ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΑΝΑ
Αµαξοστοιχία-Θέατρο «το Τρένο στο Ρουφ»
Σιδηροδρoµικός Σταθµός Ρουφ, επί οδού Κωνσταντινουπόλεως,
Προαστιακός Ρουφ, τηλ: 210 52.98.922

WAGON-BAR
«ΤΟ ΓΑΪΔΟΥΡΟΚΑΛΟΚΑΙΡΟ»
της Lucy Maurice
Προγραµµατισµένη Πρεµιέρα : Τρίτη 2 Νοεµβρίου 2010
µέχρι το τέλος της σεζόν

Το Wagon-Bar της Αµαξοστοιχίας - Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ παρουσιάζει
το θεατρικό έργο «Το Γαϊδουροκαλόκαιρο» της αγγλίδας συγγραφέως Lucy Maurice,
σε σκηνοθεσία Τατιάνας Λύγαρη, από την Τρίτη 2 Νοεµβρίου.
Το παλιό ξύλινο φορτηγό βαγόνι µε την µοναδική πατίνα του χρόνου, το οποίο
χρησιµεύει ως χώρος υποδοχής των θεατών, εγκαινιάζεται τώρα από την Τατιάνα
Λύγαρη και ως θεατρική σκηνή. Ταυτόχρονα διατηρεί, λόγω της διαδραστικότητας της
παράστασης, και την κύρια χρήση του ως bar, όπου οι θεατές µπορούν να
παραγγέλνουν τα ποτά τους στις 2 ηθοποιούς – σερβιτόρες και να τα απολαµβάνουν σε
όλη τη διάρκεια της παράστασης.
Η Ανατολή Αθανασιάδου ως Λόρα και η Μαρίνα Πολυµέρη ως Στέφη
σερβίρουν ποτά και αχνιστούς καφέδες στους βιαστικούς ταξιδιώτες του
σιδηροδροµικού σταθµού αλλά και στους θεατές του Wagon-Bar του Τρένου-Θεάτρου.
Μοιράζονται µαζί τους, ενώ υποδύονται 8 διαφορετικούς ρόλους, τους φόβους
και τις αποτυχίες τους, τις ελπίδες και τα ανεκπλήρωτα όνειρά τους, τις λανθασµένες
επιλογές και τις εξαρτήσεις τους ψάχνοντας µία διέξοδο στη µίζερη ζωή τους, µια
ανάσα, µια φωτεινή ηµέρα, ένα τελευταίο µικρό καλοκαιράκι στην αδιέξοδη ζωή τους.
Τι θα συµβεί όµως, όταν ένα ήσυχο κυριακάτικο απόγευµα στο πολυσύχναστο
καφέ του σιδηροδροµικού σταθµού η µηχανή του καπουτσίνο σπάσει;
Το έργο, γεµάτο χιούµορ και ευαισθησία έχει τίτλο στο πρωτότυπο Indian
Summer. Ανέβηκε για πρώτη φορά στο Upstairs του Landor Theatre του Λονδίνου το
1996, έχει παιχτεί σε Αγγλία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία και έχει λάβει το 1ο
βραβείο καλύτερου έργου και βραβείο α΄ γυναικείου ρόλου στο φεστιβάλ της Pahiatua
το 2002.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ :
Μετάφραση: Μενέλαος Καραντζάς
Σκηνοθεσία : Τατιάνα Λύγαρη
Κοστούµια : Ιουλία Σταυρίδου
Φωτισµοί : Δηµήτρης Θεοδωρόπουλος
Βοηθός σκηνοθέτης : Αλκυώνη Βαλσάρη
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ :
Ανατολή Αθανασιάδου, Μαρίνα Πολυµέρη
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:
Τρίτη:
21.30
Τετάρτη:
21.30
Πέµπτη:
21.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (περιλαµβάνει ένα ποτό):
Γενική είσοδος: 20 €
Φοιτητικό: 16 €

