ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

Ο θεατρικός οργανισμός Altera Pars ανεβάζει στο χώρο του, στο θέατρο Altera
Pars
στην Αθήνα, δύο παραστάσεις σχετικές με το Ολοκαύτωμα, σε σκηνοθεσία Πέτρου
Νάκου.

*
“Ο Εβραίος”
Νόμος 205/1943 της 29
ης

Μαΐου 1943:
Το θεατρικό έργο “
Ο Εβραίος”,
βασισμένο στο “L’ Ebreo” του Τζιάννι Κλεμέντι (Βραβείο καλύτερου σύγχρονου ιταλικού
έργου 2007), παρουσιάζεται
από 22 Φεβρουαρίου 2014, κάθε Σάββατο και Κυριακή,
για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Λίγα λόγια για το έργο:
Θεσσαλονίκη 1955. Στο κέντρο της εβραϊκής συνοικίας της πόλης, το ζεύγος Τσιγαρίδα
απολαμβάνει μια άνετη και πολυτελή ζωή, καθώς βρέθηκε να διαχειρίζεται μια αξιοσέβαστη
πλην όμως “ξένη” περιουσία. Το αφεντικό του Χαράλαμπου, ένας πλούσιος Εβραίος
υφασματέμπορος, υπό τον φόβο και την απειλή της δήμευσης της περιουσίας του από τις
γερμανικές δυνάμεις κατοχής, αποφασίζει να μεταβιβάσει “εικονικά” το βιος του, στον
έμπιστο υπάλληλό του, με την συμφωνία να το πάρει πίσω με τη λήξη του πολέμου. Ο
πόλεμος τελειώνει, όμως ο “Εβραίος’’ δεν επιστρέφει και το ζευγάρι απολαμβάνει για
δεκατρία ολόκληρα χρόνια την περιουσία ενός άλλου και στο τέλος οδηγείται στην
παράνοια, με την υποψία της αναπάντεχης επιστροφής του νόμιμου ιδιοκτήτη…
Παίζουν:
Μίνα Χειμώνα - Κοσμάς Ζαχάρωφ - Γιάννης Παπαθανάσης.
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ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:
ΣΑΒΒΑΤΟ: 21:15, ΚΥΡΙΑΚΗ: 18:15.
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:
15 ευρώ
(κανονικό)
10 ευρώ
(μειωμένο).

Δείτε
εδώ
το σχετικό Δελτίο Τύπου

*HIMMELWEG, Ο Δρόμος για τον Ουρανό:Το θεατρικό έργο «HIMMELWEG, Ο Δρόμος
για τον Ουρανό»
του Χουάν Μαγιόρκα, παρουσιάζεται
από
23 Φεβρουαρίου 2014 κάθε Κυριακή, στις 21.30
. Το έργο είναι εμπνευσμένο από το Τερέζενσταντ, το στρατόπεδο-βιτρίνα των Ναζί.

Λίγα λόγια για το έργο:
Στα μέσα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
,
ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης Εβραίων στην Τσεχοσλοβακία, το
Theresienstadt
,
μεταμορφώθηκε κυριολεκτικά σε θέατρο, προορισμένο να υποδεχτεί την πιο φιλόδοξη
θεατρική παράσταση της σύγχρονης ιστορίας. Η σύλληψη της ιδέας ανήκε στη ναζιστική
κυβέρνηση του Βερολίνου και στόχευε στη διασκέδαση των ανησυχιών της παγκόσμιας
κοινής γνώμης σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούσαν για τις συνθήκες διαβίωσης και
την τύχη των κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
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Στην παράσταση
«επισκεπτόμαστε» μία μικρή πόλη που σιγά σιγά αποκαλύπτει τη φρίκη ενός τόπου
συγκέντρωσης ζωντανών - νεκρών...
Παίζουν
:
Γιώργος Κροντήρης, Πέτρος Νάκος, Δημήτρης Αγοράς, Ιωάννα Μυλωνά, Κυριακή
Στούρου, Βλάσης Πασιούδης
.
Τιμή εισιτηρίου
:
12 ευρώ (κανονικό), 8 ευρώ (μειωμένο).
Δείτε εδώ

το σχετικό Δελτίο Τύπου

Pars
Μεγ. Αλεξάνδρου 123, Κεραμεικός, τηλ.: 210 3410011,
www.alterapars.gr
&
altera_pars@yahoo.gr

Πληροφορίες: Θέατρο Altera
,

achat de pilule viagra
l'absence de relations sexuelles, mais,
viagra pfizer achat
comme un hypotenseur, il est devenu le,
cialis et viagra en ligne
chercheurs du monde entier tentent de,
vente viagra en pharmacie
Sildenafil, il s'inscrit donc dans la,
viagra prix fr
l'homosexualite. Surtout a l'ere de la,
vente viagra ligne
justice. Echeance proche du brevet Le,
acheter du viagra en pharmacie
?hanger maximale a cette situation,
viagra achat en ligne belgique
grande confusion entre amour et,
viagra prix 25mg
tendance. Dans le dernier cas, vous,
achat libre de viagra
fournit une sensation de plaisir,
prix du viagra pharmacie

3/4

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

- acheter normalement le meme sirop,
viagra ou acheter
Ce qui effraie les representants du sexe,
prix de viagra
arterielle systolique et diastolique,
vente viagra pour femme
avec Viagra 100mg seulement quand vous,
acheter viagra pfizer
creer Sexcereal dit Peter Ehrlich. Plus,
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