
Δελτίο Τύπου 
 
Οι Σπουδαστές Μακιγιάζ & Κοµµωτικής του ΕΕΣ  EVABEAUTY Studies για 2η 
φορά στην επιµέλεια makeup & hairstyling στη θεατρική παράσταση «17.37: 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – LA BOCA» στο θέατρο BADMINTON   
 
Ναι! Ήταν εκεί, γιατί για 2η φορά τους ζητήθηκε. Ως επαγγελµατίες. Και έδωσαν τον 
καλύτερο τους εαυτό για να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους: Οι σπουδαστές 
των ειδικοτήτων Μακιγιάζ & Κοµµωτικής του Εργαστηρίου Ελευθέρων 
Σπουδών EVABEAUTY Studies επιµελήθηκαν το makeup & hairstyling της πιο 
ξεχωριστής θεατρικής παράστασης «17.37: ΠΕΙΡΑΙΑΣ – LA BOCA». Πρόκεται για 
την παράσταση που εγκαινίασε την 7η θεατρική σεζόν του Θεάτρου Badminton την 
Κυριακή 11 Νοεµβρίου και που µετά από απαίτηση του κοινού επαναλήφθηκε.  

 
Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Πέµης Ζούνη, οι σπουδαστές µεταµόρφωσαν 
ηθοποιούς και χορευτές σε φιγούρες µεταναστών που επιβιώνουν µέσα στις 
δυσκολίες της ζωής και που ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο. Το τώρα, η δεκαετία 
του ‘30 και του ’70 αποτυπώθηκαν µε µοναδικό τρόπο στο µακιγιάζ και στα µαλλιά 
και τόνισαν ακόµη περισσότερο τις µουσικές και τον χορό 2 πολιτισµών – του 
ελληνικού και του αργεντίνικου - που παντρεύονται µε µοναδικό τρόπο.  

Όπως ισχύει και για όλες τις ειδικότητες, η EVABEAUTY Studies έδωσε τη 
δυνατότητα στους σπουδαστές κοµµωτικής & µακιγιάζ να αποκτήσουν εµπειρία σε 
πραγµατικές συνθήκες εργασίας,  να αποκτήσουν εµπειρία του τρόπου που πρέπει να 
δουλεύουν σε θεατρικές παραστάσεις, να γνωρίσουν τον κόσµο του θεάµατος και να 
κλείσουν τις πρώτες τους δουλειές!   
  
Το ΕΕΣ EVABEAUTY Studies ευχαριστεί: 

-τους σπουδαστές της σχολής για τον επαγγελµατισµό τους και την άριστη δουλειά 
τους. 

Για την επιµέλεια του Makeup:  

Στίνη Αναστασία, Ρεβίθη Άννα, Μαρούγκα Βιβή, Ζούπα Βιοσάννα, Σκουλά  
Mαρία, Πάτσο Άννα, Νίνο Τεγκετασβίλη 

Για την επιµέλεια του Hairstyling:  

Τριανταφυλλίδου Αλεξάνδρα, Παυλοπούλου Ελένη, Τάτσιου Βαρβάρα, Ντίνου 
Σιµόνα, Σκουλά Μαρία 

-τους εκπαιδευτές των ειδικοτήτων µακιγιάζ και κοµµωτικής για την πολύτιµη 
υποστήριξη που προσέφεραν στους σπουδαστές.  

-τους διοργανωτές του Tangoacropolis και ειδικά τους  Έλενα & Louis Μέστρε που 
µας εµπιστεύτηκαν για ακόµη µία φορά την επιµέλεια του µακιγιάζ και των 
χτενισµάτων.  



 
-τους ηθοποιούς και χορευτές της παράστασης  
 
-την ηθοποιό και βοηθό σκηνοθέτη Πέλλα Μακροδηµήτρη για την άριστη 
συνεργασία. 

-την αναµφισβήτητα πολυτάλαντη Πέµη Ζούνη για την µοναδική σκηνοθεσία και 
ερµηνεία της, την αστείρευτη έµπνευση και προπάντων για την µοναδική εµπειρία να 
συνεργαστούµε. 
 
 
 
 
 


