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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

 
Για μαθητές: Όλου του Σχολείου.  

 
 

Θέμα: Μουσικοθεατρική παράσταση του Αθλητικού - Πολιτιστικού Κέντρου, 
«Ματωμένος Γάμος». 

 

 

Αγαπητοί γονείς 

 
Υποδεχόμαστε φέτος, μετά από δύο χρόνια, μία ακόμη σημαντική εκδήλωση του 
Αθλητικού-Πολιτιστικού Κέντρου του Σχολείου μας, τη μουσικοθεατρική παράσταση 
«Ματωμένος Γάμος» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28/05/2022 και ώρα 
21:30 στο θέατρο Αλέξης Μινωτής  (Άλσος Αιγάλεω, Μπαρουτάδικο, πλησίον Μετρό 
Αιγάλεω). Η παράστασή μας θα έχει, για μια ακόμη φορά, φιλανθρωπικό χαρακτήρα 
και κάθε εισιτήριο θα έχει συμβολική αξία 2,00 €. Τα έσοδα της παράστασης θα 
διατεθούν για την ενίσχυση του έργου και των σκοπών του Συλλόγου για παιδιά με 
αυτισμό και νοητική αναπηρία ΑΛΜΑ. Στον σύνδεσμο που ακολουθεί, μπορείτε να 
βρείτε πληροφορίες για τον Σύλλογο ΑΛΜΑ: www.alma-amea.gr 
 
Για 16η χρονιά, μαθητές όλων των βαθμίδων γεμάτοι ενθουσιασμό, σας περιμένουν 
να τους θαυμάσετε, να τους χειροκροτήσετε και, παράλληλα, να ζήσετε μαζί τους τον 
παλμό και τη ζωντάνια μιας μοναδικής παράστασης. 
 
Στην παράσταση θα συμμετέχουν μαθητές μας από την Α’ Δημοτικού έως και τη Β’ 
Λυκείου που παρακολουθούν μαθήματα στα τμήματα Θεατρικού Εργαστηρίου, 
Μπαλέτου, Μοντέρνου & Σύγχρονου Χορού, Ρυθμικής Γυμναστικής και της 
Χορωδίας (επιλεγμένοι μαθητές). 
 
Ο «Ματωμένος γάμος», του μεγάλου ποιητή Φ. Γ. Λόρκα, θεωρείται ένα από τα 
σημαντικότερα έργα του παγκόσμιου θεάτρου, μια τραγωδία που μπορεί να σταθεί 
επάξια κοντά στις αρχαίες ελληνικές. Μετά την επιστροφή του από την Αμερική, ο 
Λόρκα γράφει τον «Ματωμένο Γάμο» που πρωτοανέβηκε το 1933 σε θέατρο της 
Μαδρίτης. Ο Λόρκα εμπνεύστηκε από ένα άρθρο εφημερίδας που ανέφερε ένα 
έγκλημα στην ανδαλουσιανή πόλη Nijar. Θέμα του έργου είναι το αιμοσταγές «δράμα 
τιμής» του κλασικού ισπανικού θεάτρου. Ο ισπανικός κάμπος γίνεται φοβερή αρένα 
του έρωτα και του θανάτου, οι άντρες πεθαίνουν πριν μαραθούν και οι γυναίκες 
απομένουν θλιβερές λαβωμένες εκπρόσωποι του στείρου καθολικισμού και της 
σκληρής συντήρησης που χαρακτήριζε την προπολεμική Ισπανία.  
 
Το έργο είναι μέρος της τριλογίας «Ματωμένος Γάμος», «Γέρμα», και «Το σπίτι της 
Μπερνάντα Άλμπα» και η αποθέωση του ποιητικού ρεαλισμού που τόσο πιστά 
υπηρετεί ο Λόρκα. 
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, παρακαλούμε να αποστείλετε 
συμπληρωμένη τη δήλωση που ακολουθεί σε ένα φάκελο με αναγραφόμενο το 
όνομα του παιδιού, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20/05 στη γραμματεία του 
Σχολείου. 
 
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει. 
 
 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ  
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ» 

 
 

 
Ο/Ηυπογεγραμμέν____________________________________________________ 
 
γονέας τ___ μαθητ ___ ____________Τηλ _________________________________ 
 
του ______ τμήματος δηλώνω ότι επιθυμώ: 
 
 
 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΤΙΜΗ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Να παρακολουθήσω την παράσταση Σάββατο 28/05 και ώρα: 21:30 

Οι θέσεις είναι χωρίς αρίθμηση.
2.00 €  x__________

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ
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