Καλοκαιρινή περιοδεία ςε όλη την Ελλάδα.
Κείμενο – κηνοθεςία: Ντίνα Σταματοπούλου
Πρωτότυπη Μουςική: Κωςτήσ Μαραβέγιασ
«Σέρλοκ Χολμσ - Ένα Μυςτήριο με Νόημα»
ε κείμενο και ςκηνοθεςία τησ Ντίνασ Σταματοπούλου και πρωτότυπη μουςική του Κωςτή Μαραβέγια!
Η παρέα του έρλοκ Φολμσ έρχεται με τη νέα ςυναρπαςτική περιπέτεια του πιο αγαπημένου ντετέκτιβ
όλων των εποχών!
«Ένα πελώριο γήπεδο γέμιςε αχινούσ! Εξαφανίςτηκαν οι πυραμίδεσ τησ Αιγύπτου! Ίςιωςε ο πύργοσ τησ
Πίζασ»!
Όλα τα παραπάνω μυςτήρια φαίνονται ςτον διάςημο ντετέκτιβ βα-ρε-τά. Ώςπου ςτην πόρτα του
καταφθάνει ένα γράμμα από τον αιώνιο αντίπαλό του, τον λεπτότατο Άνθρωπο-Γραμμή! «Αγαπητέ μου
έρλοκ Φολμσ… Οι ημέρεσ τησ ηρεμίασ ςου έλαβαν τέλοσ»…
Βαςιςμένο ςτην κλαςική δομή των αςτυνομικών μυςτηρίων του Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, το νέο έργο τησ
Ντίνασ Σταματοπούλου πλέκει ςτοιχεία τησ βικτωριανήσ εποχήσ με ςύγχρονα, ς’ ένα μυςτήριο με
Νόημα…! Επάνω ςτη ςκηνή και δίπλα ςτα παιδιά, εκτυλίςςεται η πιο ανατρεπτική υπόθεςη που
είχε ποτέ να αντιμετωπίςει ο διάςημοσ ντετέκτιβ!
«τοιχειώδεσ, απλούςτατο, πανεύκολο αγαπητέ μου Γουότςον»!
Ο έρλοκ, αδιόρθωτοσ ςτην αδυναμία του για τα ςοκολατάκια, μπλέκει ςε κωμικά μπερδέματα ςτο
πέραςμά του από την κουζίνα ενόσ πολύ ιδιότροπου ςεφ ή την καρέκλα ενόσ οδοντιάτρου κάπωσ
‘ατςούμπαλου’! Αλλά η υπόθεςη επεκτείνεται και ςτο «βαςίλειο του μυαλού του», όπου τον καθοδηγεί
ένασ κόςμοσ φανταςτικόσ, από νεράιδεσ, δηλητηριώδεισ γίγαντεσ και ατίθαςουσ νάνουσ, πελώρια ςκυλιά
και άλλεσ φιγούρεσ από προηγούμενεσ περιπέτειέσ του!
Σέρλοκ Χολμσ! Ο λατρεμένοσ ήρωασ των ιςτοριών του Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, με τον θαυματουργό
μεγεθυντικό φακό του, τον πιςτό του φίλο δρ. Γουότςον και ένα επιτελείο οκτώ ταλαντούχων ηθοποιών,
μουςικών και χορευτών, ζωντανεύει ςτη ςκηνή! Παροτρύνει τα παιδιά να ακονίςουν την
παρατηρητικότητά τουσ, να οξύνουν την κριτική τουσ ικανότητα και να γίνουν χαρούμενοι
«ςυνένοχοι» ςτη λύςη του μυςτηρίου.
Σην παράςταςη ςυνθέτουν πρωτοπόρεσ θεατρικέσ τεχνικέσ μιμικήσ και αυτοςχεδιαςμού, ςωματικού
θεάτρου και θεάτρου ςιλουετών, ηλεκτρονικά ηχητικά τοπία και ζωντανή μουςική ενταγμένη ςτη

δράςη, εναέρια ακροβατικά, πολυφωνικέσ ςυνθέςεισ και μαριονέτεσ μεγάλησ κλίμακασ που
απογειώνουν τη φανταςία!

Συντελεςτέσ
Κείμενο – κηνοθεςία: Ντίνα ταματοπούλου
Πρωτότυπη Μουςική: Κωςτήσ Μαραβέγιασ
τίχοι: Ντίνα ταματοπούλου
κηνικά-Κοςτούμια-Props: Κωνςταντίνα Μαρδίκη-Μάριοσ Ράμμοσ
Υωτιςμοί: Αργύρησ Καλοπήτασ
Υωτογραφίεσ: Νίκοσ Καρανικόλασ
Artwork: Γιάννησ τύλοσ
Βοηθόσ κηνοθέτη: Γκέλυ Πεντεφούντη
Καταςκευή ςκηνικού: Φρήςτοσ Φαμζαλάρησ
Ραφή κοςτουμιών: Ευθαλία Κυρίτςη
Promo video: Γιάννησ Μαρμάρασ
Μακιγιάζ: Μαρίνα ταθοπούλου
Προβολή-Επικοινωνία παράςταςησ: Μυρτώ Απαλοπούλου
Οργάνωςη παραγωγήσ: Εύη Κουρεμένου
Παραγωγή: Γυάλινο Μουςικό Θέατρο
Παίζουν: Πατρίκιοσ Κωςτήσ, Δημήτρησ Λιακόπουλοσ, Alex de Paris, Βαςίλησ Ζώησ, Ιωάννα Μάντζαρη, Αναςταςία
τυλιανίδη, Ράνια Υουρλάνου… κι ο άνθρωποσ ορχήςτρα Λήδα Μανιατάκου
Ειδικοί ςυνεργάτεσ
Διδαςκαλία νοηματικήσ-Διερμηνεία: Ξένια Νικολακοπούλου
ύμβουλοσ Μαγικών Tricks: Μάγοσ Sankara
Καταςκευή Μαριονέτασ: τάθησ Μαρκόπουλοσ
Φορογραφία swing: Έλενα Ευαγγελία - Jump & Jive

Οργάνωςη περιοδείασ:
Τπεύθυνοι περιοδείασ: Γιάννησ Μακρίδησ - Σηλέφωνο: 6932442991
Καναβού Μαρία - Σηλέφωνο: 6984316354
Ίρια Κατςαντώνη - Σηλέφωνο: 6932077374

