
 

 

 

 
 

 

Π Α Ι Δ Ι Κ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο 

Ρουμπελστίλτσκιν 
Μετάφραση : ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 
  ΘΕΑΤΡΟ ΤΡΙΑΝΟΝ – ΝΑΥΠΛΙΟ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ώρες 17.15  & 19.15 

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ : ΒΙΒΛ/ΛΕΙΟ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ  τηλ 27521 10056 

Προπώληση 8€ - Ταμείο 10€ - INFO – 6974797109 

VIVA.GR 

                                       
ΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ 

Το Μικρό Θέατρο Λάρισας , κλείνοντας αισίως τα  10 χρόνια συνεπής παρουσίας στον χώρο του 
ποιοτικού παιδικού θεάτρου ,παρουσιάζει για 9η χρονιά στην πόλη μας, μια παιδική παράσταση 
που θα μιλήσει στην καρδιά των μικρών μας αλλά και στις μνήμες των μεγαλύτερων φίλων μας. 

Ρουμπελστιλτσκιν 
 
Ένα παραμύθι των αδελφών Γκριμ σχεδόν 4000 ετών που ακόμα και σήμερα όμως μπορεί να 
διδάξει τον σύγχρονο άνθρωπο πόσο πολύ μπορεί να κοστίσει στη ζωή του η απληστία. Όταν 
κάποιος απαιτεί να αποκτήσει όσα δεν μπορεί να έχει ή όσα έχασε λόγω σπατάλης, τότε έρχεται η 
στιγμή που η ανταπόδοση θα είναι μεγαλύτερη από οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί.   
 

Λίγα λόγια για το έργο… 

Ο βασιλιάς μέσα από την σπάταλη ζωή του χάνει όλο το χρυσάφι του βασιλείου του. Οι υπήκοοι τον 
κατηγορούν για την δική τους δυστυχία και η βασιλομήτωρ τον συμβουλεύει να βρει μια καλή 
σύζυγο και να συμμαζέψει όλα τα κακώς κείμενα. Όταν μαθαίνει πως η κόρη ενός μυλωνά μπορεί 
να γνέφει χρυσάφι από άχυρο ο βασιλιάς δίνει εντολή να την φέρουν αμέσως στο παλάτι. Η κόρη 
πρέπει να κάνει πραγματικότητα αυτά που καυχιέται ο πατέρας της και με τη βοήθεια ενός ξωτικού, 



του Ρουμπελστιλτσκιν, τα καταφέρνει. Το τίμημα όμως για την βοήθεια του ξωτικού θα είναι πολύ 
μεγαλύτερο απ' όσο είχε υπολογίσει. Η συνέχεια επί σκηνής! 
 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Παίζουν και χορεύουν οι ηθοποιοί: 

ΑΡΗΣ ΠΛΙΟΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ , ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ , ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

 

Κείμενο - Σκηνοθεσία : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ                       Σκηνογραφία : ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΛΦΙΕΡΗ 

Κοστούμια : ΤΕΤΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ                                           Σχεδιασμός Φωτισμών : ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ 

Γραφιστικά : ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ                              Ειδικές Κατασκευές : ΣΑΚΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Δημόσιες Σχέσεις : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                Τεχνικός Σκηνής : ΣΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 

Μουσική Επιμέλεια : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ               Ζωγραφική : ΜΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                           

Παραγωγή : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑ                               Διάρκεια : 80 λεπτά (με ένα Διάλειμμα 10 λεπτών)     

Κρατήσεις – Πληροφορίες : 6974797109                         Προπώληση: 8€          Ταμείο Θεάτρου: 10 €               

*Ένα έργο για όλη την οικογένεια* 

W: www.mikro-theatro.gr   E : mikrotheatrolarisas@gmail.com  Τ : 2410 549777 -  F : 2410 549630             

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕ SMS ή ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ  ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ* 
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