Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019

«Το σόι σου»
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00
Guests: Λευτέρης Ελευθερίου, Δήμητρα Στογιάννη, Νίκος Μήτσας
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 11 Φεβρουαρίου 2019
«Ο μπέιμπι σίτερ»
Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος
Η Αλίνα αποφασίζει, μετά από μεγάλη διαμάχη με τον… εαυτό της, να αποχωριστεί για πρώτη
φορά το μωρό της για να πάει με τον Διονύση στη συναυλία του αγαπημένου της γκρουπ.
Δυστυχώς, όμως, τα πράγματα δεν τους έρχονται όπως τα έχουν υπολογίσει μια και λόγω
έκτακτων γεγονότων κανείς δεν μπορεί να κρατήσει τελικά το μωρό. Η Αλίνα το παίρνει πολύ
βαριά και η Μπέλα σπεύδει να βρει λύση προτείνοντας για μπέιμπι- σίτερ έναν παλιό γνώριμο
του σογιού, τον συνάδελφο της Λυδίας, τον Άκη! Ο Σάββας εξανίσταται, τονίζοντας πόσο
ακατάλληλος είναι για αυτή τη δουλειά και δυστυχώς τα γεγονότα δείχνουν να τον
επιβεβαιώνουν. Μήπως, όμως, τα φαινόμενα απατούν; Η οικογένεια Χαμπέα πρόκειται να
βρεθεί, για άλλη μία φορά, μπροστά σε αναπάντεχες αποκαλύψεις…
Στο ρόλο του Άκη ο Νίκος Μήτσας
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019
«Επ’ αυτοφώρω»
Σενάριο: Γιώργος Κόκουβας
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος
Ένας καυγάς στα μπουζούκια, ένα καρούμπαλο και μια πρωινή επίσκεψη στην Κηφισιά
ανάβουν φωτιές στην οικογένεια Τριανταφύλλου. Η εξαδέλφη Φωτούλα είναι για άλλη μια
φορά καλεσμένη στο κυριακάτικο τραπέζι των Τριαντάφυλλων, αλλά φτάνει τραυματισμένη
από τη «μάχη» που άναψε ανάμεσα σε δυο παρέες στο νυχτερινό μαγαζί που τραγουδάει. Κι
ενώ περιγράφει όσα έζησε, αναγνωρίζει στο πρόσωπο του άλλου καλεσμένου της οικογένειας,
τον άνθρωπο που την τραυμάτισε! Είναι ο Μάνθος ένοχος ή το χτύπημα στο κεφάλι κάνει τη
Φωτούλα να βλέπει οράματα; Το άλλοθι του βαφτισιμιού της Αλεξάνδρας είναι ακλόνητο, αλλά
η πολύ πρωινή του επίσκεψη στο σπίτι των νονών του, βάζει την οικογένεια σε υποψίες… Για
ακόμη μία Κυριακή, το τραπέζι γίνεται αρένα και το ηπειρώτικο γινάτι έρχεται αντιμέτωπο με
την κρητική υπερηφάνεια…
Στο ρόλο της Φωτούλας η Δήμητρα Στογιάννη
Στο 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

