Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

«Το σόι σου»
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00
Guest: Δήμητρα Στογιάννη
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 26 Νοεμβρίου 2018
«Δεκαοχτώ χρόνια είναι, θα περάσουν…»
Σενάριο: Ζωή Κοΐβαρη – Νίκος Μήτσας
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος
Η οικογένεια Χαμπέα προετοιμάζεται για τον ερχομό του καινούριου μέλους της και είναι όλοι
ενθουσιασμένοι εκτός από τον ταλαίπωρο μέλλοντα πατέρα. Ο Διονύσης, όσο πλησιάζει ο
καιρός, συνειδητοποιεί ότι δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ανατροφή ενός παιδιού και
καταλαβαίνει τον λόγο που δεν τον άφηναν μόνο με τα ανίψια του όταν ήταν μωρά. Όμως, η
ώρα του ερχομού του γιου του πλησιάζει και εκείνος πρέπει να μάθει τουλάχιστον τα βασικά.
Οι υπόλοιποι πατεράδες της οικογένειας είναι αποφασισμένοι να τον βοηθήσουν με ή χωρίς τη
συγκατάθεσή του. Δεν μπορεί να είναι και τόσο δύσκολο να μεγαλώσεις ένα παιδί! Δεκαοχτώ
χρόνια είναι, θα περάσουν…
Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018
«Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;»
Σενάριο: Γιώργος Κόκουβας
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος
«Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;» Η ερώτηση που όλοι μας έκαναν όταν ήμασταν μικροί,
απασχολεί τη Χαρά, που γράφει μια έκθεση με αυτό το θέμα για το σχολείο. Στο κυριακάτικο
τραπέζι της οικογένειας Τριανταφύλλου, σύσσωμο το σόι μαθαίνει πως η Χαρά σκέφτεται να
ακολουθήσει το επάγγελμα κάποιου μέλους της οικογένειας. Μόνο που δεν τους αποκαλύπτει
ποιανού. Εικαστικός σαν την Αλεξάνδρα, γιατρός σαν τον παππού Μενέλαο, φαρμακοποιός σαν
τους Ζουζουνέλ ή μήπως σκέφτεται να ακολουθήσει τα βήματα του Σάββα ή της Λυδίας; Τα
στοιχήματα δίνουν και παίρνουν στο τραπέζι, αλλά κάποιοι δεν θα μείνουν μόνο στο
ποντάρισμα… Θα περάσουν και στα έργα! Οι καυγάδες ανάβουν και, ευτυχώς, είναι εδώ και η
ξαδέλφη Φωτούλα για να επαναφέρει την οικογένεια στην τάξη…
Στον ρόλο της Φωτούλας η Δήμητρα Στογιάννη
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

