«Storyville» |Oμάδα «ΔεΜαΝαι_ΚαίΝαι» - Improv comedy show
Περιγραφή Παράστασης: Το Storyville είναι μια αυτοσχεδιαστική θεατρική παράσταση
(Improv Long Form). Σε ένα φανταστικό κόσμο που αποφασίζει το κοινό επιλέγωντας 3
τοποθεσίες δημιουργείται η ιστορία του Storyville όπου χωρίς σενάριο και τιποτα
προσχεδιασμένο ένα θεατρικό έργο γεννιέται.

«Τουρλού» | Αριστοτέλης Ρήγας – New Material | Μουσική Κωμωδία
Περιγραφή παράστασης: Μια παράσταση standup comedy και μουσικής κωμωδίας
γαρνισμένη με αστεία για όλα τα γούστα. Σερβίρεται κρύα. Ή και ζεστή, δεν υπάρχει
θέμα. Με δυνατό μπουκέτο και επίγευση που κρατάει...

«Work in Progress» (νέο υλικό) | Γιώργος Χατζηπαύλου – Stand up comedy
Περιγραφή παράστασης: Στην τελευταία σεζόν της παράστασης “Σχεδόν σαράντα” στην
Αθήνα αλλά και στην περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, ο Γιώργος δοκιμάζει καινούργια
κείμενα που θα αποτελέσουν τη βάση της νέας του παράστασης τον Ιανουάριο του 2019.
Αυτο το υλικό που αλλάζει και διαμορφώνεται αλλά και κείμενα που για πρώτη φορά θα
δοκιμαστούν, αποτελούν το work in progress του Γιώργου αλλά και μία πρώτη μορφή για
μία παράσταση που δημιουργείται αυτό το διάστημα.

«Thessaloniki open mic» |Θανάσης Cain Σαμαράς (Παρουσίαση) – open mic
Περιγραφή παράστασης: Για Τρίτη πλέον συνεχόμενη χρονιά, το THESSALONKI OPEN
MIC προσφέρει μια βραδιά underground κωμωδίας με φρέσκα κείμενα και γρήγορες
εναλλαγές. Νέοι και παλιοί κωμικοί μοιράζονται την ίδια σκηνή και το ίδιο μικρόφωνο, για
5 μόνο λεπτά ο καθένας, παρουσιάζοντάς σε σας το πιο καινούριο κομμάτι της δουλειάς
τους. Σας περιμένουμε σε ένα Φεστιβαλικό Thessaloniki Open Mic το οποίο κατ’εξαίρεση
θα είναι διαγωνιστικό, με παρουσίαση Θανάση Cain Σαμαρά!

Stand up comedy για παιδιά | Γιώργος Χατζηπαύλου
Περιγραφή παράστασης: Μία παράσταση stand up comedy για παιδιά 6-12 ετών και τους
γονείς τους με θέματα και γλώσσα προσαρμοσμένα έτσι ώστε να είναι απόλυτα
κατανοητά από τους μικρούς φίλους της κωμωδίας που αντιμετωπίζει τους ενήλικες
θεατές σαν παιδιά και τα παιδιά σαν ίσους προς τους γονείς τους.

Youtube showcase |PanosDent, LpDudes, Toukutube
Περιγραφή παράστασης: 3 youtubers από την Θεσσαλονίκη ενώνουν τις δυνάμεις τους
για να σας κάνουν να γελάσετε με το δικό τους ξεχωριστό μέσο. Τα βίντεο. Οι Lp Dudes,
PanosDent και Tukutube θα έρθουν να σας κάνουν να γελάσετε με rap battles, σκετσάκια
και πολλά ακόμα. Ενώ θα μάθετε τι σημαίνει να είσαι youtuber σήμερα με ένα qna που
δεν θα αφήσουν κανένα ερώτημα στο μυαλό σας. Και που ξέρεις; Μπορεί μετά από αυτό
το show να πιάσεις μια κάμερα και να γίνεις ο επόμενος ανερχόμενος youtuber.

Thessaloniki stand up comedy show case |Παναγιώτης Κούδας, Αλέξανδρος
Χαριζάνης, Αλίκη Τσακούμη, Βαγγέλης Μουλαράς
Περιγραφή παράστασης: Μία κλασική stand up comedy παράσταση, με ένα δυναμικό line
up που απαρτίζεται από μερικούς από τους πιο δυνατούς και ανερχόμενους κωμικούς
της πόλης.

«Είχα και στο χωριό μου» | Θωμάς Ζάμπρας- Stand up comedy special
Περιγραφή παράστασης: Ο Θωμάς Ζάμπρας είναι κωμικός με βάση την Αθήνα.
Ασχολείται με την κωμωδία 4 χρόνια στα οποία έχει τουράρει σε όλη την Ελλάδα και
πρόσφατα στην Ευρώπη και συνέγραφε (μαζί με τον Διονύση Ατζαράκη) και εμφανιζόταν
στην τηλεοπτική εκπομπή Cineλθετε. Το «Είχα και στο χωριό μου» είναι η πρώτη του
σόλο παράσταση και αποτελείται από τα καλύτερα κείμενα από την 4χρονη ενασχόληση
του με την κωμωδία. Η παράσταση θα βιντεοσκοπηθεί!

“Make a wish my dear” | Ομάδα LaOtraFamilia - Χορευτική παράσταση
Περιγραφή παράστασης: Το «Make a wish my dear» είναι ένα κομμάτι για την ελευθερία
και την φαντασία. Η σκηνή μεταμορφώνεται σε ένα μέρος που τα όρια καταρρέουν και οι
ιδέες που θέλουμε να εκφράσουμε ενσαρκώνονται όχι μόνο σε λέξεις, αλλά
πραγματικότητες που εκφράζονται μέσα από την προσπάθεια και την δεξιοτεχνία του
σώματος. Με αφετηρία την περιοριστική συνθήκη μιας φυλακής όπου φοράνε την ίδια
στολή και ζούνε μέσα στον ίδιο χώρο και τις ίδιες συνθήκες, οι τέσσερεις χαρακτήρες θα
προσπαθήσουν να ανακτήσουν τις προσωπικότητές και την ελευθερία της έκφρασής
τους. Μόνο οι εσωτερικές διαφορές που κρύβονται στα σώματα , το μυαλό τους και μέσα
στα όνειρά τους θα μπορέσουν να τους ελευθερώσουν.

«Μάγος για ένα βράδυ» | Γιάννος Χάλαρης – magicshow
Περιγραφή παράστασης: Μια βραδιά γεμάτη μαγεία μυστήριο και πολύ γέλιο, όπου οι
θεατές συμμετέχουν ενεργά και γίνονται κομμάτι σου σόου. Μέσα από περίεργες και
απρόσμενες καταστάσεις βιώνουν τη μαγεία.

«Unchained» |Σοφία Μουτίδου – Οne woman show
Περιγραφή παράστασης: Η παράσταση “Unchained” είναι μια συλλογή των πιο έντονων
στιγμών της Σοφίας Μουτίδου σε αυτά τα χρόνια της στην κωμωδία αλλά και εντελώς
νέων αδοκίμαστων. Κείμενα που αποτυπώνουν τη δική της ξεκαρδιστική ματιά πάνω
στην τρέχουσα πραγματικότητα της Ελλάδας. Γάμοι, κηδείες, έρωτας, πολιτική, lifestyle,
αλητεία , pollitical correct , κοινωνική δικτύωση.

«Θοδωρής ετών 33 μ.Χ» |Ομάδα Θέατρο «Εκφραση», (κείμενο Γιώργου
Ριζόπουλου και Ευθύμη Μπαλωμένου) - Θεατρική παράσταση
Περιγραφή παράστασης: Ο Θοδωρής, στα 33 του, άνεργος μηχανικός στο επάγγελμα,
ονειρεύεται ότι απόψε θα ολοκληρώσει το πρώτο του θεατρικό έργο, ότι απόψε θα

γοητεύσει την πανέμορφη ηθοποιό/σερβιτόρα Κοραλία, ότι απόψε θα ξεπεράσει το
φίλο/alter ego του Ντόριαν, ότι απόψε θα αναμετρηθεί με τους γονείς του και θα αλλάξει
επιτέλους τη ζωή του. Όλα αυτά ο Θοδωρής θα τα κάνει απόψε, αρκεί να βγει μέσα από
την κουζίνα και να μπει επιτέλους στο πάρτι!

«Under Construction - Νew material» | Ήρα Κατσούδα & Ανδρέας Πασπάτηςstandupcomedy
Περιγραφή παράστασης: Δύο κωμικοί , με μακροχρόνια εμπειρία στον χώρο του stand up
comedy, αγαπητοί στην Θεσσαλονίκη και με μεγάλη παρουσία σε όλη την Ελλάδα,
μοιράζονται την ίδια σκηνή και μας παρουσιάζουν κομμάτι της δουλειάς τους. Δύο
άνθρωποι, Δύο διαφορετικά στιλ, έξυπνα αστεία και γρήγορες εναλλαγές σε μια βραδιά
ολόφρεσκης κωμωδίας.

«Ρομπέν των δασών – Η αληθινή ιστορία» | Ομάδα «Ρεντίκολο» - Παιδικό
Κουκλοθέατρο
Περιγραφή παράστασης: Μία διαφορετική εκδοχή του γνωστού ήρωα Ρομπέν των
Δασών! Μία παράσταση για τη συλλογικότητα και το ομαδικό πνεύμα, με ζωντανή
μουσική, έξυπνο χιούμορ, συναρπαστική δράση και μία απρόσμενη ανατροπή όπου τα
παιδιά καλούνται να δώσουν τη λύση!

«Μια φλόγα στη Σκοτεινούπολη» | Ομάδα «Πλαγγόνες» - Κουκλοθέατρο
Περιγραφή παράστασης: Μια καινούρια παράσταση κουκλοθεάτρου βασισμένη στο
πρωτότυπο παραμύθι της Μαρίας Βάρσου με ξεχωριστές κούκλες και κατασκευές ειδικά
φτιαγμένες για την παράσταση κι ένα μοναδικό διαστημικό σκηνικό. Ένα συγκινητικό
παραμύθι που θα πάρει μαζί της, μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι σε μια ξεχωριστή
πόλη κάπου στον πλανήτη Γη, αλλά και σε όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας
συστήματος, εκεί που οι αρχαίοι μύθοι για τον Άρη, την Αφροδίτη, τον Κρόνο, τον Δία και
τον Ποσειδώνα μπλέκονται με την επιστήμη της αστρονομίας και η κουκλοθεατρική
μαγεία ενώνεται με τη ζωντανή αφήγηση.

« Improv Comedy Live Sketching» |Αλέξανδρος Χαριζάνης και Σταύρος
Κιουτσιούκης
Περιγραφή παράστασης: Improv Comedy Live Sketching! Μια πειραματική παράσταση
που επιχειρείται για πρώτη φορά και συνδυάζει 2 μορφές τέχνης, ζωντανά στην σκηνή.
Το Improv Comedy συναντά το Comic και δημιουργούν ιστορίες που εξελίσσονται μέσω
αφήγησης και εικόνας, με τον Αλέξανδρο Χαριζάνη να οδηγεί την πλοκή και τον Σταύρο
Κιουτσιούκη να σκιτσάρει κόμικ την ίδια στιγμή. Το αποτέλεσμα είναι σίγουρα πρωτότυπο
και οι ιστορίες που ζωντανεύουν με την συνδρομή του κοινού, αναπάντεχες!

«Ο Καραγκιόζης και το μαγικό δεντρί» |Δημήτρης Καρόγλου – Θέατρο Σκιών
Περιγραφή παράστασης: Έξω από το σεράϊ υπάρχει ένα δέντρο που για ένα βράδυ κάθε
500 χρόνια στοιχειώνεται από ένα ξωτικό. Ο Χατζηαβάτης ειδοποιεί τον κόσμο να μην

περάσει κάτω από το δέντρο μετά την δύση του ήλιου, αλλά ο Καραγκιόζης δεν τον
πιστεύει. Το αποτέλεσμα είναι μια ξεκαρδιστική παράσταση μεταμορφώσεων.

«Καφρόκρεμα (Στα μπετά)» | Δημήτρης Δημόπουλος – Stand up comedy
Περιγραφή παράστασης: Ο Δημήτρης Δημόπουλος ρίχνει τα μπετά για τον νέο σταντ-απ
μονόλογό του με τίτλο «Καφρόκρεμα», ώστε από Οκτώβρη να έχει προλάβει να τον έχει
χτίσει ολόκληρο. Μια παράσταση προφανώς αυθαίρετη, με νέο υλικό από τον κωμικό του
«Αντί Διδακτορικού» και της «Υπερπαραγωγής». Το εγχείρημα τελεί υπό την αιγίδα της
Σκέπης Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Δημήτρης Δημόπουλος (ΣΚΠΙΔΔ).

«Comic Magic show» | Μάγος “Μαρμέλο”
Περιγραφή παράστασης: Comic Magic Show με τον Μαρμέλο Μανιζάτες Ο Μαρμέλο
Μανιζάτες παρουσιάζει το δυσκολότερο είδος της τέχνης των ταχυδακτυλουργών, το
comedy magic. Είναι μια διαδραστική παράσταση στην οποία ο καλλιτέχνης συνδυάζει
την τέχνη της ταχυδακτυλουργίας, του stand up comedy και του αυτοσχεδιασμού. Με
αφορμή ένα μαγικό τρικ ο Μαρμέλο καταφέρνει να δημιουργήσει έναν κωμικό “πανικό”
πάνω στη σκήνη παρέα με κάποιον ανυποψίαστο θεατή. Αντικείμενα θα εξαφανιστούν,
χαρτονομίσματα θα μεταμορφωθούν σε λευκά χαρτιά, φάκελοι με προβλέψεις θα
επιβεβαιωθούν,,, ή μήπως όχι; Ο Μαρμέλο σας προκαλεί και σας προσκαλεί σε ένα
μαγικό ανατρεπτικό και κωμικό ταξίδι μαγείας!!!

«Λογοπαίγνια frightnight»|Ηλίας Φουντούλης, Πάρης Ρούπος, Άγγελος
Σπηλιόπουλος, Αριστοτέλης Ρήγας – Βραδιά Λογοπαιγνίου
Περιγραφή παράστασης: "Τα λογοπαίγνια είναι σαν τις μπάμιες! Έχουν φανατικούς
φίλους και ακόμα πιο φανατικούς εχθρούς! Και αν τις μπάμιες τις σώζει το κοτόπουλο ή
ένα μεγάλο κομμάτι φέτα, από τα λογοπαίγνια δεν σε σώζει τίποτα! Έρχεσαι με δική σου
ευθύνη και φεύγεις σχεδόν υπνωτισμένος από την μαγική, μυστηριακή τέχνη της άκυρης
ένωσης λέξεων, της νοηματικής αλλαγής μιας λέξης στη θέση μιας άλλης, γιατί έτσι είναι!
Έτσι είναι τα λογοπαίγνια αλλά και τα σύντομα oneliners, που ελάχιστοι κωμικοί, ειδικά
εκπαιδευμένοι στην τέχνη τους μπορούν να τα καταφέρουν, και να τα πουν όρθιοι και
περήφανοι απέναντι σε ένα κοινό έτοιμο για όλα! Οι κωμικοί αυτοί είναι ο Αριστοτέλης
Ρήγας, ο Άγγελος Σπηλιόπουλος, ο Πάρις Ρούπος, ο Ηλίας Φουντούλης και κάποιοι
τολμηροί guests! Δώρο η αξονική της επόμενης μέρας!"

«Πώς να καταστρέψετε τη ζωή σας» | Γιώργος Ηλιόπουλος (Σκηνοθεσία: Βασιλική
Ανδρίτσου) -Θεατρική Παράσταση
Περιγραφή παράστασης: Το «Πώς να καταστρέψετε τη ζωή σας» είναι η νέα αφοπλιστικά
αληθινή κωμωδία του Γιώργου Ηλιοπούλου που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Βασιλικής
Ανδριτσου . Πρόκειται για μια μοντέρνα τρελή –αλλά συνάμα αληθινή κωμωδία – τόσο
αληθινή που ο καθένας ευκολά θα αναγνωρίσει κομμάτια του εαυτού του . Η παράσταση
έχει πολλές κινηματογραφικές αναφορές και είναι ντυμένη με μουσικές από ταινίες . «Αν
η ζωή σου ήταν ταινία ποια θα ήθελες να είναι» – ρωτά στον υπότιτλο. Αν η δική σας ζωή
ήταν ταινία ποια θα διαλέγατε?

