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Παξαθνινπζείζηε πσο ρηίδεηαη  κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε κέζα από κηα 

ζεηξά αλνηρηώλ πξνβώλ. 

Αθνινπζείζηε καο ζε έλα δσληαλό, δεκηνπξγηθό, θαη μερσξηζηό «Κάζεκα 

Θεάηξνπ». 

 

Σν Γεκνηηθό Θέαηξν Πεηξαηά νξακαηίδεηαη κε επηκνλή θαη ζεκειηώλεη ηελ 

παξνπζία ηνπ σο έλαο πνιηηηζηηθόο νξγαληζκόο βαζηάο πλνήο θαη αλνηρηώλ 

νξηδόλησλ. Σν άλνηγκα πξνο ηνπο πνιίηεο, ε κέξηκλα γηα ηνπο αλζξώπνπο 

ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπο ζπγγξαθείο, ε παηδεπηηθή απνζηνιή ηνπ ζεάηξνπ, 

θαζώο θαη αλάδπζε ησλ λέσλ δεκηνπξγηθώλ δπλάκεσλ είλαη νη 

θαηεπζύλζεηο ηεο θαιιηηερληθήο καο ζηόρεπζεο θαη ζηξαηεγηθήο. Σν 

θεζηηβάι «Ζ δπλακηθή ηνπ Διιεληθνύ Ιόγνπ ζην Θέαηξν» ζπκππθλώλεη κε 

ελάξγεηα απηή ηελ πνιύπιεπξε θηινζνθία καο. Υηίδεη κηα γέθπξα αλάκεζα 

ζηε ζθελή θαη ηελ πιαηεία, ελζαξξύλνληαο ηε δεκηνπξγηθή εκπινθή ησλ 

ζεαηώλ ζηε ζεαηξηθή δηαδηθαζία κέζα από έλα αλνηρηό workshop-in-

progress. 

 

ην Φεζηηβάι Λενειιεληθνύ Έξγνπ 2020  ζα παξνπζηάζνπκε εκβιεκαηηθά 

έξγα ηεο λενειιεληθήο δξακαηνπξγίαο, παξάιιεια κε λεόηαηα έξγα, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη βξαβεπκέλα έξγα  λέσλ ζπγγξαθέσλ. 

Μέζα από ηο Φεζηιβάλ Η δυναμική ηου Ελληνικού Λόγου ζηο Θέαηρο 2019 

ζαο πξνζθαινύκε λα αλαθαιύςεηε ηνλ κεραληζκό ηεο ζεαηξηθήο πξάμεο 



εθ ησλ έζσ, πξνζθέξνληαο ηε κνλαδηθή επθαηξία λα παξαθνινπζήζεηε 

πώο θηηάρλεηαη κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε θαη λα αθνινπζήζεηε ηε 

δηαδξνκή ηεο κέζα από κηα ζεηξά αλνηρηώλ πξνβώλ.  

 

Κηα δηαδξνκή ζηα άδπηα ηνπ ζεάηξνπ κε ζπλνδνηπόξνπο ζπγγξαθείο, 

ζθελνζέηεο, εζνπνηνύο, ζθελνγξάθνπο, ελδπκαηνιόγνπο, θσηηζηέο. 
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