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  Πα ιδ ι κ ή  θεα τρ ι κ ή  παράσταση   

  γ ι ο ρ τ ι ν ή  πρ οσφορά τ ο υ  Un io n 

 «Χίλιες και μία νύχτες» 

  Θέατρο «Ολύμπιον»- Κυριακή 13 Ιανουαρίου   
 

Το Σωματείο μας προσφέρει την παιδική παράσταση «Χίλιες και μία νύχτες», το αριστούργημα 

του Μενέλαου Λουντέμη που θα παιχτεί ειδικά για τα παιδιά των μελών του Σωματείου μας, ηλικίας 4 

έως 12 ετών, την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. στην παιδική σκηνή του Νέου 

Θεάτρου Θεσσαλονίκης στο θέατρο «Ολύμπιον» (αίθουσα Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θες/κης). 

Οι «Χίλιες και μία νύχτες» είναι μία μοναδική συλλογή παραμυθιών βαθιάς ποιητικότητας και 

ουσιαστικών ηθικών διδαγμάτων που άσκησαν τεράστια επιρροή στο δυτικό πολιτισμό και 

εξακολουθούν να μας συγκινούν έως σήμερα. Η εξέχουσα θέση που κατέχουν οι ιστορίες της 

Σεχραζάντ στην παγκόσμια λογοτεχνική παράδοση οφείλεται στην πλούσια πολυεπίπεδη αφήγηση 

τους, που ξεδιπλώνει μπροστά μας ένα άλλο σύμπαν ανάμεσα στο μύθο και την πραγματικότητα, 

ανάμεσα στο επικό και την ανθρώπινη διάσταση. Ένας κόσμος πλημμυρισμένος από υπερφυσικά 

θαύματα, νεράιδες,  μαγικά λυχνάρια, αμύθητους θησαυρούς, παράξενα τζίνι και πολυτελή παλάτια. 

Καθώς αρχίζει να νυχτώνει η Σεχραζάντ κάτω από το φεγγαρόφωτο μας αφηγείται τα πιο όμορφα 

παραμύθια… παρέα της θα πετάξουμε με το μαγικό χαλί του Αλαντίν, θα ακολουθήσουμε τον Σεβάχ 

στα ταξίδια του και με σύνθημα το «Σουσάμι άνοιξε» θα βοηθήσουμε τον Αλή Μπαμπά να νικήσει 

τους σαράντα κλέφτες…. 

Το έργο ανεβαίνει σε σύλληψη-σκηνοθεσία Γιάννη Ρήγα, μουσική Γιώργου Χριστιανάκη, 

κοστούμια Χρήστου Μπρούφα, σκηνικό χώρο Γιάννη Ρήγα και Ιωάννας-Μαρκέλας Χαλκιά, κίνηση-

χορογραφία Ιωάννας Δεμερτζίδου, φωτισμούς-ηχοληψία Δημήτρη Κοκολινάκη, βοηθός σκηνοθέτη 

Ιωάννα-Μαρκέλα Χαλκιά. Ηθοποιοί: Μάρα Μαλγαρινού, Νίκος Μήλιας, Δημήτρης Μήτρου, Θανάσης 

Ρέστας, Μάγδα Σκούπρα-Γιαννίκη, Σωτήρης Χατζηαγόρου.  
 

                    Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ
 

☺  Ώρα προσέλευσης από τις 11:00 π.μ. - Ώρα έναρξης στις 11:30 π.μ.  

☺ Οι συνάδελφοι που επιθυμούν θα πρέπει να το δηλώσουν στο fax ή  

στο e-mail του Σωματείου μας με την συνημμένη δήλωση συμμετοχής.  

Παράκληση να υπάρχει ένας γονιός-συνοδός, για να δοθεί η δυνατότητα  

σε όσο το δυνατό περισσότερα παιδιά να δουν την παράσταση. 

☺  Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019. 

☺ Στην είσοδο του θεάτρου θα λειτουργεί Γραμματεία υποδοχής  

του Σωματείου. Η κατάληψη των θέσεων θα γίνεται κατά την σειρά  

άφιξης των θεατών. Δεν θα κρατηθούν συγκεκριμένες θέσεις.  

                                                                                                      

  

                                       Κ α λ ή  Χ ρ ο ν ι ά  σ ε  ό λ ο υ ς !  
    

                                                                            Για Το Δ.Σ. του Σωματείου Union Εurobank 

                                                                                   Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας 

                                                                                Στάθης Χαρίτος                          Γιάννης Σιδεράτος 



  ΔΗΛΩΣΗ                 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

 

 

 

Συμπληρώστε την δήλωση & στείλτε την στο fax: 2310 284956  

ή στα e-mail: ngrunion@cyta.gr - kdikaiofylax@unioneurobank.gr    

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  2310 285781, 2310 285782  

 

1. Ονοματεπώνυμο συναδέλφου-γονέα:  _______________________________________ 

2. Μονάδα Υπηρεσίας:  ________________________________________________________ 

  3. E-mail:   _____________________________________________________________________ 

4. Ονοματεπώνυμο συνοδού παιδιού:   __________________________________________ 

5. Αριθμός τέκνων που θα συνοδεύσει:  _________________________________________ 

   

Επιβεβαιώνω την αλήθεια των ως άνω στοιχείων και κλείνω …….  θέσεις 

     για την παράσταση της 13 Ιανουαρίου 2019 

 

 
 

 

   …………………………………. 

           Υπογραφή συναδέλφου/ισσας 
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