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                      ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  

       ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
               ********************************************************************** 

Το Δ. Σ. του ΣΔΥΑ προσκαλεί όλα τα παιδιά των συναδέλφων, την Κυριακή 

25-2-2018, ώρα προσέλευσης 10.30 π.μ., στο ΘΕΑΤΡΟ ΙΛΙΣΙΑ 

(Παπαδιαμαντοπούλου 4 Αθήνα), για να παρακολουθήσουν δωρεάν την 

θεατρική παράσταση που παρουσιάζει ο θίασος   ΜΑΓΙΚΕΣ ΣΒΟΥΡΕΣ: 
 

                 “ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ” 

 
                             “Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό των ονείρων ….” 

                                “We are such stuff as dreams are made on…” 
 

Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Αδάμης διασκευάζει για τα παιδιά, το πιο πολυπαιγμένο και 
αγαπημένο θεατρικό έργο σε όλο τον κόσμο, του Ουίλ. Σαίξπηρ, για να φέρει στις καρδιές 
μικρών και μεγάλων τη δύναμη της νιότης, του αυθορμητισμού και της φαντασίας. Η 
παράσταση είναι ειδικά φτιαγμένη για τα παιδιά από το υλικό των ονείρων και με 
σύγχρονη, αθώα και δροσερή ματιά μαγεύει τους μικρούς θεατές και τους συστήνει τον 
σπουδαίο συγγραφέα μέσα από την ελαφρότητα ενός ψιθύρου. 

Ο Πουκ, το λατρεμένο ξωτικό των παιδιών, ο γκαφατζής θίασος των μαστόρων,τα 
ζευγάρια των νέων ερωτευμένων, η Βασίλισσα των ξωτικών Τιτάνια με τον αγαπημένο της 
γάιδαρο, όλοι, άνθρωποι και ξωτικά, περιπλέκονται σε μια από τις πιο αστείες ιστορίες που 
έχουν γραφτεί ποτέ. 

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η ομάδα προσεγγίζει το έργο (2011-2012). Με μια 
ολοκαίνουρια διασκευή, καινούρια σκηνικά και κοστούμια, καινούριες χορογραφίες αλλά 
και τα μοναδικά τραγούδια που Ελισαβετιανοί συνθέτες επιστρατεύτηκαν την εποχή του 
Σαίξπηρ να συνθέσουν για τα έργα του, διασκευασμένα ειδικά για τις ανάγκες της 
παράστασης. Πάνω από όλα όμως με μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών με πολλές εκπλήξεις 
στη διανομή των ρόλων.  

Ο σκηνοθέτης τοποθετεί τη δράση στη δεκαετία του 1920-1930 ,τότε που ο κόσμος, 
μετά το τέλος του πολέμου, αναζητά το όνειρο, την ελπίδα, την αναγέννηση σε νέες, σχεδόν 
επαναστατικές, συνθήκες. Και αυτό συμβαίνει παντού. Στον τρόπο που ζει, που ντύνεται, 
στη μουσική που ακούει. Μέσα από τους χορευτικούς ήχους λοιπόν, του τσάρλεστον, τα 
νιάτα ανθίζουν, ο κόσμος ελπίζει. Και ονειρεύεται ένα καλύτερο αύριο . 

 
                                           Για το Δ.Σ. 

        Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας                                                       

 Θανάσης Κόκκινος                                                           Σωτήρης Τριπολιτσιώτης   


