"Musical Αγάπη μου...!" Magical Christmas Tour...!
Δημοσίευση από Δήμος Λαμιέων (https://old.lamia.gr)

"Musical Αγάπη μου...!" Magical Christmas Tour...!
Υποβλήθηκε από event_admin στις Τετ, 27/11/2013 - 12:57.
Ημερομηνία: Πέμπτη, 19 Δεκέμβριος, 2013 - 21:00
Διοργανωτής: Δήμος Λαμιέων [1]
Άλλος [2]
Κατηγορία: Συναυλίες [3]
Δημοτική Ενότητα: Δ.Ε. Λαμίας [4]
Διεύθυνση: Δημοτικό Θέατρο Λαμίας
Γειτονιά: Κέντρο Λαμίας [5]
Τοποθεσία: Δημοτικό Θέατρο Λαμίας [6]
Χώρος Εκδήλωσης: Δημοτικό Θέατρο Λαμίας [7]
Κοινό Εκδήλωσης: Όλοι [8]
Είσοδος Εκδήλωσης: 12€
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ζωή Ατσαλάκη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6944 866338
Περιγραφή:
Η επιτυχημένη παράσταση της Ευγενίας Μανωλίδου
“Musical, Αγάπη μου!” επιστρέφει!
Μετά από μια χρονιά γεμάτη υπέροχη μουσική, η Ευγενία Μανωλίδου μαζί
με τους Παναγιώτη Πετράκη, Αντιγόνη Ψυχράμη, Γιάννη Φίλια και Ευδοκία Μωυσίδου
έρχονται με ανανεωμένο πρόγραμμα και Χριστουγεννιάτικη διάθεση για να σας κρατήσουν
συντροφιά
ένα όλοκληρο δίωρο μαζί με τις πιο αγαπημένες μελωδίες από τα Musicals
και τον ελληνικό κινηματογράφο.
Και αυτή τη φορά, μαζί με την 25μελή ορχήστρα “Symphomaniacs” (www.symphomaniacs.gr [9])
υπό τη διεύθυνση της Ευγενίας Μανωλίδου οι δημοφιλείς ερμηνευτές θα σας ταξιδέψουν στον
υπέροχο κόσμο της θεατρικής και κινηματογραφικής μουσικής με στόχο να σας συνεπάρουν, να
σας συγκινήσουν, αλλά και να σας ξεσηκώσουν στους ρυθμούς των πιο αγαπημένων σας
τραγουδιών!
Πασίγνωστες μελωδίες από τα ξένα Musicals όπως “West Side Story”, “Dirty Dancing”, “Fame”,
“Mamma Mia” αλλά και από ελληνικές ταινίες όπως “Κορίτσια για φίλημα”, “Γοργόνες και Μάγκες”,
“Ζαΐρα”, “Φτωχαδάκια και Λεφτάδες” θα σας παρασύρουν σε ένα ξέφρενο μουσικό δίωρο
όπου μουσική, θέατρο και χορός γίνονται ένα!
Την τιμητική τους θα έχουν και πολλά γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια που θα χαρίσουν ακόμη
περισσότερη μαγεία στην ΠΙΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ!
Η συνήθεια της αγαπημένης μαέστρου να επισκέπτεται και κάποιες πόλεις εκτός των Αθηνών είναι
γνωστή. Έτσι, όλη η ομάδα θα ταξιδέψει ξανά σε κάποιες πόλεις, έως ότου η παράσταση
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“Musical, Αγάπη μου!” να παιχτεί σε όσες περισσότερες πόλεις γίνεται!
Musical, Αγάπημου! Magical X-mas Tour
Δημοτικό Θέατρο Λαμίας, Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 στις 21:00
Eισιτήρια από 12€ στο viva.gr και στα ταμεία του θεάτρου
Υπεύθυνη Παραγωγής: Ζωή Ατσαλάκη 6944 866338
Βρείτε μας στον χάρτη: Javascript is required to view this map.

Πηγή URL (modified on 27/11/2013 - 12:57): https://old.lamia.gr/el/node/8306
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