
4 Χ 4 ΒAR THEATER 
PRODUCTIONS 

 

 

Η Ιστορία Μιας Παρέας Που Αγαπούσε Το Θέατρο 

 

Δύο χρόνια πριν, ήθελα να φύγω ,να πάρω ένα 4 Χ 4 και να γυρίσω τον κόσμο. Ο 

κόσμος μεγάλος, εγώ μικρή… η πραγματικότητα δύσκολη, τα όνειρα εύκολα. 

Φανταζόμουν ιστορίες… ήθελα να τις ζήσω… πώς;… δύσκολο για έναν άνθρωπο… 

εύκολο για έναν σκηνοθέτη …και ηθοποιό… και συγγραφέα… 

Έγραψα 4 ιστορίες 

Συναντηθήκαμε 4 ηθοποιοί, φίλοι και συνάδελφοι από χρόνια. 

Σκεφτήκαμε, μιλήσαμε  προβληματιστήκαμε,  ξαναθυμηθήκαμε τα όνειρά μας και το 

πόσο αγαπάμε το θέατρο και τη μουσική, αποφασίσαμε  να κάνουμε τις δικές μας 

μουσικές παραστάσεις , να φύγουμε και να ταξιδέψουμε μέσα από την τέχνη… μέσα 

από το θέατρο που τόσο αγαπάμε… να ξεφύγουμε από τα αδιέξοδα και τις 
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αντιξοότητες με τον πιο υγιή και γοητευτικό τρόπο… το θέατρο και τη μουσική…  

 

Μετά από 15 χρόνια που δουλεύαμε όλοι σαν ηθοποιοί στο θέατρο και στην 

τηλεόραση  αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ,να βάλουμε τη δική μας 

πινελιά παρουσιάζοντας τα κείμενα μας, βγαλμένα από την σύγχρονη 

σουρεαλιστική πραγματικότητα, συνοδευμένα με μουσικές και τραγούδια παλιά και 

νέα, ελληνικά και ξένα, αλλά πάντα υπέροχα κι αγαπημένα. 

 

 

Το 4 Χ 4 ήταν έτοιμο 

 

Δεν ήθελα να φύγω πια, ήθελα να μείνω και να συνεχίσω να κάνω αυτό που πάντα 

αγαπούσα… μαζί με την ομάδα μου… γιατί τα ταξίδια είναι καλύτερα με παρέα. 

Φύγαμε λοιπόν 

Γίναμε οι 4 Χ 4, ανεβάσαμε την πρώτη μας παράσταση 4  Χ 4 ''ΟΙ ΦΕΥΓΑΤΟΙ" μια 

γλυκόπικρη σπονδυλωτή μουσική κωμωδία. Ταξιδέψαμε για δύο σαιζόν, πήραμε  

δύο βραβεία (2ο βραβείο στο φεστιβάλ κωμωδίας του θεάτρου ELIART και βραβείο 

από την UNESCO) και θέλουμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας με το καινούργιο μας  
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έργο ''ΤΟ ΛΟΥΚΟΥΜΙ'' μία  σπονδυλωτή  μουσική μαύρη κωμωδία συνοδευμένη με 

ζωντανή μουσική και τραγούδια, που σατιρίζει και καυτηριάζει την σύγχρονη 

πραγματικότητα και τα παρελκόμενα της καθημερινής ζωής των απλών και 

συνηθισμένων ανθρώπων της πόλης, πάντα με σύμμαχο το χιούμορ και την 

πεποίθηση ότι η ζωή όσο και να μας παιδεύει… είναι πάντα με το μέρος μας. 

 

 

 

Με εισιτήριο χαμηλό για να είναι προσβάσιμο σε όλους και με συνοδεία ποτού για 

να συνδυάζεται με μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση εξόδου, ξεκινήσαμε  αυτό το 

ιδιότυπο είδος του bar theater, ένα είδος που ακουμπάει πολύ στην παλιά ελληνική 

επιθεώρηση και στο είδος του γερμανικού cabaret, με κείμενα σύγχρονα και αστεία 

που σε ψυχαγωγούν αλλά  και σε προβληματίζουν. 

 

Τα Όνειρα Που Γίνανε Σχέδια 

 

Θέλουμε να συνεχίσουμε τα ταξίδια μας και να περιοδεύσουμε την πρώτη μας 

παράσταση ''ΟΙ ΦΕΥΓΑΤΟΙ''  από τον Οκτώβριο του 2015 σε προάστια των Αθηνών 

και κοντινές επαρχιακές πόλεις, να συνομιλήσουμε με τον κόσμο της περιφέρειας  
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που τόσο αγαπάει το θέατρο και διψάει για καλλιτεχνική δράση. 

Παράλληλα θέλουμε να ανεβάσουμε και το νέο μας έργο ''ΤΟ ΛΟΥΚΟΥΜΙ''  το 

Νοέμβριο του 2015 στην Αθήνα, σε χώρο διαμορφωμένο για bar theater 

παραστάσεις , παρουσιάζοντάς το δύο φορές την εβδομάδα μέχρι και τον Απρίλιο 

του 2016. Η προετοιμασία της παραγωγής και οι πρόβες θα ξεκινήσουν τον 

Σεπτέμβριο του 2015. 

Η μουσική θεατρική ομάδα 4 Χ 4 έχει τις μηχανές αναμμένες… 

Το νέο μας έργο είναι έτοιμο… 

Οι παραστάσεις μας είναι μετακινούμενες και μπορούν να ταξιδέψουν εύκολα 

παντού. 

 

 

Έχουμε στις βαλίτσες μας δύο βραβεία, την αιγίδα της UNESCO, και την υποστήριξη 

του PRAKSIS BCC. 

Χρειαζόμαστε την στήριξη και την παρέα σας για την πραγματοποίηση της επόμενης 

παραγωγής. 

 

Και πιο συγκεκριμένα, χρειαζόμαστε 5.000 € για να καλύψουμε: 

 Έξοδα παράστασης: 800 €  

(αφίσες, flyers, είδη φροντιστηρίου, φωτοτυπίες, baner) 

 Αμοιβή φωτιστή: 300 € 
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 Μουσική Διδασκαλία: 300 € 

 Γύρισμα και επεξεργασία trailer: 500 € 

 Κατασκευή website: 300 € 

 Κοστούμια – Παπούτσια: 500 € 

 Διαφήμιση, (spot, καταχωρήσεις, κλπ) : 600 € 

 Αμοιβές ηθοποιών : 1700 € ( για 10 παραστάσεις)  

 

Ελάτε Μαζί  Μας  

Οι υποστηρικτές μας και οι φίλοι μας θα ήταν χαρά μας να μας ακολουθούν στα 

ταξίδια μας και στις εδώ παραστάσεις μας και να συμμετέχουν στην διαδικασία της 

πραγματοποίησης της για την οποία θα ενημερώνονται σε όλα τα στάδια της. 

 

 

 

Σας Ευχαριστούμε 

 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας όλους όσους βοήθησαν να 

πραγματοποιηθεί το όνειρό μας και μας έδωσαν δύναμη να συνεχίσουμε την 

προσπάθεια μας, ευχαριστούμε για την υποστήριξή και την αγάπη σας. Η βοήθεια 

σας μας δίνει δύναμη και κουράγιο για την συνέχεια των προσπαθειών μας.  
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Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε το όνειρο μας και το κάνατε να ταξιδέψει μακριά. 

Γνωρίζουμε πολύ καλά, πως πολλοί από εσάς δεν έχετε τη δυνατότητα να μας 

υποστηρίξετε οικονομικά – μπορείτε όμως να το κάνετε διαφορετικά! Κοινοποιήστε 

την ιστορία μας και βοηθήστε να ταξιδέψει όσο μακρύτερα γίνεται. 

 

Πως Θα Διαχειριστούμε Την Υποστήριξη Σας 

Οι συνδρομές των υποστηρικτών θα διαχειρίζονται από το PRAKSIS BCC, με απόλυτη 

διαφάνεια και σύνεση. Θα υπάρχει μέσω της πλατφόρμας ONE UP συνεχής 

ενημέρωση για όλα τα στάδια της υλοποίησης του project. 

 

 Η Ομάδα Μας 

Ιφιγένεια Μούχτση   , Σκηνοθέτης ,Ηθοποιός, Συγγραφέας 
Ε-mail ifigeniamouchtsi@yahoo.gr 
 
Ευτυχία Λιβανίου       Ηθοποιός, θεατροπαιδαγωγός, Σκηνοθέτης 

http://eftyhialivaniou.blogspot.gr/ 

Στέργιος Αποστολίνας      Ηθοποιός 

Ηλίας Γκογιάννος          Ηθοποιός 

Γιάννης Λαζάρου         Πιανίστας 

Παναγιώτης Πρίφτης     Μουσική διδασκαλία, χορωδός στη Εθνική Λυρική Σκηνή 

Εβίτα Αναγνοπούλου      Σχεδιασμός φωτισμού 

Αργυρώ Δεληζώνα        Οργάνωση-εκτέλεση παραγωγής. 

 

 

 Fb page https:// www.facebook.com/pages/Bar-Theatre-4χ4-Οι-

φευγάτοι/221442364729089 

 Fb page https:// www.facebook.com/ifigenia.mouchtsi 
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Κριτική παράστασης  

 

https://alliosmagazine.wordpress.com/2014/11/01 

Συνέντευξη-προσωπογραφία  Ιφιγένεια Μούχτση.  

https://alliosmagazine.wordpress.com/2014/11/21 

Δελτίο τύπου της UNESCO  

http://unescopireas.gr/2014/10/30/4-x-4/ 

Δημοσίευμα για το 2ο βραβείο στο φεστιβάλ κωμωδίας 

http://www.artplay.gr/theatro/parastasis-vravia-tou-festival-komodias/ 

 

Υποσημείωση: 

Όλες οι δωρεές διαχειρίζονται από την  ΜΚΟ PRAKSIS. Με άλλα λόγια, δεν διατίθενται οι δωρεές στους 

επιχειρηματίες εφάπαξ και μετρητοίς. Ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, κατά την οποία ο 

επιχειρηματίας λαμβάνει ένα προσυμφωνημένο ποσό με την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων 

προκειμένου να συνεχίσει η ανάπτυξη της επιχείρησης. Με την διαχείριση των χρημάτων-δωρεών από 

μια ανεξάρτητη και αξιόπιστη Μη Κυβερνητική Οργάνωση διασφαλίζουμε ότι για όλο το ποσό της 

δωρεάς σας, ο επιχειρηματίας είναι υπόλογος και στενά συνεργαζόμενος μαζί μας. Υπάρχει συνεχής 

ενημέρωση των δωρητών για τις δραστηριότητες του επιχειρηματία και στενή παρακολούθηση, 

πληροφόρηση και διαφάνεια με τη μέγιστη από εμάς υπευθυνότητα για την αρτιότερη απόδοση της 

δωρεάς σας. 
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