
 

 

 
 

 «ΤΟ ΒΑΛΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» 

Η Κάρμεν Ρουγγέρη και οι συνεργάτες της, έχουν σκοπό αυτή την φορά να 
γνωρίσουν στα παιδιά τον ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΛΣ τον ΓΙΟΧΑΝ ΣΤΡΑΟΥΣ και την 
υπέροχη μουσική του. 

Θα μας  ρωτήσετε: Πώς θα γίνει αυτό, αφού ο συνθέτης αυτός δεν συνέθεσε ποτέ 
μουσική για όπερα ή οπερέτα με θέμα κάποιο παραμύθι; 

Πολύ εύκολα!  απαντάει η Κάρμεν Ρουγγέρη : «Η μουσική του είναι μαγική και  
τόσο παραμυθένια, που πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να "ντύσει" όχι ένα, όχι 
δύο, αλλά πολλά παραμύθια. Αυτό κάναμε  λοιπόν  και δημιουργήσαμε  την 
καινούργια μας παράσταση, που αποτελείται από 6 παραμύθια και από 
μελωδίες και τραγούδια του Γιόχαν Στράους». 

Όμως η  επιλογή των παραμυθιών δεν έγινε τυχαία.  

Η σκέψη μας ήταν να διαλέξουμε  ή να φτιάξουμε ιστορίες, κάθε μία από τις 
οποίες,  θα μας βοηθούσαν να αναδείξουμε τις ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, όπως: ΑΓΑΠΗ - 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ – ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ -ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΚΑΛΟΣΥΝΗ. 



Οι τίτλοι των παραμυθιών που θα απολαύσουν τα παιδιά αλλά και όλη η 
οικογένεια, είναι:  

• Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΧΗΣ ! 

• Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ ! 

• Ο ΣΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ! 

• ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΒΡΕΜΗΣ ! 

• Ο ΠΙΝΚ ΚΑΙ  Η ΠΟΝΚ ! 

• Η ΧΡΥΣΗ ΧΗΝΑ ! 

Με πολύχρωμα κοστούμια, σε παραμυθένια σκηνικά, που υπογράφει όπως πάντα 
η Χριστίνα Κουλουμπή, οι ηθοποιοί θα μας μεταφέρουν σε ονειρεμένες 
παραμυθοχώρες, με γεμάτους διδάγματα διαλόγους, σε κίνηση, χορογραφίες και 
φωτισμούς του Πέτρου Γάλλια, με μουσικές που έχει προσαρμόσει ο  Αντώνης 
Δελαπόρτας στους στίχους του Ανδρέα Κουλουμπή, υπό την σκηνοθετική 
μπαγκέτα της Κάρμεν Ρουγγέρη, σε μια παράσταση που θα μαγέψει μικρούς και 
μεγάλους. 
 
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Κείμενο - Σκηνοθεσία : Κάρμεν Ρουγγέρη 
Σκηνικά - Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή 
Κίνηση – χορογραφίες - φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας 
Μουσική επεξεργασία – Videoart: Αντώνης Δελαπόρτας 
Στίχοι: Ανδρέας Κουλουμπής 
Διδασκαλία τραγουδιών: Λαρίσα Ερεμέγιεβα 
Βοηθός ενδυματολόγου:  Έρρικα Αλαμάνου 
Γραμματειακή υποστήριξη: Ελένη Καρτάση 
 

ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ (με αλφαβητική σειρά): 

Άντα  Αθανασοπούλου, Αθηνά Δημητρακοπούλου, Ιουστίνα  Μάτσιασεκ, 
Λάμπρος  Παπαγεωργίου, Αντώνης Παπαδάκης, Νικόλας Παπακωνσταντίνου, 
Ορφέας  Τσαρέκας 
 
 

 


