
Η θεατρική ομάδα PlaRou παρουσιάζει: 

Μία μουσικοθεατρική παράσταση για μικρούς & μεγάλους  
 

Στον πολυχώρο του Χωνευτικού στην Κύμη 
 

Σάββατο 18 Αυγούστου 2018 
Στις 21:00 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα μουσικό χωριό, το χωριό του Ντο! 
Κι ένα ρολόι είχε, που χτύπαγε στης φύσης το ρυθμό. 

 
Κάποια μέρα ένας συνθέτης γίνεται με θράσος βασιλιάς 

και με μια μάγισσα για βοηθό, 
τείχη χτίζουν γύρω απ’ το χωριό. 

 
Τους κατοίκους του φοβίζουν 

και δικούς τους νόμους επιβλητικά ορίζουν. 
Στο σημείο αυτό κρύβεται ένα μυστικό! 

Οι παλιοί βασιλιάδες πρόλαβαν 
και αποσυναρμολόγησαν 

του ρολογιού τον μηχανισμό, 
ώστε ο νέος βασιλιάς στον χρόνο να μην είναι κυρίαρχος. 

Στο χωριό επικρατούσε φόβος και σιωπή. 
Μια μέρα ο Βακάι, ένας νεαρός, δεν αντέχει άλλο την κατάσταση αυτή, 

Ψάχνει τρόπο να βρει, το Ντο να ελευθερωθεί! 
Η πρώτη οδηγία φτάνει την κατάλληλη στιγμή 

έτσι, τα τείχη περνάει και το ταξίδι ξεκινάει! 



 
 
Ο Παναγιώτης Αδάμ σκηνοθετεί το πρωτότυπο κείμενο των Αργυρώ Ταμβάκου &           
Παναγιώτη Λαμπή που μετά από μια επιτυχημένη χρονιά με παραστάσεις σε Αθήνα            
και Πειραιά ταξιδεύει στην Κύμη Ευβοίας! 
 
Το “Τικ Τακ Ντο” είναι ένα ανατρεπτικό παραμύθι που αντλεί στοιχεία από την             
παράδοση τεσσάρων διαφορετικών πολιτισμών και με κύριο άξονα την κλασική          
μουσική, θίγει το ζήτημα του εκφοβισμού, της ελευθερίας της γνώμης, καθώς και την             
σημασία της προσπάθειας για την επίτευξη των προσωπικών στόχων. 
 
Στο “Τικ Τακ Ντο” δίνεται η ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους θεατές να γνωρίσουν,              
με άφθονο χιούμορ, τους συνθέτες: Μπαχ, Μότσαρτ, Μπετόβεν ενώ, μέσα από το            
ταξίδι του Βακάι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με παραδοσιακές μουσικές και χορούς             
τεσσάρων διαφορετικών πολιτισμών της γης, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση        
των παιδιών  
 
Μία ιδιαίτερη παράσταση για μικρούς και μεγάλους που δεν πρέπει να χάσετε! 
 
 
Συντελεστές: 
Κείμενο: Αργυρώ Ταμβάκου & Παναγιώτης Λαμπής 
Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αδάμ 
Πρωτότυπη Μουσική - Στίχοι - Μουσική Διδασκαλία:  
Ευτέρπη Κατσαμάτσα, Στρατής Στηλ 
Χορογραφία: Λουκάς Θεοδοσόπουλος 
Κατασκευές: Παναγιώτης Αδάμ 
Μάσκες: Μάρθα Φωκά 
Φωτισμοί: Παναγιώτης Λαμπής 
Κοστούμια: Βάλια Συριοπούλου 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Ντομουχτσής 
Φωτογραφία - Video: Φώτης Γαβριλάκης Πλέγας 
 
Ερμηνεύουν: Γεωργία Γρίβα, Παναγιώτης Λέκκας, Ευτέρπη Κατσαμάτσα,  
Στρατής Στηλ, Αργυρώ Ταμβάκου 
 
Τοποθεσία: 
Χωνευτικό Κύμη Ευβοίας 
ΤΚ 34003 
Τηλέφωνο: 2222400756 
 
Παράσταση:  
Σάββατο 18 Αυγούστου 2018 
 
Διάρκεια παράστασης: 70' 
 
 
 



Είσοδος:  
5 ευρώ παιδικό 
7 ευρώ ενήλικες 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
 
Επικοινωνία:  
Γραφείο: 215 5652039 
Παναγιώτης Λαμπής 6973001094 
Αργυρώ Ταμβάκου 6980777156 
 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=fcP47rrci30 
 
Φωτογραφίες:  
 
https://drive.google.com/drive/folders/0B1H5e_RvGtavTEFSeUZNa291V00?usp=sha
ring 
 
Παρουσίαση της παράστασης: http://e.issuu.com/embed.html#31991939/56021704 
 
Facebook Page:www.facebook.com/pg/tiktaknto 
Instagram: @tik_tak_nto 
 
 

www.tiktaknto.gr 

https://www.youtube.com/watch?v=fcP47rrci30
https://drive.google.com/drive/folders/0B1H5e_RvGtavTEFSeUZNa291V00?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1H5e_RvGtavTEFSeUZNa291V00?usp=sharing
http://e.issuu.com/embed.html#31991939/56021704

