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ΠΑΙΔΙΚΘ ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΠΑΡΑΣΑΘ 
«Θ βαςίλιςςα του χιονιοφ» 

υναδζλφιςςεσ, υνάδελφοι, 
 
Ο φλλογόσ μασ κάκε χρόνο διοργανώνει τθν περίοδο των Χριςτουγζννων τθν κακιερωμζνθ 
Χριςτουγεννιάτικθ παιδικι εορτι. Φζτοσ εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ και προκειμζνου να μθν αποτελζςει θ 
εκδιλωςθ αιτία μετάδοςθσ του ιοφ, ο φλλογόσ μασ διοργανώνει για τουσ μικροφσ μασ φίλουσ τθν 
παιδικι παράςταςθ «Θ βαςίλιςςα του χιονιοφ» ςτισ 12/12/2021 και ώρα 11:30 πμ, ςτο Θζατρο Λάμπροσ 
Κωνςταντάρασ ςτθν οδό Κουντουριώτου 40, πλθςίον Μετρό Αιγάλεω. 
 
«Θ βαςίλιςςα του χιονιοφ» 
Φζτοσ παρουςιάηουμε ζνα από τα κορυφαία και πιο γνωςτά παραμφκια του Χανσ Κρίςτιαν Άντερςεν «Θ 
βαςίλιςςα του χιονιοφ» ςε κεατρικι διαςκευι Ιωάννθ Κωςταρά. Ζνα κλαςςικό παραμφκι για παιδιά , 
όπου μζςα από τθν δράςθ, τισ διάφορεσ κωμικζσ καταςτάςεισ , τθ μουςικι, τα τραγοφδια και με όλο το 
ςκθνικό διάκοςμο βγαίνει όλθ εκείνθ θ ομορφιά των αιςκθμάτων που γεννά ζνα παραμφκι. 
ΠΑΙΗΟΤΝ ΟΙ ΘΘΟΠΟΙΟΙ: 
Ηανό Ντάνιασ , Νίνα Ακτφπθ , οφιάννα Γρθγοριάδθ , Εφα Μποφρα ,Αλίνα Μποηάευα και Ιωάννθσ ιγάλασ. 
 
το τζλοσ τθσ παράςταςθσ κα προςφερκεί παιδικό γεφμα ςε lunch box και αναμνθςτικό δώρο από τον 
Άγιο Βαςίλθ. 
Οι υνάδελφοι που επικυμοφν τα παιδιά τουσ να παραβρεκοφν ςτθν Παράςταςθ, κα πρζπει να 
ςυμπλθρώςουν και να αποςτείλουν τθν αίτθςθ ςτθν Σαμία του υλλόγου μασ κα . Σςαπροφνθ ζωσ τισ 9 
Δεκεμβρίου 2021 με email ςτο stsaprouni@eurobank.gr.  
 
Προςοχι:  

• Θ είςοδοσ είναι δωρεάν για τα μζλθ μασ και τα παιδιά τουσ. 
• Λόγω των ιςχυόντων μζτρων για τον CoVid 19 θ είςοδοσ κα επιτρζπεται μόνο ςε 

εμβολιαςμζνουσ ι νοςιςαντεσ το τελευταίο εξάμθνο, με τθν επίδειξθ του αντίςτοιχου 
πιςτοποιθτικοφ ςτισ ειςόδουσ τθσ εκδιλωςθσ. 

• Παιδιά από 4 ζωσ 18 ετών ειςζρχονται με self-test 48ωρου. 

       Λόγω ελζγχου πιςτοποιθτικών παρακαλώ να προςζλκετε ςτο κζατρο τουλάχιςτον 1 ώρα  
      νωρίτερα. 
Λόγω περιοριςμζνθσ διακεςιμότθτασ κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. 

Για τθν Γραμματεία πολιτιςμοφ 

.ΣΑΠΡΟΤΝΘ            Σ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ 
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ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

ΣΗΝ ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ  
 «Η Βασίλισσα του Χιονιού»  

 ΣΙ 12/12/2021 και ώρα 11:30 
Θέατρο Λάμπροσ Κωνςταντάρασ 

Κουντουριώτου 40, πληςίον Μετρό Αιγάλεω 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_____________ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΕΛΟΤ:            __________________________________________ 
 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΚΝΩΝ:       
 
 

                     1ος __________________________________________ 
 

Και ονοματεπώνυμα 
                                                                                 2ος __________________________________________ 
 
 
                                                                                 3ος __________________________________________ 
 
 
ΚΑΣΑΣΗΜΑ /ΔΙΕΤΘΤΝΗ:             __________________________________________ 
 
ΣΗΛΕΥΩΝΟ ΤΠΗΡΕΙΑ/ ΚΙΝΗΣΟ:           __________________________________________ 

 
                         ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΜΕΛΟΤ 
 

 
Αποςτολή τησ υπογεγραμμένησ αίτηςησ ςτο e mail (stsaprouni@eurobank.gr)  
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