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Αµαξοστοιχία-Θέατρο «το Τρένο στο Ρουφ» 

Σιδηροδρoµικός Σταθµός Ρουφ, επί οδού Κωνσταντινουπόλεως,  
Προαστιακός Ρουφ, τηλ: 210 52.98.922 

 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΑΓΟΝΙ ORIENT EXPRESS 

 
«ΒΕΡΜΟΥΤ SONGS» 

 
Προγραµµατισµένη Πρεµιέρα : Παρασκευή 5 Νοεµβρίου 2010 

µέχρι το τέλος της σεζόν 
 

Εµπνευσµένη από τη δεκαετία των sixties είναι η νέα µουσική παράσταση µε τίτλο Βερµούτ songs 

που παρουσιάζει η Τατιάνα  Λύγαρη µε τους συνεργάτες της,  µετά ποτού και φαγητού, στο 

Μουσικό Βαγόνι Οrient Express του Τρένου στο  Ρουφ. Μια δεκαετία τολµηρή, δηµιουργική, 

ανθρώπινη, 100% νεολαιίστικη, µε αγώνες, οράµατα και συνθήµατα αλλά ταυτόχρονα µε µια 

υπερβατική ευφορία. Την ευφορία των ξέφρενων parties, της πολιτικής συνειδητοποίησης αλλά και 

του ροµαντικού έρωτα, του cheek to cheek µε το βερµούτ – το must ποτό της δεκαετίας – να κυλάει 

στις φλέβες όλων. Μια δεκαετία που τελείωσε µε τον Μάη του ’68, τους Rolling Stones και τον 

άνθρωπο να πατάει στο φεγγάρι. 

Σήµερα, στο άνοιγµα µιας νέας δεκαετίας, της αναζήτησης της κρίσης, των γρήγορων ρυθµών και του 

οne night stand, η παράσταση προσφέρει τη χαµένη αυτή ευφορία µέσα από µια οne night 

περιπλάνηση στη γλυκιά επίγευση του βερµούτ και των τραγουδιών που το συνόδευαν. 

Μια µικρή ιστορία πλέκεται ανάµεσα σε τραγούδια των «µουσικών συγκροτηµάτων των sixties”, ποπ 

και soft ροκ της εποχής, ελληνικά, ιταλικά και αγγλόφωνα, µπαλάντες αλλά και πρώιµο εναλλακτικό 

ροκ µε τους «συγκροτηµατίες» Θανάση Βλαβιανό (φωνή και ηλεκτρικό µπάσο),  Δανάη  Κατσαµένη 

(φωνή), Ανδρέα Σταµατόπουλο (πιάνο και πλήκτρα), Απόστολο Θεοδοσίου (ηλεκτρική και 

ακουστική κιθάρα, µπάσο) και Δηµήτρη Βαρζαµπετιάν (ντραµς και κρουστά). 

Η µουσική επιµέλεια είναι του Μηνά Ι. Αλεξιάδη, η σκηνοθετική επιµέλεια της Τατιάνας Λύγαρη, 

κοστούµια Ντόρα Λελούδα και Δανάη Κουρέτα, κείµενα Πλάτων Ανδριτσάκης, χορογραφίες Ζωή 

Χατζηαντωνίου, φωτισµοί  Δηµήτρης  Θεοδωρόπουλος και βοηθός σκηνοθέτις η Αλκυώνη 

Βαλσάρη. 

Οι θεατές, όπως πάντα, έχουν τη δυνατότητα να δειπνήσουν στο διάλειµµα της παράστασης στο 

ατµοσφαιρικό βαγόνι του Orient Express, που στεγάζει τη Μουσική Σκηνή του Τρένου στο Ρουφ. 

 



  
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:                                                                                  
Παρασκευή:  21.30                                                                                                                
Σάββατο:  21.30                                                                                                               
Κυριακή:  20.00  
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 100 λεπτά µε διάλειµµα για φαγητό 
 
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 
Γενική είσοδος: 20 € µε ένα απεριτίφ 
(Δείπνο προαιρετικό) 
 
 


