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Επιµέλεια, συνεντεύξης: Άννα Αρσένη

Ένα ροκ µιούζικαλ µε πρωταγωνιστές ελληνόπουλα

E
ίναι δυνατόν ένα σαρκοβόρο φυτό που 
οδηγεί τον άνθρωπο ο οποίος το φροντί-
ζει να µεταβληθεί σε σίριαλ κίλερ να γίνει 
θέµα έργου θεατρικού; Απ’ ότι φαίνεται, 

ναι!
Ένα ανθοπωλείο του Μούσνικ πάσχει από ανα-
δουλειές. Οι δουλειές όµως, αρχίζουν να ανθούν 
όταν ένας συνεσταλµένος υπάλληλος, ο Σίµουρ, 
για να εξευµενίσει το αφεντικό τού φέρνει ένα 
πολύ, µα πολύ παράξενο εξωτικό φυτό που του 
έχει δώσει το όνοµα Όντρεϊ Βήτα. 
Το φυτό εξελίσσεται στο αξιοθέατο του µαγαζιού. 
Περίεργες καταστάσεις και ανεξήγητα γεγονότα 
αρχίζουν σύντοµα να συµβαίνουν κι ο ιδιοκτήτης 
αρχίζει να υποψιάζεται ότι όλα έχουν σχέση µε το 
φυτό. Κι η αλήθεια είναι πως έχουν!

«Το Μικρό Μαγαζί του Τρόµου»: Ένα ροκ µιούζι-
καλ. Μια µαύρη κωµωδία. Μια απίστευτη ιστορία 
αγάπης και αίµατος, ανάµεσα σ’ ένα αγόρι, τον Σί-
µουρ, ένα κορίτσι, την Όντρεϊ και ένα ανθρωπο-
φάγο φυτό. Τι είναι όµως «Το Μικρό Μαγαζί του 
Τρόµου»;  Είναι η ιστορία ενός πολύ γλυκού και 
ντροπαλού υπάλληλου ανθοπωλείου, που σα σύγ-
χρονος Φάουστ κάνει µια ανήθικη συµφωνία, για 
να κερδίσει την αγάπη µιας κοπέλας.  Οι καταστά-
σεις είναι πολύ συχνά κωµικές µε έντονη διάθεση 

σάτιρας, οι συµβολισµοί του έργου ισχυροί και το 
τέλος απρόβλεπτο! Από πού ξεφύτρωσε;  Τί τρώει;  
Τί µυστικό κρύβει;  Τί συµβολίζει;

Το «Το µαγαζάκι του τρόµου» («Little Shop of 
Horrors»), έχει κάνει θριαµβευτικές εµφανίσεις 
στις µεγαλύτερες πόλεις του κόσµου. Θα ξεδιπλω-
θεί λοιπόν για µια ακόµα φορά και στην σκηνή 
του Κολλεγίου Ρόουζµπανκ και µάλιστα πρωταγω-
νιστούν δύο ελληνόπουλα: Ο Αναστάσιος Τσιά-
µης, µαθητής Γ’ Λυκείου, στο ρόλο του Σίµουρ και 
η Αµέλια Αναστασίου στο ρόλο της Όντρεϊ. Την 
παράσταση πλαισιώνουν 62 µαθητές, 14 χορευ-
τές και 18 µουσικοί. Πρόκειται για µια παράσταση 
πολύ προσεγµένη. ∆ύο µαθητές έχουν αναλάβει 
χρέη διευθυντών σκηνής, τέσσερις µαθητές τα κο-
στούµια, οκτώ µαθητές την κατασκευή σκηνικών 
και άλλοι οκτώ µαθητές ανέλαβαν την τεχνική 
υποστήριξη.
Η παραγωγός του µιούζικαλ κυρία Ελίς Μακένζι 
ακόµα δεν µπορεί να πιστέψει το αποτέλεσµα αυ-
τής της παραγωγής: «Όταν ξεκινήσαµε υπήρχαν 
πολλοί µαθητές που έλεγαν ότι δεν µπορούσαν 
να χορέψουν, να τραγουδήσουν και τώρα έχουν 
πραγµατικά µπει ‘στο πετσί του ρόλου τους’. Αι-
σθανόµαστε περήφανοι µε την ικανότητά τους να 
ξεπεράσουν τα ‘εµπόδια’ της ανασφάλειας και να 

δοκιµάσουν κάτι νέο». 
Η δεσποινής Τερίς Μπην σε ρόλο διευθύντριας 
δηµιουργικού (Creative Director), συµφωνεί µε 
τις δηλώσεις της κυρίας Μακένζι και συµπληρώ-
νει. «Πολλοί µαθητές δεν γνωρίζουν τις δυνατό-
τητές τους. Αναγκάζονται να βγουν από το ‘κα-
βούκι’ τους όταν αντιµετωπίζουν µια ‘καινούρια 
κατάσταση’ και έτσι συνειδητοποιούν και οι ίδιοι 
το ταλέντο τους κάνοντας όλους περήφανους, δα-
σκάλους, γονείς, συµµαθητές… κυρίως όµως τον 
εαυτό τους! 
Το µιούζικαλ δεν αναδεικνύει µόνο ταλέντα. Απο-
τελεί εργαλείο µάθησης! Τα παιδιά συνεργάζονται 
σε επίπεδο οµαδικό, αποκτώντας εµπειρία, ψυ-
χαγωγία και τελικά εισπράττουν την επιβράβευση 
και το χειροκρότηµα.
Στο Κολλέγιο Ρόουζµπανκ διδάσκονται µουσική, 
θέατρο, χορός και το σχολείο έχει µακρά παράδο-
ση στην παρουσίαση αξέχαστων µιούζικαλ.

«Το µαγαζάκι του τρόµου» πρόκειται να ανέβει:
Πέµπτη 12 Μαρτίου στις 7.00 µ.µ.
Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 7.00 µ.µ.
Σάββατο 14 Μαρτίου στις 7.00
Μπορείτε να προµηθευθείτε τα εισιτήριά σας 
από το διαδίκτυο: http://www.trybooking.
com/GOTP


