
Δελτίο Τύπου | Κουφά Αστεία | 8 Ιουλίου 2017 | Stand Up Comedy στην
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Η Liminal παρουσιάζει την Κωφή κωμικό Λέα Καλαϊτζή για μια μοναδική stand up comedy
εμφάνιση με τίτλο ‘Κουφά Αστεία”.

Σάββατο, 8 Ιουλίου στις 21:30.
Impact Hub Athens, Καραισκάκη 28

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα με παράλληλη διερμηνεία
στα ομιλούμενα Ελληνικά από τον Γιώργο Στάθη.

ΛΕΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

Η Λέα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα.
Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στο Εδιμβούργο. Είναι Κωφή κωμικός και δημιουργεί για να
φέρει σε επαφή το ευρύ κοινό με ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα των Κωφών.
Πρωταγωνιστεί στο βραβευμένο ντοκιμαντέρ Silent Laughs το οποίο καταγράφει την καλλιτεχνική
δραστηριότητα της.

LIMINAL ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Ταυτόχρονη Διερμηνεία στην ομιλούμενη Ελληνική: Γιώργος Στάθης.

Τοποθεσία
Impact Hub Athens, Καραισκάκη 28, 10554 Αθήνα   (Χάρτης)
Ο χώρος είναι προσβάσιμος για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου.

Πληροφορίες & Κρατήσεις
Email: reservations.liminal@gmail.com
Τηλ. & SMS: 0030 6993076378

Εισιτήρια
Τιμές:10€ & 7€ μειωμένο για ΑμεΑ και Ανέργους (με κάθε εισιτήριο ένα ποτήρι κρασί).
Προπώληση: Καθημερινές, από Τετάρτη 28/6/2017, 11.00 έως τις 15.00 στο Impact Hub Athens.
*ΔΕΝ διαθέτουμε τερματικό αποδοχής καρτών POS.

Trailer
Facebook Event



LIMINAL

Ο πολιτιστικός οργανισμός Liminal, προτείνει την μετάβαση σε μια περισσότερο συμπεριληπτική και
προσβάσιμη τέχνη. Προσφέρει την ευκαιρία για επαφή με την σύγχρονη ελληνική θεατρική
πραγματικότητα ανεξαρτήτως κοινωνικών, φυσικών, πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών.

Δημιουργεί θεατρικές εμπειρίες για όλους μέσω υπηρεσιών προσβασιμότητας σε υπάρχουσες ή νέες
παραγωγές και της υλοποίησης θεατρικών εργαστηρίων και εκπαιδευτικών δράσεων.
Φιλοδοξία μας, η εξέλιξη της εγχώριας σκηνής σε ένα δημοκρατικότερο, πιο δίκαιο και βιώσιμο πεδίο
δημιουργίας. Με μια ομάδα καλλιτεχνών και επιστημονικών συνεργατών δρούμε και δημιουργούμε με
άξονα τον άνθρωπο, διεκδικώντας το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και την ισότιμη πρόσβαση
στον πολιτισμό.

H Liminal, ξεκίνησε την δραστηριότητά της το 2016 μέσω μικρών, στοχευμένων δράσεων. Αναζητά
την θέση της στην σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα και συνεχώς εξελίσσεται προσελκύοντας και
συγκεντρώνοντας ανθρώπους διαφόρων ειδικοτήτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο: 6993076378
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: access.liminal@gmail.com
Διεύθυνση: Καραΐσκάκη 28, 10554, Ψυρρή, Αθήνα.
Ιστοσελίδα: www.liminal.eu
Facebook - Youtube


