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«Σαν Παιδιού Φαντασία»
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΑΕ

Παίρνετε πυξίδα για … Βουργουνδούπολη (Κυψέλης 54, Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ, Κυψέλη)
Κουβαλάτε και κλεψύδρα γιατί ο χρόνος ξεκινά (ώρα 10:30)
Κρατάτε σφιχτά κι ένα πουγκί (που ξέρεις όλο και κάτι θα χρειασθεί)
Και… Ετοιμαστείτε για ταξίδι φαντασίας με ήρωες τον Οδυσσέα, την Αριάδνη κι άλλους πολλούς
πολλούς, με ανοιχτή καρδιά, θάρρος αρκετό και πίστη στο φανταστικό. Μη φοβηθείτε, μην
αποθαρρυνθείτε, μη χαθείτε και μην αφήσετε να ξεχαστείτε… Οι ήρωες θα είστε Εσείς …

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Υ.Α.Ε. , σε μια προσπάθεια να νοιώσουμε όλοι παιδιά, αυτές τις
γιορτινές μέρες προσκαλεί όλους τους συναδέλφους - μέλη του μαζί με τα παιδία τους ΔΩΡΕΑΝ
σε μια ευχάριστη, διασκεδαστική και διαπαιδαγωγική παιδική θεατρική παράσταση:

την Κυριακή 23/12/2018 και ώρα 11.00 π.μ.
(προσέλευση από 10:30)

στο ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ (ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ) Κυψέλης 54, Κυψέλη
στην παράσταση

«ΣΑΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΑΝΤΑΣΙΑ»
Μετά την παράσταση, ο Αι Βασίλης με το ξωτικό του, Γκρίφιν, θα φωτογραφηθούν κάτω
από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο με τους μικρούς (αλλά και αυτούς που αισθάνονται
μικροί) φίλους μας και θα τους μοιράσουν Λιχουδιές – Γλυκίσματα & Δωράκια!!!
Δύο αδέρφια , ο Οδυσσέας και η Αριάδνη είχαν την φαντασία και την αγάπη πάντα για οδηγό τους!
Κάθε στενοχώρια την έδιωχναν στην Βουργουνδούπολη. Μια χώρα φανταστική! Στην περιπέτειας
τους αυτή, συναντούν ήρωες και πλάσματα από την Ελληνική μυθολογία, αλλά και νέους
φανταστικούς.
Όμως, αρκετά έως εδώ! Όλα δεν θα σας τα πούμε, ελάτε στο θέατρο να σας τα διηγηθούμε!!!

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να δουν την παράσταση μπορούν να στείλουν e-mail
στο syae@oase.gr. Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αναγράφεται: το
ονοματεπώνυμο, την εταιρεία, τον αριθμό των ατόμων, το τηλέφωνο επικοινωνίας &
το e-mail σας.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την
Τετάρτη19/12/2018 & ώρα 15:00μμ
Προσοχή! Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ & ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!

Συναδελφικά,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΑΕ,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Σπύρος Κολαΐτης

Τέλης Χρηστίδης

Η παράσταση πραγματοποιείται και με την ευγενική συνεισφορά των εταιρειών

