
 

Ακροβατώντας ανάμεσα στην αγάπη για το παιδί και την αγάπη για το θέατρο σας 

παρουσιάζουμε την θεατρική παράσταση με τίτλο "Το κλειδί της καρδιάς", που 

είναι βασισμένη στο διήγημα της Πηνελόπης Δέλτα "Η καρδιά της Βασιλοπούλας". 

Πρόκειται για ένα υπέροχο έργο, της συγγραφέως που σημάδεψε με την πένα της 

την Ελλάδα του 20ου αιώνα και όχι μόνο. Με σεβασμό, αγάπη, σύγχρονη ματιά και 

μεράκι μεταφέρουμε αυτό το μοναδικό διήγημα στη σκηνή, πλαισιώνοντάς το με 

ζωντανή μουσική, ευρηματικά σκηνικά - κοστούμια και μαγικούς φωτισμούς... 

Είναι ένα κλασσικό έργο που προσεγγίζει την σύγχρονη πραγματικότητα της 

έλλειψης συναισθημάτων. Μια ατμοσφαιρική παράσταση γεμάτη έντονες στιγμές, 

γρήγορες εναλλαγές και όμορφη μουσική που θα αγγίξει την ψυχή όλων... 

Οι ηθοποιοί ζωντανεύοντας τους ρόλους με μαεστρία, προκαλούν μικρούς και 

μεγάλους να ταξιδέψουν στο παραμύθι και να αναζητήσουν το νόημα της ζωής... 

την αγάπη. 



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓO 

Μια φορά κι έναν καιρό σ ένα μεγάλο νησί ήταν ένας Βασιλιάς καλός που είχε 

φροντίσει να έχει δουλειά όλος ο λαός. Έτσι, όλοι ζούσαν ήρεμοι κι αγαπημένοι και 

κανένας δεν γύρευε ν'αφήσει την πατρίδα του για να βρει πλούτη έξω. Ένα πρωί 

λοιπόν, έμαθε με χαρά ο λαός όλος πως γεννήθηκε στο παλάτι μια Βασιλοπούλα. 

Όλοι εύχονταν στην μικρή. Πρώτη ήρθε η Μοίρα και ευχήθηκε στην μικρή να μην 

έχει καρδιά, να μην νιώθει. Όλοι λυπήθηκαν,   όμως μετά ήρθε η ζωή 

συμπληρώνοντας πως αν η Βασιλοπούλα ήθελε, μπορούσε να βρει ξανά την καρδιά 

της. Και της έδωσε ένα κλειδί. Μεγαλώνοντας και μη νιώθοντας ακόμα χαρά, λύπη 

ή αγάπη, παίρνει την απόφαση ακολουθώντας αυτό το κλειδάκι, να αναζητήσει την 

καρδιά της. Ένα ταξίδι γεμάτο δοκιμασίες ξεκινά κι η δικαίωση δεν αργεί να έρθει. 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Πηνελόπη Δέλτα  

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Φώτης Σπύρος - Νίκος Χρηστίδης 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νίκος Χρηστίδης  

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ/ ΣΝΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: Βαλεντίνο Βαλάσης - Νάγια Ζαχαράτου  

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: Γιάννης Μιχαήλ  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΩΝ: Αναστασία Λουκρέζη  

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Γιάννης Μιχαήλ 

MAKEUP: Cathy Jones, Ρετζίνα Κούπε, Μαίρη Μπακάλη, Μαριάννα Παγιάτη 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Γιάννης Παπαθανασίου  

ΠΑΙΖΟΥΝ  

   Φώτης Σπύρος   Νίκη Λειβαδάρη   Ελευθερία Παρασκευά  

        Μάνος Παπαδάς   Φένια Σταύρου     Νίκος Χρηστίδης  

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ 

Νίκος Δρογώσης 

 
 

 


