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ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
Όθωνος Αμαλίας 6,
Τ.Κ. 26223, Πάτρα
τηλ. 2610623730

theat-pat@otenet.gr | www.dipethepatras.gr
Ταμείο θεάτρου: τηλ. 2610273613
Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων:
www.ticketservices.gr

[...σε 10
κινήσεις]

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας επιχορηγείται από το Δήμο Πατρέων,
το ΥΠ.ΠΟ.Α. και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
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Η κορώνα
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Τα μαλλιά, η γενειάδα,
οι μανσέτες και
το παντελόνι

Τα κόκκινα
στολίδια
της στολής

Τα χρυσά
στολίδια της
κορώνας

Το πρόσωπο,
τα χέρια, τα μάγουλα
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Η ζώνη

Τα χρυσά
στολίδια της στολής

Η φιγούρα του Καρυοθραύστη

Τα μάτια, η μύτη,
το στόμα και το μουστάκι

10
ΠΡΩΤΑ
ΑΠ΄
ΟΛΑ

Οι μπότες

Θα χρειαστείς: • Ψαλιδάκι χαρτοκοπτικής • Κόλλα στικ
• Προαιρετικά: τη βοήθεια ενός ενήλικα.
Οδηγίες:
Κόψε προσεκτικά με το ψαλιδάκι την φιγούρα
(1) στο περίγραμμά της.
Έπειτα, ακολουθώντας τους αριθμούς (3-10), κόψε τα στοιχεία
στο περίγραμμά τους και ξεκίνα να τα κολλάς πάνω στη φιγούρα.
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Κι αν …κάτι δεν πήγε καλά, δεν πειράζει! Μπορείς να ξαναδοκιμάσεις! Μπορείς να κόψεις τη λευκή φιγούρα του Καρυοθραύστη και να ζωγραφίσεις με μαρκαδόρους ή χρωματιστά ξύλινα μολύβια έναν καινούριο.
Αν χρειαστείς κι άλλες φιγούρες για να ζωγραφίσεις μαζί με τους φίλους σου, μπορείς να κατεβάσεις και να τυπώσεις το pdf «Χάρτινος Καρυοθραύστης» στην ιστοσελίδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας: www.dipethepatras.gr/nutcracker.

ΜΠΑΛΕΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΠΑΤΡΑΣ
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Λουκάς Θάνος
P. I. TCHAIKOVSKY Ο Καρυοθραύστης
Λιμπρέτο-Χορογραφία-Φωτισμοί: Γιάννης Αντωνίου
Βοηθός χορογράφου: Όλγα Θάνου
Φωτογράφιση παράστασης: Νίκος Ψαθογιαννάκης

Σημείωμα καλλιτεχνικού διευθυντή

Δ ΙΑΝΟΜΗ
Κλάρα: Νόνη Μπούφη / Ιωάννα Λουπέτη
Ντροσελμάγιερ: Errik Nour | Μητέρα Κλάρας: Αγγελική Αναργύρου
Πρίγκιπας Καρυοθραύστης: Ορφέας Χατζησπύρου
Μεταμόρφωση «Ποντικών»: Χριστιάνα Κατσιμπράκη, Ανναθαλία Καράμπελα,
Αγγελική Πετράκη, Μαρία Καμπανού | Βασίλισσα των Ποντικών: Αλεξία Τσουρεκά
Πριγκίπισσα Χιονιού: Νόνη Μπούφη / Ιωάννα Λουπέτη
Νεράιδες: Αγγελική Πετράκη, Χριστιάνα Κατσιμπράκη
Ισπανικός χορός: Μαρία Καμπανού
Αραβικός χορός: Ανναθαλία Καράμπελα | Ρωσικός χορός: Errik Nour
Πριγκίπισσα των Λουλουδιών: Άννα Φυτιλά / Εμμανουέλα Αλεξανδρινάκη
Βασίλισσα Ζαχαρένια: Μαρία Κίκινα / Αλεξία Τσουρεκά

Το νεοσύστατο Μπαλέτο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας σκοπό έχει να
καλύψει τις ανάγκες των θεατρικών παραγωγών, αλλά και την δημιουργία χορευτικού ρεπερτορίου με χορευτές υψηλών δυνατοτήτων
που θα εκπαιδεύονται και θα ασκούνται με τεχνικές άκρως κλασικές.
Αποστολή του Μπαλέτου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας είναι να προσφέρει στους θεατές παραγωγές υψηλής ποιότητας. Σηματοδοτεί
την έναρξή του με ένα σημαντικό έργο του κλασικού ρεπερτορίου,
τον Καρυοθραύστη του Τσαϊκόφσκι.
Λουκάς Θάνος

Πρώτη παράσταση: Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021
Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, Πάτρα
Με την υποστήριξη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Ευχαριστούμε τον σκηνογράφο-ενδυματολόγο Κέννυ ΜακΛέλλαν

Ο Καρυοθραύστης, ένα από τα πιο διάσημα μπαλέτα του
ρεπερτορίου, αγαπημένο μικρών και μεγάλων, πρωτοπαρουσιάστηκε στο αυτοκρατορικό θέατρο Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης στις 18 Δεκεμβρίου 1892, σε λιμπρέτο του Μαριούς Πετιπά και
χορογραφία των Μαριούς Πετιπά και Λεβ Ιβάνοφ και μουσική του
Πιότρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι. Η υπόθεση του μπαλέτου βασίζεται στο
διήγημα του Ε.Τ.Α. Χόφμαν Ο καρυοθραύστης και ο βασιλιάς των
ποντικιών, το οποίο διασκεύασε ο Γάλλος συγγραφέας Αλέξανδρος
Δουμάς.

Ο Πιότρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι (1840-1893) ήταν ένας
από τους εμβληματικότερους Ρώσους συνθέτες όλων των εποχών.
Έγραψε συμφωνικά έργα, κονσέρτα, έργα για πιάνο, όπερες, κουαρτέτα, χορωδιακή μουσική και άλλες συνθέσεις που αποτελούν βασικό ρεπερτόριο της κλασικής μουσικής. Όμως, το όνομα του
Τσαϊκόφσκι έχει συνδεθεί με τη μουσική για μπαλέτο. Μερικά από
τα πιο γνωστά και αγαπημένα μπαλέτα για τα οποία έγραψε την
μουσική είναι Η λίμνη των κύκνων, Η ωραία κοιμωμένη και Ο Καρυοθραύστης.

Υπόθεση:
Παραμονή Χριστουγέννων. Η μικρή Κλάρα παίρνει δώρο από τον
νονό της Ντροσελμάγιερ, τον τρομερό εφευρέτη, ένα μικρό, ξύλινο
στρατιωτάκι που χρησιμεύει ως καρυοθραύστης. Τη νύχτα, όταν
όλοι κοιμούνται, η Κλάρα πηγαίνει στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο
για να κοιμίσει το στρατιωτάκι της. Το ρολόι χτυπάει μεσάνυχτα
και η Κλάρα βρίσκεται σ’ ένα μυστηριώδη, φανταστικό κόσμο. Εκεί,
σ’ ένα εφιαλτικό πεδίο μάχης, ο αγαπημένος της Kαρυοθραύστης
καλείται ν’ αντιμετωπίσει τους μοχθηρούς ποντικούς και τη Βασίλισσα των Ποντικών, που έχουν εισβάλλει στο δωμάτιο. Ο
Kαρυοθραύστης αναδεικνύεται σε νικητή της μάχης και μεταμορφώνεται σε γοητευτικό πρίγκιπα. Μαζί με τη μικρή Κλάρα ξεκινάνε
ένα μαγευτικό ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις. Περνάνε από το Βασίλειο
του Χιονιού, συναντούν χορευτές από άλλες χώρες, ακόμα και λουλούδια που χορεύουν. Την επόμενη μέρα, το πρωί, η Κλάρα ξυπνάει
κρατώντας στα χέρια της τον ξύλινο καρυοθραύστη.

