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Η εταιρεία κεάτρου Μικρόσ Βορράσ κα παρουςιάςει το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017, ςτισ 21.00,
ςτθ Μικρι Θεατρικι Σκθνι του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών το πολυβραβευμζνο ζργο του Βαςίλθ
Μαυρογεωργίου, «Κατςαρίδα».
Πζντε χρόνια μετά «Σο φαγείο» του Ιλάν Χατςόρ που ανζβθκε ςτο ςτρατόπεδο Κόδρα, ο Τάςοσ
Ράτηοσ κάνει restart ςτο κζατρο για ενιλικεσ και καλεί τουσ φίλουσ του Μικροφ Βορρά ςε ζνα
ντανταϊςτικό εξωφρενικό εγχείρθμα. Πρόκειται για μια παραγωγι με δφο θκοποιοφσ και τρεισ
μουςικοφσ ςε ζνα ςφγχρονο ανζβαςμα που φιλοδοξεί να προςεγγίςει το νεανικό, και όχι μόνο, κοινό
τθσ Θεςςαλονίκθσ.
Λίγα λόγια για το ζργο
Σο ζργο είναι ζνα αντι-θρωικό ντανταϊςτικό μιοφηικαλ και μιλάει για τισ απίκανεσ περιπζτειεσ μιασ
μικρισ κόκκινθσ κατςαρίδασ και τον διακαι πόκο τθσ να πραγματοποιιςει το όνειρό τθσ που δεν
είναι άλλο απ’ το ν’ ανζβει ςτο φεγγάρι.
Ένασ ντεντζκτβ, μία φάλαινα, τεράςτια παγόβουνα, ζνασ ποντικόσ, θ μικρι Θεανϊ, ζνασ εςκιμϊοσ
ακόμα και δραματοποιθμζνα ζντομα κα τθν ςυντροφεφςουν ς’ αυτό το δφςκολο και περιπετειϊδεσ
ταξίδι.
Θα γευτεί τθν προδοςία, κα τρζξει ςε υγροφσ υπονόμουσ κα χορζψει ςε ξζφρενουσ ρυκμοφσ κα
διαςχίςει ωκεανοφσ κα γευτεί τθν απόριψθ αλλά τίποτα δεν κα κλονίςει τθν πίςτθ τθσ, γιατί το
μοναδικό πράγμα που αξίηει ςτον κόςμο δεν είναι παρά να πραγματοποιιςει το όνειρό τθσ.

Σρεισ μουςικοί, με ζνα δαιμονιςμζνο βιολί, μία θλεκτρικι πεταλιζρα, και μία απόκοςμθ αλλά και
ευαίςκθτθ φωνι κα ςυντροφεφςουν, ηωντανά, τθ μικρι κατςαρίδα μασ ςτθν αναηιτθςθ του
«άπιαςτου».
Συντελεςτζσ
κθνοκεςία: Σάςοσ Ράτηοσ
κθνικό: Γιάννθσ Κατρανίτςασ
Μουςικι: Θοδωρισ Παπαδθμθτρίου
Επιμζλεια κίνθςθσ: Λζνα Μοςχά
Hair styling, μακιγιάη, κοςτοφμια: τζφανοσ Μπαμποφλθσ
Βίντεο: Γιάννθσ Σόμτςθσ
χεδιαςμόσ αφίςασ: Ηλίασ Κοτόπουλοσ
Επικοινωνία: Ζοφρα Ντία
Βοθκόσ ςκθνοκζτθ: Άρτεμισ Ζοφλθ
Βοθκόσ κινθςιολόγου: Μαρία Κζκθ
Παίηουν: Χριςτοσ Σςάβοσ, Κωνςταντίνοσ Φωτίου
Μουςικοί: Γιάννθσ Μαςτρογιάννθσ, Χριςτοσ Παςχαλίδθσ
Σραγοφδι: Αφροδίτθ Νικολιουδάκθ

-------------------------------------------------------------------------------------Ώρα έναρξησ: 21.00
Σιμή ειςιτηρίου:
7 € (κανονικό), 5 € (ανζργων, φοιτθτικό, ΑμεΑ)
ημεία Προπώληςησ:
- Εκδοτιρια Μονισ Λαηαριςτϊν, Κολοκοτρϊνθ 21
- τα καταςτιματα Seven Spots, Media Markt
- Ηλεκτρονικά ςτο viva.gr
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