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ΘΕΑΤΡΟ BROADWAY
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Το δημοφιλέστερο μιούζικαλ του Ελληνικού κινηματογράφου
του αξέχαστου σκηνοθέτη & σεναριογράφου ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΛΙΑΝΙΔΗ
και της FINOS FILM σε μουσική του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη ΜΙΜΗ
ΠΛΕΣΣΑ και στίχους ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ για πρώτη φορά στη
σκηνή σε Θεατρική διασκευή - σκηνοθεσία ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΛΑΡΗ
Για πρώτη φορά στην θεατρική σκηνή ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧOΣ
Στον ρόλο του Παναγή o ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΥΜ. 25€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ–ΩΡΑ ΑΝΑΧ. 17:00
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ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Το
δημοφιλέστερο
μιούζικαλ
του
Ελληνικού
κινηματογράφου
του αξέχαστου σκηνοθέτη & σεναριογράφου ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΛΙΑΝΙΔΗ και
της FINOS FILM σε μουσική του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑ
και στίχους ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ για πρώτη φορά στη σκηνή Για
πρώτη φορά στην θεατρική σκηνή ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧOΣ
ερμηνεύει τα τραγούδια της παράστασης με ζωντανή ορχήστρα
υπό τη διεύθυνση του ΑΝΤΩΝΗ ΓΟΥΝΑΡΗ Στον ρόλο του Παναγή
o ΓΙΑΝΝΗΣΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Ενα ταξίδι στην μαγευτική Ύδρα της δεκαετίας του '60, που όπως έλεγε ο
Δημήτρης Χόρν... «έχεις την αίσθηση ότι όλα είναι μέσα στο φώς - τίποτε δεν
μένει κρυμμένο, ούτε και οι αμαρτίες των ανθρώπων»..., θα ξαναζήσουν οι
θεατές μέσα απο την ταινία σύμβολο του καλού Ελληνικού κινηματογράφου
και παράλληλα ένα επετειακό και πολιτιστικό γεγονός, αφού στις 2
Δεκεμβρίου του 2018 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την πρώτη προβολή
της. Οι ερμηνείες της αφρόκρεμας των ηθοποιών που λατρεύτηκαν, τα
τραγούδια και οι μελωδίες που άφησαν εποχή, τα γεμάτα Ελληνικό φως
σκηνικά και οι απίστευτες κωμικές στιχομυθίες και ατάκες του σεναρίου που
γαλούχησαν γενιές και γενιές, παίρνουν πάλι ζωή σε μια λαμπερή
υπερπαραγωγή
με
34
ηθοποιούς,
μουσικούς,
χορευτές στο
«καινούργιο» ΘΕΑΤΡΟ Broadway, σε θεατρική διασκευή-σκηνοθεσία
του Γιώργου Βάλαρη, που έχει σφραγίσει τα τελευταία χρόνια την Αθηναϊκή
θεατρική σκηνή με πολλές εμπορικές επιτυχίες. Με σεβασμό αντάξιο της
ιστορίας του Ελληνικού μιούζικαλ που αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο,
πλημμυρισμένο από τα τραγούδια «Θα πιώ απόψε το φεγγάρι», «Άνοιξε
πέτρα», «Καμαρούλα μια σταλιά», «Ο άντρας που θα παντρευτώ»κ.ά. σε
μουσική του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη και μαέστρου Μίμη Πλέσσα, σε
σκηνογραφία του Μανόλη Παντελιδάκη, υπό τη μουσική διεύθυνση του
καταξιωμένου μουσικοσυνθέτη και ενορχηστρωτή Αντώνη Γούναρη και την
ζωντανή εμφάνιση για πρώτη φορά σε θεατρική σκηνή του πλέον
χαρισματικού και αγαπημένου σύγχρονου ερμηνευτή Γιάννη Πλούταρχου, οι

μεγαλύτεροι θα ερωτευτούν ξανά και οι νεότεροι θα ζήσουν στιγμές που
έγραψαν ιστορία. Την παράσταση θα φιλοξενήσει το ιστορικό θέατρο της οδού
Πατησίων (και Αγ. Μελετίου 61), «Broadway», που ανακαινίζεται ριζικά και
διαμορφώνεται σε ένα σύγχρονο θέατρο χωρητικότητας 700 θέσεων,
ανοίγοντας και αυτό μία νέα σελίδα στην σημαντική 45χρονη ιστορία του.

Υπόθεση:
Ένας μανιώδης ραλίστας, ο Πέτρος (Θανάσης Ευθυμιάδης) γιός εργολάβου
οικοδομών, ο οποίος αδιαφορεί παντελώς για την παλιομοδίτικη κατά τη γνώμη
του δουλειά του πατέρα του (Τάσος Κωστής), μαθαίνει εμπιστευτικά ότι σε
κάποιο άγονο νησί πρόκειται να γίνουν μεγάλα τουριστικά έργα κι αποφασίζει να
δραστηριοποιηθεί για να μην χάσει την μερίδα του λέοντος. Προτείνει και πείθει
τον πατέρα του να αγοράσουν οικόπεδα, αλλά το μυστικό, χάρη στον αφελή αλλά
πονηρούλη κολλητό του τον «Γρίπη» (Γιώργος Γαλίτης) φθάνει και στα αυτιά της
Φλώρας (Ζέτα Δούκα), δυναμικής, όμορφης και γνωστής ιδιοκτήτριας κλαμπ
στην Αθήνα. Η Φλώρα καταφθάνει στο νησί πριν από τον Πέτρο και ξεκινάει να
ρίχνει τα δίχτυα της ώστε να εξαγοράσει πρώτη γη για να κάνει τις επενδύσεις της.
Η συνάντηση του Αθηναίου ζεν πρεμιέ ραλίστα και της πανέξυπνης και σικάτης
Αθηναίας Φλώρας, ως ανταγωνιστές, ταράζει τα νερά στο νησί αλλά και τις καρδιές
κάποιων κατοίκων που τα βέλη του έρωτα τις καρφώνουν και τις ξεσηκώνουν. Η
Μαρίνα (Μαρία Κορινθίου), η κόρη του ταβερνιάρη του Παναγιώτη (Γιάννης
Βογιατζής), ερωτεύεται τον Πέτρο, ενώ η όμορφη Φλώρα καταγοητεύει τους
άνδρες του νησιού και ιδιαίτερα τον λεβέντη ψαρά Νικόλα (Παναγιώτης
Πετράκης), προκαλώντας πόνο στην καρδιά αλλά και ζήλια στην ανυποψίαστη
μνηστή του Χρύσα (Αγγελική Λάμπρη)... Εντελώς αναπάντεχα όμως, ο έρωτας
τυφλώνει με την πρώτη ματιά την Φλώρα όταν αντικρύζει τον κομψό και με
ευγενική καταγωγή Ιάσωνα (Γιώργος Βάλαρης) γιό της Αρχόντισσας του νησιού
(Έφη Παπαθεοδώρου) η οποία ανησυχεί για τα τεκταινόμενα στο νησί και εκεί
τα πράγματα περιπλέκονται... Το τι θα συμβεί θα το δείτε στην σκηνή του
Broadway μέσα από μια παράσταση με άρωμα Ελλάδας, με πολύ γέλιο,
αναπάντεχες εξελίξεις και καταπληκτικό φινάλε !
Πρωταγωνιστούν:
Ζέτα Δούκα, Θανάσης Ευθυμιάδης, Μαρία Κορινθίου, Παναγιώτης
Πετράκης, Γιώργος Γαλίτης, Αγγελική Λάμπρη, Γιώργος Βάλαρης, Πέτρος
Ξεκούκης, Αιμίλιος Ράφτης, Ηρώ Δημητριάδου και ο Τάσος Κωστής.
Στον ρόλο της αρχόντισσας η Έφη Παπαθεοδώρου
Στον ρόλο του Παναγή, μετά απο 50 χρόνια, σε μία εμφάνιση σταθμό ο Γιάννης
Βογιατζής
Μαζί τους στο τραγούδι η Άρτεμις Ματαφιά πλαισιωμένη από χορευτές και
ηθοποιούς.
Τα τραγούδια της παράστασης ερμηνεύει ζωντανά στην σκηνή ο Γιάννης
Πλούταρχος
Συμμετέχει 7μελής ζωντανή ορχήστρα υπό τη μουσική διεύθυνση του Αντώνη
Γούναρη

ΤΙΜΗ ΣΥΜ. 25€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΩΡΑ ΑΝΑΧ. 17:00

