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Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΠΑΕΙ ΘΕΑΤΡΟ
…ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ….
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. εξασφάλισε και προσφέρει δωρεάν στα μέλη
του την παράσταση «ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΑΣΤΩΝ» που θα
παιχτεί αποκλειστικά για εμάς την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και
ώρα 21:00 στο Θέατρο «∆ημήτρης Χορν» (Αμερικής 10,
Σύνταγμα).
Ώρα προσέλευσης 8:45 μ.μ,
∆ιαδικασία Κράτησης Θέσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία Πολιτισμού
του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. από σήμερα έως την Παρασκευή
11 Μαΐου 2018 (ή έως
εξαντλήσεως των θέσεων) δηλώνοντας τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο Αριθμό Μητρώου - Μονάδα - Τηλέφωνο Επικοινωνίας και αν η κράτηση
αφορά 1 ή 2 άτομα) μέσω τηλ. στο 2103349927 (διεπ. 19927) ή μέσω fax
στο 2103212944 ή μέσω e-mail στο syete2@syete.gr. Ώρες επικοινωνίας:
09:00
έως
14:00
καθημερινά.
Θα
τηρηθεί
αυστηρά
σειρά
προτεραιότητας. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να κρατούν θέσεις
μόνο αν πραγματικά θα παραστούν στο θέατρο.
Λίγα Λόγια για την Παράσταση:
∆ύο συγγραφείς, τρία έργα, δύο γαμήλια τραπέζια και μια πρόταση γάμου.
Αίτηση σε Γάμο – Ο Γάμος Άντον Τσέχωφ , «Οι γάμοι των μικροαστών»
Μπέρτολντ Μπρέχτ. Ενιαίος τίτλος Παράστασης ««ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΩΝ
ΜΙΚΡΟΑΣΤΩΝ» .
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Ο Ιβάν ζητά το χέρι της Νατάλια από τον πατέρα της. Η πρόταση γίνεται δεκτή με
ενθουσιασμό, αλλά πάνω στη συζήτηση τα πράγματα στραβώνουν και ο καυγάς
φουντώνει. Γρήγορα, όμως, όλα διορθώνονται και το ευτυχισμένο (ή μήπως όχι;)
ζευγάρι ενώνεται με τα δεσμά του γάμου.
Το γαμήλιο τραπέζι ξεκινά με κάποια μικροπροβλήματα. Οι καλεσμένοι: μια
μαμή που νομίζει πως είναι πριμαντόνα, ένας ερωτοχτυπημένος υπάλληλος, ένας
δεύτερος καπετάνιος κουφός που όλοι τον νομίζουν στρατηγό, ένας Έλληνας
ζαχαροπλάστης και ο πανούργος κουμπάρος.
Δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα και τα πράγματα βγαίνουν εκτός ελέγχου.
Μια βιτριολική σάτιρα των ηθών, της κοινωνίας και του θεσμού του γάμου,
γραμμένη από τον κορυφαίο Ρώσο δραματουργό πριν 120 χρόνια και πάντα τόσο
επίκαιρη!

«Οι γάμοι των μικροαστών» Μπέρτολντ Μπρέχτ
Ένα γαμήλιο γεύμα μετά την τελετή. Όλα είναι τέλεια, το γεύμα, οι ιστορίες του
πατέρα, η φροντίδα της μητέρας στον γαμπρό και γιό της, οι φίλοι, η οικογένεια.
Ο γαμπρός τα έχει φτιάξει όλα μόνος του: το κρεβάτι, το τραπέζι, τις καρέκλες,
την ντουλάπα, ακόμα και την κόλλα. Παρόλα αυτά, σιγά-σιγά όλα διαλύονται. ΟΙ
συζητήσεις στάζουν δηλητήριο κάτω από την επήρεια του κρασιού.
Είναι γιατί αυτός ο μικρόκοσμος των μικροαστών δεν είναι παρά μια βιτρίνα, στο
βάθος είναι σάπιος. Πίσω από το λούστρο τα θεμέλια είναι σαθρά.
Οι τραγικοκωμικές καταστάσεις φέρνουν γέλιο στον θεατή αλλά αυτό γίνεται
ερήμην των ηρώων του έργου.
***∆ιευκρινίζεται ότι η παράσταση θα παίζεται καθημερινά –από
Παρασκευή 11 Μαΐου έως και την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 εκτός
Τετάρτης και Πέμπτης στο Θέατρο «∆ημήτρης Χορν» στις 21:00 και
όποιος συνάδελφος το επιθυμεί αλλά δεν μπορέσει να παραστεί την
Τρίτη 15 Μαΐου που θα παιχτεί για τα μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μπορεί να
την παρακολουθήσει όλες τις υπόλοιπες ημέρες, με τιμή εισιτηρίου 5
ευρώ το άτομο. ∆ΩΡΕΑΝ δελτίο εισόδου για παιδιά σδ μέχρι 18 ετών,
φοιτητές και ανέργους.
ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

