Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

«Το σόι σου»
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00
Guest: Λευτέρης Ελευθερίου
Ιστορίες καθημερινής οικογενειακής τρέλας, θανατηφόρες ατάκες, παρεξηγήσεις, καυγάδες,
γέλια, πείσματα, ζήλιες κι αγκαλιές.
Αυτοί είναι οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι κι αυτό είναι ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ για 5η συνεχόμενη
χρονιά!
Τι θα δούμε:
Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019
«Ο καλός, ο κακός και ο καλαματιανός»
Σενάριο: Ζωή Κοΐβαρη
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος
Η Σάντρα και η Χαρά έχουν, πλέον, μπει στην εφηβεία και έχουν αρχίσει να αντιδρούν και να
μην υπακούουν τους γονείς τους, ειδικά τη Λυδία που έχει χάσει την υπομονή της και φωνάζει
συνέχεια. Μετά από έναν ακόμα καβγά με τα κορίτσια, η Λυδία αρχίζει να βλέπει πολλές
ομοιότητες στη συμπεριφορά της με αυτή του πατέρα της και αποφασίζει να αλλάξει την
εικόνα που έχουν τα παιδιά της γι' αυτήν. Το ίδιο αποφασίζει να κάνει και ο Βαγγέλης, ο
οποίος μαθαίνει τελείως τυχαία ότι τα δικά του παιδιά τον θεωρούν φωνακλά και μπαμπούλα.
Η αλλαγή συμπεριφοράς τόσο της Λυδίας όσο και του Βαγγέλη προκαλεί ανησυχία. Μπορεί
κανείς να φανταστεί έναν Βαγγέλη που δεν φωνάζει ή μια Λυδία που λέει σε όλα ναι;
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019
«Νύχτες κρητικές»
Σενάριο: Γιώργος Κόκουβας – Νίκος Μήτσας
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος
Σύσσωμη η οικογένεια Τριανταφύλλου προσπαθεί να πείσει τον «μουσαφίρη» της από την
Κρήτη να αφήσει τον καναπέ του Μενέλαου και της Αλεξάνδρας και να βρει το δικό του σπίτι.
Κι ενώ τα καταφέρνουν και έχουν την εντύπωση ότι γλίτωσαν από τον κρητικό τυφώνα
«Μάνθο», εκείνος επανεμφανίζεται θεωρώντας τον εαυτό του μέλος της οικογένειας. Θεωρεί
μάλιστα υποχρέωσή του να σταθεί στον Σάββα, που έχει μείνει μόνος στο σπίτι, αφού η Λυδία
λείπει σε ταξίδι για δουλειές. Κάθε βράδυ, ο Μάνθος παρασύρει τον Σάββα σε ξενύχτια κι
ασωτίες και η Αλεξάνδρα καλεί επειγόντως οικογενειακό συμβούλιο για να βάλει όρια στον
Μικρό Ντελικανή! Πώς, όμως, μπορούν να τιθασεύσουν έναν άνθρωπο που καταφέρνει να βρει
τα κουμπιά τους και να τους χορέψει έναν-έναν… πεντοζάλη στο ταψί;
Στον ρόλο του Μάνθου ο Λευτέρης Ελευθερίου
Η σκηνοθεσία είναι του Σταμάτη Πατρώνη ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει ο Αντώνης
Αγγελόπουλος. Το σενάριο υπογράφουν οι: Νίκος Μήτσας, Δήμητρα Τσόλκα, Γιώργος
Κόκουβας, Ζωή Κοΐβαρη.

Παίζουν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ρένια Λουιζίδου, Παύλος Ορκόπουλος, Γιώργος
Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα
Ασημακοπούλου, Βίβιαν Κοντομάρη, Γιάννης Δρακόπουλος, Σοφία Πανάγου, Σόλων
Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα.
«Το σόι σου»: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00

