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Αφιερωμένος στο Θέατρο είναι ο μήνας Απρίλιος των εκδηλώσεων «ΓΑΛΑΞΙΑΣ 2018» οι
οποίες συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία στο Δημοτικό Πολυχώρο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» στην
Κεντρική Πλατεία. Η δράση για το θέατρο περιλαμβάνει πολύ αξιόλογες παραστάσεις, με
ελεύθερη είσοδο...

Ο μήνας θεάτρου εγκαινιάστηκε με δέκα από τους καλύτερους comedians της Αθήνας, οι
οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους σε δυο σπαρταριστές Βραδιές Stand up Comedy που
διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης στις 30 και 31 Μαρτίου
στο Βar Restaurant Noble, εισάγοντας παράλληλα και μια καινούργια δράση του
Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου μας στις φετινές εκδηλώσεις «ΓΑΛΑΞΙΑΣ 2018».

Στη συνέχεια στη σκηνή του «ΓΑΛΑΞΙΑ» ανεβαίνουν γνωστοί ηθοποιοί, αλλά και νεότεροι
δημιουργοί που θα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν το έργο τους και να συστηθούν στο
θεατρόφιλο κοινό. Οι παραστάσεις θίγουν διαφορετικά θέματα, ακολουθώντας όλα τα
μονοπάτια της θεατρικής τέχνης, από την κωμωδία και το δράμα, ως το μουσικοχορευτικό,
το μονόλογο και το stand up…tragedy.

Μεταξύ των παραστάσεων που ξεχωρίζουν είναι το πολύ έξυπνο έργο Κασσάνδρα (26/4)
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που αυτοπροσδιορίζεται ως ...A stand up tragedy with broken English, με την Δέσποινα
Σεραφείδου.

Παρουσιάζονται το Σεξ Λεξικόν-Η επιστήμη του έρωτα (11/4) της Αγγελίτας Τσούγκου,
το
Ποιος ανακάλυψε την
Αμερική (12-13/4)
της
Χρύσας Σπηλιώτη και το
Μάρτυς μου ο Θεός (18/4)
με τον Ιωσήφ Ιωσηφίδη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη. Στις πολύ αξιόλογες
παραστάσεις συγκαταλέγεται και
Η Ευθαλία του Γαλατά (24/4)
η οποία είναι βασισμένη στη νουβέλα «Φαχισέ Τσίκα» του Θωμά Κοροβίνη. Η σκηνοθεσία
είναι της Ρέινας Εσκενάζυ, ενώ πρωταγωνιστεί και διασκευάζει θεατρικά η Νικολέττα
Βλαβιανού. Στις
25/4 «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν»
μια παράσταση- μαρτυρία για τη Γενοκτονία των Αρμενίων, μια παραγωγή του Πολιτιστικού
Οργανισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης, με την Χριστίνα Αλεξανιάν

Το πρόγραμμα του Γαλαξία θα συνεχιστεί ως τις αρχές Ιουνίου με συναυλίες, μουσικά
αφιερώματα, εκθέσεις, διαλέξεις, θεατρικές παραστάσεις, προβολές ταινιών, ντοκιμαντέρ,
ξεναγήσεις, όλα με ελεύθερη είσοδο.

H είσοδος στις εκδηλώσεις του “Γαλαξία” είναι δωρεάν για όλους.

Πληροφορίες: Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης,

Ελ. Βενιζέλου 16, 7ος όροφ., 17 121, Ν.Σμύρνη, Τηλ.:2132025922-926,
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