
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η ΘΕΛ θα προσφέρει τα έσοδα από τα προγράμματα της παράστασης στο Θέατρο του Νέου 

Κόσμου για τη δράση του «Θέατρο Αλληλεγγύης για παιδιά» (κινητή μονάδα θεάτρου η οποία 

προσφέρει δωρεάν παραστάσεις για παιδιά που βρίσκονται σε νοσοκομεία, ιδρύματα, ειδικά 

σχολεία, προσφυγικούς καταυλισμούς, δομές αλληλεγγύης, υποβαθμισμένες περιοχές, 

γυναικείες φυλακές, προγράμματα απεξάρτησης, και γενικά για ευαίσθητες ομάδες παιδιών 

που για διάφορους λόγους δεν έχουν πρόσβαση στη θεατρική ψυχαγωγία). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                           Cupid, The State Hermitage Museum 

 

The Greek Theatre Society of Luxembourg will donate proceeds from the sale of the 

production's theatre programme to the Neos Kosmos Theatre in Athens, in support of its 

activity "Solidarity Theatre for Children" (a mobile theatre unit that offers free performances for 

children in hospitals, institutions, schools for children with special needs, refugee camps, 

solidarity structures, degraded areas, women's prisons, substance rehabilitation programmes, 

and in general for sensitive groups of children who, for various reasons, lack access to 

theatrical entertainment). 
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Το έργο 
Όνειρο, παιχνίδι ή φαντασία; Γραμμένο μεταξύ 1595 και 1596, το «Όνειρο Καλοκαιρινής 
Νύχτας» είναι το πιο ερωτικό από τα θεατρικά έργα του Σαίξπηρ, μια κωμωδία όπου 
συνυφαίνονται η αγάπη, ο πόθος, η πραγματικότητα, η ψευδαίσθηση και το θέατρο. 
Δύο ζευγάρια νεαρών εραστών στην Αθήνα, ο βασιλιάς και η βασίλισσα των ξωτικών, ένας 
θίασος ερασιτεχνών ηθοποιών διασταυρώνονται σε ένα μαγεμένο δάσος, όπου κυριαρχούν η 
σύγχυση και η ερωτική αταξία. Αλλά μετά από πολλές περιπέτειες σε μια μαγική καλοκαιρινή 
νύχτα, όλα φτάνουν σε αίσιο τέλος. 
Γύρω από έναν πριγκιπικό γάμο, παρουσιάζονται στον ίδιο καμβά με απαράμιλλη τέχνη η 
μυθολογία, αρχαία και σύγχρονη, το ανακάτεμα του πραγματικού με το φανταστικό, οι 
δραματικοί και οι κωμικοί χαρακτήρες. Μέσα από το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» αναδύεται 
ο άστατος χαρακτήρας του έρωτα, η σύγκρουση με τους γονείς και την κοινωνία, το θέατρο 
μέσα στο θέατρο, η ψευδαίσθηση και η μεταμόρφωση. 
 

 

 

   

    

  

  

 

 

 

                    The title page from the first quarto, printed in 1600 

The play 
Dream, game or fantasy? Written between 1595 and 1596, "A Midsummer Night's Dream" is 
the most erotic of Shakespeare's plays, a comedy where love, desire, reality, illusion and 
theatre intertwine. 
Two young Athenian couples who are lovers, the king of the elves and the queen of the fairies, 
a troupe of amateur actors; they all cross paths in an enchanted forest. Confusion and 
amorous disorder reign but, after many adventures on a magical summer's night, all is well 
that ends well. 
A princely wedding, ancient and modern mythology, reality and fantasy, dramatic and 
grotesque characters, are placed by Shakespeare on the same canvas with incomparable  
mastery. In "A Midsummer Night's Dream" we find the versatile nature of love, the conflict with 
parents and society, theatre within theatre, illusion and metamorphosis.   
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Λίγα λόγια από τον σκηνοθέτη 
Το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» είναι το πρώτο θεατρικό έργο του Σαίξπηρ που ανεβάζω. 
Ανακαλύπτω πόσο διαχρονικός είναι. Το «Όνειρο» είναι μια κωμωδία πάνω στον Έρωτα. 
Άνθρωποι και ξωτικά βασανίζονται από τα βέλη του. Οι κοινωνικές τάξεις αναμιγνύονται. Οι 
άρχοντες και οι λαϊκοί τεχνίτες επικοινωνούν μέσω μιας θεατρικής παράστασης. Το θέατρο 
μέσα στο θέατρο, ήδη από το 1595! Οι 19 ηθοποιοί πάνω στη σκηνή αγαπούν, θυμώνουν, 
κλαίνε, γελάνε και υποφέρουν, μέχρι το αίσιο τέλος. 

      Καλή σας διασκέδαση!                                                                                                            

Γιάννης Γαβράς 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

     

 

   Eros stringing his bow                                                                                                                                                          
Capitoline Museums 

 
A few words from the director 

"A Midsummer Night's Dream" is the first play by William Shakespeare that I am directing. I am 
discovering how timeless his work is. The play is a comedy about Love. Humans, elves and 
fairies are tormented by its arrows. The social classes blend. Nobility and artisans 
communicate through a theatrical performance. Theatre within theatre, since 1595! The 19 
actors on stage fall in love, get angry, cry, laugh and suffer, until the happy ending.                

Enjoy the show!                                                                                          

Yannis Gavras                    
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"Shakespeare –The nearest thing in incarnation to the eye of God." 

Laurence Olivier 

"We shall never overestimate Shakespeare, because we can not. Some men and things lie 

beyond the danger of hyperbole. […] Genius is as immeasurable as space. Shakespeare can 

not be measured." 

William A. Quayle  

"Of course nowhere does the deadly Theatre install itself so securely, so comfortably and so 

slyly as in the works of William Shakespeare." 

Peter Brook 

 

 

 

 

 

 

 

 

"He is the very Janus of poets; he wears almost everywhere two faces; and you have scarce 

begun to admire the one, ere you despise the other." 

John Dryden 

"The poet cannot really say of himself 'I sing as the bird sings' – but perhaps Shakespeare 

could have said it of himself." 

Ludwig Wittgenstein 

"Shakespeare is like the world, or life itself. Every historical period finds in him what it is 

looking for and what it wants to see." 

Jan Kott                     
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  Συντελεστές 

Σκηνοθεσία                                    Γιάννης Γαβράς 

Μετάφραση                                    Ερρίκος Μπελιές 

Σκηνικά                                     Christian Guilmin & ΘΕΛ 

Επεξεργασία βίντεο σκηνικού                             Νίκος Λιβαθηνός & Γκέρτα Ψάχου 

Κοστούμια                                    Christian Guilmin, Οίκος COSTHEA, ΘΕΛ 

Μάσκες και αξεσουάρ                                         Christian Guilmin, Θεώνη Βλαχάκη,                                                                                                                                                                      
         Βούλα Κιομπέλη, Ελίτα Λεμονή 

Περούκες                                    Hair Club  

Μακιγιάζ                                    Χιονία Βλάχου & Ελίτα Λεμονή 

Επιλογή μουσικής                             Γιάννης Γαβράς 

Στίχοι τραγουδιών στα ελληνικά                          Μαρία Πατακιά & ανώνυμη στιχουργός 

Φροντιστές ήχου & φώτων                           Neimënster & Φωτεινή Καπαρέλου  

Υπέρτιτλοι                                                           Χρήστος Κακλαμάνης & Έλενα Στάρκα 

Φροντιστές σκηνής                                  Νίκος Γκουβάτσος, Ευγενία Μπαλαμώτη,  
                                              Αγγελική Μπεάζογλου, Έλενα Στάρκα 

Υποβολείο                                    Γεωργία Reinke-Μουρατίδου 

Αφίσα                                     Φωτεινή Καπαρέλου 

Πρόγραμμα                                                         Κώστας Ζάννιας 

Επιμέλεια αφίσας και κείμενα προγράμματος     Μελίνα Χρυσάφη 

Φωτογραφίες            Βύρων Γκουλάκης 

Βιντεοσκόπηση                              Νίκος Νυχάς 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους βοήθησαν στην εξεύρεση χώρων δοκιμών, καθώς και στην 
επεξεργασία και μεταφορά των σκηνικών 
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 Διανομή 

Θησέας, Δούκας της Αθήνας:               Κώστας Παναγόπουλος 

Ιππολύτη, Βασίλισσα των Αμαζόνων, μνηστή του Θησέα:   Χιονία Βλάχου 

Αιγέας, πατέρας της Ερμίας:               Απόστολος Γωγάκος 

Φιλόστρατος, τελετάρχης του Θησέα:        Emmanuele Bucci 

Ερμία, κόρη του Αιγέα, ερωτευμένη με τον Λύσανδρο:     Δέσποινα Λειβαδινού 

Δημήτριος, ερωτευμένος με την Ερμία:        Διαμαντής Αντωνίου 

Λύσανδρος, ερωτευμένος με την Ερμία:       Γιώργος Πράντζος 

Ελένη, ερωτευμένη με τον Δημήτριο:        Έφη Τριγκίδου 

Κυρά-Σανιδού, Ξυλουργός / Πρόλογος:       Ελένη Ευταξιάδου 

Νικόλαος Σαΐτας, Υφαντής / Πύραμος:   Χρήστος Πούρης 

Φραγκίσκος Φυσούνης, Επιδιορθωτής φυσερών / Θίσβη:   Γιώργος Μηνάς 

Ροβέρτος Βελόνης, Ράφτης / Φεγγάρι:        Γιάννης Θεοδωρίδης 

Θωμάς Καζανάς, Γανωματής / Τοίχος:        Μάριος Λιάμης 

Ροκάνης, Μαραγκός / Λιοντάρι:               Κώστας Ζάννιας 

Όμπερον, Βασιλιάς των ξωτικών:              Νίκος Λιβαθηνός 

Τιτάνια, Βασίλισσα των ξωτικών:              Μελίνα Χρυσάφη 

Πουκ, ξωτικό, ακόλουθος του Όμπερον:       Ρούλα Ζάννια 

Μπιζελάνθη, ξωτικό, ακόλουθος της Τιτάνιας:      Ελίτα Λεμονή 

Αραχνοΰφαντη, ξωτικό, ακόλουθος της Τιτάνιας:     Βούλα Κιομπέλη 
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           Crew 

Director                                       Yannis Gavras 

Greek translation                                    Errikos Belies  

Set                                        Christian Guilmin & THEL 

Set video design                                    Nikos Livathinos & Gerta Psachou 

Costumes                                      Christian Guilmin, Maison COSTHEA, THEL 

Masks & accessories                                      Christian Guilmin, Voula Kiompeli,                                             
Elita Lemoni, Theoni Vlachaki                                                   

Wigs                                       Hair Club  

Make-up                                       Elita Lemoni & Hionia Vlachou 

Music selection                                     Yannis Gavras 

Greek lyrics                                      Maria Patakia & anonymous 

Sound & lighting technicians                           Neimënster & Fotini Kaparelou                                                                                                            

Surtitles                                            Christos Kaklamanis & Helena Starka 

Stage crew                                           Evgenia Balamoti, Angeliki Beazoglou,  
                                             Nikos Gouvatsos, Helena Starka 

Prompt                                            Georgia Reinke-Mouratidou 

Poster                                 Fotini Kaparelou 

Programme                                Kostas Zannias 

Poster overview and programme content  Melina Chryssafi 

Photography         Byron Goulakis 

Video                                 Nikos Nychas                                                           

Special thanks to all the people who helped us with rehearsal space, as well with set 
construction and transportation                  
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Cast 

Theseus, Duke of Athens:                  Kostas Panagopoulos 

Hippolyta, Queen of the Amazons, Theseus' fiancée:      Hionia Vlachou 

Egeus, father of Hermia:                  Apostolos Gogakos 

Philostrate, Master of the Revels:           Emmanuele Bucci 

Hermia, daughter of Egeus, in love with Lysander:             Despoina Leivadinou 

Demetrius, in love with Hermia:          Diamantis Antoniou 

Lysander, in love with Hermia:           Yiorgos Prantzos 

Helena, in love with Demetrius:           Efi Trigkidou 

Madame Quince, Carpenter / Prologue:        Eleni Eftaxiadou 

Nick Bottom, Weaver / Pyramus:          Christos Pouris 

Francis Flute, Bellows-mender / Thisbe:        Giorgos Minas 

Robin Starveling, Tailor / Moonshine:         Yannis Theodoridis 

Tom Snout, Tinker / Wall:                 Marios Liamis 

Snug, Joiner / Lion:                         Kostas Zannias 

Oberon, King of the Fairies:           Nikos Livathinos 

Titania, Queen of the Fairies:           Melina Chryssafi 

Puck, a mischievous sprite, servant to Oberon:       Roula Zannia 

Peaseblossom, fairy servant to Titania:         Elita Lemoni 

Cobweb, fairy servant to Titania:          Voula Kiompeli 
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Θεατρική Εταιρεία Λουξεμβούργου 

Η Θεατρική Εταιρεία Λουξεμβούργου (ΘΕΛ) ιδρύθηκε στα τέλη του 1987 και είναι μέλος του 
Πολιτιστικού Ομίλου των Ευρωπαϊκών Οργάνων στο Λουξεμβούργο. 

Σκοπός της ΘΕΛ είναι, σύμφωνα με το καταστατικό της η διοργάνωση θεατρικών 
δραστηριοτήτων στην ελληνική γλώσσα, καθώς και η έρευνα και η εκπαίδευση στις τέχνες και 
τεχνικές του θεάματος. Βασικές της δραστηριότητες είναι οι θεατρικές παραστάσεις, καθώς και 
τα θεατρικά εργαστήρια και σεμινάρια.  

Επειδή μια θεατρική ομάδα γερνάει και πεθαίνει εάν δεν ανανεώνεται, η ΘΕΛ ενδιαφέρεται 
πάντοτε να προσελκύει «νέο αίμα», για συμμετοχή στις δραστηριότητες όχι μόνον επί σκηνής 
αλλά και πίσω από αυτήν (φροντιστές σκηνής, κατασκευή σκηνικών, κοστουμιών, μάσκας και 
πολλά άλλα που σχετίζονται με την προετοιμασία της θεατρικής πράξης). Επίσης, η ΘΕΛ 
διοργανώνει κάθε χρόνο θεατρικά εργαστήρια (είτε σε εβδομαδιαία βάση είτε συμπυκνωμένα 
στη διάρκεια τριημέρων) με διάφορους «δασκάλους», ερχόμενους είτε από το Λουξεμβούργο 
είτε από την Ελλάδα ή άλλες χώρες. Τα εργαστήρια αυτά απευθύνονται στα μέλη της ΘΕΛ 
αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε θεατρική δράση υπό την καθοδήγηση 
ειδικών. Τα θέματα ποικίλλουν από εισαγωγικά εργαστήρια μύησης στη θεατρική πράξη μέχρι 
εργαστήρια μύησης σε συγκεκριμένες μορφές θεάτρου (π.χ. παντομίμα, μαριονέτες), ακόμη 
και εργαστήρια σκηνοθεσίας και δημιουργικής γραφής.  

Από την ίδρυσή της η Θεατρική Εταιρεία Λουξεμβούργου έχει ανεβάσει περίπου τριάντα 
παραστάσεις στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για θεατρικά έργα τόσο 
Ελλήνων (Μποστ, Μάτεσις, Αναγνωστάκη, Καμπανέλλης, Ρίτσος, Καρράς, Γαλανός, 
Καλογεροπούλου, Κεχαΐδης - Χαβιαρά) όσο και ξένων συγγραφέων (Σαίξπηρ, Τσέχωφ, 
Μολιέρος, Γκολντόνι, Γκόγκολ, Ιονέσκο, Φεϊντό, Βιτράκ, Κόσα, Χάχφελντ, Ένσλερ), καθώς και 
για παραστάσεις μαριονέτας, θεάτρου σκιών, παιδικές παραστάσεις και μουσικές 
παραστάσεις. 

Το ζητούμενο για τη ΘΕΛ είναι να αξιοποιείται και να αναδεικνύεται το δυναμικό των Ελλήνων 
του Λουξεμβούργου που θέλουν να ασχολούνται ενεργά με το θέατρο. Στόχος μας είναι η 
δημιουργία και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων, οι οποίες απευθύνονται τόσο στους 
Έλληνες όσο και στους μη ελληνόφωνους, χάρις στους υπέρτιτλους που συνοδεύουν τις 
παραγωγές μας. 

Με τη συνεχή παρουσία της και τις επιτυχημένες δραστηριότητές της, η Θεατρική Εταιρεία 
Λουξεμβούργου έχει καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ζωής του 
Λουξεμβούργου, με μεγάλη απήχηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες:  www.theatrikolux.wordpress.com  
         facebook.com/greektheatresocietyofluxembourg 
         instagram.com/greektheatresocietyluxembourg 
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Οι παραστάσεις μας  

1988 
Η Τελετή, του Παύλου Μάτεσι, και Η Πόλη, της Λούλας Αναγνωστάκη, σε σκηνοθεσία Γιώργου 
Αρβανίτη  

1989 
Οι Παλαιστές, του Σταύρου Καρρά, σε σκηνοθεσία Χρήστου Μακρυγιώργου  

1990 
Θέαμα με μαριονέτες, βασισμένο στους μύθους του Αισώπου και του Λαφοντέν 

1993 
Αχαρνής, μουσική παράσταση του Διονύση Σαββόπουλου  

1998 
Μήδεια, του Μποστ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά 

1999 
Ο Βυσσινόκηπος, του Αντόν Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά  

2000 
Πάθη Πολέμου - Ειρήνης Πάθος: σύνθεση αποσπασμάτων από τους Αχαρνής και τη Λυσιστράτη του 
Αριστοφάνη και τις Τρωάδες του Ευρυπίδη, διασκευασμένα από τη Ματίνα Μόσχοβη, σε σκηνοθεσία 
Κάτιας Λυτρίδου 

2001 
Χαμογελάστε κύριε Τσέχωφ: τέσσερα μονόπρακτα του Αντόν Τσέχωφ (Κύκνειο άσμα, Πρόταση 
γάμου, Η αρκούδα και Η επέτειος), σε σκηνοθεσία Ματίνας Μόσχοβη  

2003 
Βικτόρ ή Τα παιδιά στην εξουσία, του Ροζέ Βιτράκ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά  

2005 
Ταρτούφος, του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά  

2006 
Μορμόλης, του Ράινερ Χάχφελντ, σε σκηνοθεσία Σπύρου Πηλού  

2007 
La Nona, του Ρομπέρτο Κόσα, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά  

Hamlet all'improvviso, διασκευή του Άμλετ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία May Sanchez 
(συμπαραγωγή με τον ισπανικό θίασο Theatrum, στο πλαίσιο του θεσμού «Λουξεμβούργο, Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2007») 

Parvus Eroticus: μουσική παράσταση με τραγούδι, ποίηση και πιάνο, με τη Μελίνα Χρυσάφη (φωνή) 
και τον Γιώργο Πράντζο (πιάνο) 

2008 
Αυτός, το παντελόνι του και το πιάνο της: παράσταση του μονόπρακτου Αυτός και το παντελόνι του 
του Ιάκωβου Καμπανέλλη και συναυλία πιάνου με την Αλεξάνδρα Παπαναστασίου, σε σκηνοθεσία 
Σπύρου Πηλού 

Ποιητική βραδιά μετά μουσικής: θεατρική ανάγνωση της Σονάτας του Σεληνόφωτος του Γιάννη 
Ρίτσου, με συνοδεία πιάνου από τον Γιώργο Πράντζο, καθώς και ποιητικό και μουσικό μέρος με θέμα 
τη Γυναίκα, σε σκηνοθεσία Κάτιας Λυτρίδου              
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Ο Καραγκιόζης στην ακροθαλασσιά, παράσταση θεάτρου σκιών από τον Σπύρο Πηλό με συνοδεία 
ζωντανής μουσικής 

2009 
Ξενοδοχείο ο Παράδεισος, του Ζορζ Φεϊντό, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά  

2010 
Οδυσσεβάχ, της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε σκηνοθεσία Σπύρου Πηλού  

2011 
Οι Αγροίκοι, του Κάρλο Γκολντόνι, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά  

2013 
Με δύναμη από την Κηφισιά, των Δ. Κεχαΐδη - Ε. Χαβιαρά, σε σκηνοθεσία Σπύρου Πηλού  

Πασατέμπος, από συγγραφική ομάδα της ΘΕΛ, σε συλλογική σκηνοθεσία Σπύρου Πηλού, Όλγας 
Ποζέλη και Κάτιας Φώσκολου 

2014 
Αιδοίων μονόλογοι, της Ηβ Ένσλερ, σε σκηνοθεσία Κάτιας Λυτρίδου  

Ο Επιθεωρητής, του Νικολάι Γκόγκολ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά  

2015 
Αγόρι και Βαλίτσα, παράσταση για μαριονέτες, μάσκες, σκιές και ηθοποιούς βασισμένη στο έργο Boy 
with a Suitcase του Μάικ Κένι, σε διασκευή και σκηνοθεσία Σπύρου Πηλού  

Φίλιππος και Αλέξανδρος, όπερα του Σαράντη Κασσάρα, σε σκηνοθεσία Σπύρου Πηλού. Παραγωγή 
της Ελληνικής Κοινότητας Λουξεμβούργου, με συμμετοχή μελών της ΘΕΛ  

2016 
Χύτρα Ταχύτητας, οκτώ ταχυδράματα που γράφτηκαν, διασκευάστηκαν ή επιλέχθηκαν από μέλη της 
ΘΕΛ, σε σκηνοθεσία μελών της ΘΕΛ και με «βαλβίδες ασφαλείας» τη Ματίνα Μόσχοβη και τον 
Παναγιώτη Λακιώτη 

2017 
Φαύστα, του Μποστ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά  

Χύτρα Ταχύτητας II, έξι ταχυδράματα που γράφτηκαν, διασκευάστηκαν ή επιλέχθηκαν από μέλη της 
ΘΕΛ, σε σκηνοθεσία μελών της ΘΕΛ και με «βαλβίδες ασφαλείας» τη Ματίνα Μόσχοβη και τον 
Παναγιώτη Λακιώτη 

Χριστουγεννιάτικες ιστορίες, αφήγηση Χριστουγεννιάτικων ιστοριών για παιδιά Δημοτικού με 
συνοδεία πρωτότυπης ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Τούλα και σε σκηνοθετική επιμέλεια Χριστίνας 
Ζήκου 

2018 
Κόκκινα Φανάρια, του Αλέκου Γαλανού, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά  

2019 
Ρινόκερος, του Ευγένιου Ιονέσκο, σε σκηνοθεσία Σπύρου Πηλού  

Ιστορίες για την Άνοιξη, διαδραστική αφήγηση ιστοριών για την Άνοιξη για παιδιά Δημοτικού, με 
συνοδεία κιθάρας από τον Νίκο Τούλα, σε σκηνοθετική επιμέλεια Μελίνας Χρυσάφη  

Έρως ανίκατε μάχαν, θεατρική απόδοση ελληνικής ποίησης με θέμα τον Έρωτα, σε σκηνοθετική 
επιμέλεια και επιλογή κειμένων Μελίνας Χρυσάφη 
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Greek Theatre Society of Luxembourg 

Theatriki Etaireia Luxembourg (THEL) is the Greek Theatre Society of Luxembourg, which 
was established at the end of 1987 as a member of the Cultural Circle of the European 
Institutions in Luxembourg. 

The purpose of THEL is, according to its statutes, the organisation of theatrical activities in 
Greek, as well as research and training in the field of performing arts and techniques. THEL's 
main activities include theatre shows, as well as theatre workshops and seminars. 

Given that a theatre company ages and dies if it is not renewed, THEL is always interested in 
attracting "new blood" for its activities not only on stage but also offstage (stage management, 
sets, costumes, masks and many other elements of a theatrical production). In addition, THEL 
organizes every year weekly or week-end theatre workshops with various "masters" from 
Luxembourg, Greece or other countries. These workshops are aimed at THEL members as 
well as those who wish to participate in acting under the guidance of specialists. The subjects 
of the workshops vary from introduction to theatre practice to introduction to specific forms of 
theatre (e.g. mime art, puppetry), but also directing and creative writing.  

Since its creation, the Greek Theatre Society has presented around thirty shows in 
Luxembourg and Brussels. These were plays both by Greek authors (Bost, Matesis, 
Anagnostaki, Kambanellis, Ritsos, Karras, Galanos, Kalogeropoulou, Kehaïdis - Haviara) and 
non-Greek authors (Shakespeare, Chekhov, Molière, Goldoni, Gogol, Ionesco, Feydeau, 
Vitrac, Cossa, Hachfeld, Ensler), as well as puppet shows, shadow plays, children's plays and 
musical shows. 

THEL seeks to exploit and showcase the potential of Greeks living in Luxembourg and wishing 
to be actively involved in theatre performance. Its goal is to create and present theatre shows, 
both for the Greek and non-Greek speaking public, thanks to surtitles used in its productions. 

By its continuous presence and successful activities, the Greek Theatre Society has become 
an essential and highly acclaimed component of Luxembourg's cultural life. 

 

See more at:  www.theatrikolux.wordpress.com  
 facebook.com/greektheatresocietyofluxembourg 
 instagram.com/greektheatresocietyluxembourg 
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Our shows 

1988 
The Ceremony, by Pavlos Matesis, and The City, by Loula Anagnostaki, directed by Yorgos Arvanitis  

1989 
The Wrestlers, by Stavros Karras, directed by Christos Makrygiorgos 

1990 
A puppet show, based on fables by Aesop and La Fontaine 

1993 
The Acharnians, musical comedy by Dionysis Savvopoulos 

1998 
Medea, by Bost, directed by Yannis Gavras 

1999 
The Cherry Orchard, by Anton Chekhov, directed by Yannis Gavras  

2000 
Suffering in War - Passion for Peace: synthesis of extracts from The Acharnians and Lysistrata by 
Aristophanes and The Trojan Women by Euripides, adapted by Matina Moschovi and directed by Katia 
Lytridou 

2001 
Smile, Mister Chekhov: four one-act plays by Anton Chekhov (Swansong, A marriage proposal, The 
Bear and The Festivities), directed by Matina Moschovi 

2003 
Victor or Power to the Children, by Roger Vitrac, directed by Yannis Gavras  

2005 
Tartuffe, by Molière, directed by Yannis Gavras  

2006 
Mormolis (Mugnog-Kinder), by Rainer Hachfeld, directed by Spyros Pilos 

2007 
La Nona, by Roberto Cossa, directed by Yannis Gavras  

Hamlet all'improvviso, adaptation of Hamlet by William Shakespeare, directed by May Sanchez (co-
production with the Spanish theatre troupe Theatrum, in the framework of "Luxembourg, European 
Capital of Culture 2007") 

Parvus Eroticus: music show with voice, poetry and piano, with Melina Chryssafi (vocals) and Yorgos 
Prantzos (piano) 

2008 
Him, his trousers and her piano: one-act play Him and his trousers by Iakovos Kambanellis and 
piano concert with Alexandra Papanastasiou, directed by Spyros Pilos 

Poetry and music evening: stage reading of Moonlight Sonata by Yannis Ritsos (piano 
accompaniment: Yorgos Prantzos), as well as poetry and singing dedicated to women, directed by 
Katia Lytridou  
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Karaghiozis at the beach, shadow play by Spyros Pilos, with live music  

2009 
Free Exchange Hotel, by Georges Feydeau, directed by Yannis Gavras  

2010 
Odyssevach (Ulyssinbad), by Xenia Kalogeropoulou, directed by Spyros Pilos  

2011 
The Boors, by Carlo Goldoni, directed by Yannis Gavras  

2013 
With power from Kifisia, by D. Kehaïdis - E. Haviara, directed by Spyros Pilos  

Pasatempos, written by THEL members, directed by Spyros Pilos, Olga Pozeli and Katia Foscolou  

2014 
The Vagina Monologues, by Eve Ensler, directed by Katia Lytridou 

The Government Inspector, by Nikolai Gogol, directed by Yannis Gavras 

2015 
Boy and Suitcase, performance for puppets, masks, shadows and actors, based on Mike Kenny's Boy 
with a Suitcase, adapted and directed by Spyros Pilos 

Philip and Alexander, opera by Sarantis Kassaras, directed by Spyros Pilos (production of the 
Hellenic Community of Luxembourg, with the participation of THEL members)  

2016 
Pressure cooker, eight short plays written, adapted or selected by THEL members, and directed by 
THEL members with Matina Moschovi and Panagiotis Lakiotis as "safety valves" 

2017 
Fausta, by Bost, directed by Yannis Gavras 

Pressure cooker II, six short plays written, adapted or selected by THEL members, and directed by 
THEL members with Matina Moschovi and Panagiotis Lakiotis as "safety valves"  

Christmas Tales, narration of Christmas tales for primary school children, with original live music by 
Nicolas Toulas, directed by Christina Zikou 

2018 
The Red Lanterns, by Alekos Galanos, directed by Yannis Gavras 

2019 
Rhinoceros, by Eugène Ionesco, directed by Spyros Pilos 

Spring Tales, interactive narration of Spring tales for primary school children, with live guitar 
accompaniment by Nicolas Toulas, directed by Melina Chryssafi 

Oh, Love, invincible in battle, staged Greek poetry inspired by Love, staging and text selection by 
Melina Chryssafi                                                                                                    
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"Love looks not with the eyes, but with the mind; and therefore is winged Cupid painted blind." 

A Midsummer Night's Dream 

 

"All the world 's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and 
their entrances; and one man in his time plays many parts." 

As You Like it 

 

"Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them." 

Twelfth Night 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Men at some time are masters of their fates: The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in 
ourselves, that we are underlings." 

Julius Caesar 

 

"Out, out, brief candle! Life 's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour 
upon the stage and then is heard no more: it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, 

signifying nothing." 

Macbeth 

 

"My bounty is as boundless as the sea, my love as deep; the more I give to thee, the more I 
have, for both are infinite." 

Romeo and Juliet 


