


 «XΑΝΑ ΖΟΟ 10 Χρόνια µαζί»
Είναι ένα ξέφρενο πάρτι γεµάτο τραγούδι και χορό. Οι θεατές µε 

έναν µαγικό τρόπο βλέπουν να έρχονται για να τραγουδήσουν 

και να χορέψουν µαζί τους όλοι οι αγαπηµένοι τους ήρωες. 

Προπώληση 7€, ταµείο 8€

1/7/2018

6/7/2018
JOKER

7/7/2018
Η ΝΕΡΑΪ∆Α ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ 

Το φετινό καλοκαίρι το Cirko 

Cachivache παρουσιάζει την 

παράσταση "JokeR" !

 Ένα τσίρκο-µουσικό-θεατρικό θέαµα που υπόσχεται να σας 

δροσίσει αλλά και να φρεσκάρει την διάθεση σας! Επικίνδυνα 

ακροβατικά, απίθανα ζογκλερικά, ισορροπίες που κόβουν την 

ανάσα, άφθονο γέλιο και πολλές µουσικές!!!                                    
Γεν. Είσοδος 10 ευρώ

 Μια νύχτα µε πανσέληνο η όµορφη νεράιδα του φεγγαριού 
κοίταξε κάτω στη γη και είδε το φτωχό γέρο-Τακιτόρι να είναι 
απογοητευµένος από τη ζωή του. Τον λυπήθηκε και του έστειλε 
όνειρα τόσο γλυκά που ο γέρος ξαναβρήκε τη χαρά και την 
αισιοδοξία του. Αλλά ο µεγάλος Άρχοντας του Φεγγαριού 
θύµωσε µε τη νεράιδα και την καταδίκασε να ξαναγεννηθεί σαν 
άνθρωπος.Στην καινούργια της ζωή η µικρή Φεγγαρένια θα 
αντιµετωπίσει τις πίκρες και τις δυσκολίες των ανθρώπων , 
την πλεονεξία του πλούσιου εµπόρου, την ανοησία του 
πρίγκηπα αλλά και την αγάπη του γερο-Τακιτόρι και του 
γενναίου Σαµουράι Οκινόι...

21:00

21:00

21:00

Προπώληση 8€, ταµείο 10€



2/7/2018 
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ &  ΤΟ ΜΑΓΕΜΕΝΟ ∆ΕΝΤΡΙ

16/7/2018
ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ

Το πολυαγαπηµένο έργο των παιδιών ζωντανεύει σε µια 
θεατρική παράσταση που υπόσχεται περιπέτεια, 
εκπλήξεις, µαγικές στιγµές, συγκίνηση και πολύ χιούµορ. 
Μια παράσταση γεµάτη µουσική, χορό και πολύ πολύ 
τραγούδι! Ελάτε να ανακαλύψουµε ξανά την χαµένη 
αθωότητα και να πετάξουµε στον κόσµο της παιδικής 
φαντασίας, εκεί όπου υπάρχουν οι νεράιδες, οι πειρατές, 
τα χαµένα παιδιά, και το παιδί που δεν θα µεγαλώσει 
ποτέ. 
«Έναν κόσµο που είναι φτιαγµένος από πίστη, 
εµπιστοσύνη και νεραιδόσκονη.»
Προπώληση 8€, ταµείο 10€

17/7/2018
 Ω, ΤΙ ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΑΜΠΑ!
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πικερµίου δίνοντας  το δικό του στίγµα στα 
Πολιτιστικά δρώµενα της περιοχής µας, µέσα απο την έµπειρη 
θεατρική του οµάδα και µετά απο σειρά θεατρικών παραστάσεων 
παρουσιάζει µε τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο το έργο του Κώστα 
Μουρσελά «Ω! Τι κόσµος µπαµπά». Eίσοδος ελεύθερη.

Το έργο αυτό - που θεωρείται σκληρό - µεταµορφώνεται, 
διασκευάζεται και παρουσιάζεται σαν ένα τρυφερό παραµύθι, 
πλούσιο σε µηνύµατα – µιλάει για την µανία των παιδιών να 
κοροϊδεύουν - που µε την υπόθεσή του θα µπορέσει να κρατήσει 
το ενδιαφέρον 
µικρών και 
µεγάλων. 

18/7/2018
ΧΕΝΣΕΛ ΚΑΙ 

ΓΚΡΕΤΕΛ

21:00

21:30

21:00
Γεν. Είσοδος 10€

20:30
Ελάτε µικροί και µεγάλοι να διασκεδάσετε µε ένα κλασσικό 
παραµύθι του θεάτρου σκιών, στο οποίο θα παρελάσουν όλοι οι 
ήρωες και ο καλικάτζαρος θα τους βάλει σε  ξεκαρδιστικές 
περιπέτειες...
Γεν. Είσοδος 5€
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