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H Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου μας ανανεώθηκε ριζικά. Ο νέος
σκηνοθέτης της ομάδα ο νεοσμυρνιός Αντώνης Κρόμπας δημιούργησε τους “ΤσιπουρART’’,
οι οποίοι πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία την πρώτη τους παράσταση το Σάββατο 21
και την Κυριακή 22 Ιουνίου 2014 στο Δημοτικό Πολυχώρο «Γαλαξίας».

Με τίτλο ‘’Πάμε σαν άλλοτε...’’ και υπό την καθοδήγηση του Αντώνη Κρόμπα οι
«ΤσιπουρART» παρουσίασαν μια συρραφή τριών μονόπρακτων αστικών κωμωδιών των
αρχών του 20ού αιώνα (“Ο θάνατος του Περικλέους”, “Η πώλησις της Αθηνάς” και “Μαύρη
παρηγοριά”) των Νικολάου Λάσκαρη και Δημήτρη Κορομηλά, που μας ταξίδεψαν σε μια
εποχή τόσο μακρινή και αθώα εκ πρώτης, αλλά τελικά τόσο οικεία και αναγνωρίσιμη γιατί
όπως είπε και ο ήρωας: ‘’δεν ξέρω τι ήτανε ο Περικλής, πάντως εμείς θα παραμείνουμε για
πάντα αδιόρθωτοι Ρωμιοί...’’.
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Η δημιουργία της νέας θεατρικής ομάδας ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2013 και παρά τη μικρή
διάρκεια ζωής της η «ΤσιπουART» κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες με μεράκι, ομαδικότητα
και άριστη συνεργασία των μελών της να παρουσιάσει ένα πολύ υψηλού επιπέδου
αποτέλεσμα. Υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση του νεοσμυρνιού και αγαπητού σε όλους
μας Αντώνη Κρόμπα οι «ΤσιπουART» κατάφεραν να εντυπωσιάσουν και να κερδίσουν
επάξια το χειροκρότημα όλων όσων γέμισαν την αίθουσα του «Γαλαξία». Για όσους δεν
πρόλαβαν να την παρακολουθήσουν το πιθανότερο είναι ότι η παράσταση θα συμπεριληφθεί
το Σεπτέμβριο στο πρόγραμμα των «Ιωνικών Γιορτών» .
Εμείς, θα θέλαμε να συγχαρούμε τον Αντώνη Κρόμπα για την επιτυχημένη ανανέωση της
θεατρικής ομάδας και τον επαγγελματισμό με τον οποίο αντιμετώπισε το όλο εγχείρημα,
αλλά και όλα τα μέλη των «ΤσιπουART» για τις ερμηνείες τους. Ευχόμαστε να συνεχίσουν
με το ίδιο κέφι και ενθουσιασμό να παράγουν πολιτισμό.

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:
Σκηνοθεσία: Αντώνης Κρόμπας
Σκηνογραφία: Σόνια Λιβά
Κοστούμια: Μυρτώ Καραπιπέρη
Κίνηση: Λουίζα Κούτρα
Μουσική επιμέλεια: Βασίλης Εφραιμίδης
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ :
“Ο θάνατος του Περικλέους”:
Ελισάβετ Γκέρκου, Θοδωρής Τσαβαλάς, Μαρίνος Γάσπαρης, Σοφία Σεμπέπου, Αλίκη Λουκά,
Μιχάλης Τσάκαλος, Σάκης Μάσχας.
“Η πώλησις της Αθηνάς”:
Παναγιώτης Καπασακάλης, Γιώργος Ευαγγελίδης, Εβίτα Λαγούρα, Γιάννης Δρακουλάκος,
Ρούλα Μαρίνου
“Μαύρη παρηγοριά”:
Ρένα Μαμαλούκα, Χρύσα Παύλου, Χρυσούλα Παπαζότου, Θοδωρής Σπηλιωτόπουλος,
Σταυρούλα Μούσιου, Αντρέας Μόγκριτς.
Προλόγισε η Ολυμπία Ιωσηφίδου.
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