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Ο ελλθνικόσ κινθματογράφοσ ηωντανεφει ςτθ Μικρθ Θεατρικθ Σκηνθ του Φεςτιβάλ Μονθσ
Λαζαριςτών, τθν Παραςκευθ 15 Σεπτεμβρίου 2017, ςτισ 21.00. Τπεφκυνθ γι αυτό θ κεατρικι ομάδα
TheatrAction με τθ μουςικοκεατρικι παράςταςθ «Μια ζωθ την έχουμε»!
«Για περάςτε, για περάςτε μια βόλτα από το κουτοφκι του Κυρ-Μελζτθ, που μάταια προςπακεί να τα
φζρει βόλτα με τθν γκρινιάρα κομπανία μουςικϊν του, με τον βοθκό του, τον Ζικο, που μόνο
προβλιματα του προκαλεί και με τθν Μαρίκα που αντί να τθγανίηει κεφτζδεσ, χορεφει μάμπο
μπραηιλζρο. Πελάτεσ του, οι Φουρτουνάκθδεσ και οι Βροντάκθδεσ, ο "χαλβάσ" ο Ευτφχθσ από τθν
Πόλθ, οι εργάτεσ τθσ ΤΦΑΜΑΣΕΞ , θ Ρζνα που ψάχνει το χαμζνο λαχείο και άλλοι τρελοί!
Και ςαν να μθν του ζφταναν αυτά ζχει ν’ αντιμετωπίςει και τισ αδερφζσ του, τθν μικρι τθ Μαρίνα,
που ξζρει πωσ κα είναι ο άντρασ που κα παντρευτεί, αλλά δεν τον βρίςκει και τθν άλλθ, τθ μεγάλθ,
που τον βρικε τον.. Ιαναςάκθ, τον πολιτευόμενο, και ετοιμάηεται να τον παντρευτεί.
Σον ίδιον προςπακοφν, φίλοι και ςυγγενείσ, να του φορτϊςουν για νφφθ τθν Ωραία των Ακθνϊν μα
εκείνοσ… ονειρεφεται τθν Πριγκθπζςα του που του ζχει κλζψει τθν καρδιά…
Και με τοφτα και με τ’ άλλα τα χρζθ του Κυρ-Μελζτθ φτάςανε ςτο ζνα εκατομμφριο εκατόν μια
χιλιάδεσ εκατόν μια και δζκα»!
κθνζσ απείρου γζλιου, βαςιςμζνεσ ςτισ ελλθνικζσ ταινίεσ που μεγάλωςαν γενιζσ και γενιζσ και που
δεν απζχουν και πολφ από όλα όςα ηοφμε! Άφκονο κζφι, ςυγκίνθςθ, μουςικι και χορό ςε μια
μουςικοκεατρικι παράςταςθ back to back ςτθν Ελλάδα του χκεσ και του ςιμερα!
Γιατί το χιοφμορ είναι το όπλο των άοπλων και τότε και ςιμερα και.. γιατί μια ηωι τθν ζχουμε!

Συντελεςτέσ
φνκεςθ - Διαςκευι κειμζνων - κθνοκεςία: Δζςποινα αρόγλου
Χορογραφίεσ: Εφα Ποςπορζλθ
Φϊτα: Ανζςτθσ Ατακτίδθσ
Θχοσ: Αντϊνθσ Αργυρίου
Ερμθνεφουν, παίηουν, τραγουδοφν οι : Φαίδων Γραμματικόπουλοσ, ίςςυ Δαμδοφμθ, ΒαγγζλθσΡαφαιλ Καλλίτςογλου, Κωνςταντίνοσ Κάτςοσ, Αγγελικι Κωςτάκθ, Εφα Ποςπορζλθ, Δζςποινα
αρόγλου, και Γιάννθσ Σςακμάκθσ
Οργάνωςθ Παραγωγισ: Μάρι Χεκιμιάν
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν ομάδα μπορείτε να βρείτε ςτο www.theatraction.gr

-------------------------------------------------------------------------------------Ώρα έναρξησ: 21.00
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- Ηλεκτρονικά ςτο viva.gr
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