Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 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 18 Φεβρουαρίου 2019
«Ομερτά»
Σενάριο: Ζωή Κοϊβαρη
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος
To 1993, η Μπέλα τρακάρει το αυτοκίνητο του Βαγγέλη. Εκείνη δεν παραδέχεται ότι το έχει
κάνει και έτσι γλυτώνει την κατσάδα. Τα αδέλφια της κρατούν το μυστικό της μέχρι το 2019
που ο Διονύσης αναγκάζεται να το ομολογήσει. Και ενώ θα περίμενε κανείς το αδίκημα να έχει
παραγραφεί μετά από τόσα χρόνια, η Μπέλα θεωρεί ότι ο Διονύσης πρόδωσε την εμπιστοσύνη
της και καρφώνει με τη σειρά της τις δικές του σχολικές αταξίες. Η Λυδία και η Όλγα
προσπαθούν να τους τα βρουν αλλά τελικά τσακώνονται όλοι με όλους. Κανένας δεν φαίνεται
διατεθειμένος να κάνει το πρώτο βήμα για να τα ξαναβρούν. Όλες οι προσπάθειες της
Χαρούλας να τους ενώσει αποτυγχάνουν αλλά η ζωή, που κάνει κύκλους, τους επιφυλάσσει
μια μεγάλη έκπληξη...
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019
«Ανοίγουμε και σας περιμένουμε»
Σενάριο: Νίκος Μήτσας
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος
Τα εγκαίνια του μαγαζιού του Μάνθου πλησιάζουν, αλλά αυτός δείχνει προβληματισμένος. Η
οικογένεια Τριανταφύλλου το αντιλαμβάνεται αλλά, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν έχει διάθεση να
ασχοληθεί. Όμως, η Σάντρα κι η Χαρά τους βάζουν τα γυαλιά για ακόμη μια φορά, όταν τους
αποκαλύπτουν ότι θα βοηθήσουνε εκείνες τον Μάνθο με την προετοιμασία. Δεν είναι δυνατόν
να τον αφήσουν να τα κάνει όλα μόνος του και κανένας να μην έχει προθυμοποιηθεί να τον
βοηθήσει. Μετά την πρωτοβουλία των κοριτσιών, σύσσωμη η οικογένεια αποφασίζει να βάλει
τα δυνατά της και να ετοιμάσει διάφορες μικρές εκπλήξεις για τη μέρα εκείνη, προκειμένου ο
Μάνθος να χαρεί. Μάλλον όμως, την πιο μεγάλη έκπληξη την ετοιμάζει κάποιος άλλος και η
οικογένεια θα μείνει τελικά... με την κατσίκα στο χέρι!
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

