
Οι “Dromocósmicas” παρουσιάζουν

 “VAGOR & BELLAVITA” 

 Μία Θεατρική παράσταση -τσίρκο για μικρά και μεγάλα παιδιά (6 έως 99 ετών)

για 3 μόνο παραστάσεις στα Χανιά στο στούντιο Όξω Νού

10, 11 & 12 Μαρτίου 

Η Μπελλαβίτα ζει κάτω από μία γέφυρα σε μια μεγάλη πόλη. Μοναδική της 
συντροφιά το ραδιόφωνο. Αυτό την ξυπνάει, την φέρνει σε επαφή με την 
πραγματικότητα και την κοιμίζει!  

Μια μέρα κάτι αλλάζει στη ρουτίνα της ζωής της. Ένας επισκέπτης, ο Βάγκορ, 
περιπλανώμενος ταξιδιώτης, έχει ανάγκη να μοιραστεί τον ίδιο χώρο μαζί της. 
Μοιράζονται το ψωμί, τις καθημερινές δυσκολίες και ζουν την κάθε μέρα σα να είναι
η τελευταία τους, επειδή δεν ελπίζουν τίποτα από το αύριο. Ένα μαγικό βράδυ όμως, 
«ονειρεύονται» κάτι που ίσως τους αλλάξει τη ζωή…...

Η παράσταση αυτή είναι ένα αφιέρωμα στο βουβό κινηματογράφο. 
Χρησιμοποιώντας στοιχεία από το θέατρο-τσίρκου, το σωματικό θέατρο και την 
τέχνη του κλόουν αφηγείται ένα διαχρονικό παραμύθι για τη δύναμη της φιλίας, της 
αλληλεγγύης και τη σημασία του να μένουμε πιστοί στα όνειρά μας. Μέσα από τη 
σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών δίνεται έμφαση στην 
ομαδικότητα, την συνεργασία καθώς και στην εφευρετικότητα που πρέπει να 
επιδείξουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές τους δυσκολίες.  

Συντελεστές παράστασης 

Σενάριο-σκηνοθεσία-σκηνικά-κοστούμια-φωτισμός-μουσική: Camilla Bombardini, 
Byron Skouris 

Οι Dromocósmicas είναι ένας πλανόδιος θίασος που δημιουργήθηκε το 2009. 
Απαρτίζεται από τους: Byron Skouris και Camilla Bombardini. Στόχος της ομάδας 
είναι κάνει γνωστό το θέατρο δρόμου ως φορέα πολιτισμού και τρόπου ζωής. Μέσα 
από τα ταξίδια τους στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική και την επαφή και 
συνεργασία με άλλες παρόμοιες ομάδες, η ομάδα βρίσκεται σε μία διαρκή έρευνα και
αναζήτηση τεχνικών που αφορούν στην τέχνη των κλόουν και την Commedia dell' 
Arte. Έχουν υπάρξει εισηγητές βιωματικών σεμιναρίων σε διάφορες χώρες του 
κόσμου, με θέματα σχετικά με το θέατρο δρόμου, την  Commedia dell'Arte, το 
σωματικό θέατρο και το θέατρο-τσίρκο για παιδιά. Δουλείες τους παρουσιάζουν σε 
φεστιβάλ, θέατρα, πολιτιστικά κέντρα,  εργαστήρια σπουδών, δρόμους, πάρκα, 
πλατείες, κατασκηνώσεις και σχολεία.  Από το 2013 έδρα  της ομαδας ειναι 



Θεσσαλονίκη. Συμμετείχαν στην παιδική παράσταση του Κρατικού Θεάτρου 
Θεσσαλονίκης με τίτλο «Οι τρεις σωματοφύλακες» σε σκηνοθεσία του Γ. Βούρου, 
ενώ παράλληλα συνεργάστικαν με το θεατρικό εργαστήρι «Ντουέντε», και την ONG 
«Σχεδια στην πόλη» με σεμινάρια θεάτρου, κλόουν, ξυλοπόδαρα για μικρούς και 
μεγάλους. Οι Dromocósmicas  έχουν ανεβάσει τις  παραστάσεις: "La Tempestina", 
2009 (θέατρο δρόμου) "Muamba" 2010 (κλόουν show) "Vagor e Bellavita" 2011 
(παιδικό θέατρο) .

Oi Dromocósmicas έχουν βραβευτεί με 

 2015 Φεστιβάλ Θεάτρου για Παιδιά και Εφήβους  της 80ης ΔΕΘ - HELEXPO 
(Δεύτερο Βραβείο με την παρσταση "Vagor & Bellavita)  2013 Funarte Artes na Rua 
( Κρατικό βραβείο για της τέχνες του δρόμου, Βραζιλία),   2012 Arte Retirante- 
Banco do nordeste do Brasil (Βραβείο για την περιπλανώμενη τέχνη).

Info:

ημέρες & ώρες:

Παρασκευή 10/3 στις 21.00

 Σάββατο 11/3 & Κυριακή 12/3 στις 19.00

Γενική είσοδος : 7 ευρώ

κρατήσεις θέσεων:28210 45585

απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση θέσεων

Αγ.Κυριακής 29, Χαλέπα – Χανιά
τηλ: 28210 45585 6972694294
e-mail: oxonouevents@yahoo.gr
facebook:  Στούντιο "όξω νού" 

Bio:
 

Byron Skouris:  Γεννήθηκε το 1982 στην Λοντρίνα της Βραζιλίας. Σπούδασε τσίρκο 
το 1998 στο Espaco  Circoluz και θέατρο στο πανεπιστήμιο της Λοντρίνα 
(20002004). Το 2006 πήγε στη Βενετία και σπούδασε Commedia dell'Arte για δύο 
χρόνια στο Ινστιτούτο Icai. Ανέπτυξε τη δουλειά του επάνω στους κλόουν, το τσίρκο 

mailto:oxonouevents@yahoo.gr
https://www.facebook.com/StundioOxoNou


και το θέατρο δρόμου. Έλαβε μέρος σε περισσότερες από 15 θεατρικές παραστάσεις 
συνεργαζόμενος με διάφορες ομάδες. Το 2008 ίδρυσε μαζί µε την Camilla 
Bombardini την περιπλανώμενη ομάδα θεάτρου DROMOCOSMICAS. Η ομάδα έχει
δώσει παραστάσεις σε διάφορες χώρες του κόσμου, ενώ παράλληλα έχει συνεργαστεί
με θεατρικέ ομάδες σε όλο τον κόσμο.  Camilla Bombardini:  Γεννήθηκε στην 
Βιτσέντσα της Ιταλίας το 1983. Αποφοίτησε από τη Σχολή Καλών Τεχνών A.Martini 
το 2002 και εργάστηκε ως ζωγράφοςσκιτσογράφος σε εικονογράφηση βιβλίων. Στη 
Βενετία σπούδασε Ανθρωπολογία στο πανεπιστήμιο Ca' Foscari (2002-2006) και 
θέατρο και Commedia dell'Arte (2006,2007). Από το 2005 συνεργάστηκε με 
θεατρικές ομάδες ως ηθοποιός, δασκάλα και χορογράφος. Συμμετείχε στη  Biennale 
της Βενετίας  (2007), σε θεατρικές παραστάσεις για παιδιά στο Teatro Stabile “la 
Piccionaia” στη Βιτσέντσα (2008-2009), στην θεατρική παράσταση «Αντιγόνη» σε 
σκηνοθεσία του Mamadou Dioume στη Ρώμη με την ομάδα «la malanotte”, ενώ 
παράλληλα συνεργάστηκε με την περιπλανώμενη ομάδα από την Ολλανδία «Azart: 
το πλοίο των τρελών». Το 2008 ίδρυσε µε τον Byron Skouris την περιπλανώμενη 
ομάδα θεάτρου DROMOCÓSMICAS. Η ομάδα έχει δώσει παραστάσεις σε διάφορες 
χώρες του κόσμου, ενώ παράλληλα έχει συνεργαστεί με θιάσους σε όλο τον κόσμο.

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=AQsext3OFF0

www.dromocosmicas.com 
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