Θέατρο Μικρό Χορν
Αμερικής 10 Κολωνάκι
Τηλ.: 211 1826479
210 5232097

«To υπέροχό μου διαζύγιο»
της Geraldine Aron
Από την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Μικρό Χόρν
Ερμηνεύει η Φαίδρα Δρούκα
Σκηνοθεσία - σκηνικά - κοστούμια: Κοραής Δαμάτης
Μουσική: Δήμητρα Γαλάνη

«To υπέροχό μου διαζύγιο», η παράσταση που αγάπησε το κοινό με την Φαίδρα
Δρούκα ,σε σκηνοθεσία Κοραή Δαμάτη, λόγω μεγάλης επιτυχίας και μετά από τα
απανωτά sold out στο Από Μηχανής Θέατρο αλλάζει χώρο και από τις 27
Δεκεμβρίου μεταφέρεται στο Θέατρο Μικρό Χορν. Ένα απολαυστικό έργο γεμάτο
χιούμορ με εναλλαγή συναισθημάτων και συγκλονιστική ερμηνεία από την Φαίδρα
Δρούκα.
Θεατρικό Κουίζ: Ελάτε να βοηθήσουμε την Άντζελα!
Τί πιστεύεται ότι μπορεί να κάνει μία χαριτωμένη σαρανταπεντάρα, και
συγκεκριμένα η Άντζελα Κέννεντι Λίπσκυ, όταν ο ‘‘αγαπημένος’’ της σύζυγος την
εγκαταλείπει μετά από είκοσι χρόνια έγγαμης ζωής γεμάτης όρκους πίστης και
αφοσίωσης;
1) Τρελαίνεται απ’ τη χαρά της;
2) Σκέφτεται να διεκδικήσει τον πενηνταπεντάρη σύζυγο της από την
εικοσιτεσσάρων Μεξικανή ερωμένη του;
3) Αγοράζει βιτριόλι και ετοιμάζεται για επίθεση;
3) Παίρνει ό,τι χάπια βρει μπροστά της;

4) Κοιμάται με τον πρώτο τυχόντα;
5) Πάει σε ψυχίατρο;
6) Ξυρίζει το κεφάλι της;
7) Αρχίζει τις πλαστικές;
8) Τρέχει στα sex shop;
9) Πάει ταξίδια σε εξωτικά νησιά;
10) Προσπαθεί να ξαναερωτευθεί;
Στο Μικρό Χόρν, από τις 27 Δεκεμβρίου , η Φαίδρα Δρούκα θα δίνει όλες τις
απαντήσεις του κουίζ, ερμηνεύοντας την Άντζελα Κέννεντι Λίπσκυ στο έργο της
Geraldine Aron «ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΜΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟ».
Η Ιρλανδή συγγραφέας, με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και ζωντάνια, μάς παροτρύνει να
ζήσουμε μαζί με την χωρισμένη Άντζελα, όλες τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις
αποφάσεις, και τις καινούργιες εμπειρίες μιας γυναίκας που βρίσκεται στην πιο
κρίσιμη καμπή της ζωής της,…στο αναπάντεχο διαζύγιο! Μιας γυναίκας έξυπνης μεν
αλλά και παιδιάστικα αφελής -λόγω συζυγικών υποχωρήσεων- τρυφερής, δοτικής
αλλά και συνάμα φοβισμένης, επίσης λόγω συζυγικών υποχωρήσεων, χαρούμενης
και ταυτόχρονα θλιμμένης.
Μια από τις γυναίκες που συναντάμε κάθε μέρα.
Ίσως μια γυναίκα που βρίσκεται στην διπλανή πόρτα
Trailer παράστασης: https://www.youtube.com/watch?v=7M9AxkLZkJA&feature=youtu.be
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Ερμηνεία: Φαίδρα Δρούκα
Μετάφραση : Μαργαρίτα Δαλαμάγκα Καλογήρου
Σκηνοθεσία - Σκηνικά - Κοστούμια : Κοραής Δαμάτης
Μουσική: Δήμητρα Γαλάνη
Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας
Στην παράσταση «Το υπέροχό μου διαζύγιο» ακούγεται το τραγούδι «Οι Παλιές οι
Μέρες», μια πρωτότυπη σύνθεση σε στίχους Κοραή Δαμάτη, μουσική-ερμηνεία
Δήμητρας Γαλάνη και ενορχήστρωση Γιώργου Μπουσούνη.

INFO:
Μια παραγωγή του Από Μηχανής Θεάτρου
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Σάββατο στις 18:00
Κυριακή στις 20:30
Διάρκεια: 90΄
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Κανονικό: 15 €
Μειωμένο(Φοιτητικό/Ανέργων/ΑμεΑ) :12€
Ατέλεια : 5 €

Προπώληση εισιτηρίων:
https://www.viva.gr/tickets/theater/theatro-mikro-xorn/to-yperoxo-mou-diazygio/
Τηλέφωνο κρατήσεων : 211 1826479 και 210 5232097

