
1. Ο ΘΕΑΤΡΟΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΣΚΟΡΠΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ...

Μέσο: . . . . . . . . .ESPRESSO ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .03/06/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .03/06/2017
Σελίδα: . . . . . . . . 14
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

Β M 13-4 Ιουνίου 2017

ΚΑΡΑΤΕΡΙΣΤΑ

Ο θεατρόφιλοςεπιχειρηματίαςπου

σκορπάχρήματα για παραστάσεις
πρωταγωνιστές
Κούρκουλος Παπαδοπούλου
και Κόκλας στην
παράσταση
Μαντάμ

Η γνωριμία τουΓιάννηΚεπ
με τη ΜαντάμΣουσού στο Πολλά

n To comeback msΠαπαδοπούλου
στο σανίδικαι τα νέα deals

Αρχισε η προπώληση και δόθηκαν καιοι πρώτες

φωτογραφίες της Μαντάμ Σονσούς του
Δημήτρη Ψαθά της πρώτηςπαράστασηςπου
θα εγκαινιάσει τη νέα εποχή του Παλλάς
Η καρατερίστα έχει ζήσει πολλές εποχές

πολλές ιδιοκτησίες πολύ κλάμα πολλά χρέη
αλλά και όμορφες καλλιτεχνικές στιγμές
Ο νέος ιδιοκτήτης είναι ο Γιάννης Κεντ ο
οποίος μας έρχεται από τις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις και ανέβασε πέρυσι ενοικιάζοντας

το Πάνθεον το Ωραία μου κυρία

που οι φήμες λένε ότι δεν του έφερε
πίσω την επένδυση του και το νοίκι αλλά

δεν το πολυκατάλαβε γιατί έχει λεφτά

με ουρά για χάλασμα όντας θεατρόφιλος

Πέρυσι πήρε και το θέατρο Αλμα
στο οποίο ανέβασε τις Επικίνδυνες
σχέσεις σε σκηνοθεσία Γιώργου Κι
μουλη που πολύ μου άρεσε και ως έρ¬

γο και ως κίνηση Εχοντας λοιπόν λεφτά για
ξόδεμα στη θεατρική αθηναϊκή χοάνη ο Κεντ
ελάφρυνε το δίδυμο Παναγιωτάκη Κουρ
κουλα από το άγχος του ενοικίου και των δανείων

του Παλλάς
Κάπως έτσι φτάσαμε στη Μαντάμ Σουσού

που σηματοδοτεί την επιστροφή της Δήμητρας

Παπαδοπούλου στο σανίδι και όχι μόνο

στη σκηνοθεσία και στο γράψιμο Τη Μαντάμ

Σουσού στο Παλλάς θα ακολουθήσει
το Καμπαρέ του πρώην εθνικάριου Σωτήρη

Χατζάκη με πρωταγωνίστρια την Τάμτα
τη Ζέτα Δούκα τον Ευθύμη Ζησάκη και βέβαια

την Εβελίνα Παπούλια στον ρόλο του
κομπέρ Δεν θέλω να δω ξανά την ταινία μέχρι
να ανέβει τον Ιανουάριο το μιούζικαλ γιατί
για μένα η Λάιζα Μινέλι και ο Τζόελ Γκρέι είναι

ιερά τέρατα και δεν θέλω να αδικήσω την
Εβελίνα και την Τάμτα Μόνο αγάπη που λέει

και μια φιλενάδα μου
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