Η Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης Πάει Θέατρο
Η Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης ευχαριστεί θερμά αποφοίτους, γονείς και μαθητές για
την ανταπόκριση τους και στην πρόσφατη παράσταση. Θυμίζουμε ότι στο πλαίσιο
της δράσης 'Η Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης Πάει Θέατρο' δίνεται η ευκαιρία στο
μαθητικό δυναμικό του Γυμνασίου και του Λυκείου της Σχολής, στο στενό
οικογενειακό τους περιβάλλον, σε αποφοίτους και σε καθηγητές να παρακολουθούν
επιλεγμένες θεατρικές παραστάσεις με μειωμένη τιμή εισιτηρίου.
Αρχές Μαΐου, λίγο πριν τη λήξη των μαθημάτων της φετινής σχολικής χρονιάς, σας
προτείνουμε τη θεατρική παράσταση Οι Τρεις Αδερφές του Αντόν Παύλοβιτς
Τσέχωφ, που παίζεται φέτος στο θέατρο Πορεία, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου.
Καθισμένες στο καθιστικό του σπιτιού τους, που παραπέμπει ευθέως σε αίθουσα
αναχώρησης, η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, η Ιωάννα Παππά και η Λένα Παπαληγούρα,
πλαισιωμένες από έναν θίασο καλών - νέων στην πλειοψηφία τους - ηθοποιών,
μεταφέρουν τα προσωπικά αδιέξοδα και τις διαψεύσεις της Όλγας, της Μαρίας και
της Ειρήνης, των τριών αδερφών, που ζουν σε μια επαρχιακή πόλη και ονειρεύονται
διακαώς, πλην επί ματαίω, τη μετακόμιση στη Μόσχα.

Η Σχολή εξασφάλισε 40 εισιτήρια στην πλατεία του θεάτρου στην τιμή των 14 ευρώ
το καθένα, για την ΤΡΙΤΗ 02 Μαΐου 2016, στις 8.30 το βράδυ.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή ως τις 27 Απριλίου
2017 στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση evangeliki.school@gmail.com,. Στη
δήλωση παρακαλούνται να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και το κινητό τηλέφωνο
του προσώπου επικοινωνίας, τον αριθμό εισιτηρίων που επιθυμούν να κρατήσουν και,
στην περίπτωση των μαθητών, το τμήμα στο οποίο φοιτούν.
Τα χρήματα μπορούν να παραδίδονται στην κ. Γκότση κάθε Τετάρτη, την 4η
διδακτική ώρα (10.55-11.40), ή, οποιαδήποτε άλλη στιγμή μέχρι τις 28 Απριλίου,
στον υποδιευθυντή του Γυμνασίου, κ. Ρενιέρη.
Η συγκεκριμένη παράσταση ανεβαίνει μόνον μία φορά την εβδομάδα, κάθε
Τρίτη. Ως εκ τούτου, και επειδή μεσολαβούν και οι διακοπές του Πάσχα,
κρίνεται σκόπιμο να γνωρίζουμε τους συμμετέχοντες όσο πιο άμεσα γίνεται. Σε
κάθε περίπτωση θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

