Το Σπίτι της Κύπρου
σε συνεργασία
με το Πολιτιστικό Σωματείο Λεμεσού, «ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΙΟ»
σας προσκαλεί
τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018
και ώρα 7:00 μ.μ.
στην παρουσίαση του νέου μουσικοθεατρικού έργου
της Ειρήνης Χηράτου
«Σκαμμένοι Ουρανοί»
Χαιρετισμό θα απευθύνει
η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Σωματείου Λεμεσού
«ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΙΟ»
κα Καίτη Μιχαηλίδου

Ειρήνης Χηράτου
«Σκαμμένοι ουρανοί»

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη των
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, Ξενοφώντος 2Α, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 3734 934, Fax: 210 3734 904, email: spitycy@otenet.gr, www.spititiskyprou.gr

Πρόκειται για ένα έργο μουσικοθεατρικό, όπου μέσα από έναν λόγο,
κατά βάση, ποιητικό, ξεδιπλώνονται η ατέρμονη ελπίδα αλλά και η υπαρξιακή αγωνία ενός σύγχρονου ζευγαριού, που προσπαθεί να αντέξει το
«βάρος» μιας κρίσης οικονομικής (με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό).
(…)
«Η Αγάπη και η Μέρα έχουν κάτι κοινό και ξέρεις γιατί; Γιατί είναι και
οι δυό τους «θηλυκά».Το ξύπνημα της Αγάπης είναι σαν το ξεκίνημα
μιας μέρας δροσερής! Πού πήγε η τρυφερότητά σου Άννα; Έχουμε ένα
παιδί να μεγαλώσουμε»»…
Οι ασήκωτες αλήθειες δύο ανθρώπων διαφορετικών και τρεις παράλληλες διαδρομές: Του Νίκου, της Άννας και ενός πρωθυπουργού…
(…)
Και επειδή στη γραμματική (σοβαρά τώρα και χωρίς πλάκα) είμαι
«ατσίδα», δεν ήμουν πάντα καθαρίστρια, (μίλα κι εσύ ρε Βιβή), θέλω
να λάβετε υπόψη αυτό που θα σας πω γιατί κυριολεκτώ: «ΞΕΝΙΤΕΨΑΤΕ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»!
Ώσπου μια απρόβλεπτη επιστολή στην αλλαγή του χρόνου ακριβώς, έρχεται να «συντάξει» τρεις ή και περισσότερες ασύνταχτες ζωές με την πολυπόθητη κάθαρση! Τρεις ή και περισσότερες αλήθειες, που σχετίζονται
με την ευλογία ή την κατάρα της ανθρώπινης ύπαρξης, «μεσολαβούν»
τελετουργικά για το δικαίωμα όλων στη ζωή και τις απλές χαρές της!

Μουσική σύνθεση - Κείμενα - Διεύθυνση:
Ειρήνη Χηράτου
Τραγουδούν:
Γιάννης Θωμόπουλος
Μαριάννα Γκέκα
Παίζουν οι μουσικοί:
Βιβή Γκέκα, μαντολίνο
Ειρήνη Χηράτου, βιολί
Δημήτρης Σιδερής, όμποε
Σπύρος Κωστής, φαγκότο
Σταύρος Αγιαννιώτης, κιθάρα
Σόλης Μπαρκί, κρουστά
Αφήγηση κειμένων:
Μαριάννα Γκέκα
Ειρήνη Χηράτου
Φωτογραφίες και επεξεργασία οπτικού υλικού:
Νίκος Γράβαρης
Επιμέλεια εκδήλωσης:
Νίκη Μιχαηλίδου

