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Η «Παλιγγενεσία» στο Φρούριο Καράμπαμπα την Πέμπτη 22 Ιουλίου

Ολοκληρώνεται η διάθεση των “δελτίων εισόδου”

Επιβλητικό και ιδανικό για την περίσταση, το Φρούριο Καράμπαμπα της Χαλκίδας
προετοιμάζεται για να υποδεχθεί την παρουσίαση του λαϊκού ορατορίου:
«Παλιγγενεσία - Η Επανάσταση στη Ρούμελη το 1821» του συνθέτη Δημήτρη
Μαραμή, με ερμηνευτή τον Κώστα Μακεδόνα, στο ρόλο του αφηγητή τον Γρηγόρη
Βαλτινό και ως “χορό” του μουσικού δράματος το φωνητικό σύνολο 8tetto.

Για την προετοιμασία της παράστασης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και
Πολιτισμού Ηλίας Μπουρμάς και ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής βρέθηκαν σήμερα,
19 Ιουλίου 2021 στο Φρούριο, προκειμένου να συντονίσουν τις εργασίες για την
εγκατάσταση της σκηνής και τη διαμόρφωση του χώρου των θεατών.

Υπενθυμίζεται, ότι η είσοδος στην παράσταση είναι δωρεάν. Προκειμένου, όμως,
να τηρηθούν τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα, θα διατεθεί
περιορισμένος αριθμός «δελτίων εισόδου» από την Ticket Services, στον
ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3xnLtm6

Το δρώμενο, το οποίο αποτελεί φόρο τιμής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην
Ελληνική Επανάσταση του 1821, περιλαμβάνει ποιητικά κείμενα στην πρωτότυπη
μελοποίηση του συνθέτη, των: Ρήγα Βελεστινλή, Διονύσιου Σολωμού, Ανδρέα
Κάλβου, Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Ιωάννη Πολέμη, Κώστα Καρυωτάκη, Πάνου
Κυπαρίσση, Θανάση Χατζόπουλου, Δημοτικής Ποίησης και πεζά κείμενα των:
Ιωάννη Μακρυγιάννη, Θωμά Κοροβίνη, και Παντελή Μπουκάλα.

Οι ερμηνευτές του έργου πλαισιώνονται δημιουργικά από σημαντικούς συντελεστές,
όπως: Μαργαρίτα Τρίκκα (κινησιολογία), Χριστόφορος Μπρέλλης (graphic motion),
Μάτα Κατσούλη (μουσική διδασκαλία), Μαριέττα Παυλάκη (φωτισμοί), Σάκης

https://bit.ly/3xnLtm6%20


Καρασαρίνης (σχεδιασμός ήχου), Δάφνη Τσακώτα (κοστούμια), Ρούλα Λιανού
(make up artist), Κωνσταντίνος Κολιούσης (hair stylist).

Συμμετέχει το μουσικό σύνολο: Περικλής Τιμπλαλέξης (βιολί), Ηλίας Σδούκος
(βιόλα), Μιχάλης Πορφύρης (τσέλο), Αλέξανδρος Τράμπας (κοντραμπάσο), Βασίλης
Παναγιωτόπουλος (κρουστά), Δημήτρης Μαραμής (διεύθυνση - πιάνο).

Το έργο τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Μετά την επίβλεψη του χώρου, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού
Ηλίας Μπουρμάς δήλωσε: «Το Κεντρικό Επετειακό δρώμενο της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας «Παλιγγενεσία η Επανάσταση στην Ρούμελη το 1821» μετά την
εξαιρετικά πετυχημένη πρεμιέρα του στην Λαμία, ταξιδεύει στην Χαλκίδα την
Πέμπτη 22 Ιουλίου.

Το επιβλητικό κάστρο του Καράμπαμπα, απόλυτα ιδανικός χώρος για να το
υποδεχθεί, βάζει τα καλά του και σήμερα με τον δημιουργό Δημήτρη Μαραμή,
φροντίσαμε τις τελευταίες λεπτομέρειες, προκειμένου την Πέμπτη όλοι όσοι
προμηθευτούν τις προσκλήσεις μας, να απολαύσουν ένα έργο μοναδικό, που
έρχεται για να διδάξει, να τιμήσει, να συγκινήσει αλλά κυρίως για να μείνει ως
πολύτιμη Πολιτιστική μας Κληρονομιά.»

Promo video

https://www.youtube.com/watch?v=--LcpfpQSic

https://www.youtube.com/watch?v=--LcpfpQSic

