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ΠΟΛΥΑΝΝΑ της Ελέανορ Πόρτερ

Το αριστούργημα της Ελέανορ Πόρτερ ΠΟΛΥΑΝΝΑ, παρουσιάζουμε για φέτος στην
Παιδική μας Σκηνή!
Η νουβέλα με την οποία έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές, και που περνάει μηνύματα σημαντικά
και δίνει μαθήματα πολύτιμα για τη ζωή.
Διασκευή - Σκηνοθεσία - Σκηνικά - Κοστούμια: Σπύρος Κολιαβασίλης
Μουσική Επιμέλεια: Θανάσης Τσόδουλος
Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία Τοτού
Παίζουν αλφαβητικά:
Θεοδώρα Κουτρούμπα, Μάνια Σπαθή, Καλυψώ Συλλελόγλου, Θανάσης Τσόδουλος, Νάνσυ Χρυσικοπούλου
Πρεμιέρα: Κυριακή 05.11.2017 στις 20:15
Παραστάσεις για Σχολεία: Καθημερινά στις 10:00 από 06.11.2017 - 31.05.2018.

-- Η είσοδος για δασκάλους και νηπιαγωγούς είναι ελεύθερη την ημέρα της πρεμιέρας
με την προϋπόθεση να ειδοποιηθεί το ταμείο του Θεάτρου 1 ημέρα πριν, για την κράτηση των
θέσεων. -Λίγα λόγια για την Παράσταση: Το παγκοσμίως γνωστό αριστούργημα της Ελέανορ Πόρτερ, ΠΟΛΥΑΝΝΑ,
διασκευάστηκε για το θέατρο Περίακτοι με τρόπο τέτοιο που κάθε ηλικία (από τη μικρότερη έως και τη μεγαλύτερη) να
μπορεί να κατανοήσει κάθε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έργου. Κυρίως απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 - 12 χρονών.
Με γλώσσα όμορφη και γλαφυρή, χωρίς ευκολίες και άσκοπους αστεϊσμούς.
Μία παράσταση, με πολλές ατμόσφαιρες και εναλλαγές.
Συναισθήματα να πλημμυρίζουν τον θεατή.
Ρόλοι υπέροχοι που μας μεταφέρουν σπουδαία μαθήματα ζωής.
Σκηνικά και κοστούμια που μας μεταφέρουν στις αρχές του 20ου αιώνα.
Μουσική μελετημένη, να μεταφέρει στο θεατή το πανέμορφο φολκλόρ ύφος της Αμερικής.
Σκηνές γεμάτες χιούμορ, εκπλήξεις, σασπένς.

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ Καραολή & Δημητρίου 5, Μαρκόπουλο 19003 Αττική, T: 2299040803 - 6980678974

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 2017 - 2018
18 χρόνια Παιδική Σκηνή

www.periaktoi.gr

Η ΠΟΛΥΑΝΝΑ... Και το παιχνίδι της χαράς

Οι χαρακτήρες και οι συμβολισμοί τους: Ο χαρακτήρας της Πολυάννας μας συμβολίζει την αγνή, καλοκάγαθη καρδιά,
που υπερνικά κάθε άσχημο και μας οδηγεί στην πραγματικής ευτυχίας. Η θεία Πόλυ είναι το καθήκον, η λογική και η
εικόνα που θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω, αποφλοιωμένη από συναισθήματα.. Η Νάνσυ και ο Γέρο-Τομ,
συμβολίζουν την απλή, αγνή ζωή, χωρίς περιττές σκέψεις. Ο κύριος Πέντλτον είναι η δύσκολη και στρυφνή πλευρά της
ζωής μας. Που όμως και αυτή μαλακώνει όταν συναντήσει την πραγματική αγάπη και ευτυχία. Ο γιατρός Τσίλτον είναι ο
σοφός φίλος που θα συναντήσουμε στη ζωή μας. Ο μικρός Τζίμμυ, συμβολίζει την ανάγκη μας να ζούμε πάντα σε ένα
σταθερό και με αγάπη περιβάλλον.

Μας μαθαίνει: να βλέπουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Μας συμβουλεύει: να
αφουγκραζόμαστε και να κατανοούμε τους άλλους. Μας οδηγεί: στο να αντιληφθούμε την αξία της
χαράς στη ζωή μας. Μας δίνει να καταλάβουμε: πως έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον.
Περίληψη: Σας παρουσιάζουμε την ιστορία της Πολυάννας...

Η Πολυάννα, μετά τον θάνατο του πατέρα της πηγαίνει να ζήσει με τη θεία της, η οποία δεν συμπαθεί τα παιδιά. Είναι
ένα κορίτσι εύθυμο, με χρυσή καρδιά. Πάντα προσπαθεί να βρει τη θετική πλευρά σε κάθε άσχημο που της συμβαίνει.
Και αυτό οφείλεται σε ένα παιχνίδι που της είχε μάθει ο πατέρας της. Το “Παιχνίδι της χαράς” λοιπόν, είναι το μυστικό
της ανθρώπινης ευτυχίας. Η Πολυάννα, που θέλει να βλέπει τους ανθρώπους γύρω της χαρούμενους, μαθαίνει σε όλους
να παίζουν αυτό το περίφημο παιχνίδι. Κι έτσι καταφέρνει πολύ εύκολα να σκορπίζει γύρω της τη χαρά. Με την ευθύτητα
του χαρακτήρα της, με την πρόσχαρη πάντοτε διάθεσή της και κυρίως με την αισιοδοξία της, κατορθώνει όχι μόνο να
αλλάξει το δύστροπο χαρακτήρα της θείας της, αλλά και να ξαναφέρει την ευτυχία μέσα στο μεγάλο αρχοντόσπιτο. Η
Πολυάννα είναι η ηρωίδα - σύμβολο της αισιοδοξίας και της ελπίδας. Μια παράσταση συγκινητική, που πολλές φορές
φέρνει δάκρυα στα μάτια και χαμόγελα στα χείλη.

Προγραμματισμός Παραστάσεων για Σχολεία: Έναρξη: 10:00 π.μ. Χρόνος παράστασης: 1 ώρα και 30 λεπτά
(Μαζί με διάλειμμα 10 λεπτών - εκτός κι αν οριστεί αλλιώς από το σχολείο και πάντως όχι μεγαλύτερο από 20 λεπτά.)
Ώρα προσέλευσης σχολείων: 9:45 π.μ. προκειμένου να τακτοποιηθούν στις θέσεις τους. Κατά τη διάρκεια της
παράστασης θα πραγματοποιηθεί διάλειμμα 10 - 20 λεπτών (κατόπιν συνεννοήσεως) για φαγητό, τουαλέτα κλπ. Τιμή
συμμετοχής σχολείων: 6€

18 Χρόνια συμπληρώνει φέτος η Παιδική Σκηνή του Θεάτρου ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ. Χρόνια επιτυχηµένης πορείας και εµπειρίας

στο παιδικό θέατρο. Με έργα όπως ο Φαντασµένος της Ζωρζ Σαρρή, Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου, Μικρός Πρίγκιπας του
Εξιπερί, Τοµ Σόγερ του Μαρκ Τουέιν, Τα µάγια της πεταλούδας του Λόρκα, Ο Μάγος µε τα χρώµατα του Γ. Ξανθούλη, Ρουµπελστίλτσκιν
των αδερφών Γκριµ, Ο Μυστικός Κήπος της Μπάρνετ και άλλα, κέρδισε επάξια την εµπιστοσύνη γονέων και δασκάλων.

Επικοινωνία & Κλείσιμο Παραστάσεων
10:00 με 13:00 Δευτέρα ως Παρασκευή - Ηλέκτρα Λιούμη Κ. 6932439586 / e-mail: ilektralioumi@yahoo.gr
Το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ, απέχει μόλις 30 λεπτά από την Αθήνα μέσω Αττικής Οδού.

Ευχαριστούμε και ελπίζουμε να επιλέξετε την παράστασή μας.
Καλή σχολική χρονιά!
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