A. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ


1.	ΣΤΟΧΟΙ-ΣΚΟΠΟΣ


Η Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Αιτωλικού, δημιουργήθηκε το 2008, θέλοντας  με την ύπαρξή της να παράξει και να προσφέρει θεατρικό έργο στο πολιτιστικό τοπίο  της πόλης του Αιτωλικού. Μια ομάδα νέων ανθρώπων βρήκαν κοινά ενδιαφέροντα στο θέατρο και στη διαδικασία της παραγωγής μιας θεατρικής παράστασης.  Είμαστε ερασιτέχνες. Αυτό μας γοητεύει, μας ενώνει και 
οδηγεί την κάθε προσπάθειά μας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ώστε να ενεργοποιηθούν όλοι όσοι θέλουν να προσφέρουν  με τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες για τη θεατρική ανάπτυξη. 
Η Θεατρική Ομάδα είναι μια ανοιχτή ομάδα. Όλοι όσοι νοιώθουν αγάπη για το θέατρο και θέλουν να συμμετέχουν είναι ευπρόσδεκτοι! 

2.	ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
	
Η διαδρομή της Θεατρικής Ομάδας του πολιτιστικού συλλόγου του Αιτωλικού είναι πολύ σημαντική. Έχει στο ενεργητικό της παραστάσεις που θα τις ζήλευαν  πολλοί επαγγελματικοί θίασοι. Ανέβασε έργα όπως τη ''Φόνισσα'' του Παπαδιαμάντη που από πολλούς θεωρήθηκε ανεπανάληπτη . Το λαϊκό δρώμενο ''Του νεκρού αδερφου'' και πρόσφατα το αστυνομικό μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι ''Δέκα μικροί Ινδιάνοι''  το οποίο προκρίθηκε και θα παρουσιασθεί στο φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου της Κορίνθου και του Διστόμου. Επίσης ανέβασε κωμωδίες και παρωδίες όπως, το “Γκόλφω for ever” , ''Ο Άμλετ στ΄αλήθεια... λέγονταν AMSTEL'' ,Ο ''Πλουτος'' του Αριστοφάνη και για φέτος ετοιμάζει την ''Μήδεια'' του Μποστ. Ο “Πλούτος” παρουσιάστηκε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και συμμετείχε τον Αύγουστο του 2011 εκτός συναγωνισμού στο πρώτο φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου του Διστόμου με  κριτική επιτροπή που την αποτελούσαν σημαντικοί άνθρωποι του θεάτρου και του κινηματογράφου, μέ πρόεδρο της τον σκηνοθέτη Νίκο Μαραγκό. 
	
Με αυτές λοιπόν τις εμπειρίες και τη διαδρομή ήταν επόμενο αυτή η Θεατρική Ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου του Αιτωλικού να συλλάβει την ιδέα της πρώτης θεατρικής συνάντησης των ερασιτεχνικών ομάδων υπό τον τίτλο ''ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΨΕΙΣ''. 

Η Θεατρική Ομάδα του Π.Μ.Σ. Αιτωλικού έχει ανεβάσει έως σήμερα 8 θεατρικά έργα σε σύνολο 33 παραστάσεων.
Στην πορεία αυτή συμμετείχαν έως τώρα σαν ερασιτέχνες ηθοποιοί 70 διαφορετικά άτομα και την πλαισίωσαν ως τεχνικοί σε όλους τους τομείς της παραγωγής της 38 διαφορετικά άτομα από το Αιτωλικό και εκτός αυτού. Ολους αυτούς τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα καθώς και το κοινό της πόλης μας που στηρίζει με την παρουσία του και το χειροκρότημά του  την ύπαρξη αυτής της ομάδας.






Β. ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΨΕΙΣ

1.	Η ΙΔΕΑ

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου "Το Αιτωλικό" και της Θεατρικής του Ομάδας για την καθιέρωση σε ετήσια βάση ενός θεσμού, που θα συμβάλλει στη θεατρική παιδεία, θα προβάλλει το Αιτωλικό και θα ενισχύσει γενικότερα τους πολιτιστικούς δεσμούς της πόλης μας με φορείς και ανθρώπους που ασχολούνται με τον πολιτισμό και ειδικότερα με το Ερασιτεχνικό Θέατρο στο νομό μας και ευρύτερα.

Το Σάββατο 19 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε  στην αίθουσα του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Αιτωλικού η πρώτη συνάντηση των εκπροσώπων των ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων του νομού μας. 
 Μετά τις σχετικές ενέργειες και προεργασίες του Συλλόγου μας και  μετά δημιουργική συζήτηση τέθηκε η βάση συνεργασίας και οι βασικοί στόχοι του  συγκεκριμένου θεσμού  





2.	ΣΚΟΠΟΣ -ΣΤΟΧΟΙ

Στη επικράτεια της Αιτωλοακαρνανίας υπάρχουν πάρα πολλές ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες με σημαντική προσφορά εδώ και χρόνια που έχουν παρουσιάσει τη δουλειά τους στον τόπο τους η και αλλού στα πλαίσια των ανταλλαγών και συνεργασιών με άλλους συλλόγους. Ποτέ όμως μέχρι σήμερα αυτές οι ομάδες δεν αντάμωσαν σε μια ''θεατρικη'' γιορτή να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να γνωρίσουν και να γνωριστούν ,να επηρεάσουν και να επηρεασθούν,να ανταλλάξουν απόψεις , ιδέες και να χτίσουν γέφυρες πολιτιστικής δημιουργίας. 

Στοχεύουμε το Θέατρο να ξαναγίνει πάθος στον καιρό μας και να επικοινωνήσει άμεσα με τον απλό θεατή.

Φιλοδοξούμε  το ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΨΕΙΣ να γίνει θεσμός, υπηρετώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Ερασιτεχνικό Θέατρο.

 Δεν πρόκειται να καταλάβει έναν χώρο που τον καλύπτει με απόλυτη επιτυχία εδώ και χρόνια το Φεστιβάλ Οινιαδών. Αντιθέτως, και τα δύο - Ερασιτεχνικό και Επαγγελματικό Θέατρο - έχουν από καιρό αναπτύξει δημιουργικό  διάλογο. Παράδειγμα πρόσφατο η συνεργασία του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου με ερασιτέχνη ηθοποιό σε πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς και η συμμετοχή στη δική μας συνάντηση επαγγελματικής θεατρικής ομάδας που όμως θα λειτουργήσει με καθαρά ερασιτεχνικό πνεύμα.
 
 Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσει ο Δήμος. ένα ισχυρό πολιτιστικό προφίλ  με το Φεστιβάλ Φωτογραφίας – ΦΩΤΟ. ΛΕ. ΜΕ., που διεξήχθη φέτος για πρώτη φορά με επιτυχία, το “ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΨΕΙΣ”  και το Φεστιβάλ Οινιαδών με το αναμφισβήτο πανελλήνιο κύρος που διαθέτει.
Στον σχεδιασμό αυτής της θεατρικής συνάντησης περιλαμβάνεται η καθιέρωση της παρουσίας ενός ανθρώπου των γραμμάτων και των τεχνών της ευρύτερης περιοχής μας, στον οποίο θα είναι αφιερωμένο το “Θεάτρου Όψεις” και ο οποίος θα τιμάται για την προσφορά του.
Φέτος θα παραστεί – και τον ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας – ο Αιτωλικιώτης ηθοποιός Γιάννης Βογιατζής. 





























3.	ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

"Θεάτρου όψεις"
Πρόγραμμα Παραστάσεων 2012
29 ΙΟΥΛΙΟΥ:   ώρα 9.00 μ.μ. - τελετή έναρξης "Θεάτρου Όψεις"
ώρα  9.30 μ.μ.  «Το μνημόνιο της Γκόλφως», κωμωδία του Ηλία Κουτσονικόλα, από τη Θεατρική Ομάδα Ματαράγκας -  Ανοιχτό Θέατρο Αιτωλικού

30 ΙΟΥΛΙΟΥ: «Ο Μπακαλόγατος», κωμωδία του Ντίνου Κατσουρίδη, από τη Θεατρική Ομάδα Πολιτιστικού Συλλόγου Καινούριου,
 ώρα 9.15 μ.μ. - Ανοιχτό Θέατρο Αιτωλικού

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: «Έρως – Ήρως»,  διήγημα του Αλ. Παπαδιαμάντη από τη Θεατρική Ομάδα του Δημήτρη Σιούντα - Ναύπακτος, 
ώρα 9.15 μ.μ. – Προαύλιο Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Αιτωλικού (πίσω από πρώην Δημαρχείο)

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: «Οίκος Ευγηρίας», του Μανώλη Κορρέ, από τη Θεατρική Ομάδα Ναυπάκτου «Πολιτιστικές Διαδρομές», 
ώρα 9.15 μ.μ. - Ανοιχτό Θέατρο Αιτωλικού 

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», κωμωδία του Αλέκου Σακελλάριου, από τη Θεατρική Ομάδα Πολιτιστικού Συλλόγου Παναιτώλιου "Χρήστος Καπράλος", ώρα 9.15 μ.μ. - Ανοιχτό Θέατρο Αιτωλικού

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:  ώρα 9.00 μ.μ. - τελετήλήξης "Θεάτρου Όψεις" 
Στην τελετή λήξης θα παρευρίσκεται ο αιτωλικιώτης ηθοποιός Γιάννης Βογιατζής, ως τιμώμενο πρόσωπο.
ώρα 9.30 μ.μ. - «Μήδεια», κωμωδία του Μποστ. Η δεύτερη παράσταση της Θεατρικής Ομάδας του Συλλόγου μας και η τελετή λήξης του «Θεάτρου Όψεις» -  Ανοιχτό Θέατρο Αιτωλικού

Γενική Είσοδος 3€
Διατίθονται Εισιτήρια Διαρκείας (6 παραστάσεις) στην προνομιακή τιμή: 10€

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
http://pmsaitoliko.weebly.com
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Π. Μ. ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
http://etolikotheater.weebly.com/
ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΨΕΙΣ
http://theatropsis.weebly.com/


