
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στους ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ μας! Έλληνες
ανεβάζουν Θεατρική Παράσταση στα Ελληνικά στην
ΚΑΡΔΙΑ του ΚΑΝΑΔΑ! (ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)
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«Η ΕΠΙΛΟΓΗ» το θεατρικό έργο του Γιώργου Σκανδάλη που κάνει πρεμιέρα στις 11
Νοεμβρίου, στο Θέατρο Alumnae στο Τορόντο (Καναδάς) έρχεται να μας φανερώσει την
απρόβλεπτη εξέλιξη στην καθημερινότητας της Ελένης. Η Ελένη είναι παντρεμένη με τον
Δημήτρη και ζουν

σ’ ένα ελληνικό νησί μια ήρεμη ζωή. Ο πόλεμος στη Συρία θα στείλει στη ζωή τους έναν
επισκέπτη που θα φέρει τρικυμία!
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Πρωταγωνιστές της παράστασης αυτής είναι ο Έρωτας με την Αγάπη, η Χαρά παρέα με τον
Πόνο, ο Συμβιβασμός μαζί με τα Απωθημένα και η Ζωή με τον Θάνατο. Η παράσταση
φωτογραφίζει τον ψυχισμό του σύγχρονου ανθρώπου με αρκετά δραματικά στοιχεία και
κοινωνικούς προβληματισμούς. Η παράσταση υπόσχεται να μας ταξιδέψει σ’ έναν άλλο
κόσμο, όχι ξένο αλλά πολύ γνώριμο σε όλους μας, έρχεται να μας προβληματίσει να μας
ξυπνήσει συναισθήματα και να μας χαρίσει ένα ιδιαίτερα όμορφο βράδυ. Έχετε την
«ΕΠΙΛΟΓΗ» για ένα πολύ ενδιαφέρον βράδυ!

Στο θέατρο Alumnae Theatre 70 Berkeley Street Toronto – ON M5A 2W6

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου, 2016 – 8:00 PM Σάββατο, 12 Νοεμβρίου, 2016 – 3:00 PM
Σάββατο, 12 Νοεμβρίου, 2016 – 7:30 PM Κυριακή, 13 Νοεμβρίου, 2016 – 3:00 PM Κυριακή,
13 Νοεμβρίου, 2016 – 7:30 PM

Τιμή εισιτηρίου: $25.00 Για κρατήσεις: 416-301-9290 or tentoneproductions@gmail.com Buy
online: www.tentoneproductions.com

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Γιώργος Σκανδάλης Οργάνωση Παραγωγής: Ελισσαίος Κυρίλλου
Ηθοποιοί: Χριστίνα Λούις, Γιώργος Σκανδάλης, Γιάννης Κουκουβλής, Στέλλα
Μαστρογιαννάκου, Νίκος Μαρκάκης. Guest: Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνά.
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Δείτε το τελευταίο τρέιλερ της παράστασης:
3/4



Για τους κατοίκους του Καναδά που θέλουν να ενημερωθούν για την παράσταση και πως να
προμηθευτούν εισιτήρια: www.tentoneproductions.com

Να ενημερώσουμε ότι η θεατρική παράσταση θα είναι υπέροχη και ελπίζουμε να έρθουν
σύντομα και στην Ελλάδα, ώστε να τους απολαύσουμε κι από κοντά!

Να ευχηθούμε επίσης καλή επιτυχία σε αυτήν την παράσταση και σε ότι άλλο κάνουν. Αν
βάζουν το ίδιο πάθος και αγάπη, η επιτυχία δεν είναι «ΕΠΙΛΟΓΗ», θα είναι δεδομένη!

ΜΠΡΑΒΟ στα ΠΑΙΔΙΑ! Έλληνες ΕΚΑΝΑΝ δίκη τους εταιρεία παραγωγής στον Καναδά και
ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ θεατρική παράσταση στα Ελληνικά!!! (ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)
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