Το Μυστικό του ‘Αι Βασίλη
Φέτος οι γιορτές είναι διαφορετικές. Όλοι μαζί προσπαθούμε να
προφυλάξουμε την υγεία μας και να προστατευτούμε από την
πανδημία, ώστε να μπορέσουμε να χαρούμε ξανά όλα όσα έχουμε
στερηθεί!!
Όμως, και με αυτές τις συνθήκες, φροντίσαμε να ταξιδέψουμε τα
παιδιά στον κόσμοτου θεάτρου, της φαντασίας
και του παραμυθιού, με ασφάλεια, φέρνοντας τη μαγεία των
μαριονεττών στα σπίτια σας και στις οθόνες σας.
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε συνεργασία με το Σωματείο Έργο
Πολιτισμού Τέχνης Εκπαίδευσης,
παρουσιάζει τις Ελληνικές Μαριονέττες, τον πρώτο και
ιστορικότερο θίασο μαριονεττών στην Ελλάδα, με αδιάλειπτη
παρουσία στα ελληνικά καλλιτεχνικά δρώμενα από το 1960,
έχοντας πάνω από 10.000 παραστάσεις στο ενεργητικό του.
Οι αγαπημένες μαριονέττες θα σας χαρίσουν το γέλιο και τη
χαρά,
μέσα από τις προβολές της ταινίας μικρού μήκους “Το Μυστικό
του Αι Βασίλη”.
Οι ερμηνείες των αγαπημένων ηθοποιών, τα περίτεχνα σκηνικά, ο
ατμοσφαιρικός φωτισμός, τα ειδικά εφφέ,
και οι εντυπωσιακές μαριονέττες ύψους ενός μέτρου, θα
ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους!
Μία ιδανική ψυχαγωγία, για όλη την οικογένεια!
Λίγα λόγια για την παράσταση:
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΙ ΒΑΣΙΛΗ
Φέτος τα Χριστούγεννα, τον στολισμό του σπιτιού, έχουν
αναλάβει οι δύο ήρωες μας, η Στεφανία και ο Χρήστος.
Γεμάτοι ενθουσιασμό για την αγαπημένη γιορτή μικρών και
μεγάλων, στολίζουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο
με φόντο το αναμμένο τζάκι. Το σαλόνι θυμίζει παραμύθι, και

είναι έτοιμο να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα.
Το μόνο που μένει είναι να ανάψουν τα φώτα του δέντρου… Όμως,
τα δύο παιδιά πάνω στην προσπάθειά τους να φωτίσουν
το όμορφό τους δέντρο, προκαλούν βραχυκύκλωμα, ρίχνουν τις
ηλεκτρικές ασφάλειες και το σπίτι βυθίζεται στο σκοτάδι.
Πριν προλάβουν οι φίλοι μας να συνέλθουν από το αναπάντεχο
σοκ,μπαίνει σαν μπουλντόζα στο σαλόνι η νευρική τους θεία
Θέκλα.
Έξαλλη η θεία τους, καθώς φεύγει για μία σύντομη επίσκεψη,
απειλεί τα παιδιά,
ότι αν μέχρι να γυρίσει πίσω στο σπίτι δεν διορθώσουν τη
ζημιά, θα μείνουν μέσα τιμωρημένοι για όλες τις γιορτές!!
Οι φίλοι μας βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς είναι βράδυ
παραμονής Χριστουγέννων, όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά,
ηλεκτρολόγος αδύνατο να βρεθεί, η Θεία Θέκλα σε λίγο θα
επιστρέψει και η τιμωρία μοιάζει να είναι μονόδρομος!!
Ξάφνου, ως δια μαγείας, τα φωτάκια του δέντρου και του σπιτιού
ανάβουν και λάμπουν ξανά σαν καινούργια!
Τα παιδιά δεν πιστεύουν στα μάτια τους, αλλά ούτε και στα
αυτιά τους, καθώς ακούν ένα σαξόφωνο να παίζει μουσική
μέσα στο σαλόνι τους! Ποιος να είναι άραγε? Τι κρύβεται πίσω
από τη μαγική επαναφορά του δέντρου και των φώτων του σπιτιού?
Στη συνέχεια, η εντυπωσιακή μαριονέττα Αι Βασίλης, θα
ενθουσιάσει τα παιδιά και θα μεταφέρει το πνεύμα των
Χριστουγέννων.
Τα παιδιά ευτυχισμένα τραγουδούν μαζί του, και εκείνος τους
δωρίζει το μυστικό της μαριονέττας και… το πάρτι ξεκινά!!
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