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Με μεγάλη επιτυχία έληξαν οι παραστάσεις "ΟΙ ΕΡΩΣΥΛΙΕΣ" του Γιώργου
Σκανδάλη
 Nick Rammos (CEO - Chief Editor)

 4.12.18

Μεγάλη επιτυχία, δέκα συνεχείς παραστάσεις σε 8 ημέρες.
Μήνες προετοιμασίας, ατέλειωτες πρόβες, χτυποκάρδια και αγωνία, έφτασαν αίσια στο τέλος τους. Το έργο «ΟΙ ΕΡΩΣΥΛΙΕΣ» του
Γιώργου Σκανδάλη, ανέβασε τον πήχη του Ομογενειακού ελληνικού Θεάτρου ακόμη ένα σκαλί ψηλότερα.



Ήταν ένα πολύ όμορφο έργο, με όμορφη και κατανοητή πλοκή, που κρατούσε συνεχώς σε εγρήγορση το ενδιαφέρον τον θεατή.
"Minimalistic" και έξυπνα τα σκηνικά, τα οποία εναλλάσσονταν συνεχώς και με ευκολία από τους ίδιους τους ηθοποιούς.
Έγραψα και σε προηγούμενο άρθρο μου , το πόσο όμορφα έπαιξαν όλοι οι ηθοποιοί, οι οποίοι πέρα από το ταλέντο τους, σίγουρα
απέδωσαν ακόμη περισσότερο και έμαθαν πολλά ακόμη, πάντα με την καθοδήγηση του σκηνοθέτη τους, Γιώργου Σκανδάλη.
Είναι αλήθεια, πως, πέρα από τα μπράβο μου, που ήταν ειλικρινέστατα, αν έβρισκα και "κάτι" για να κάνω και λίγο τον "κακό", μιας και
μου «βγήκε το όνομα» ως "καυστικός", θα το έγραφα όντως, πάντα όμως καλοπροαίρετα. Δεν βρήκα και αυτή είναι η αλήθεια.
Τουλάχιστον, μπορώ να ισχυριστώ πως είδα το έργο και λέω αυτό που είδα. ΤΕΛΟΣ.
Γιώργος Σκανδάλης..
Πέρα από το αναμφισβήτητο ταλέντο του σαν ηθοποιός, ο Γιώργος, είναι ταυτόχρονα και ένα καταδεκτικό, καθόλου σνόμπ, ταπεινό,
προσγειωμένο και χαμηλών τόνων, άτομο, έστω και με το λίγο που τον γνώρισα.
Σήμα του κατατεθέν πάντως, πέρα από τα έργα που ανεβάζει και το παίξιμό του, είναι το ειλικρινές χαμόγελο και το αυθόρμητο γέλιο του.
Έχω δει πολλούς ηθοποιούς, να προσπαθούν να γελάσουν επί σκηνής, μα λίγοι το κατάφεραν τόσο φυσικά, χωρίς να φανεί
"προσποιητό" και ο Γιώργος το κατάφερε με τρομερή άνεση, από την πρώτη κι όλας σκηνή του έργου.
Περιμένουμε με ανυπομονησία την επόμενη δουλειά του!
Νίκος Ράμμος

Photo Credits: George Skandalis - facebook

Ακολουθεί η δήλωση που ανάρτησε στο λογαριασμό του στο facebook:

George Scandalis
about 4 months ago

And just like that we took our 10th and for now final bow on ΟΙ ΕΡΩΣΥΛΙΕΣ.
THANK YOU to every single person that purchased a ticket to experience
our show and gave us 10 STANDING OVATIONS!!
THANK YOU to my incredibly talented cast for giving life to these
characters. ... See More
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(Υ.Γ. ...σε περίπτωση που σε κάποιους δεν εμφανίζεται, την αντέγραψα και εδώ:)
George Scandalis
And just like that we took our 10th and for now final bow on ΟΙ ΕΡΩΣΥΛΙΕΣ.
THANK YOU to every single person that purchased a ticket to experience our show and gave us 10 STANDING OVATIONS!!
THANK YOU to my incredibly talented cast for giving life to these characters.
THANK YOU to my superb three leading ladies Stella Mastrogiannakou, Stavroula Karnouskou & Irene Bitha - I love the family we
portrayed and the family we have become.
Crew peeps...THANK YOU for the professionalism, magic and patience you bring to the table.
To every designer, editor, advisor, front of house, media person and friend - THANK YOU!!!
To the people from day 1 - Sophia, Matina, Christine, Nancy, Giannis you're incredible and deserve heaps of praise. THANK YOU!!!
Irene Pavlakis and the very best part of me Elisseos - I hope you know that all 10 standing ovations we received were just as much for
you as for anyone on that stage. I'm blessed to have you both. THANK YOU for piecing it all together.
A special THANK YOU to our Grand Sponsors for this production - Asteria Souvlaki Place & the Hellenic Heritage Foundation (HHF).
Finally THANK YOU to the people in our community and beyond that have made every ounce of this financially plausible. I hope my art
made you proud and I hope we represented you correctly. We can dream and do wonders, but without you it would remain just that.
I'm proud to be a part of this community. I'm proud to know you.
I'm positive our children and generations to come will have Greek language & heritage all around them.
THANK YOU TO ALL!!!
#Dream
#Love
#Live
There's more to come...
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RECOMMENDED FOR YOU

Είμαι Blogger, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται, σας αρέσει δεν σας
αρέσει

Πόσο Construction αντέχεις κάτοικε του
Τορόντο;

Ματιές στο Τορόντο - Στην Αγορά του
Δήμου

ΜΜΕ - Υπερβολή στους τίτλους και σεξουαλική
πείνα
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Καθημερινή, 24ωρη, ποιοτική, αντικειμενική ενημέρωση, αλλά και καυστική σάτυρα!
«Επειδή δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιοι δεν θέλουν να δημοσιευτούν. Οτιδήποτε άλλο είναι δημόσιες σχέσεις»
4 Online Users
Κατασκευή Βιογραφικών, Συμβουλευτική Καριέρας
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Αστυνομικό Ρεπορτάζ - Έγκλημα

Φρίκη στις ΗΠΑ: Τον έπιασε η μητέρα του να την κλέβει και της έκοψε το λαιμό

Σοκαρισμένο είναι η κοινότητα του Σαν Αντόνιο στις... Readmore

Φρίκη: Έπνιξε, αποκεφάλισε και έφαγε τον 5χρονο αδερφό της

Αδυνατεί να συλλάβει υγιής νους το φρικιαστικό έγκ... Readmore

«Ήμουν μάνα και πατέρας»: Βρέθηκε σημείωμα του 27χρονου παιδοκτόνου-αυτόχειρα στο Χαλάνδρι

Κατηγορεί για εγκατάλειψη τη σύζυγο του και καταλή... Readmore
START a VIDEO - CHAT with Nick Rammos
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Few words about Nick..

Editor-in-Chief of TGBNEWS.com:
Dear Friends, I'm Nick Rammos, the Owner of Greek Canadian Online Media, based in Toronto, ON. Canada.

...Read More about this Site

