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Ο “Ρήγας Φεραίος” πάει θέατρο!
Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας να παρακολουθήσουμε τη θεατρική
παράσταση «Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα;» του Σάιμον Στέφενς, στο
Θέατρο «Αγγέλων Βήμα» (Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια), την Παρασκευή 28
Μαρτίου, στις 8 μμ.
Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς. Παίζουν: Μάνος Καρατζογιάννης, Άννα-Μαρία
Παπαχαραλάμπους, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Χρήστος Ευθυμίου κ.ά.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 8 ευρώ
Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνονται στα μέλη του Δ.Σ. μέχρι και την
Παρασκευή 21 Μαρτίου.

Λίγα λόγια για την παράσταση
Ο Κρίστοφερ, ένα νεαρό αγόρι, πάσχει από μια μορφή αυτισμού. Ζει με τον
πατέρα του σε απόλυτη απομόνωση, συντροφιά με τον υπολογιστή του, τα
μαθηματικά και την αστρονομία. Βγαίνει μονάχα για να πάει με το σχολικό
λεωφορείο στο ειδικό σχολείο. Μέχρι που… αρχίζει η περιπέτεια: Κάποιο βράδυ, ο
Κρίστοφερ βρίσκει το σκύλο μιας γειτόνισσάς του νεκρό με μια τσουγκράνα
καρφωμένη στα πλευρά του. Τότε, με απόλυτη όσο και απροσδόκητη υπευθυνότητα
και αποφασιστικότητα ξεκινά μια έρευνα για να ανακαλύψει «Ποιος Σκότωσε το
Σκύλο τα Μεσάνυχτα». Στην ουσία, αυτό που αναζητά και που, εν τέλει, βρίσκει
είναι η κρυμμένη αλήθεια όλων.
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ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ
Ποιος σκότωσε το σκύλο τα
μεσάνυχτα;
του Σάιμον Στέφενς
Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς
Παίζουν: Μάνος Καρατζογιάννης, Αννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους,
Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Χρήστος Ευθυμίου

Θέατρο «Αγγέλων Βήμα»

Παρασκευή 28 Μαρτίου, 8 μμ.
Τιμή Εισιτηρίου: 8 €
Δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του Δ.Σ. μέχρι 21 Μαρτίου
Ο Κρίστοφερ, ένα νεαρό αγόρι, πάσχει από μια μορφή αυτισμού.
Κάποιο βράδυ, βρίσκει το σκύλο μιας γειτόνισσάς του νεκρό.
Τότε ξεκινά μια έρευνα για να ανακαλύψει «Ποιος σκότωσε το
σκύλο τα μεσάνυχτα».

Στην ουσία αυτό που αναζητά και που, εν τέλει, βρίσκει είναι η
κρυμμένη αλήθεια όλων.

