
 

«Μάνα θα πάω στο Hollywood»… περνώντας πρώτα από όλη την Ελλάδα!  

Ύστερα από την τεράστια επιτυχία της παράστασης για δύο συνεχόμενες θεατρικές σεζόν στην Αθήνα, η 

επίκαιρη και μοναδική κωμωδία της Δήμητρας Παπαδοπούλου με τίτλο «Μάνα θα πάω στο Hollywood», θα 

περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Φωκάς Ευαγγελινός και η Δήμητρα 

Παπαδοπούλου και μας θυμίζουν ότι ακόμα και στα πιο δύσκολα ο Έλληνας ψάχνει να εφεύρει λύσεις για να 

επιβιώσει και να απογειωθεί.  

Μια σύγχρονη κοινωνική καταγραφή, δοσμένη με τον κωμικοτραγικό τρόπο που μόνο η Δήμητρα 

Παπαδοπούλου μπορεί να περιγράψει τόσο γλαφυρά, μας μεταφέρει στην Αθήνα του σήμερα, όπου ο Έλληνας 

φοβάται ότι μπορεί να αποτύχει σε ό,τι ονειρευτεί. Ακραίες συμπεριφορές και βίαια ξεσπάσματα κατακλύζουν 

την καθημερινότητα μέσα στην απόγνωση τους. Αλλά το χιούμορ και το γέλιο πάντα βρίσκουν τρόπο να μας 

δείξουν την αλήθεια αλλά και τη λύση, που συχνά είναι μπροστά στα μάτια μας και σπάνια μπορούμε να την 

δούμε! 

Με φόντο ένα διαμέρισμα στην οδό Φυλής, δύο άνεργοι ηθοποιοί μηχανεύονται τα πάντα ώστε να 

συγκεντρώσουν το ποσό που χρειάζονται για να πάνε στοHollywood! Στην προσπάθεια τους αυτή θα φτάσουν 

στο σημείο ακόμα και να μετατρέψουν προσωρινά το διαμέρισμα τους σε οίκο ανοχής όπου θα συμβούν 

απίστευτες καταστάσεις… Σε ένα περιβάλλον όπως αυτό της οδού Φυλής, με τις ιδιαιτερότητες της ίδιας μας της 

φυλής που αδυνατεί να συνεννοηθεί, θα τα καταφέρουν άραγε ποτέ να φτάσουν στον προορισμό τους και να 

πετύχουν τον στόχο τους;  

Μια πρωτότυπη μουσική κωμωδία για τον «Έλληνα της κρίσης» που ψάχνει υο όνειρο του ακόμα και στην άλλη 

άκρη του κόσμου!   

Ταυτότητα Παράστασης  

Συγγραφέας: Δήμητρα Παπαδοπούλου  
Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός - Δήμητρα Παπαδοπούλου  
Σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης  
Κοστούμια: Γιώργος Σεγρεδάκης  
Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς  
Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα  
 
Παίζουν: Θανάσης Αλευράς, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Αντώνης Κρόμπας, Jerome Kaluta, Στράτος Λύκος, Γιώργος 
Σουλεϊμάν και η Ελένη Ροδά.  
 
Διάρκεια: 120’ 

http://theatroilisia.gr/%ce%bc%ce%ac%ce%bd%ce%b1-%ce%b8%ce%b1-%cf%80%ce%ac%cf%89-%cf%83%cf%84%ce%bf-hollywood-%ce%bc%ce%ad%cf%83%cf%89-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%82/

