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INTERNATIONAL MIME FESTIVAL –Thessaloniki
DÉJÀ-VU? από τους Bodecker & Neander Company (Γερμανία / Γαλλία)
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, 21:00
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2
Το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, σε συνεργασία με την Inter Show Productions και το
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Mime Φεστιβάλ,
παρουσιάζουν την άκρως διασκεδαστική παράσταση DÉJÀ-VU? από τους Bodecker &
Neander Company (Γερμανία / Γαλλία).
Η παράσταση θα δοθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης
Μ2, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στις 21:00, από ένα δίδυμο, τους Bodecker & Neander, οι
οποίοι εδώ και δεκαετίες γεμίζουν μεγάλες θεατρικές αίθουσες, παρουσιάζοντας τη
δουλειά τους σε περισσότερες από 30 χώρες, σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική, γοητεύοντας
κοινό και κριτικούς.
Δυο κωμικοτραγικές φιγούρες, χωρίς λόγια, σχεδόν χωρίς σκηνικά, προσαρμόζουν την
παράσταση ανάλογα με το κοινό και παίζουν με τις αισθήσεις. Η χαρά, η έκπληξη, η
συγκίνηση, αλλά και η μαγεία που φτάνει στα όρια του θεάτρου, θα κάνει κάθε θεατή,
μικρό ή μεγάλο, να μπει για λίγο σε μια άλλη διάσταση!
Γεννημένος στο Schwerin, o Wolfram von Bodecker και στο Παρίσι ο Alexander Neander,
συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ως φοιτητές του φημισμένου Marcel
Marceau στο Παρίσι. Αποφοίτησαν από τη θρυλική σχολή του Marceau, Ecole International
de Mimodrame, και στη συνέχεια έκαναν περιοδείες σε όλο τον κόσμο ως συνεργάτες του
πριν δημιουργήσουν το δικό τους θίασο.
Το εξαιρετικό τους οπτικό θέατρο είναι γεμάτο μαγεία, ψευδαισθήσεις και χιούμορ, ενώ
ενσωματώνει στοιχεία από τον κινηματογράφο, το μαγικό φανό και το μαύρο κουτί του
θεάτρου.
Οι ιστορίες τους είναι εύθυμες και διασκεδαστικές, εγείρουν τη σκέψη ενώ ταυτόχρονα
έχουν και τραγικό χαρακτήρα.
https://www.youtube.com/watch?v=UcyvAzzgSqk

Με την υποστήριξη της EUNIC Θεσσαλονίκης

DÉJÀ-VU? από τους Bodecker & Neander Company (Γερμανία / Γαλλία)
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015
Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2 – 21:00
Τιμές εισιτηρίων: 18€, 15€, 12€ (μαθητικό, φοιτητικό, κάρτα ανεργίας)
Προπώληση: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Εκδοτήριο Πλατείας Αριστοτέλους,
ticketservices.gr

Το πρώτο Διεθνές Mime Φεστιβάλ είναι ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ παραστατικών τεχνών
μικρής φόρμας.
Κάποιες από τις πιο εντυπωσιακές και απόλυτα πρωτότυπες παραστάσεις του εξωτερικού,
όπου το λόγο αντικαθιστά μονάχα η έκφραση, παρουσιάζονται στις σκηνές του Μεγάρου
Μουσικής.
Το σώμα, η μουσική, τα εφέ, αλλά και όλες οι σύγχρονες τεχνικές του σωματικού θεάτρου
και του τσίρκου συνδυάζονται και δημιουργούν νέες φόρμες θεατρικής έκφρασης. Εδώ, οι
λέξεις παραμερίζουν και δίνουν τη θέση τους σε μια άλλου είδους «ομιλία»…
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