
 

 

 

 

«Ω̋ την άκρη του ονείρου» 

τη̋ Κέλλυ̋ Σταμουλάκη 

 

 

Σε μουσική σύνθεση του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, με τον Βασίλη Λέκκα. 

Μετά από τρει̋ μήνε̋ παραστάσεων το ταξίδι ω̋ την άκρη του ονείρου συνεχίζεται με 

αμείωτο ενθουσιασμό και καθημερινή επιβράβευση από μικρού̋ και μεγάλου̋ θεατέ̋. 

Η Κέλλυ Σταμουλάκη, με τη γνωστή ευαισθησία τη̋ και το σταθερό ενδιαφέρον τη̋ για τα ζωτικά και αιώνια θέματα 

που αφορούν όλου̋ του̋ ανθρώπου̋, όποια ηλικία κι αν έχουν, και ο θίασο̋ «Αβάντι», θα μα̋ ταξιδέψουν για μία 

ακόμη φορά «Ω̋ την άκρη του ονείρου», με ένα έργο τρυφερό, πνευματώδε̋ και αισιόδοξο που συνδυάζει αρμονικά 

τη δράση με την ποίηση, το κωμικό με το δραματικό στοιχείο. Η παράσταση που τιμήθηκε με την επίσημη αιγίδα του 

Δήμου Αθηναίων και άλλων επίσημων φορέων και αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό σημειώνοντα̋ τεράστια 

καλλιτεχνική επιτυχία, δίνει εκ νέου ραντεβού στην Παιδική σκηνή του ολοκαίνουργιου Θεάτρου «Νέου Ακάδημου» 

από τον Οκτώβριο του 2019.   

«Ω̋ την άκρη του ονείρου» μα̋ θα ταξιδέψουμε με τι̋ ιστορίε̋ των ηρώων μα̋ σε μία μαγική περιπέτεια γεμάτη, 

ανατροπέ̋, έντονη διάδραση, ζωντανή μουσική, δράση, χιούμορ,  και απίστευτη τρυφερότητα.  

Ω̋ την άκρη του ονείρου με ένα ταξίδι ενηλικίωση̋ που αποδεικνύει πω̋ αν το θέλουμε μπορούμε να κατακτήσουμε 

τα όνειρά μα̋. Πω̋ η πίστη και η ελπίδα είναι επιλογή και πω̋ κάθε μικρό ή μεγάλο θαύμα, κάθε όνειρο και κάθε 

νίκη συντελείται χάρη σε ένα σπουδαίο αλλά απλό «κόλπο». Την αγάπη. Ω̋ την άκρη του ονείρου με έναν Φύλακα 

Άγγελο… Μια ιστορία που αξίζει σε όσου̋ τολμούν να ζήσουν… Να αναζητήσουν και να διεκδικήσουν… 

Μια παράσταση ρομαντική σε καιρού̋ αντι-ρομαντικού̋, ιδεαλιστική σε καιρού̋ κυνικού̋, μια παράσταση που μα̋ 

στέλνει αισιόδοξα μηνύματα για τη διαφορετικότητα, τη φιλία, την αγάπη, την οικογένεια και μα̋ θυμίζει την 

αναγκαιότητα να αγωνιστούμε, να μην το «βάζουμε ποτέ κάτω» για να ανακαλύψουμε του̋ φίλου̋, του̋ 

συντρόφου̋, του̋ συνταξιδιώτε̋ μα̋… Ω̋ την άκρη του ονείρου. 

Ο σπουδαίο̋ ερμηνευτή̋ Βασίλη̋ Λέκκα̋, υποδύεται τον Φύλακα Άγγελο και ερμηνεύει τι̋ τρυφερέ̋ και 

παιχνιδιάρικε̋ μελωδίε̋, που έχει συνθέσει ο Λαυρέντη̋ Μαχαιρίτσα̋, οι οποίε̋ αποδίδονται ζωντανά στη σκηνή με 

άρπα, βιολοντσέλο, πιάνο, κιθάρε̋, ακορντεόν, μαντολίνο, μπαγλαμαδάκι, τρομπέτα, ντιτζεριντού, φυσαρμόνικα κι 

άλλα πνευστά και κρουστά. Η καταξιωμένη Νέλλη Γκίνη, όπω̋ πάντα απογειώνει του̋ ρόλου̋ τη̋, ο Νικόλα̋ 

Μπράβο̋, ο Τζερόμ Καλούτα υποκριτικά και μουσικά ξεπερνούν τον εαυτό του̋, η νεαρή ταλαντούχα  Έλενα 

Δελακούρα δίνει πνοή στην μικρή Πετρίνα με περίσσιο ταλέντο καθώ̋ και ο Παύλο̋ Εμμανουηλίδη̋, Ελένη Καρβέλη, 

Νίκο̋ Παρασκευόπουλο̋, Έλενα Παπαδημητρίου, Ευγενία Μανούσου, Φώτη̋ Λάμαρη̋ παίζουν, τραγουδούν και 

χορεύουν δημιουργώντα̋ ένα διαδραστικό υπερθέαμα που θα συνεπάρει μικρού̋ και μεγάλου̋ θεατέ̋. 



 

 

Τα ευρηματικά σκηνικά του Γιώργου Λυντζέρη αποτυπώνουν τον σκηνικό χώρο και τα εντυπωσιακά κοστούμια του 

εξαιρετικού σχεδιαστή μόδα̋, Μάριου Καραβασίλη (Mk by Marios), ξεπερνούν με απαράμιλλη φαντασία αυτό που 

ονειρευτήκαμε. 

Οι χορογραφίε̋ του Αναστάση Δεληγιάννη υπαγορεύουν τον ρυθμό σε κάθε μονοπάτι του ταξιδιού. Οι 

παραμυθένιοι φωτισμοί τη̋ Μελίνα̋ Μάσχα αλλάζουν την οπτική και τι̋ διαστάσει̋ και σε συνδυασμό με την 

ανακαινισμένη και υπερσύγχρονη σκηνή του πλήρω̋ ανακαινισμένου θεάτρου «ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ» μα̋ μεταφέρουν 

στο χωροχρόνο δημιουργώντα̋ ένα μαγευτικό θέαμα. 

 

Ταυτότητα Παράσταση̋ 

· Κείμενο – Σκηνοθεσία: Κέλλυ Σταμουλάκη 

· Μουσική: Λαυρέντη̋ Μαχαιρίτσα̋ 

· Στίχοι: Κέλλυ Σταμουλάκη – Γιάννη̋ Προεστάκη̋ 

· Κοστούμια: Μάριο̋ Καραβασίλη̋ (Mk by Marios) 

· Σκηνικά: Γιώργο̋ Λυντζέρη̋ 

· Ενορχήστρωση: Έλενα Παπαδημητρίου – Νίκο̋ Παρασκευόπουλο̋ 

· Χορογραφίε̋-Kινησιολογία: Αναστάση̋ Δεληγιάννη̋ 

· Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα 

· Βοηθό̋ Σκηνοθέτη: Παύλο̋ Εμμανουηλίδη̋ 

· Φωτογραφία: Αγγελική Κοκκοβέ 

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Κέλλυ Σταμουλάκη 

Διανομή: Βασίλη̋ Λέκκα̋, Νέλλη Γκίνη, Νικόλα̋ Μπράβο̋, Έλενα Δελακούρα, Τζερόμ 

Καλούτα, Παύλο̋ Εμμανουηλίδη̋, Νίκο̋ Παρασκευόπουλο̋, Έλενα Παπαδημητρίου, Ελένη 

Καρβέλη, Φώτη̋ Λάμαρη̋, Ευγενία Μανούσου 

 

ΝΕΟΣ Ακάδημο̋: Ακαδημία̋ & Ιπποκράτου̋ 17 (Σταθμό̋ Μετρό Πανεπιστήμιο) 

Hμέρε̋ και Ώρε̋ Παραστάσεων: 

Δευτέρα έω̋ Παρασκευή στι̋ 10:30 οργανωμένε̋ παραστάσει̋ για σχολεία 

Κάθε Κυριακή: 11:30 & 15:00 (εκτό̋ 09.02.2020) 

 

Για Σχολεία / Ομαδικέ̋ κρατήσει̋ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 

 210 9964691 και 210 9961323. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


