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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Το θεατρικό έργο «Το όνομά μου είναι Εύα.», μας αφηγείται την τραγική
ιστορία μίας νεαρής γυναίκας, της οποίας η ζωή είναι γεμάτη απογοητεύσεις.
Η ιστορία επικεντρώνεται σε μία περίοδο της ζωής της, όπου τα πράγματα
φαίνονται για πρώτη φορά να πηγαίνουν καλά γι’ αυτήν, ωστόσο η μοίρα της για
άλλη μια φορά την φέρνει στην δύσκολη θέση να πάρει αποφάσεις που θα της
αλλάξουν την ζωή.
Ούσα ταλαντούχα τραγουδίστρια, γρήγορα αποκτά μεγάλη φήμη, κάτι που ούτε η
ίδια γνώριζε πως επιζητούσε. Η φήμη την οδηγεί σε μεγάλη επιτυχία και σε μία
παράνομη σχέση με έναν παντρεμένο άντρα.
Η τραγική στροφή-εξέλιξη στην ιστορία έρχεται όταν μαθαίνει πως είναι έγκυος.
Καλείται να διαλέξει ανάμεσα στην ζωή του παιδιού της, στον εραστή της και στην
δόξα. Τελικά επιλέγει το πρώτο. Όταν όμως το παιδί κάποια στιγμή φτάνει να
αγνοείται, πρέπει η ίδια να δώσει απαντήσεις για το τι έχει κάνει..
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«Το όνομα μου είναι Εύα» και όλοι οι συντελεστές που το πλαισιώνουν,
συνεπάρουν το κοινό σε ένα αγωνιώδες ταξίδι που μιλά στα βάθη της ψυχής μέσα
από την Ελληνική μουσική, το ζωντανό τραγούδι και την σκηνική δράση. Οι θεατές
βιώνουν από την αρχή του έργου μέχρι λίγο πριν το τέλος του, μια κατάσταση
διαρκούς αγωνίας, προσπαθώντας να λύσουν το μυστήριο για το τι απέγινε το
παιδί της Εύας. Και όλο αυτό διαδραματίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του, μπροστά
από ένα σκηνικό Ελληνικών μπουζουκιών, βασισμένο στα τραγούδια της Τζένης
Βάνου. Σε μια προσπάθεια μύησης των νεότερων γενεών στην μουσική του
παρελθόντος και ταυτόχρονα αναβίωσης για τις παλαιότερες γενιές, των στιγμών
της νεότητας τους.

Στο θέατρο Alumnae – 70 Berkeley Street

Για 6 μόνο παραστάσεις:
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 – 8:00 PM
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 – 8:00 PM
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 – 8:00 PM
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 – 8:00 PM
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 – 2:00 PM
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 – 7:00 PM

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γιώργος Σκανδάλης
Διεύθυνση Παραγωγής: Ελισσαίος Κυρίλλου

Παίζουν: Μιχαλίτσα Κατσιλήρα, Χριστίνα Χούτρη, Γεωργία Νάζου, Γιώργος
Κεφάλας, Ανδρέας Μπατάκης, Γιάννης Κουκουβλής, Αναστασία Μπότου,
Σταυρούλα Καρνούσκου και η Νάνσυ Αθανασοπούλου-Μυλωνά.

Για εισιτήρια καλέστε στο 416-301-9290 ή αγοράστε online στο
www.tentoneproductions.com

Παραγωγή: Ten Tone Productions

Don't Miss

2/2

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tentoneproductions.com%2F&h=ATMBxpO7hJ_aaTbBG4KNqF4TFbXGmETEBBIRlkJGAewSrDzI3x0C-_OsdsMM4-H3HtbfQNYMwHHOhML7qZS2nq-0DMA8WfOsHbRdX9R67RmmJwQCjx2Xun1EtL0MS901Mkl5TKUEeG7sslw44QUTIhYj4NA

	Άρωμα Ελλάδας στον Καναδά: Το όνομά μου είναι Εύα
	Το θεατρικό έργο «Το όνομά μου είναι Εύα.», μας αφηγείται την τραγική ιστορία μίας νεαρής γυναίκας, της οποίας η ζωή είναι γεμάτη απογοητεύσεις.
	Η ιστορία επικεντρώνεται σε μία περίοδο της ζωής της, όπου τα πράγματα φαίνονται για πρώτη φορά να πηγαίνουν καλά γι’ αυτήν, ωστόσο η μοίρα της για άλλη μια φορά την φέρνει στην δύσκολη θέση να πάρει αποφάσεις που θα της αλλάξουν την ζωή. Ούσα ταλαντούχα τραγουδίστρια, γρήγορα αποκτά μεγάλη φήμη, κάτι που ούτε η ίδια γνώριζε πως επιζητούσε. Η φήμη την οδηγεί σε μεγάλη επιτυχία και σε μία παράνομη σχέση με έναν παντρεμένο άντρα. Η τραγική στροφή-εξέλιξη στην ιστορία έρχεται όταν μαθαίνει πως είναι έγκυος. Καλείται να διαλέξει ανάμεσα στην ζωή του παιδιού της, στον εραστή της και στην δόξα. Τελικά επιλέγει το πρώτο. Όταν όμως το παιδί κάποια στιγμή φτάνει να αγνοείται, πρέπει η ίδια να δώσει απαντήσεις για το τι έχει κάνει..  «Το όνομα μου είναι Εύα» και όλοι οι συντελεστές που το πλαισιώνουν, συνεπάρουν το κοινό σε ένα αγωνιώδες ταξίδι που μιλά στα βάθη της ψυχής μέσα από την Ελληνική μουσική, το ζωντανό τραγούδι και την σκηνική δράση. Οι θεατές βιώνουν από την αρχή του έργου μέχρι λίγο πριν το τέλος του, μια κατάσταση διαρκούς αγωνίας, προσπαθώντας να λύσουν το μυστήριο για το τι απέγινε το παιδί της Εύας. Και όλο αυτό διαδραματίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του, μπροστά από ένα σκηνικό Ελληνικών μπουζουκιών, βασισμένο στα τραγούδια της Τζένης Βάνου. Σε μια προσπάθεια μύησης των νεότερων γενεών στην μουσική του παρελθόντος και ταυτόχρονα αναβίωσης για τις παλαιότερες γενιές, των στιγμών της νεότητας τους.  Στο θέατρο Alumnae – 70 Berkeley Street  Για 6 μόνο παραστάσεις: Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 – 8:00 PM Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 – 8:00 PM Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 – 8:00 PM Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 – 8:00 PM Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 – 2:00 PM Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 – 7:00 PM  Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γιώργος Σκανδάλης Διεύθυνση Παραγωγής: Ελισσαίος Κυρίλλου  Παίζουν: Μιχαλίτσα Κατσιλήρα, Χριστίνα Χούτρη, Γεωργία Νάζου, Γιώργος Κεφάλας, Ανδρέας Μπατάκης, Γιάννης Κουκουβλής, Αναστασία Μπότου, Σταυρούλα Καρνούσκου και η Νάνσυ Αθανασοπούλου-Μυλωνά.  Για εισιτήρια καλέστε στο 416-301-9290 ή αγοράστε online στο www.tentoneproductions.com  Παραγωγή: Ten Tone Productions
	Don't Miss


