέο!)
ζε ζθελνζεζία ηνπ Πανηελή Βούλγαπη, ζπλαληηνύληαη μαλά επί ζθελήο.
Καη αλ ζην «9:05» ην ζέκα ήηαλ ε πξαγκαηηθόηεηα, ζηελ «Κνηλή Ηζπρία» ην
ζέκα είλαη ην όλεηξν.

«Γεν ονειπεςόμαζηε κάηι για να γίνει, ονειπεςόμαζηε για να κοιηάμε
τηλά!»
Απηή ηε θνξά ζπλνδνηπόξνο ηνπο είλαη ε Διέλε Ράληνπ (ππνγξάθεη ηελ
πξώηε ηεο ζθελνζεζία ζην ζέαηξν), θαη νη εζνπνηνί οθία Πανάγος θαη
Γημήηπηρ Καπεηανάκορ
ηελ πξώηε ηνπ ζεαηξηθή ζπλάληεζε κε ηελ Διέλε Ράληνπ ν Βαζίιεο
Παπαθσλζηαληίλνπ εξκελεύεη ζπνπδαία ηξαγνύδηα, θάπνηα από ην πξνζσπηθό
ηνπ ξεπεξηόξην θαη άιια από ηελ αθξηβή θιεξνλνκηά ηνπ ειιεληθνύ
ηξαγνπδηνύ, ελώ ην θείκελν ηνπ Οδπζζέα Ισάλλνπ είλαη έλα θαηλνύξην ηαμίδη
πνπ αλαδεηάεη ηα ρακέλα καο όλεηξα, ηηο καηαησκέλεο πξνζδνθίεο καο.
Μαο πξνηξέπνπλ «λα αξρίζνπκε μαλά λα ιέκε πην όκνξθα πξάγκαηα», λα
μεθύγνπκε από ηελ «Κοινή ηζςσία»…

Δπί ζκηνήρ:
Βαζίιεο Παπαθσλζηαληίλνπ
Οδπζζέαο Ισάλλνπ
νθία Παλάγνπ
Γεκήηξεο Καπεηαλάθνο
Μοςζικοί:
Αλδξέαο Απνζηόινπ: Πηάλν-ελνξρεζηξώζεηο
Μαίξε Μπξόδε: Βηνιί-ηξαγνύδη
Βαγγέιεο Παηεξάθεο: Μπάζν
ηέθαλνο Γεκεηξίνπ: Κξνπζηά
Γηάλλεο Απγέξεο: Κηζάξεο
ςνηελεζηέρ:
θελνζεζία: Διέλε Ράληνπ
Κείκελν: Οδπζζέαο Ισάλλνπ
θεληθά: Μαγηνύ Σξηθεξηώηε
Φσηηζκνί: Αιέθνο Αλαζηαζίνπ
Κνζηνύκηα: Κηθή Γξακκαηηθνπνύινπ
Κίλεζε: Αληηγόλε Γύξα
Μνπζηθή ελνξρήζηξσζε: Αλδξέαο Απνζηόινπ
Ηρνιεςία: Αιέμαλδξνο Μπίηνο, Λπζηέλ Κιήκεο
Φσηνγξαθίεο: Γηάλλεο Μαξγεηνπζάθεο
Έναπξη παπαζηάζευν: Πέκπηε 4 Ννεκβξίνπ 2021
ΠΟΤ:
Θέαηπο ΓΙΑΝΑ
Ιππνθξάηνπο 7 (εληόο ζηνάο) , Αζήλα,
(50 κ. από ην κεηξό Παλεπηζηήκην)
ηει 210 3626596
ΗΜΔΡΔ ΚΑΙ ΩΡΔ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ:
Πέκπηε : 20:30
Παξαζθεπή : 20:30
άββαην (απνγεπκαηηλή): 18:00
άββαην : 21:30
Κπξηαθή : 19:30
ΣΙΜΔ ΔΙΙΣΗΡΙΩΝ:
Πέμπηη , Παπαζκεςή: Γεληθή είζνδνο 18€
άββαηο απογεςμαηινή: 16€ πιαηεία – 14€ εμώζηεο
άββαηο βπαδινή - Κςπιακή: 20€ πιαηεία – 18€ εμώζηεο
Φοιηηηικό, νεανικό, άνυ ηυν 65, ΑΜΔΑ, Ανέπγυν: 14€
Πποζθοπά ζηην πποπώληζη 2€ έκπηυζη για κάθε Πέμπηη,
Παπαζκεςή και Κςπιακή. (ηζρύεη σο θαη 2 ώξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
παξαζηάζεσλ)
Link online πποπώληζηρ:

https://www.viva.gr/tickets/theater/festivalkiini-isychia/
ημεία Πποπώληζηρ:
 ην ηακείν ηνπ Θεάηξνπ, Ιππνθξάηνπο 7 (εληόο ζηνάο), Σξίηε σο
Κπξηαθ 10:00 – 14:00, 17:00 - 21:30, ηει 210 3626596
 ε όια ηα θαηαζηήκαηα Public & Media Markt
 ε όια ηα θαηαζηήκαηα WIND, Δπξηπίδεο, Yoleni's θαη ζε όια ηα
θπζηθά ζεκεία πξνπώιεζεο viva.gr
 ηελ Σερλόπνιε ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ
 Ηιεθηξνληθά ζην www.viva.gr
 Σειεθσληθά ζην 11876










Tο Θέαηρο ΔΙΑΝΑ ιεηηοσργεί ως ακηγώς covid free θιεηζηός
τώρος, κόλο γηα εκβοιηαζκέλοσς θαη λοζήζαληες κε
πηζηοποηεηηθό ζε ηζτύ (180 εκέρες κεηά ηολ πρώηο ζεηηθό
έιεγτο).
Γηα όιες ηης κέρες ηωλ παραζηάζεωλ οη αλήιηθοη ζεαηές από
ηεζζάρωλ (4) έως θαη δεθαεπηά (17) εηώλ δύλαληαη λα
προζθοκίδοσλ δήιωζε αρλεηηθού ασηοδηαγλωζηηθού ειέγτοσ
(selftest) δηάρθεηας 24 ωρώλ ή ελαιιαθηηθά βεβαίωζε αρλεηηθού
δηαγλωζηηθού ειέγτοσ γηα θορωλοηό COVID-19 (PCR δηάρθεηας
72 ωρώλ ή rapid-test δηάρθεηας 48 ωρώλ)
Απαραίηεηα θαηά ηελ προζέιεσζε ηωλ ζεαηώλ είλαη ε
αζησλοκηθή ηασηόηεηα, δίπιωκα οδήγεζες ή δηαβαηήρηο
προθεηκέλοσ λα δηελεργείηαη έιεγτος ηασηοπροζωπίας.
Υποτρεωηηθή τρήζε κάζθας, ζε όιοσς ηοσς τώροσς ηοσ ζεάηροσ.
Το Θέαηρο ΔΙΑΝΑ έτεη ιάβεη όια ηα απαραίηεηα κέηρα
σγεηολοκηθής προζηαζίας θαη οη θαλοληζκοί ιεηηοσργίας ηοσ
ζσκκορθώλοληαη κε ηελ ηρέτοσζα λοκοζεζία.

Χξήζηκα links:
http://www.straymusic.gr
http://www.vasilisp.com
https://www.facebook.com/PapakonstantinouV
https://www.facebook.com/odysseas.ioannou

Τπεύθςνη Δπικοινυνίαρ:
Μαξία Σζνιάθε
210 76 27 966, 6974 76 78 90 | mtsolaki@gmail.com

