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Πάτρα,  20 Σεπτεμβρίου 2013 

 

 

Προς τα Δημοτικά  Σχολεία  Αχαΐας    

   

Υπόψη κ. Διευθυντή 

 

 

Αγαπητέ κύριε ή κυρία, 

 

 

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας συνεχίζοντας τη σημαντική παρουσία του στα θεατρικά δρώμενα 

της πόλης μας και ειδικά στην  παιδική σκηνή με την παραγωγή αξιόλογων και ποιοτικών 

παραστάσεων,  θα παρουσιάσει  την σχολική χρονιά 2013-2014 το έργο «ΧΑΝΣΕΛ & 

ΓΚΡΕΤΕΛ: Στην Πρίζα!». 

 

 Ο Χάνσελ και η Γκρέτελ εγκαταλείπονται στο δάσος και στην προσπάθειά τους να 

επιβιώσουν, βρίσκουν καταφύγιο σ’ ένα ζαχαρωτό σπίτι, που αποδεικνύεται παγίδα μιας Μάγισσας. 

Με την εφευρετικότητα τους, καταφέρνουν να εξοντώσουν τη Μάγισσα και να επιστρέψουν σπίτι 

τους. 

 

Καλούμε τα παιδιά των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων  της Πάτρας και της 

ευρύτερης περιοχής να ταξιδέψουν μαζί μας σ΄ αυτό το διασκεδαστικό και ταυτόχρονα 

παιδαγωγικό θεατρικό ταξίδι.  

 

Θα δοθούν πρωινές παραστάσεις για τα σχολεία  στο θέατρο "Απόλλων", οι οποίες θα 

ξεκινήσουν στις 14  Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν έως τον   Δεκέμβριο. 

 

Ευχαριστώντας σας για την συμμετοχή σας στην πολυετή προσφορά του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Πάτρας στην παιδική σκηνή, σας καλούμε  να  εντάξετε την παρακολούθηση της  παράστασης   

μας στις δραστηριότητες του σχολείου σας. 

   

 Η τιμή του εισιτηρίου είναι 5 ευρώ.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 623730,  κ. Πηνελόπη Κοντοδήμου. 

 

  

                 Με εκτίμηση, 

 

                Θοδωρής Αμπαζής 

 

            Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας        



 «ΧΑΝΣΕΛ & ΓΚΡΕΤΕΛ: Στην Πρίζα!» 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ο Χάνσελ και η Γκρέεγκαταλείπονται στο δάσος και στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν, 

βρίσκουν καταφύγιο σ’ ένα ζαχαρωτό σπίτι, που αποδεικνύεται παγίδα μιας Μάγισσας. Με την 

εφευρετικότητα τους, καταφέρνουν να εξοντώσουν τη Μάγισσα και να επιστρέψουν σπίτι τους. 

  

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

 

 «Παραμυθομαγειρέματα!»: είναι  ένα πρωτότυπο τηλεοπτικό σόου μαγειρικής που μας 

παρουσιάζει ο Μανώλης και η οικογένεια του! 

 

 Μέσα στο στούντιο-θέατρο, με τη βοήθεια της κάμερας και της οθόνης, καθώς και μιας σειράς από 

μακέτες και αντικείμενα, μαγειρεύουν συνταγές, ζωντανεύουν και αφηγούνται το  παραμύθι 

«Χάνσελ και Γκρέτελ»,  και δίνουν την ευκαιρία στους θεατές, να κοιτάξουν «πίσω από την 

ιστορία». 

Με εναλλακτική χρήση αντικειμένων και με τη διπλή ιδιότητα του εικονολήπτη και του ηθοποιού, 

δίνουν στους μικρούς θεατές ιδέες για μορφές αφήγησης που βασίζονται στη φαντασία και 

αποδεικνύονται εντυπωσιακές!  

 

Ο Χάνσελ και η Γκρέτελ φεύγουν από το σπίτι του πατέρα, περιπλανώνται στο δάσος, 

αντιμετωπίζουν τη μάγισσα και τελικά… επιστρέφουν νικητές! 

«Για να κερδίσεις, πρέπει να παλέψεις.   

Όσο περισσότερο συνεχίζεις ν’ αγωνίζεσαι τόσο πιο πολύ θ’ ανταμειφθείς!» 

 

Μέσα από την περιπέτειά τους, τα δύο παιδιά γίνονται μαχητές της ζωής, ωριμάζουν και 

ενηλικιώνονται, αποκτούν γνώση! Στα καλά και στα άσχημα παραμένουν ενωμένοι σα γροθιά, 

δίνοντάς μας ένα σπουδαίο μάθημα για την υπέρτατη αξία της οικογένειας.  

 

 

Διασκευή- Ελεύθερη απόδοση: Παναγιώτης Φαφούτης, Κέννυ Μακλέλαν, Γιούλη Δούβου, 

Γιώργος Ρούφας, Μαντώ Κεραμιδά,  Λυδία Τζανουδάκη, Δημήτρης  Γκοτσόπουλος. 

Σκηνοθεσία: Κέννυ Μακ Λέλαν –Παναγιώτης Φαφούτης 

Παίζουν οι ηθοποιοί: 

Γιώργος Ρούφας- «Πατέρας» 

Μαντώ Κεραμιδά- «Μητριά κ Μάγισσα» 

Λυδία Τζανουδάκη -«Γκρέτελ» 

Δημήτρης Γκοτσόπουλος- «Χάνσελ» 

Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: Κέννυ Μακ Λέλαν 

Δραματουργία: Γιούλη Δούβου 

Μουσική: Γιώργος Δίπλας 

Κινησιολογία: Κατερίνα Αναλυτή 

Φωτισμοί: Γιώργος Παπανδρικόπουλος 

Βοηθός Σκηνοθέτης: Θανάσης Στασινός 

Θεατροπαιδαγωγικό Υλικό: Γιούλη Δούβου 

 

 


