
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΑΝΑ 
Αμαξοστοιχία-Θέατρο «το Τρένο στο Ρουφ» 

ιδηροδρoμικός ταθμός Ρουφ, επί Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως, Προαστιακός Ρουφ, Αθήνα 
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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

Μουσικό Βαγόνι Orient Express 

Ακαμνζηνηρίαο - Θεάηξνπ 

το Σρένο στο Ρουυ 

 

«Fa(K)eBook Stories» 

 

 

 

Ζ Ακαμνζηνηρία-Θέαηξν το Σρένο στο Ρουυ ζπλεξγάδεηαη 
κε ηo κνπζηθό ζπγθξόηεκα Vice Versa θαη ηε ρνξνγξάθν Πέπη 
Εαχαροπούλου θαη παξνπζηάδνπλ ζην Μνπζηθό Βαγόλη Orient 
Express ηε κνπζηθνζεαηξηθή παξάζηαζε “FaKeBook Stories” 
ζε ζπλεξγαζία. 

Πξόθεηηαη γηα κηα πξωηόηππε παξάζηαζε, όπνπ ε κνπζηθή 
θαη ν ζύγρξνλνο ρνξόο αθεγνύληαη ηηο παξάιιειεο δωέο δύν λέωλ 
αλζξώπωλ, πνπ έρνπλ γλωξηζηεί ζην δηαδίθηπν, ζε κηα ζύγρξνλε 
κεγαινύπνιε ζαλ ηελ Αζήλα. Οη πξωηαγωληζηέο (2 ρνξεπηέο), 
έλαο άληξαο θαη κηα γπλαίθα πνπ ζηελ πξαγκαηηθή δωή δελ ζα 
επέιεγαλ πνηέ λα θάλνπλ παξέα, γίλνληαη «θίινη» ζην Facebook 
παξνπζηάδνληαο κηα πιαζηή εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπο. Οπζηαζηηθά 
όκωο δελ γλωξίδνληαη… 

Οη απιέο θαζεκεξηλέο θηλήζεηο γίλνληαη ρνξόο,  νη ζηίρνη ηωλ 
ηξαγνπδηώλ ζελάξην θαη νη ήρνη ηεο πόιεο κνπζηθή. 

           Σα ηξαγνύδηα (ειιεληθά θαη μέλα), ε πξωηόηππε κνπζηθή 
ζύλζεζε θαη νη ρνξνγξαθίεο, κε ηε βνήζεηα ερεηηθώλ εθέ θαη 
θωηηζκώλ, κεηαηξέπνπλ ην Μνπζηθό Βαγόλη ζηνλ πξνζωπηθό ρώξν 
ηωλ ραξαθηήξωλ, ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ηνπο, ζην κεηξό, ζην 
γπκλαζηήξην, ζηνπο πνιπζύρλαζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο θαη 
ηειηθά ζηνλ ρώξν πνπ ζα ζπλαληεζνύλ γηα πξώηε θνξά face to 
face. Ή fake to fake; 



ΤΝΣΔΛΔΣΔ :  

Μνπζηθή επηκέιεηα :     Vice Versa:  

Σξαγνύδη: Αλαζηαζία Έδελ                                                                                                     
Πηάλν, πιήθηξα: Άιθεζηηο Ραπηνπνύινπ                                                                                             
Κηζάξα, πλεπζηά: Φώηεο Μπιωλάο                                                                                                   
Κξνπζηά: ωθξάηεο Γαληάξεο                                                                                                                                                                   

 

Χνξνγξαθίεο : Πέπε Εαραξνπνύινπ 

Χνξεπηέο: Καηεξίλα Σζεθνύξα, ηέιηνο Κεθάιαο 

Φωηηζκνί : Γεκήηξεο Θενδωξόπνπινο                                                                                         

Ζρεηηθά εθέ: Vice Versa 

 

ΠΑΡΑΣΑΔΗ:    

Παξαζθεπή, άββαην ζηηο  9.30 κ.κ.  

& Κπξηαθή ζηηο  8.00 κ.κ.  

 

ΣΗΜΔ ΔΗΗΣΖΡΗΩΝ : 

Γεληθή Δίζνδνο  18 €  
Δείπλο προαηρεηηθό. ερβίρεηαη θαηά ηε δηάρθεηα ηοσ δηαιείκκαηος ηες 
παράζηαζες. Σηκή από € 17 αλά άηοκο 

 
 
Πληρουορίες  - Κρατήσεις θέσεων 
ΑΜΑΞΟΣΟΙΥΙΑ-ΘΕΑΣΡΟ «ΣΟ ΣΡΕΝΟ ΣΟ ΡΟΤΦ» 
ηδεροδροκηθός ηαζκός Ροσθ, επί ηες Λεωθ. Κωλζηαληηλοσπόιεως,  
Προαζηηαθός Ροσθ  
Σει  210-5298922 / 6937-604988 
θαζεκερηλά εθηός Δεσηέρας   10.00–14.00 & 18.00–22.00 
 
ΣΡΕΝΟΘΕΑΣΡΟ          
Μαθρσγηάλλε 5, Μεηρό Αθρόποιε 
Σει/fax  210-9243609  
Δεσηέρα – Σεηάρηε - άββαηο  10.00–18.00  
Σρίηε – Πέκπηε – Παραζθεσή   10.00–14.30 & 17.30–21.00 
 

Tickethour 

www.tickethour.com, Easypay Σράπεδας Πεηραηώς & 211 1805555 
 
 


