ΡΕΑ ΜΑ∆ΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ

ΟΙ ΑΝ∆ΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ
ΤΙΣ ΞΑΝΘΕΣ - ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ
Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Όµιλος
Λευκωσίας παρουσιάζει το απολαυστικό
και κωµικό µιούζικαλ των Joseph Fields
και Anita Loos, Οι άνδρες προτιµούν
τις ξανθές.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Οι άνδρες προτιµούν τις ξανθές,
είναι µια γρήγορη µουσική κωµωδία της
δεκαετίας του 1950. Υπήρξε ένα από τα
καλύτερα µιούζικαλ του 20ου αιώνα που
σφράγισαν την πορεία του αµερικάνικου
µιούζικαλ.
Η πρωτότυπη ιστορία γράφτηκε το
1925 από την Anita Loos στο οµότιτλο
µυθιστόρηµά της και συγκίνησε το
αµερικανικό κοινό. Το 1949 η Anita
Loos, σε συνεργασία µε τον Joseph
Fields, διασκεύασαν το µυθιστόρηµα σε
θεατρικό κείµενο για µιούζικαλ και µε τη
µουσική του Jule Styne και τη σκηνοθετική
µαεστρία του John C. Wilson ανέβηκε για
πρώτη στη σκηνή, στο Ziegfeld Theatre στο Broadway, στις 8 ∆εκεµβρίου,
δίνοντας συνολικά 740 παραστάσεις
µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου 1951.
Η θεατρική επιτυχία του έργου οδήγησε
τον σκηνοθέτη Howard Hawks στην
κινηµατογραφική µεταφορά του µε τις
Τζέην Ράσελ και την Μέριλιν Μονρόε να
ενσαρκώνουν τους πρωταγωνιστικούς
ρόλους σε µια ταινία που έσπασε
ταµεία και αγαπήθηκε όσο λίγες ανά το
παγκόσµιο.
Από τότε το µιούζικαλ έγραψε τη δική
του ιστορία στα θεατρικά και µουσικά
δρώµενα στην Ευρώπη και στην Αµερική.
Φέτος, στα πλαίσια του ∆ιεθνούς
Φεστιβάλ ΚΥΠΡΙΑ 2011, έχουµε την
τιµή να παρουσιάσουµε τη δηµοφιλή,
θρυλική αυτή δηµιουργία στο κυπριακό
θεατρόφιλο κοινό.
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ΤΟ ΕΡΓΟ
Οι άνδρες προτιµούν τις ξανθές είναι
η ιστορία της Λορελάϊ, µιας ξανθιάς
κοπέλας που ξέρει να διεκδικεί και να
κατακτά εκείνο που θέλει, ειδικά µε τους
άντρες. Μαζί µε τη φίλη της Ντόροθυ
σαλπάρουν για την Γαλλία, όπου ελπίζει
να παντρευτεί τον πλούσιο Αύγουστο
Έσµοντ. Παρόλο που ο πατέρας του
Αύγουστου δεν εγκρίνει αυτό το γάµο,
η Λορελάϊ πεισµώνει και όχι µόνο
καταφέρνει να παντρευτεί τον Αύγουστο
αλλά πείθει και έναν παντρεµένο να
τις χαρίσει µια διαµαντένια κορώνα.
Μέσα από διάφορες κωµικοτραγικές
καταστάσεις, µε πολύ τραγούδι και
χορό, οι δύο φίλες αναστατώνουν όλο
τον αρσενικό πληθυσµό του πλοίου
που τις µεταφέρει από την Αµερική στη
Γαλλία.

ΩΡΑ 20:30

∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: €15 / €10

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος
Χορογραφίες: Έλια Ιωαννίδου
Σκηνικά: Χάρης Καυκαρίδης
Κοστούµια: Ρέα Ολυµπίου
Μακιγιάζ: Λίτσα Ιωαννίδου
Ενορχήστρωση: Νικόλας Ντίµας
Στίχοι: Ανδρέας Χατζηπαναγιώτου
∆ιδασκαλία τραγουδιών-χορωδιακά:
Κατερίνα Χριστοφίδου
Βοηθός Χορογράφος: Ντίνος
Χριστοδουλίδης

Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Όµιλος
Λευκωσίας µε την ίδρυσή του το
1997, από µια οµάδα ανθρώπων της
τέχνης, του θεάτρου και του χορού
στόχευσε στην µεταλαµπάδευση
της αγάπης µας για τα πολιτιστικά
δρώµενα του τόπου δίνοντας
ευκαιρίες σε νέα ταλέντα, στην
προώθηση των Κύπριων καλλιτεχνών
µε τη συµµετοχή τους σε εγχώριες
παραγωγές αλλά και συµπαραγωγές
µε το εξωτερικό, εµπλέκοντας έτσι
µεγάλους καλλιτέχνες του εξωτερικού
και της Κύπρου µε νέους Κύπριους
καλλιτέχνες.
Με την δραστηριότητά µας τα
τελευταία χρόνια, τις προσδοκίες, τα
όνειρα και τους στόχους µας, µε την
ελπίδα και την πίστη για άνθιση του
πολιτισµού ξεκινώντας από τη νεολαία,
συνεχίζουµε την πορεία και το ταξίδι
µας µε αρωγούς και συµπαραστάτες.
Στη ζωή µας έχουµε τάξει να φυλάµε
Θερµοπύλες και οι Ιθάκες µας

∆ΙΑΝΟΜΗ:
∆ήµος Μπέκε, Έλια Ιωαννίδου, Λευτέρης
Σαλωµίδης, Χριστιάνα Λάρκου, Αντώνης
Λαπηθιώτης, ∆ιοµήδης Κουφτερός,
Μαριέλλα Σαββίδου, Νίκη ∆ραγούµη,
Μάνος Γαλανής, Ιάκωβος Χατζηβασίλης
και ο 8χρονος Σταύρος Νικολάου.
Συµµετέχουν επίσης, ο βαρύτονος
Μάριος Ανδρέου, η σοπράνο Ειρένα
Αβρααµίδου, η 12µελής οµάδα όπερας
και η 16µελής επαγγελµατική οµάδα
χορού του ACT STUDIO µε τη συµµετοχή
του 10χρονου Πάρη Ευστρατίου.

πολλές. Μέσα από εµπόδια και
δύσκολους δρόµους καταφέραµε
να δηµιουργήσουµε µια ιστορία,
ένα όνοµα στον πολιτισµό αυτού
του τόπου µε τις µουσικοθεατρικές
µας παραστάσεις, την παρουσίαση
στην Κύπρο σηµαντικών παραγωγών,
σπουδαίων χορευτών και
τραγουδιστών από το εξωτερικό
και οργανώνοντας κάθε χρόνο το
Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακού
Χορού στη Λάρνακα, όπως επίσης
και την οργάνωση και διεξαγωγή
σηµαντικών συνεδρίων.
Φέτος, στοχεύοντας σε µια παραγωγή
αντάξια αυτών του εξωτερικού
και φιλοδοξώντας στην τεράστια
ανταπόκριση του κοινού, µιας και
η συνταγή της επιτυχίας φαίνεται
δεδοµένη αφού 2 χρόνια πριν η
παραγωγή µας The Producers άφησε
το στίγµα της στα θεατρικά δρώµενα
του τόπου, επιλέξαµε τον κορυφαίο
Ελλαδίτη σκηνοθέτη του είδους, κ.
Βασίλη Μυριανθόπουλο.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΧΟΡΗΓΟΙ:
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