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ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ MADE IN GREECE
ΣΚΙΩΝ ΚΑΜΩΜΑΤΑ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Ιδέα – Σενάριο – Σκηνοθεσία........Τάκης Βαμβακίδης – Φωτεινή Σαββατιανού
Καραγκιόζης …....................................................................Τάκης Βαμβακίδης
Κολλητήρης, Νώντας…...................................................Γιάννης Ζουμπαντής
Ερμηνεία …....................................................................Φωτεινή Σαββατιανού
Μαέστρος ….............................................................................Θάνος Μπένος
συμμετέχουν σπουδαίοι μουσικοί ηθοποιοί χορευτές της ομογένειας !

ΤΑΚΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΑΝΤΗΣ

ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

με την συμμετοχή διαδραστικά και των θεατών που χορεύουν και
τραγουδούν μαζί με τον Καραγκιόζη και το Κολλητήρι

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ
ΘΑΝΟΣ ΜΠΕΝΟΣ

ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ο μεγάλος δάσκαλος

2009) ερμήνευε τον ρόλο του

Τον χειμώνα που πέρασε

του θεάτρου σκιών

ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ

( 2018) δημιούργησε μαζί με

Ευγένιος Σπαθάρης γέννησε και

μπροστά από τον μπερντέ !

την καταξιωμένη ερμηνεύτρια

δημιούργησε με την φαντασία

Δεκαέξι χρόνια σε μεγάλες

Φωτεινή Σαββατιανού την

και το ταλέντο του τον ρόλο

παραστάσεις με μεγάλη επιτυχία

παράσταση :

του ζωντανού καραγκιόζη

( Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ-

τον οποίον κατά καιρούς

ΓΙΩΡΓΟΥ // Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

ενσάρκωσαν μεγάλοι θεατρίνοι

ΠΡΟΦΗΤΗΣ κλπ ) μαζί του .

της Ελλάδας ( Ραλού Μάνου-
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ΣΚΙΩΝ ΚΑΜΩΜΑΤΑ
ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Νικήτας Τσακίρογλου – Διονύσης

Ο Τάκης Βαμβακίδης συνεχίζει

Παπαγιαννόπουλος )

να υπηρετεί μέχρι και σήμερα

Η διαδικτυακή τηλεόραση

την διδασκαλία του και στον

HELLAS PLUS TV παρουσιάζει

Από το 1993 στην καλλιτεχνική

μπερντέ με τις πολύχρωμες

αυτήν την παράσταση στην

ζωή και δημιουργία του δάσκαλου

φιγούρες και στην σκηνή σαν

Αυστραλία τον Νοέμβριο 2018.

βρέθηκε ο ηθοποιός τάκης

ζωντανός καραγκιόζης με πολλές

βαμβακίδης και μέχρι που

διακρίσεις θετικές κριτικές και

www.karagiozis.com.au

έφυγε από την ζωή (9 Μα’ί’ου

βραβεύσεις !

www.hellasplus.tv

ΤΑΚΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΑΝΤΗΣ

Ηθοποιός : θέατρο τηλεόραση σινεμά δισκογραφία
(σατιρικοί δίσκοι) και τα τελευταία 25 χρόνια μαθητής ,
συνεργάτης στην συνέχεια ,του Ευγένιου Σπαθάρη στο
θέατρο σκιών ως ζωντανός καραγκιόζης.

Ηθοποιός με πλούσια δράση και συμμετοχή σε
μεγάλες σκηνές της Αθήνας ( Αλσος , Δελφινάριο,
Περοκέ ) και έχει πάρει μέρος επίσης
σε γνωστές τηλεοπτικές εκπομπές.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ

ΘΑΝΟΣ ΜΠΕΝΟΣ

Ερμηνεύτρια με κορυφαίες συνεργασίες με Μάνο
Χατζιδάκη, Μάριο Τόκα .τραγούδησε σε μεγάλες
συναυλίες με Δημήτρη Μητροπάνο Γιάννη Πάριο
και πολλούς άλλους κορυφαίους ερμηνευτές.

Καθηγητής μουσικής,πτυχιούχος ανώτερων
θεωρητικών, με σεμινάρια μουσικοκινητικής
στην Ουγγαρία διευθύνει και το μουσικό σύνολο
«Ορχήστρα Νέων Ακουσμάτων».
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ΑΔΕΡΦΙΑ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ!!!
ΣΚΙΩΝ ΚΑΜΩΜΑΤΑ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Φωτεινή Σαββατιανού
Θάνος Μπένος

Mια διασκεδαστική

και σοφία του σαν αφηγητής και

από την Ελλάδα τον Νοέμβριο

σατιρική μουσικο-

οδηγητής στο ελληνικό τραγούδι

του 2018 στην β’ πατρίδα

θεατρική παράσταση με ζωντανή

σκορπάει χαρά και ανάταση

χιλιάδων ελλήνων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ορχήστρα που σκορπίζει χαρά

ψυχής με τα χορευτικά με την

Τάκης Βαμβακίδης - Φωτεινή

και γέλειο σε όλους , νοσταλγία

λεβεντιά και την περηφάνια των

Σαββατιανού - Γιάννης

και συγκίνηση στους μεγάλους και

ποντίων με την ΣΕΡΡΑ των

Ζουμπαντής - Θάνος Μπένος

απρόσμενη χαρά και μηνύματα

κρητικών με τον ΠΕΝΤΟΖΑΛΙ

και Έλληνες μουσικοί / ηθοποιοί

για την δύναμη της ελληνικής

τους δημοτικούς με τα αθάνατο

/και χορευτές που ζουν και

μουσικής και παράδοσης στους

ΤΣΑΜΙΚΟ και βέβαια ο

εργάζονται στην Αυστραλία !!!

μικρούς !

ΑΠΤΑΛΙΚΟΣ , ΖΕΙΜΠΕΚΙΚΟΣ και

Μια παράσταση γεμάτη

Ένα καλλιτεχνικό “πάντερεμα”

στην πρώτη γραμμή !

που πέρα από τον σκοπό για

με χρώματα από την

άριστο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα

ομορφότερη χώρα την

Τον μουσικό αυτόν ‘’μικρό ‘’

έχει σαν στόχο και την ηθική

Ελλάδα μας !

ελληνικό παράδεισο θα τον

ψυχολογική συναισθηματική

υπηρετήσουν εκτός από τους

επικοινωνία γνωριμία ελλήνων

καλλιτέχνες που θα έρθουν

διαφορετικών γενεών !

Ο καραγκιόζης με την κωμικότητα
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άλλα χρώματα της παράδοσης
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Get in Touch

HELLAS+ TV

526 King Georges Road
Beverly Hills NSW 2209
Web: www.karagiozis.com.au
E-mail: info@karagiozis.com.au
Phone: +61 430 337 444

www.karagiozis.com.au
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