ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΑΝΑ
Αμαξοστοιχία-Θέατρο «το Τρένο στο Ρουφ»
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τηλ: 210 52.98.922
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παιδική κηνή
Ακαμνζηνηρίαο - Θεάηξνπ

ηο Σρένο ζηο Ροσθ
Ηλία Μαμαλάκη

ΣΟ ΔΙΑΣΗΜΟΣΡΕΝΟ
ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΙΓΝΑΣΙΟΤ ΡΟΔΟΛΦΟΤ
ΝΣΕ ΛΟ ΥΟΤΠΑ ΓΚΛΟΤΠΑ

Το Τρένο ζηο Ροσθ είλαη έλα αιιηώηηθν ηξέλν. Λσρειηθά
αθνπκπηζκέλν ζηελ απνβάζξα ηνπ ζηαζκνύ Ρνπθ θξύβεη ζηα βαγόληα
ηνπ κηα θαξδηά πνπ ρηππάεη δπλαηά γηα ηηο Σέρλεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό. ’
απηό ην ηξέλν θαη ζ’ απηή ηελ απνβάζξα ζπλαληήζεθαλ πξηλ ρξόληα ε
Σαηιάνα Λύγαρη θαη ν Ηλίας Μαμαλάκης.
Έλαο κάγεηξαο ζπγγξαθέαο θαη κηα εζνπνηόο ζθελνζέηηο, από
δηαθνξεηηθνύο δξόκνπο ν θαζέλαο, βξήθαλ ηελ άθξε, αγαπήζεθαλ θαη
μεθίλεζαλ ηαμίδηα καθξηλά καδί κε ηνπο κηθξνύο αιιά θαη ηνπο κεγάινπο
ηνπο θίινπο.

Απηόλ ηνλ ρεηκώλα επηβηβάδνληαη ζην «Διαζηημόηρενο ηοσ

Κσρίοσ Ιγνάηιοσ Ροδόλθοσ Νηε Λος Χούπα Γκλούπα» ηελ πξώηε παξνπζία ηνπ ζπγγξαθέα ζην παηδηθό ζέαηξν - θαη θεύγνπλ
γηα έλα απίζαλν δηαζηεκηθό ηαμίδη.
Ήξσαο ηνπο ν θύξηνο Ηγλάηηνο Ρνδόιθνο Ληε Ινο Χνύπα Γθινύπα.
Έλαο κέγαο ηαμηδεπηήο, πεξηεγεηήο, αιιά θαη δηάζεκνο θαινθαγάο.
Πνπ ηα θαηαθέξλεη θαη ζηα ειεθηξνληθά. Θαπεηάληνο ζε έλα
δηαζηεκόηξελν πνπ γίλεηαη δηαζηεκόπινην, ππνβξύρην, αεξνπιάλν,
ειηθόπηεξν αιιά θαη ηαμηδεύεη κέζα ζηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν. Ο θύξηνο
Ηγλάηηνο καδί κε ην αρηύπεην πιήξσκα απηνύ ηνπ απίζαλνπ ππεξηξέλνπ
θαη ηνπο κηθξνύο ηνπ επηβάηεο επηζθέπηνληαη ην Κεζαησληθό Παξίζη,
ηνπο Γαιαμίεο ηνπ Ζξαθιέα, ηε άκν ηνπ Ππζαγόξα, ηελ Θξήηε ηνπ
Γαίδαινπ θαη ηνπ Ίθαξνπ, αιιά θαη ηα παιάηηα ηεο ςεινκύηαο
Θιενπάηξαο.
Σν ηαμίδη γεκάην πεξηπέηεηεο θαη ρηνύκνξ απνθαιύπηεη κπζηθνύο
ηόπνπο, κεγάιεο πξνζσπηθόηεηεο αιιά θαη… λόζηηκα θαγεηά πνπ
πξνζθέξνπλ ηειηθά ηε γλώζε πνπ ρηίδεη γεξά ην κέιινλ!
Πνύ γελλήζεθε ε ζύγρξνλε δεκνθξαηία; Πώο πήξε ην όλνκά ηνπ ν
Γαιαμίαο; Πνηα ήηαλ ε κεγάιε αδπλακία ηεο Θιενπάηξαο;

Πώο ν

Ππζαγόξαο ράξαμε ζηελ άκκν ηα πξώηα ηνπ ζρήκαηα; ια ηα
εξσηήκαηα βξίζθνπλ
βηληενπξνβνιέο,

ηελ

ρνξεπηηθά,
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ηξαγνύδηα

ηνπο
θαη

κέζα
ηηο

από

κνπζηθή,
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ηαιαληνύρσλ εζνπνηώλ.
«Για να ηαξιδέτεηε μαδί μαρ», ιέεη ν ζπγγξαθέαο, «σπειάδεζηε ένα
διαγαλαξιακό διαβαηήπιο, ηα παπούηζια ζαρ με σονηπέρ ζόλερ κι όλα ηα
ςπόλοιπα αθήζηε ηα ζηον καπεηάνιο ηος Διαζηεμόηπενος!»

ΤΝΣΕΛΕΣΕ :
θελνζεζία : Σαηηάλα Ιύγαξε
θεληθά – θνζηνύκηα : Ληόξα Ιεινύδα, Γαλάε Θνπξέηα
Κνπζηθή: Άιθεζηηο Ραπηνπνύινπ
ηίρνη: Κελάο Η. Αιεμηάδεο
Φσηηζκνί: Γεκήηξεο Θενδσξόπνπινο
Χνξνγξαθίεο : Εσή Χαηδεαλησλίνπ
Βίληεν – Κνληάδ: Alessandro Spiliotopulos
Βνεζόο ζθελνζέηηο : Αιθπώλε Βαιζάξε
ΠΑΘΖΟΤΝ (με αλθαβεηική ζειπά): Κηράιεο Αθνιαγηάλ, Γάθλε
Θαθεηδή, Παλαγηώηεο Θιίλεο, ηέθε Πνπινπνύινπ θαη Θσλζηαληίλνο
Σδαλνθσζηάθεο
ΠΑΡΑΣΑΕΘ:
άββαην ζηηο 5.00 κ.κ.
& Θπξηαθή ζηηο 11.00 π.κ. θαη 3.00 κ.κ.
Παραζηάζεις για ζτολεία
Σξίηε – Σεηάξηε – Πέκπηε – Παξαζθεπή ζηηο 10.00 π.κ.
ΣΘΜΕ ΕΘΘΣΗΡΘΩΝ :
Γεληθή Δίζνδνο 15 €
ρνιεία 9 €

Πληπουοπίερ - Κπατήσειρ θέσεων
Αμαξοστοισία-Θέατπο «το Τπένο στο Ροςυ»
ηδεροδροκηθός ηαζκός Ροσθ, επί ηες Λεωθ. Κωλζηαληηλοσπόιεως,
Προαζηηαθός Ροσθ,
ηει: 210-5298922 / 6937-604988
θαζεκερηλά εθηός Δεσηέρας : 10.00–14.00 & 18.00–22.00
ΤΡΕΝΟΘΕΑΤΡΟ
Μαθρσγηάλλε 5-7, Μεηρό Αθρόποιε
ηει/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

