
ΚΕΘΕΑ RELOAD 4.0 
η τέχνη της απεξartησης 
 
Κυριακή 22/9 – Πέμπτη 26/9  
Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν Υπόγειο (Πεσμαζόγλου 5)  
ελεύθερη είσοδος 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

 

Κυριακή 22/9 – Πέμπτη 26/9, από τις 18.30 

«Φωτεινές Σκιές», προβολή/ εγκατάσταση  

Μία σκηνή θεάτρου σκιών στήνεται στο foyer του Θεάτρου Τέχνης.  Τα μέλη του 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ των Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα Θηβών, προβάλουν στο πανί τις 

δικές τους φιγούρες σκιών και απαγγέλουν μονολόγους που συμβολίζουν τη 

μετάβαση από τη «σκιά» της χρήσης και της πιάτσας, στο «φως» της πραγματικής 

ζωής με όνειρα, ανθρώπινες σχέσεις και αξιοπρέπεια.   

Διάρκεια: 20’ 

Παραγωγή: ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

Σύλληψη ιδέας-Μονόλογοι: Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

Video-μοντάζ: Αλέξανδρος Μαυρόγιαννης 

Κυριακή 22/9 

19.00 

«Περιμένοντας τον Γκοντό», θεατρική παράσταση  

Με αυτοσχεδιαστική διάθεση και δίνοντας ζωή στο “νεκρό” δέντρο του Γκοντό, η 

θεατρική ομάδα του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, παρουσιάζει αποσπάσματα του διάσημου 

έργου του Samuel Beckett.  

Διάρκεια: 45΄ 

Σκηνοθεσία/κείμενο – διδασκαλία & Μουσική επιμέλεια: Γιολάντα Καπέρδα  

Σκηνικά: Μαρία Νταλαούτη 

Ηθοποιοί: μέλη της θεατρικής ομάδας του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ  

20.30 

«Είμαστε όλοι αλλού», θεατρική παράσταση  

 

Μικρές αυτοτελείς ιστορίες που εκτυλίσσονται σ’ ένα σχολείο, με αφορμή την 

επίσκεψη ενός ψυχολόγου. Ιστορίες γνώριμες, γλυκόπικρες, διανθισμένες με 

χιούμορ  και σουρεαλισμό…ιστορίες που σίγουρα έχουν κάτι να μας πουν. 

Διάρκεια: 45΄ 



Σκηνοθεσία: Λίλα Μουτσοπούλου 

Ηθοποιοί: μέλη της θεατρικής ομάδας του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 

Δευτέρα 23/9 

19.15 

Ρετρό Χορωδία  

Παιδιά και έφηβοι, μαθητές του Κοινωνικού Ωδείου, μας πηγαίνουν ένα μουσικό 

ταξίδι στο χρόνο, μέσα από αγαπημένες ρετρό μελωδίες. 

Διάρκεια: 20’ 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ορέστης Γιαννάκης, Ηλέκτρα Θεολόγη 

20.00 

«Νυχτερινός Περίπατος - Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι», μουσική παράσταση 

Συναυλία με τραγούδια και κείμενα του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη. 

Διάρκεια: 90’ 

Ενορχήστρωση/ Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης  Μητσοτάκης 

Συντελεστές: ομάδα πολιτιστικού στεκιού του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ 

Τρίτη 24/9 

20.00 

«Ταξίδι στην Ελλάδα», μουσικοχορευτική παράσταση  

Παραδοσιακά τραγούδια και χοροί απ’ όλη την Ελλάδα.  

Διάρκεια: 100’ 

Ενορχήστρωση/ Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης  Μητσοτάκης 

Διεύθυνση Χορευτικής Ομάδας: Βαγγέλης Κουτσονάνος 

Συντελεστές: ομάδες μουσικής και χορού του πολιτιστικού στεκιού του ΚΕΘΕΑ 

ΔΙΑΒΑΣΗ. 

Τετάρτη 25/9 

20.00 

«Ο Επιθεωρητής», θεατρική παράσταση  

Η επικείμενη άφιξη ενός ανώτατου κρατικού υπαλλήλου αναστατώνει μια μικρή 

επαρχία της τσαρικής Ρωσίας, καθώς όλοι προσπαθούν να τον δωροδοκήσουν για 

να έχουν την εύνοιά του. Ο Νικολάι Γκόγκολ με αφορμή την ανθρώπινη ανοησία και 

απληστία, δημιουργεί ένα διαχρονικό έργο.  

Διάρκεια: 90’ 

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μικιός  

Ηθοποιοί: ομάδα θεάτρου του προγράμματος οικογένειας του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ  

Μουσική επιμέλεια: Αλέξανδρος Γκαμανής, Μαριάννα Παπαευθυμίου 

Πέμπτη 26/9 

19.15 

Αφρικανικά κρουστά, μουσική performance  



Η μουσική και οι αρχέγονοι αφρικανικοί ρυθμοί φέρνουν κοντά τα μέλη του ΚΕΘΕΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και την ομάδα κρουστών της LIMINAL. Αναζητήστε μαζί τους τον 
εσωτερικό σας ρυθμό και αφεθείτε με πάθος σ’ αυτό το πρωτότυπο μουσικό ταξίδι.  
Διάρκεια: 15’  
Επιμέλεια δράσης: Σάντρα Δομβρου, Ακριβή Μπερδεμπέ 
 
20.00 

«Μπάντα της Στροφής», συναυλία & θεατρικό δρώμενο 

Οι έφηβοι του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, έχοντας στο πλευρό 

τους τον Στάθη Δρογώση, θα πλημμυρίσουν τη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης με 

αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Τη συναυλία θα 

συμπληρώσουν, θεατρικό δρώμενο των μελών, υπό την καθοδήγηση της Μαρίας 

Αλιφέρη (εθελόντριας θεάτρου στο ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ), αλλά και αποσπάσματα από 

τη ραδιοφωνική εκπομπή Επί Τόπου Στροφή στο Πρώτο Πρόγραμμα όπου 

ακούγονται οι Δήμητρα Γαλάνη, Γιώτα Νέγκα, Νατάσσα Μποφιλιου, Κώστας 

Λειβαδάς, Μαρία Αλιφέρη και Στάθης Δρογώσης. 

Διάρκεια: 190’  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Η εκδήλωση ΚΕΘΕΑ RELOAD 4.0 πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη και 
φιλοξενία του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Τόνια Καστριώτη 
Υπεύθυνη Εξεύρεσης Πόρων ΚΕΘΕΑ 
2108847752, fundraising@kethea.gr 
 

https://ketheart.wordpress.com/
http://www.theatro-technis.gr/

