
Musical 
The Producers 
Δυο τρελοί – τρελοί Παραγωγοί 
 
Το γνωστό musical “Τhe Producers” το οποίο παίζεται ήδη σ’ ολόκληρο τον 
κόσμο με τεράστια επιτυχία, πρόκειται να ανέβει στην Κύπρο σε μια 
υπερπαραγωγή την οποία ανέλαβε ο  Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος 
Λευκωσίας, ο οποίος και αγόρασε τα δικαιώματα της παραγωγής του 
Hollywood. Η παραγωγή αυτή αναμένεται να είναι η καλύτερη παράσταση 
musical που έγινε ποτέ στην Κύπρο, δεδομένου του ότι θα είναι στις ακριβείς 
προδιαγραφές του Χολιγουντιανού θεάματος με επαγγελματίες Κύπριους 
ηθοποιούς και χορευτές. Την παραγωγή υπογράφουν και ταλαντούχοι νέοι 
καλλιτέχνες γιατί σκοπός του ομίλου πάντα είναι η προώθηση των Κύπριων 
καλλιτεχνών. Την σκηνοθεσία υπέγραψε το παιδί θαύμα του Ελληνικού 
κινηματογράφου, Γιάννης Καλατζόπουλος, ο οποίος έκανε τη θεατρική 
διασκευή στα Ελληνικά. Στη μουσική διδασκαλία ο Γιούρη Στούπελ. Στις 
χορογραφίες η Έλια Ιωαννίδου. Ενδυματολόγος ο Στέφανος Αθηαινίτης. 
Σκηνικά ο Χάρης Καυκαρίδης και μακιγιάζ η Λίτσα Ιωαννίδου. Παίζουν οι 
ηθοποιοί που επελέγησαν με μεγάλη προσοχή γιατί ξεχωρίζουν για το 
ταλέντο, την καταπληκτική φωνή και την ομοιότητα με τα πρόσωπα της 
επιλογής του Mel Brooks. Στο musical έχουν τους κύριους λόγους οι Ευτύχιος 
Πουλαίδης, Αντώνης Λαπιθιώτης, Χριστόδουλος Μάρτας, Έλια Ιωαννίδου, 
Πέτρος Κονόμου, Θανάσης Δρανιόπουλος, Χριστιάνα Αρτεμίου και Σάββας 
Βορκάς. Συμμετέχει ο τενόρος Μάριος Ανδρέου. Είκοσι τέσσερις 
επαγγελματίες χορευτές πλαισιώνουν το έργο και δίνουν τον καλύτερό τους 
εαυτό, τόσο στο χορό όσο και στο τραγούδι.  
 
Πλοκή 
«Οι Παραγωγοί» είναι μια μουσική κωμωδία που αφορά δυο θεατρικούς 
παραγωγούς, οι οποίοι σχεδιάζουν να γίνουν πλούσιοι αφού κάνουν μια 
παράσταση που θα αποτύχει παταγωδώς από την πρώτη μέρα. Διαλέγουν το 
χειρότερο σενάριο, τον χειρότερο σκηνοθέτη, τους πιο άχρηστους ηθοποιούς 
και ένα σενάριο που θα προκαλούσε την οργή των θεατών αφού 
αναφερόταν στον Χίτλερ, στους Ναζί και τους ομοφυλόφιλους, περιμένοντας 
την πτώση. Αντί γι’ αυτό διάφορες συγκυρίες κάνουν την παράσταση το top 
της εποχής. Αυτό φέρνει τον ένα στη φυλακή και τον άλλο στο Ρίο, να 
απολαμβάνει τα εκατομμύρια με την ξανθιά γκόμενα. Όμως η φιλία 
υπερισχύει επιστρέφει τα λεφτά και πηγαίνουν μαζί στη φυλακή, όπου εκεί 
επιδίδονται σε εκπαιδευτικό έργο για τους φυλακισμένους διδάσκοντας χορό 
και θέατρο. Η καλή τους διαγωγή και η προσφορά, τους επιτρέπει να 
αποφυλακισθούν άμεσα και να συνεχίσουν πλέον στο Μπρόντουέι, σαν 
πραγματικοί έντιμοι παραγωγοί. Η παράσταση διανθίζεται με την 
καταπληκτική μουσική του Mel Brooks και τις χορογραφίες. Τα φοβερά 
σκηνικά του Χάρη Καυκαρίδη μαζί με τις υπέροχες ενδυματολογικές 
προτιμήσεις του Στέφανου Αθηαινίτη, υπογράφουν μια φαντασμαγορική 
παράσταση. 
Παραστάσεις θα γίνουν στις 23, 24 Σεπτεμβρίου 2008 στο Κηποθέατρο 
Λεμεσού, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη στο Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ’ 



(Σχολή Τυφλών) στη Λευκωσία και 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου στο 
Πατίχειο Αμφιθέατρο στη Λάρνακα. 
Την παραγωγή στηρίζει ο Δήμος Λάρνακας. 
Χρυσός Χορηγός: Pokka Coffee 
Χορηγοί Επικοινωνίας:Αντένα, Ειδικές Εκδόσεις, Niche, FM 99 Λάρνακα, 
Capital Λεμεσού και Ράδιο Πάφος 
Εισιτήρια θα προπωλούνται για όλες τις πόλεις από 20 Αυγούστου.  
 
Για πληροφορίες 
Τηλέφωνο επικοινωνίας κοινού: 77777181 
Τηλέφωνο Πολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου Λευκωσίας: 22818529 
Φαξ: 22818528 
 
 
 
 


