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ΘΕΑΤΡΙΚΉ ΠΑΡΑΣΤΑΣΉ |  THEATER

ΣΥΝΑΥΛΙΑ |  CONCERT

ΠΑΙΔΙΚΌ ΘΕΑΤΡΌ |  CHILDREN’S THEATER

ΧΌΡΌΣ |  DANCE



Καλοκαίρι 2015
Δεν είναι μόνο η πλούσια ιστορία και ο πολιτισμός. Δεν είναι μόνο τα καταγάλανα νερά και οι παραλίες που μοιάζουν να μην τελειώνουν. Δεν 
είναι μόνο η πανέμορφη Παλιά Πόλη - ένας από τους πιο καλά διατηρημένους ενετικούς οικισμούς στη Μεσόγειο - με αναρίθμητα γραφικά 
σοκάκια και μαγαζιά. Δεν είναι μόνο το φυσικό κάλλος του τόπου, με επιβλητικά φαράγγια και μοναδικές περιπατητικές και ποδηλατικές 
διαδρομές. Ούτε η σύγχρονη εικόνα του αστικού κέντρου που αναγνωρίστηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ανέδειξε τον Δήμο Ρεθύμνης ως 
πρότυπο βιώσιμου σχεδιασμού. Πάνω απ’ όλα είναι η καρδιά των ανθρώπων αυτού του τόπου. Αυτή η καρδιά, που μένει πάντα ανοιχτή, είναι 
που κάνει το Ρέθυμνο έναν προορισμό που δεν ξεχνάς ποτέ και που πάντα επιστρέφεις. 

Στο Ρέθυμνο, οι πολιτιστικές δημιουργίες δεν σταματούν ποτέ. Αξίζει να ζήσει κανείς στο ρυθμό του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, στην καρδιά 
του χειμώνα, να συναντήσει τα Kρητικά προϊόντα και τους παραγωγούς τους στη Γιορτή Κρητικής Διατροφής (1 – 7 Ιουλίου 2015), να ταξιδέψει 
στο χρόνο μέσα από το Αναγεννησιακού Φεστιβάλ Ρεθύμνου (10 - 20 Σεπτεμβρίου 2015) και να απολαύσει την αποθέωση των τεχνών από 
ντόπιους και φιλοξενούμενους δημιουργούς στη διάρκεια του καλοκαιριού.. 

Πέπη Μπιρλιράκη - Μαμαλάκη
Αντιδήμαρχος Τουρισμού Προβολής και Πρασινού 

Summer 2015
It is not only the rich history and culture. It is not only the crystal clear turquoise waters and the endless beaches. It is not only the beautiful 
Old Town - one of the best preserved Venetian settlements in the Mediterranean - with innumerable picturesque streets and lovely shops. It 
is not only the natural beauty of this place, with majestic canyons and unique walking and cycling routes. Nor the modern urban center rec-
ognised for sustainable design at EU level. Above all, it is the heart of the people. This big open heart is what makes Rethymno a destination 
you do not forget, a destination you always come back to.

In Rethymno, cultural activities never end. Enjoying the Rethymno Carnival, in the heart of winter, tasting authentic Cretan products and 
meeting local producers at the Cretan Diet Festival (1-7 July 2015), travelling back in time with the Renaissance Festival of Rethymno (10 - 
20 September 2015) and discovering local and international artists are experiences that really make life worth living.

Pepi Birliraki - Mamalaki
Vice-Mayor of Rethymno



Αθήνα 1953. Ξεκινώντας από το Κολωνάκι και καταλήγοντας στις Τζιτζιφιές, δύο 
διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται και ένα μεγάλο μυστικό αποκαλύπτεται...

Athens, 1953. From Kolonaki to Tzitzifies, two different worlds meet and a big 
secret is revealed…

Τραγουδούν οι: Δημήτρης Βαρούχας, Γιώργος Βεριδάκης, Μαριέλλα Βιτώρου, 
Βαγγέλης Βουτσαδάκης, Βασίλης Δασκαλάκης, Μάριος Ηλιάκης, Χριστίνα 
Κούκου, Ελένη Κυδωνάκη, Βαγγέλης Λινοξυλάκης, Βασιλική Μάρκου, Ρίτα 
Μητρογώγου, Βαγγέλης Νικολιδάκης, Νίκος Παπαδάκης, Ντίνα Φραντζεσκάκη 
και ο μικρός Μάνος Βεριδάκης. 

Συνοδεύουν οι: Δημήτρης Βαρούχας : Πιάνο - Ακορντεόν, Γιώργος Βεριδάκης: 
Μπουζούκι – Λαούτο, Μάριος Ηλιάκης: Κιθάρα, Βασίλης Δασκαλάκης: Πνευστά, 
Τάκης Μυλωνάς: Μπάσο, Αποστόλης Σπινθουράκης: Κρουστά

Συντελεστές: Σενάριο: Μαριέλλα Βιτώρου, Ενορχήστρωση: Δημήτρης Βαρούχας, 
Φωνητικές προσαρμογές: Ελένη Κυδωνάκη, Δημήτρης Βαρούχας, Βασιλική 
Μάρκου, Μαριέλλα Βιτώρου, Δημιουργία και διδασκαλία ρυθμικών δρωμένων 
και body percussion (κρουστά με το σώμα): Βασιλική Μάρκου

Σκηνοθετική επιμέλεια: Μαριέλλα Βιτώρου, Βασιλική Μάρκου, Φωνητική 
διδασκαλία: Μαριέλλα Βιτώρου

Είσοδος - Ticket : 8€
Παιδικό - Φοιτιτικό 5€

Προπώληση 7€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Σύλλογος Φίλων 
Μουσικής και Τεχνών

13 ιουν/jun σαβ/sat 21:30

ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 1953
KOLONAKI – TZITZIFIES 1953



Ο Μιχάλης Φραγκιαδάκης με την «ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ» σας συναντούν για ένα 
μοναδικό ταξίδι στα μονοπάτια της κρητικής παράδοσης. Το ταξίδι ξεκινά από 
τους Πρωτομάστορες και καταλήγει στη σύγχρονη κρητική μουσική χωρίς να 
λείπουν οι επιρροές από τον έντεχνο ελληνικό χώρο, καθώς και άλλες μουσικές 
παραδόσεις. Θα ακούσετε τη μουσική των Αντώνη & Μιχάλη Φραγκιαδάκη, 
καθώς και πολλών ακόμα αγαπημένων καλλιτεχνών, πάντα με σεβασμό κι’ 
ευαισθησία στην παράδοση.

Παίζουν: Λευτέρης Τζαγκαράκης: Τραγούδι, Λύρα, Παναγιώτης Βασιλάκης: 
Τραγούδι, Φραγκίσκος Ορφανουδάκης: Τραγούδι, Κιθάρα, Στρατής 
Φραγκιαδάκης: Λαούτο, Νίκος Μοσχονάς: Ντραμς, Γιώργος Σαλούστρος: 
Ασκομαντούρα 

Michael Fragkiadakis with the “GATE OF SOUND” takes you on a unique journey 
along the paths of Cretan tradition. The trip starts from the Masters and ends 
in the modern Cretan music without missing the influences from the Greek and 
other musical traditions. You will hear the music of Antonio and Michael Fragki-
adakis and many other favorite artists, always with respect for the tradition.

Musicians: Lefteris Tzagkarakis: Singer, Lyre, Panagiotis Vasilakis: Singer, Frag-
kiskos Orfanoudakis: Singer, Guitar, Stratis Fragkiadakis: Lute, Nick Moschonas: 
Drums, George Saloustros: Askomandoura

Είσοδος - Ticket : 12€
Προπώληση: 10€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Πολιτιστικός 
Σύλλογος Πιρουνιανών “Αξέντι”

18 ιουν/jun πεμ/thu 21:30

ΜΙΧΑΛΗ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ό ΜΙΛΤΌΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΉΣ ΚΑΙ Ή ΜΙΡΕΛΑ ΠΑΧΌΥ



Ναζίμ Χικμέτ,  “Τα Τραγούδια Των Ανθρώπων” 

Μία συναυλία αφιέρωμα στο πολιτικό και κοινωνικό τραγούδι, όπως αυτό 
διαμορφώθηκε από τους Έλληνες συνθέτες και ποιητές τα τελευταία 50 χρόνια 
και η οποία αναδεικνύει τον διαχρονικό χαρακτήρα του. Πρόκειται για μια 
προσπάθεια σύνδεσης των μοναδικών αυτών τραγουδιών με το σήμερα και τη 
σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα: ρατσισμός, ξενοφοβία, μετανάστευση, 
εξορία, κοινωνική ανισότητα… Ζητήματα που έχουν εξαλειφθεί ή που ταλανίζουν 
ακόμα και τις σύγχρονες κοινωνίες; Άνθρωποι που υποκύπτουν στο θέλημα των 
«ισχυρών» ή πνεύματα ελεύθερα που παλεύουν ασταμάτητα για ένα καλύτερο 
αύριο; Εχει τη δύναμη ο λόγος, έχει τη δύναμη η μουσική να αλλάξει τον κόσμο; 

«Όσες κι αν χτίζουν φυλακές, κι αν ο κλοιός στενεύει, ο νους μας είναι αληταριό 
που όλο θα δραπετεύει»

Παίζουν και τραγουδούν οι: Βαγγέλης Ακριβός - Τραγούδι, Κιθάρα, Μπαγλαμάς, 
Δημήτρης Βαφειάδης - Τραγούδι, Μαριέλλα Βιτώρου - Τραγούδι, Βαγγέλης 

Είσοδος - Ticket : 7€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Σύλλογος Φίλων 
Μουσικής και Τεχνών

22 ιουν/jun δευ/mon 21:30

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
SINGING ALWAYS AHEAD
ACTIONS AND REACTIONS

Βουτσαδάκης - Τραγούδι, Μιχάλης Αυλωνίτης - Μπάσο, Δημήτρης Βαρούχας - 
Πιάνο, Ακορντεόν, Λεωνίδας Βαρούχας - Κιθάρα Ακουστική - Ηλεκτρική, Γιώργος 
Βεριδάκης - Μπουζούκι, Χριστόφορος Πιτσιδήμος - Τύμπανα

Κάλλι Καρατζά – Αφήγηση

A music concert dedicated to the political and social song, as it has been formed 
by Greek composers and poets during the last 50 years, highlighting its diachron-
ic character. It’s an attempt to connect these unique songs to today and the con-
temporary social reality: racism, xenophobia, immigration, exile, social inequality... 
Issues eradicated from today’s society or still imbuing it? People subdued to the 
will of the mighty or free spirits constantly struggling for a brighter future? Do 
speech and music have the power to change the world?



Συναυλία με τον Ανδρέα Μανωλαράκη και με τη φιλική συμμετοχή του Ομίλου 
Βρακοφόρων Κρήτης.

Είσοδος - Ticket : 7€
Φοιτητικό - Μαθητικό: 5€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Πολιτιστικός 
Σύλλογος Χρωμομοναστηρίου

23 ιουν/jun τρί/tue 21:30

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ
ANTREAS MANOLARAKHS

Με τους: Μανώλης Κακλής, Κώστας Κακουδάκης, Στέλιος Σταματογιαννάκης, 
Μανώλης Βερδινάκης

Προπώληση στα σημεία: Κιόσκι Δήμου στη Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων, Bak-
ery-Cafe Μπικάκης Τρία Μοναστήρια, Ταβέρνα Αλέκος Αρμένοι

Σκοπός της εκδήλωσης η οικονομική ενίσχυση του συλλόγου για την αγορά 
απαραίτητου εξοπλισμού για την ακαδημία.

Είσοδος - Ticket: 12€
Προπώληση: 10€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Όμιλος 
Φιλάθλων Αρμένων

ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
TRADITIONAL CRETAN MUSIC

25 ιουν/jun πεμ/thu 22:00





To XANAZOO του Μάνου Βαφειάδη ταξιδεύει και αυτό το καλοκαίρι στη Κρήτη! 
Ελάτε να δείτε από κοντά τους ήρωες της Χοραλίας, τον Φαταούλα, τον Αστακό, 
την Αγελάδα και τον Βάτραχο. Φυσικά από την παρέα δεν λείπουν η Καμήλα ο 
Σκαντζόχοιρος, η Κατσίκα ο Ντρούλης Ντρούλης χοντρούλης ο Ελέφαντας και 
όλη η θεότρελη παρέα που δημιούργησε τα προηγούμενα χρόνια ο αγαπημένος 
Μάνος Βαφειάδης και λάτρεψαν όλα τα ελληνόπουλα. Τα παιδιά όλης της Κρήτης 
θα δουν μια μοναδική μουσικοχορευτική παράσταση και θα έχουν την ευκαιρία 
να ξεφαντώσουν και να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές συμμετέχοντας στις 
χορογραφίες και στο τραγούδι.

Σκηνοθεσία - Στίχοι-Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Ηθοποιοί: Η Τερέζα, η Νίκη και ο Βασίλης

Χορευτές: Ο Κυριάκος και ο Στράτος

Είσοδος - Ticket : 13€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Μαστοράκη 
Γεωργία

9 ιουλ/jul πεμ/thu 21:00

XANAZOO



H Μελωδία της Ευτυχίας είναι το πιο αγαπημένο μιούζικαλ όλων των εποχών, που 
έγινε γνωστό και από την κινηματογραφική του μεταφορά, με πρωταγωνίστρια τη 
Τζούλι Άντριους . Στην  παράσταση την Μαρία Φον Τραπ  υποδύεται η δημοφιλής 
τραγουδίστρια Demy, ενώ ο Άκης Σακελλαρίου (πλοιάρχος), η Ναταλία 
Δραγούμη (Βαρώνη) και ο Γιώργος Τζαβάρας (Μαξ Ντεβάιλερ) συμπληρώνουν 
το εξαιρετικό κάστ, που σκηνοθετεί η Θέμιδα Μαρσέλλου.    Για τις ανάγκες 
των παιδικών και εφηβικών ρόλων έγινε εκτενής και απαιτητική οντισιόν και 
από αυτήν επελέγησαν τα καταπληκτικά παιδιά που θα δείτε στην παράσταση 
Τη μουσική - που έγινε παγκοσμίως γνωστή - έχει  γράψει ο Ρίτσαρντ Ρότζερς 
και τους στίχους ο Όσκαρ Χάμερσταϊν (οι στίχοι αποδίδονται στα ελληνικά).  Η 
Μελωδία της Ευτυχίας ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία το χειμώνα στο Παλλάς.

Είσοδος - Ticket : 15€
Παιδικό 12€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: RENOVARTIO

10 ιουλ/jul παρ/fri 21:30

Η ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ



Το Θέατρο Μορφές έχει τη χαρά να σας παρουσιάσει το αριστούργημα του 
γάλλου συγγραφέα Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ «Ο Μικρός Πρίγκιπας». Ένα 
από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία στον κόσμο, αφού έχει μεταφραστεί σε 250 
γλώσσες και έχει πουλήσει 140 εκατομμύρια αντίτυπα. Ένα έργο ύμνος στην 
αθωότητά του απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους κάθε ηλικίας. 

Γεμάτος μηνύματα και συμβολισμούς «ο Μικρός Πρίγκιπας» θα μας ζεστάνει με 
όμορφα συναισθήματα αφού όλοι μέσα μας κρύβουμε ένα μικρό πρίγκιπα. Τα 
παιδιά θα διαπιστώσουνε ότι όντως οι μεγάλοι είμαστε «περίεργα πλάσματα» και 
εμείς θα θυμηθούμε τα χρόνια της αθωότητας, τότε που ήμασταν παιδιά.   

Παίζουν οι ηθοποιοί:  Μαρία Μανιδάκη, Σίμος Χριστοδούλου, Γιάννα Κεφάλα, 
Γιάννης Παραουλάκης, Γιάννης Πανταγιάς, Δομήνικος Ταβερναράκης 

Μικροί ή μεγάλοι, στο ταξίδι του Μικρού Πρίγκιπα είμαστε όλοι προσκεκλημένοι.

Είσοδος - Ticket: 7€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Θέατρο Μορφές

13 ιουλ/jul δευ/mon 21:00

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ



Η μεγάλη επιτυχία της χρονιάς τώρα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ

Μια  απολαυστική, ξεκαρδιστική κωμωδία  του Κεν Λούντβιχ, σε διασκευή/
σκηνοθεσία Βλαδίμηρου Κυριακίδη και πρωταγωνιστές τους Βλαδίμηρο 
Κυριακίδη, Θανάση Τσαλταμπάση, Πάνο Σταθακόπουλο, Βιβή Κόκκα, Κωνσταντία 
Χριστοφορίδου, Άννα Μενενάκου και τον Γιώργο Παπαζήση.

Η διασκευή διαδραματίζεται στην Αθήνα του σήμερα σε μια σουίτα κεντρικού 
ξενοδοχείου.

Ο Διευθυντής της Λυρικής Ερρίκος Μπαλτάς (Πάνος Σταθακόπουλος) και ο 
Βοηθός του Μάξιμος (Θανάσης Τσαλταμπάσης) περιμένουν αγωνιωδώς την 
άφιξη του παγκοσμίως καταξιωμένου τενόρου Τίτο Μερέλλι (Βλαδίμηρος 
Κυριακίδης). Ο Μερέλλι έρχεται στην Λυρική για να τραγουδήσει την όπερα του 
Giuseppe Verdi: ΟΘΕΛΛΟ.

Διανομή: Βλαδίμηρος Κυριακίδης (Τίτο Μερέλλι: Παγκόσμιας φήμης τενόρος), 
Θανάσης Τσαλταμπάσης (Μάξιμος: Βοηθός του Ερρίκου Μπαλτά), Πάνος, 
Σταθακόπουλος (Ερρίκος Μπαλτάς: Διευθυντής της Λυρικής), Βιβή Κόκκα 

Είσοδος - Ticket: 18€
Ανεργων, Παιδικό, Φοιτητικό, 

Πολυτέκνων 13€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: ΑΦΌΙ ΤΑΓΑΡΉ ΌΕ

15 ιουλ/jul τετ/wed 21:30

ΟΙ ΤΕΝΟΡΟΙ

(Μαρία: Γυναίκα του Τίτο), Κωνσταντία Χριστοφορίδου (Ντίνα Βαλάση: Σοπράνο), 
Αννα Μενενάκου (Μαργαρίτα: Η κόρη του Ερρίκου Μπαλτά, Γιώργος Παπαζήσης 
(Γκρουμ: Απολυμένος τραγουδιστής της οπερέτας)

Συντελεστές: Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές, Διασκευή-Σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος 
Κυριακίδης, Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη, Κοστούμια: Μαρία Καραπούλιου, 
Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη, Χορογραφία: Δημήτρης Παπάζογλου, 
Μουσική διδασκαλία: Θοδωρής Λεμπέσης



Ο Σταύρος Ξαρχάκος γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Ωδείο 
Αθηνών και συνέχισε στο Παρίσι και στο Julliard School of Music της Νέας 
Υόρκης. 

Έχει γράψει τραγούδια σε περισσότερους από 42 δίσκους, μουσική για 21 
ταινίες και 15 τηλεοπτικές παραγωγές. Ακόμα, έχει συνθέσει μουσική για αρχαία 
τραγωδία, δράματα και διεθνή μπαλέτα.

Έχει βραβευτεί κατ’επανάληψη στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 1994 
ανακηρύχτηκε Διδάκτωρ Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Adelphi της Νέας 
Υόρκης. 

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία είναι η μουσική που έγραψε το 1963 για την ταινία 
«Κόκκινα Φανάρια». 

Ακολούθησαν εκατοντάδες άλλες σπουδαίες επιτυχίες που ερμήνευσαν 
καταξιωμένοι τραγουδιστές και ηθοποιοί, όπως η Μελίνα Μερκούρη, η Τζένη 
Καρέζη, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Νίκος Κούρκουλος, η 
Βίκυ Μοσχολιού, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Γιάννης Πάριος, και πάρα πολλοί άλλοι.

Ερμηνεύουν: Βασίλης Λέκκας, Ερωφύλη, Τάσος Ψαλλιδάκης 

Είσοδος - Ticket : 10€
Μαθητικό - Φοιτητικό: 8€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Διαπασών

16 ιουλ/jul πεμ/thu 21:30

ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ
ΜΌΥΣΙΚΌ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ορχήστρα: Βιολί: Έλενα Ορμυλιώτου, Μπουζούκι: Τάκης Καρνέζης, Κιθάρα: 
Μανόλης Χατζογιαννάκης, Κοντραμπάσσο: Δημήτρης Τσούρτος, Ακκορντεόν: 
Άννα Διγαλάκη, Τύμπανα: Ηλίας Κοντούδης, Πιάνο: Γιώργος Σαλτάρης

Ενορχήστρωση, Δ/νση ορχήστρας: Γιώργος Σαλτάρης

Πρόλογος: Δημήτρης Νικολακάκης



Η διεθνής ομάδα Ηippo παρουσιάζει την παιδική παράσταση Η Ωραία 
Κοιμωμένη².

Με τη χρήση τεχνικών σωματικού θεάτρου, χορού και τραγουδιού στήνεται μια 
πληθωρική παράσταση για παιδιά όλων των ηλικιών. Μια σύγχρονη εκδοχή του 
κλασικού παραμυθιού με έντονα κωμικά στοιχεία, γρήγορο ρυθμό, συγκίνηση και 
ανατροπές. H Ωραία Κοιμωμένη² είναι μια ιστορία ενηλικίωσης, που μιλάει στην 
καρδιά και στο μυαλό όλων των παιδιών. Θέμα της η προσωπική ελευθερία και 
τα όρια της. Την παράσταση ακολουθεί διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι.

Παίζουν: Βαλεντίνα Κάντα, Γιώργος Σοφικίτης, Κείμενο: Καλλιόπη Φύκαρη, 
Κοστούμια : Κατερίνα Χατζοπούλου, Μάσκα: Μάρθα Φωκά, Κίνηση: Χάρης 
Πεχλιβανίδης, Hippo, Τραγούδι αρχής & τέλους: Νάσος Πατσίκας, Μουσική - 
Σκηνοθεσία: Ομάδα Ηippo (Φώτης Δούσος, Αλέξανδρος Ράπτης) 

Είσοδος - Ticket : 7€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Hippo Theater

17 ιουλ/jul παρ/fri 21:00

Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ²



Το συγκεκριμένο έργο του Ρεθεμνιώτη συγγραφέα Γιώργη Καλογεράκη είναι 
δομημένο σε παραδοσιακή μορφή, με ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο στίχο, 
ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία και γραμμένο σε κρητικό ιδίωμα. Προσομοιάζει 
δε στα έργα της Κρητικής Αναγέννησης και πραγματεύεται την Άλωση της 
Κωνσταντινουπόλεως από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1453. 

Είσοδος - Ticket : Ελεύθερη 
Free Entrance

ΦΌΡΤΕΤΖΑ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Θεατρική Όμάδα 
Συνάξεως Νέων και Φοιτητών 
Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης 
και Αυλοποτάμου

18-19 ιουλ/jul σαβ-κυρ/sat-sun 21:00

ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ



Η θεατρική ομάδα Killing the Fly παρουσιάζει την “Αγγελική”, μία παράσταση 
βασισμένη στην  αληθινή ιστορία της Αγγελικής Ματθαίου όπως η ίδια την 
κατέγραψε σ’ένα απλό τετράδιο.

Η Αγγελική είναι ένα μελόδραμα με ζωντανή μουσική και τρεις ηθοποιούς με 
απλά μέσα την κουκλοπαιχτική τη μιμική και τα σώματα τους - να μεταφέρουν επί 
σκηνής το ταξίδι της ζωής της Αγγελικής Ματθαίου. Η παράσταση βασίζεται στη 
πραγματική ιστορία της ηρωίδας μιας προσφυγοπούλας από τις Νέες Φώκαιες 
της Σμύρνης όπως η ίδια την παρουσιάζει σε ένα γράμμα της που δημοσίευσε 
στις εφημερίδες το 1995.

Συντελεστές:

Κείμενο: Αγγελική Ματθαίου, Διασκευή - Σκηνοθεσία: Robin Beer, Κατερίνα 
Δαμβόγλου, Παίζουν: Robin Beer,  Κατερίνα Δαμβόγλου, Jorge Arbert.

“ Killing the Fly “is a theatre company based in Chania, Crete and run by Katerina 
Damvoglou and Robin Beer. After studying the principles of Jacques Lecoq at 

Είσοδος - Ticket : 10€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Killing the Fly

20 ιουλ/jul δευ/mon 21:30

ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ANGELIKI

the London International School of Performing Arts we worked with companies 
including Complicite, Blind Summit, Theatre Rites, Little Angel, Rich Mix, English 
National Opera, De Nederlandse Opera, La Scala Milan, Lyon Opera, Festival 
d’Aix-en-Provence and the Salzberg Festival. Using theatrical principles such 
as mask, puppetry, physicality and a sensitivity to rhythm and space, we aim to 
produce work which is engaging, playful and accessible to those in Greece and 
beyond.

“Angeliki” is our second big scale work as a company.

Text by: Angeliki Matthaiou, Adapted and Directed by: Killing The Fly, Actors: 
Katerina Damvoglou, Robin Beer, Jorge Arbert



 Το «Όνειρο στο κύμα & Έρως  Ήρως» είναι το πρώτο μέρος της τριλογίας, 
αφιερώματος  στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.[Θα ακολουθήσoυν «Το Καμίνι & 
Το Μοιρολόγι της φώκιας» και,  «Η Φόνισσα»].

Ο Δ. Αβδελιώδης προτείνει με τις παραστάσεις του ένα νέο, διαφορετικό τρόπο 
θεάτρου, που στηρίζεται στη διαύγεια και τη σαφήνεια του νοήματος, χωρίς 
στοιχεία πειραματισμού. Έτσι η παρακολούθηση της παράστασης γίνεται μια 
βιωματική εμπειρία, όπου γίνεται πράξη, η μεταβίβαση των ιδεών και των εικόνων 
στους θεατές, ανεξαρτήτως ηλικίας ή παιδείας. 

Τα αριστουργηματικά διηγήματα του Α.Παπαδιαμάντη, «Όνειρο στο Κύμα & 
Έρως Ήρως» μετά τη πρώτη παρουσίαση τους στην Αθήνα και την κατανυκτική 
υποδοχή τους από το κοινό, με την συγκλονιστική ερμηνεία ενός νέου ηθοποιού, 
του Θεμιστοκλή Καρποδίνη, περιοδεύουν φέτος ανά την Ελλάδα.

Θεατρική προσαρμογή – σκηνοθεσία, Σκηνικός χώρος-Διδασκαλία ερμηνείας: 
Δήμος Αβδελιώδης, Μουσική:Debussy, La mer, Ερμηνεύει: Θεμιστοκλής 

Είσοδος - Ticket : 12€
Προπώληση: 10€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Anagnorisis

21 ιουλ/jul τρι/tue 21:30

ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ –
ΕΡΩΣ ΗΡΩΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΌΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΉ

Καρποδίνης , Σκιά Μεγαλοδικηγόρου: Γιάννης Κολόι, Βοηθός Σκηνοθέτη:  
Γιάννης Κολόι, Aλεξία Φωτιάδη, Φωτογραφίες: Βασίλης Μακρής, Κατασκευές: 
Παναγιώτης Μανίκας.



Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έρχεται από μια θριαμβευτική χρονιά!  

Μετά τις sold out συναυλίες της στο Ηρώδειο και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 
τις οποίες παρακολούθησαν χιλιάδες κόσμου και απέσπασαν θριαμβευτικά 
σχόλια από τον τύπο, αλλά και την εξαιρετικά επιτυχημένη φετινή θεατρική της 
παρουσία στην παράσταση ΠΙΑΦ,  ξανασυναντάει τους φίλους της σε ολόκληρη 
την Ελλάδα μ’ ένα πρόγραμμα εφ’ όλης της ύλης.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη περιοδεύει ανά την Ελλάδα με ένα πρόγραμμα 
απρόβλεπτο, έχοντας στη βαλίτσα της τραγούδια που έχουμε λατρέψει από την 
προσωπική της δισκογραφία, αλλά και όσα έχει αγαπήσει εκείνη από την ελληνική 
και ξένη μουσική σκηνή. 

Παίζουν μαζί της οι εξαιρετικοί μουσικοί: Αγγελόπουλος Γιάννης-τύμπανα, 
Καλαντζάκος Νίκος-πιάνο/ενορχήστρωση, Κίτσος Παρασκευάς - μπάσο, 
Μπαρμπαγάλας Δημήτρης – κιθάρα, Οικονομίδης Γιάννης -  τρομπέτα, 
Πασαλίδης Νίκος – μπουζούκι, Χατζηιορδάνου Κωνσταντίνος -  ακορντεόν. 

Ήχος: Αργύρης Λιανός - Brian Coon, Σχεδιασμός-Χειρισμός φώτων: Βασίλης 
Καραμούζης

Είσοδος - Ticket : 15€
Προπώληση: 12€

ΦΡΌΥΡΙΌ ΦΌΡΤΕΤΖΑ - FORTEZZA
Διοργάνωση: ΜΕΝΤΑ ΑRT 
EVENTS

22 ιουλ/jul τετ/wed 21:30

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

This past year has been a remarkably successful one for Eleonora Zouganeli!  

After the sold out concerts at the Herodion, the Athens Concert Hall and the also 
successful theatrical performance “Piaf”, she is getting to meet her friends again 
all around Greece.

Eleonora Zouganeli is touring across Greece with an unexpected program, full 
of songs that we have loved from her personal discography, but also with songs 
from the Greek and foreign music scene.

Along with her play the exceptional musicians: Angelopoulos Giannis - drums, 
Kalantzakos Nikos - piano/instrumentation, Kitsos Paraskevas - bass, Barmpaga-
las Dimitris - guitar, Oikonomidis Giannis – trumpet, Passalidis Nikos – bouzouki, 
Chatziiordanou Konstantinos – accordion.



Μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε για 8 συνεχόμενα χρόνια η παράσταση 
«Caveman» έρχεται η «Cavewoman», η γυναίκα των σπηλαίων, να … επαναφέρει 
τις ισορροπίες δίνοντας τη δική της απάντηση! Μια γυναικεία εκδοχή της μάχης 
των φύλων εξαιρετικά αστεία και μπριόζικη, μια ευχάριστη ματιά στις σχέσεις δυο 
τόσο διαφορετικών πλασμάτων, που καλούνται να μοιράσουν τον πλανήτη, την 
χώρα, την πόλη και το χειρότερο: το ίδιο τους το ΣΠΙΤΙ!

Στο ρόλο της Cavewoman η Σύλβια Δελικούρα σε μια one-woman παράσταση, 
όπου απελπισμένα προσπαθεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό του γάμου και της... 
συμβίωσης. Ένα έργο που απευθύνεται σε γυναίκες και άνδρες. Η σκηνοθεσία 
είναι του Γιώργου Οικονόμου.

Συντελεστές: Διασκευή - Κατερίνα Βρανά, Σκηνοθεσία - Γιώργος Οικονόμου, 
Σκηνικά/κουστουμια - Κώστας Βελινόπουλος, Σκηνικές κατασκευές - Δήμητρα 
Παπαδημητροπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτη - Γιώργος Παπανδρέου. Στο ρόλο της Cavewoman, η Σύλβια 
Δελικούρα

Είσοδος - Ticket: 15€
Προπώληση Άνεργοι Φοιτητές  

Άνω των 65 ετών 12€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: CORONET

23 ιουλ/jul πεμ/thu 21:30

CAVEWOMAN



Από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα.  Ένα έντεχνο, διαχρονικό 
παραμύθι, όπου η πατρίδα και τα δεινά της, μεταφέρονται με έναν εύληπτο και 
μαγικό τρόπο. 

Στο βασίλειο των Μοιρολάτρων ο Αστόχαστος γιος του βασιλιά Συνετού, 
διαδέχεται τον πατέρα του στον θρόνο. Ο νέος βασιλιάς ενδιαφέρεται μόνο 
για διασκέδαση και καλοπέραση. Όπως είναι φυσικό σε λίγο καιρό το βασίλειο 
καταρρέει. Το θησαυροφυλάκιο αδειάζει! Η χώρα δανείζεται συνέχεια και ο τόπος 
ερημώνει. Μην αντέχοντας αυτή την κατάσταση ο γιος του βασιλιά αποφασίζει 
να δράσει. Με βοηθό την μικρή του αδερφή και μετά από πολλές περιπέτειες 
θα κατορθώσει να εμπνεύσει πίστη και εμπιστοσύνη στον λαό του ώστε όλοι 
μαζί να βοηθήσουν να ανορθωθεί η χώρα.  Το βασιλόπουλο, ο πρωταγωνιστής 
της ιστορίας μας, θα μπορούσε να είναι ο νέος Έλληνας που βρίσκει τη δύναμη 
και τον τρόπο ώστε να ξαναγεννηθεί η πατρίδα του. Είναι ένα έργο με ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα πλοκή, αλλά και με αίσθηση του χιούμορ, που σίγουρα θα 
διασκεδάσει τα παιδιά, αλλά συγχρόνως θα τα διδάξει με έμμεσο τρόπο, μια που 
μιλάει για τις αξίες της εργασίας, της δικαιοσύνης, της προσπάθειας, της ανδρείας, 
της συλλογικότητας σε αντίθεση με την τεμπελιά, την αδικία, την παραίτηση, τη 
δειλία και τον ατομισμό.

Είσοδος - Ticket: 10€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: θέατρο Κιβωτός

24 ιουλ/jul παρ/fri 21:00

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ

Συμτελεστές Κείμενο:  Κάρμεν Ρουγγέρη, Σκηνοθεσία:  Κάρμεν Ρουγγέρη, 
Χριστίνα Κουλουμπή, Σκηνικά-κοστούμια:    Χριστίνα Κουλουμπή, Κίνηση-
χορογραφίες-φωτισμοί:  Πέτρος Γάλλιας, Μουσική σύνθεση-ενορχήστρωση:  
Αντώνης Δελαπόρτας, Στίχοι & επιλογή τραγουδιών:    Ανδρέας Κουλουμπής

Παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί: Φαρμάκης Νεκτάριος , Κομπόγιωργας 
Αλέξανδρος, Πολυκανδρίτου Δέσποινα, Νικολάου Γιάννης, Σοφιανοπούλου 
Αμάντα, Χρυσανθοπούλου Μυρτώ, Λιναρδάτου Κωνσταντίνα.



Κοινωνικό δράμα; Αστυνομικό θρίλερ; Κωμωδία; Δεν ξέρω. Το έργο ισορροπεί 
σε ένα τεντωμένο σχοινί με αμφίβολο και μη αποκαλυπτικό τέλος. Τα σίδερα της 
φυλακής ,οι αναμνήσεις μιας ζωής , το ανάπηρο παιδί που χάθηκε πρόωρα , η 
μεγάλη προσμονή , ο θάνατος και ο έρωτας στοιχειοθετούν το έργο. Ντυμένο με 
ελληνική λαϊκή μουσική , νέα πρόταση φωτισμών και ήχου , ένα ιδιαίτερο σκηνικό 
και πολλές εκπλήξεις παρελαύνουν μέσα στο έργο. Οι ανατροπές ακολουθούν 
η μία την άλλη ώσπου στο τέλος θα έρθει η λύτρωση . Είναι λύτρωση; Είναι 
αισιοδοξία; Το σήμερα και το αύριο ακονισμένες κόψεις του μαχαιριού. Και 
ένας αμείλικτος θάνατος θα αφήσει άναυδους τους θεατές. Ο χρόνος μετράει 
αντίστροφα και το  μυστήριο κουβάρι ξετυλίγεται αργά , αργά αλλά μεθοδικά. 
Πολλά ερωτηματικά θα απαντηθούν , πολλά θα μείνουν μετέωρα και πολλά θα 
μείνουν θαμμένα στον έκπληκτο θεατή. Ένας κύκλος , ένας κόκκινος ματωμένος 
κύκλος είναι ένα στρογγυλό μηδενικό για την καταδικασμένη ζωή των ηρώων 
του. Πως θα τελειώσει; Αυτό μόνο στην παράσταση

Συντελεστές: Σκηνικά: Αντώνης Βούρλος, Κοστούμια: Μιχαέλα Βρυθιά, Ηχητικά 
Φωτισμοί: Νίκος Μανιάς, Δημόσιες σχέσεις: Ρένα Μανιάς, Promotion τμήμα mar-
keting: Γιάννης Μανιάς, Μουσική επιμέλεια: Μάνος Μανιάς, Φωτογραφία: Γιάννης 
Λουτράρης, Χορογραφίες: Μαρία Φαρσάρη, Τραγουδάει ζωντανά η Μιχαέλα 
Βρυθιά, Σκηνοθεσία: Μάνος Μανιάς

Είσοδος - Ticket: 10€
Προπώληση - Ειδικές 

κατηγορίες 8€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: ΘΕΑΤΡΙΚΉ 
ΣΚΉΝΉ ΉΡΑΚΛΕΙΌΥ

25 ιουλ/jul σαβ/sut 21:30

ΜΠΕΣΑΜΕΛΑ



Οι ήρωες του παραμυθιού: ο Πινόκιο, η Κοκκινοσκουφίτσα, η Εσμεράλδα, ο 
Αλαντίν, η Χιονάτη, η Σταχτοπούτα, ο Πίτερ Παν, προσπαθούν να βρουν ένα 
μεγάλο θησαυρό και μ’ αυτόν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους (να σταματήσουν 
τους πολέμους, να προστατεύσουν τα ζώα και να κάνουν τη γη μας καταπράσινη). 

Παρά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν από τον  Κάπτεν Χουκ και τη Κακιά 
Μάγισσα φτάνουν στο στόχο τους και ανακαλύπτουν ότι ο Μεγαλύτερος 
Θησαυρός του Κόσμου είναι τα παιδιά. 

Οι ήρωές μας στην πιο ωραία περιπέτειά τους, προσπαθώντας να προβάλλουν 
μέσα από τη δράση τις διάφορες κωμικές καταστάσεις, τη μουσική και τα 
τραγούδια, όλη εκείνη την ομορφιά των αισθημάτων που γεννάει ένα παραμύθι.

Συντελεστές του έργου: ΣΚΗΝΙΚΑ: ΕλένηΖελίνου, ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Ελπινίκη 
Λαμπρινού, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος  Λαμπρόπουλος, ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Σ. 
Κολόσζου, ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ζωή  Φώκα, ΗΧΟΣ/ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Γιώργος  Ζελίνης, 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιώργος  Γρηγοριάδης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Θανάσης Λιούνης, Σοφιάννα Γρηγοριάδου, Τζούλια 
Σπυροπούλου, Ιωάννα Προσμίτη, Ιωάννης Σιγάλας, Ιωάννα Σουλιώτη, 
Κρυσταλλία Καννάκη 

Είσοδος - Ticket: 10€
Προπώληση 8€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: ΘΕΑΤΡΌ 
ΤΕΧΝΌΡΑΣΉ

26 ιουλ/jul κυρ/sun 21:00

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗΣ



Την τραγωδία του Σοφοκλή Αντιγόνη, ένα διαχρονικό τραγικό σχόλιο στην  
αλαζονεία της εξουσίας, παρουσιάζει η 5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ σε συνεργασία με το 
Δη.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας,  το καλοκαίρι του 2015 σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη.

Στην Αντιγόνη, ένα από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, 
κείμενο βαθύτατα πολιτικό, η ανάγκη του ελεύθερου ανθρώπου να ζει σύμφωνα 
με το προσωπικό σύστημα αξιών του, συγκρούεται με την ισχύ μιας αυθαίρετης 
και αλαζονικής εξουσίας. Και, -αλήθεια- ποιος και πώς μπορεί να εκφράζει το 
σύνολο, ώστε να είναι  νόμιμη και αποδεκτή η εξουσία του;

H παρασταση ανεβαίνει, σε νέα μετάφραση της Παναγιώτας Πανταζή και 
σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη και επιχειρεί μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση 
της κορυφαίας τραγωδίας, μέσα σε ένα ποιητικό εικαστικό περιβάλλον και τη 
σύγχρονη μουσική εκδοχή του Σταύρου Γασπαράτου.

Συντελεστες: Μετάφραση: Παναγιώτα Πανταζή, Σκηνοθεσία: Θέμης 
Μουμουλίδης, Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος, Σκηνικό - κοστούμια: Παναγιώτα 
Κοκκορού, Σχεδιασμός ήχου: Γιάννης Λαμπρόπουλος

Ερμηνευουν οι ηθοποιοι: Nικήτας Τσακίρογλου, Ιωάννα Παππά, Σταύρος 
Ζαλμάς, Νίκος Αρβανίτης, Λουκία Μιχαλοπούλου, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, 
Χρήστος Πλαΐνης, Κώστας Βελέτζας, Γιώργος Παπαπαύλου, Μάνος  
Καρατζογιάννης, Γιώργος Νούσης

Είσοδος - Ticket: 17€
 Προπώληση Φοιτηκό 

Μαθητικό  13€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: 5η Εποχή Τέχνης

27 ιουλ/jul δευ/mon 21:30

ΣΟΦΟΚΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ



Το  Διάχρονο  Θέατρο  της  Μαίρης  Βιδάλη,  πραγματοποιώντας  μια  ιδέα  
του,  παρουσιάζει  στην  τραγωδία  του  Ευριπίδη  “Τρωάδες”,  το  πιλοτικό  
πρόγραμμα,    “Χορός  αρχαίου  δράματος  με  μέλη  κωφά  και  ακούοντα”,  
υπό  την  αιγίδα  του  ΥΠ.ΠΟ.,  με  την  χορηγία  της  Περιφέρειας  Κρήτης,  την  
συνδιοργάνωση  των  δήμων  Χανίων  (Τάφρος  26/07),  Ρεθύμνης  (Φορτέτζα – 
Ερωφίλη  28/07)  και  Ηρακλείου  (Μάνος  Χατζιδάκις  02/08),  καθώς  και  την  
στήριξη  της  ΑΝΕΚ.

Απόδοση: Αλέξη Μίγκα, Σκηνικά - κοστούμια: Χάρη Σεπεντζή, Χορογραφίες: 
Ελένης Καβαζίδου, Φωτισμούς: Γιώργου Δανεσή και  μουσική Λαυρέντη  
Μαχαιρίτσα

“Το  κατ’  εξοχήν  αντιπολεμικό  κείμενο  του  Ευριπίδη,  αγγίζει  την  ψυχή  μέσα  
στους  αιώνες.  Σκιαγραφεί  την  ανθρώπινη  πλευρά  του  πολέμου  και  τις  
συνέπειες  για  τα  γυναικόπαιδα.  Γιατί  τα  θύματα  δεν  έχουν  πατρίδα.  Η  
παράσταση  εστιάζει  στις  πολλαπλές  ερμηνείες  και  στον  συγκερασμό  πρόζας 
– μέλους.”                                                                                               

Πρωταγωνιστούν: Μαίρη  Βιδάλη, Ελένη  Ροδά

Είσοδος - Ticket: Ελεύθερη - 
Free Entrance

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Διάχρονο  
Θέατρο

28 ιουλ/jul τρί/tue 21:30

ΤΡΩΑΔΕΣ



Ο παραδοσιακός σύλλογος Ερωφίλη, σας προκαλεί στη μεγάλη 
μουσικοχορευτική  εκδήλωση του καλοκαιριού!

Με τη συμπλήρωση δέκα χρόνων προσφοράς στην παράδοση, τον πολιτισμό και 
την κοινωνία του τόπου μας, διοργανωνει ένα μουσικό και χορευτικό υπερθέαμα. 
Πλήθος  καλλιτεχνων και χορευτών υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη μουσική, 
χορό, τραγούδι και παραδοσιακά δρώμενα, σε σκηνοθεσια του ιδρυτή του 
συλλόγου Κρυοβρυσανακη Γιάννη.

Ερωφίλη... στα βήματα της παράδοσης!!

Traditional cretan music and dances with dance grοup EROFILI from Rethymno.

Είσοδος - Ticket: Ελεύθερη - 
Free Entrance

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Παραδοσιακός 
Σύλλογος Ερωφιλη

29 ιουλ/jul τετ/wed 21:30

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΡΩΦΙΛΗ



Ένας άνδρας και μια γυναίκα από το στρατόπεδο των ηττημένων του Εμφυλίου, 
ζουν «εξόριστοι» στις αναμνήσεις τους, κάπου στην Αθήνα.

Στην προσπάθειά τους να προστατέψουν τα παιδιά τους από τις δοκιμασίες που 
υπέστησαν οι ίδιοι τα έχουν αποκόψει από το παρελθόν, εγκλωβίζοντας τα σ’ ένα 
διαρκές παρόν.

Μέχρι που η έλευση ενός νεαρού βάζει ξανά το χρόνο σε κίνηση, οδηγώντας τον 
στο τραγικό του τέλος.

Ο Παύλος Μάτεσις δομεί μια σύγχρονη τραγωδία, μεταμφιέζοντας το μοιραίο 
με το ένδυμα του τυχαίου. Μια τραγωδία όχι του προσώπου, αλλά μιας 
ανέλπιδης κοινωνίας στην οποία -ως απόπειρα επαναφοράς της διαταραγμένης 
ισορροπίας- μοιραία επέρχεται η Νέμεση. Μέσα από τις αμφισημίες και τις 
αντιφάσεις του παρελθόντος μιας γυναίκας, αφηγείται τη συλλογική δοκιμασία 
των ανθρώπων που βίωσαν την οδύνη της καταδίωξης μέσα στην ίδια τους 
την πατρίδα. Η Εξορία  δεν αναφέρεται σε ένα πρόσωπο, αλλά στη μνήμη ενός 

Είσοδος - Ticket: 8€
Μαθητικό Φοιτητικό 6€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: θεατρική ομάδα 
‘’Όυκ Νουκ’’

30 ιουλ/jul πεμ/thu 21:30

ΕΞΟΡΙΑ
EXILE

συλλογικού βιώματος. Υπενθυμίζοντας ότι «ο αγώνας ενάντια στη λήθη, είναι 
αγώνας ενάντια στην εξουσία». Την όποια εξουσία.

Συντελεστες: Σκηνοθεσία: Πάνος Δεληνικόπουλος, Μαριλένα Κατρανίδου, 
Δραματουργική επεξεργασία: Κατερίνα Λιάτσου, Σκηνικά – κοστούμια: Ανθούλα 
Μπουρνά, Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Οργάνωση παραγωγής: Νίκος Μαυράκης, 
Φωτισμοί: Ελένη Χούμου, Ηθοποιοί: Αλίκη Ατσαλάκη, Έλενα Βισέρη, Ειρήνη 
Κυριακού, Πέτρος Παπαζήσης, Γιώργος Σοφικίτης, Λήψη  Επιμέλεια Βίντεο: 
Αλέξανδρος Κοτσώνης, Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Κουτσαλιάρης, Κατερίνα 
Χαραλαμπίδου, Μιχάλης Γκατζόγιας, Νιόβη Κίτσιου, Όλγα Παπαδημητρίου, 
Γραφιστική επιμέλεια: Oblique Orbit



Σε ένα μικρό χωριό καταφθάνει, γεμάτος όνειρα και φιλοδοξίες, ένας νέος 
δάσκαλος. Σύντομα θα ανακαλύψει ότι μια κατάρα πλανιέται πάνω απ’ το χωριό 
και έχει κάνει όλους τους κατοίκους του ηλίθιους. Ο δάσκαλος έχει στη διάθεση 
του μόνο 24 ώρες για να σπάσει την κατάρα, αλλιώς θα γίνει και αυτός ηλίθιος. 

Αλλά μην ανησυχείτε… αυτό έγινε πολύ παλιά και όχι στην Ελλάδα αλλά στην 
Ουκρανία… ή μήπως όχι;  

Κατάρα; Αυταπάτη; Δεισιδαιμονία; Πραγματικότητα; Ο Νηλ Σάιμον, συγγραφέας 
με τεράστιες επιτυχίες στο Μπρόντγουεη, με αυτό το αστείο και διαφορετικό έργο, 
σατιρίζει τα κοινωνικά ήθη και τα πολιτικά συστήματα του 20ου αιώνα και ασκεί 
κριτική τόσο στις εξουσίες που βασίζονται στον φόβο και στην χειραγώγηση της 
γνώσης και της μόρφωσης, όσο και στους ανθρώπους που απαρνούνται την 
σκέψη και τη λογική.

Σκηνοθεσία: Ελένη Καρμπαδάκη, Σκηνικά: Μανώλης Κατιέ - Γιάννης Πατούρας, 
Σκίτσα - Αφίσα: Γιάννης Πατούρας

Είσοδος - Ticket: 10€
Μειωμένο 7€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Σύλλογος Φίλων 
Θεάτρου Χανίων

31 ιουλ/jul παρ/fri 21:15

ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ

Συμμετέχουν με σειρά εμφανίσεως: Λεόν Στεφάνοβιτς Τολτσίνσκι: 
Γιάννης Πατεράκης, Κάτι Κάτι Σνέτσνα: Ντένια Καραβασιλειάδου, Σλόβιτς 
- Μπεν Μακόλεϊ: Γιώργος Τακτικάκης, Μίσκινα: Φανή Μπουμπόναρη, 
Γιέντσνα:  Εμμανουέλα Κυριακοπούλου, Δικαστής:  Αποστόλης Μπουζάκης, 
Δόκτωρ Νικολάι  Ζουμπρίτσκι: Νάσος Αθανασόπουλος, Λένια  Ζουμπρίτσκι: 
Έλενα Αθανασοπούλου, Σοφία Ιρένα Ελένια Ζουμπρίτσκι: Ελένη Καρμπαδάκη, 
Γκρεγκόρ Μιχαήλοβιτς Μπρεζνόσκι  Φιοντόρ Γιουσέκεβιτς: Ευτύχης 
Κανδανολέων



H γοητευτική μας πρέσβειρα στο εξωτερικό επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της 
το αγαπημένο της Ρέθυμνο   γιορτάζοντας παράλληλα την είσοδο του πρώτου 
της album  ‘’Phobie’’ στο TOP 20 του καταλόγου της  World Music Charts της 
Ευρώπης.

 Η δαιμόνια σολίστ της λύρας με την καθηλωτική φωνή σε κάθε της εμφάνιση 
παρασύρει το κοινό σε μια πρωτόγνωρη μέθεξη ήχων και συναισθημάτων. 

Μελωδικά ακούσματα δίνουν τη σκυτάλη τους σε δυνατούς ρυθμούς, δένοντας 
το Rock με το Πεντοζάλι, τον Ερωτόκριτο με τον Άμλετ της Σελήνης

Το εκρηκτικό αυτό live το πλαισιώνει ενας από τους καλύτερους μουσικούς στην 
Ευρώπη ο δαιμόνιος Γιώτης Κιουρτσόγλου στο μπάσο και ο εξαίρετος μουσικός 
και ερμηνευτής Γιώργος Κονής (πλήκτρα, ήχοι, τραγούδι) 

Ηχοληψία: Νικήτας Κονταράτος

Παραγωγή: Δημήτρης Μίχαλος.

Είσοδος - Ticket: 10€
Προπώληση 8€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Minos Emi/Uni-
versal

1 αυγ/aug σαβ/sat 21:30

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΓΑΚΗ



Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης θα παρουσιάσει το καλοκαίρι 2015 
τη θεατρική παράσταση «Αναφορά στον Γκρέκο» του Νίκου Καζαντζάκη, μία 
παράσταση που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες μετά από πρόσκληση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ο Τάκης Χρυσικάκος, που ερμηνεύει τον Νίκο 
Καζαντζάκη και πρόσωπα του έργου του, καθώς και δύο μουσικοί, (Σταύρος 
Ψαρουδάκης λύρα-τραγούδι και Απόστολος Κουνής κιθάρα-κοντραμπάσο) που 
με την μουσική τους και το τραγούδι συνομιλούν με τους πρωταγωνιστές του, τον 
Καπετάν Μιχάλη, τον Αλέξη Ζορμπά, τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και την ωραία 
Ελένη του Ομήρου! 

Μια παράσταση, που μέσα από τους ήρωες των έργων του Νίκου Καζαντζάκη 
και τις εξομολογήσεις του (στον παππού του, όπως αποκαλεί τον Ελ Γκρέκο) 
συναντάμε το μεγαλείο της Ελλάδας και το ανυπόταχτο πνεύμα του ίδιου του 
συγγραφέα.

Είσοδος - Ticket: 12€
Προπώληση - Ειδικές 

κατηγορίες 10€
ΙΣΧΥΌΥΝ ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ Ό.Γ.Α.

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: ΔΉΜΌΤΙΚΌ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΘΕΑΤΡΌ 
ΚΡΉΤΉΣ

2-3 αυγ/aug κυρ-δευ/sun-mon 21:30

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Τάκης Χρυσικάκος

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ - ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Εμμανουέλα Αλεξίου

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βάλια Μαργαρίτη

ΛΥΡΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Σταύρος Ψαρουδάκης

ΚΙΘΑΡΑ - ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ: Απόστολος Κουνής



Το Θέατρο του Βορρά μας ταξιδεύει στο μαγικό κόσμο των βιβλίων παρέα 
με αγαπημένους παιδικούς ήρωες στο πολυβραβευμένο «Μαγικό ταξίδι της 
Ευγενίας»!  Θα πετάξουμε στη Χώρα του Ποτέ, θα κρατήσουμε στα χέρια 
μας τον Ουρανό μαζί με τον Ηρακλή, θα κυνηγήσουμε ανεμόμυλους και θα 
παρακολουθήσουμε μια επικών διαστάσεων  μάχη ραπ ανάμεσα στον κακό λύκο, 
το βασιλιά και την κακιά μάγισσα!

Mια φαντασμαγορική γιορτή που μας μαθαίνει την αξία της γνώσης και της 
περιέργειας και μας επιτρέπει να βλέπουμε όνειρα πριν κοιμηθούμε!

Στο ρόλο της μικρής Ευγενίας, η αγαπημένη Λάουρα Νάργες!

Είσοδος - Ticket: 10€
Προπώληση 8€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Θέατρο του 
Βορρά

4 αυγ/aug τρί/tue 21:15

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ 
ΕΥΓΕΝΙΑΣ



Το ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΜΠΟ παρουσιάζει το νέο έργο των Θανάση Παπαθανασίου και 
Μιχάλη Ρέππα για το λαϊκό τραγούδι!

Μια παράσταση που συγκίνησε και καθήλωσε όσους την είδανε.

Το έργο είναι γεμάτο από λαϊκά τραγούδια που όλοι αγαπάμε. Ταυτόχρονα όμως 
είναι μια πολύ δυνατή και συγκινητική ερωτική ιστορία, που διαδραματίζεται 
μεταπολεμικά, στα χρόνια ακριβώς των μεγάλων λαικών δημιουργών. 
τραγουδιών και φωνών.

Οι ήρωες του έργου είναι άνθρωποι του τραγουδιού που ζουν με πάθος τα πάθη 
τους! Οι ιστορίες τους διατρέχουν την νεότερη ιστορία της Ελλάδας από την 
απελευθέρωση, στον Εμφύλιο, στην μεταπολεμική Ελλάδα και την δικτατορία. 
Ζωές γεμάτες κρυφές παγίδες, σκοτεινά μονοπάτια και μυστικούς γκρεμούς. 
Αγάπες απελπισμένες και ψυχές αγιάτρευτες μέχρι την τελευταία τους ώρα. Πάντα 
με πίστη στην αλήθεια της καρδιάς!

Είσοδος - Ticket: 18€
Άνεργοι, Παιδικό, Φοιτητικό, 

Πολύτεκνοι 13€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: ΑΦΌΙ ΤΑΓΑΡΉ ΌΕ

5 αυγ/aug τετ/wed 21:30

ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΑΡΑΜΑ

Η διανομή είναι πολυπρόσωπη, περισσότεροι από 20 καλλιτέχνες. Τους βασικούς 
ρόλους έχουν αγαπημένοι τραγουδιστές και καλοί ηθοποιοί: πρωταγωνιστούν 
(αλφαβητικά) Σοφία Βόσσου, Στέλιος Διονυσίου, Ευθύμης Ζησάκης, Κατερίνα 
Κούκα, , Μπέτυ Μαγγίρα, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ορέστης Τζιόβας.

Συμμετέχουν: Αννα Αθανασιάδη, Χρήστος Ζαχαριάδης, Λήδα Καπνά, Αλεξάνδρα 
Κουλούρη, Σπύρος Κυριάκος, Δημήτρης Λέκκος, Αντιγόνη Νάκα, Γεράσιμος 
Σοφιανός, Ιούλιος Τζιάτας.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέππας, Σκηνικά: 
Μαίρη Τσαγκάρη, Κουστούμια: Έβελιν Σιούπη, Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος, 
Ενορχήστρωση τραγουδιών: Νίκος Στρατηγός



Ενα μουσικο χοροθεατρο για μικρους και μεγαλους

Ο Αιμίλιος ο σκουπιδιάρης νιώθει μοναξιά. Τη μοναξιά του συνοδεύουν οι 
σκούπες του και ένα κάρο γεμάτο με ηχητικά ευρήματα. Αυτός όμως έχει την 
ανάγκη με κάποιον να παίξει. Ένα πρωινό και ενώ δουλεύει δίπλα σε έναν κάδο 
απορριματων, συμβαινουν παραξενα πράγματα. Ο κάδος μοιάζει να ακολουθεί 
τους δικούς του κανόνες και φτύνει τα σκουπίδια. Ανοίγοντας τον κάδο ο 
σκουπιδιάρης βρίσκει την Έλλη, μια παλιά, πεταμένη κούκλα. “Επιτέλους κάποιος 
εδώ“, σκέφτεται ο Αιμίλιος και η χαρά του ειναι μεγάλη, μέχρι που συνειδητοποιεί 
οτι άδικα χαίρεται. Η Έλλη δεν κινείται και είναι μουγγή. Γυρίζει πίσω στο καρότσι 
του και παίζει μια μοναχική μελωδία. Αυτή η μελωδία όμως φαίνεται οτι κάνει 
θαύματα...

Ένα θεατρικό έργο γεμάτο κίνηση και ήχους αφιερωμένο στη λαχτάρα για φιλία 
και αγάπη.. Μια παραγωγή της δημιουργικής κομπανίας XTHESIS

A musical dance-theatre for children and adults

Είσοδος - Ticket: 10€
Παιδιά - Child 7€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: XTHESIS

6 αυγ/aug πεμ/thu 21:00

EMILLIO & ELLIE

The street-sweeper Emillio feels lonely. His loneliness is accompanied from his 
brooms and an old banger full of sounding treasures. But he needs someone to 
play with. One morning, while he sweeps beside a trashcan, weird things happen. 
The trashcan seems to follow its own rules and spits the trash out. The moment 
the street-sweeper opens the can, he finds Ellie, an old broken doll. “Finally, some 
company”, thinks the street-sweeper and his happiness is big, until he realizes 
that there is no reason to be happy. Ellie doesn´t move and seems to be dump. 
He returns to his old banger and plays a lonely tune. This tune though seems to 
make wonders…

A theater play full of movement and sounds dedicated to the longing for friend-
ship and love.. Produced by creative company XTHESIS

Παιζουν - With: Andreas Paragioudakis & Carolina Fink, Δραματουργία - Drama-
turgy: Ela Baumann, Κουστούμια - Costumes: Martina Feichtinger



Η Φιλοθέατον σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, θα 
παρουσιάσει το καλοκαίρι του 2015  την πολιτική κωμωδία του Αριστοφάνη 
«Αχαρνής», σε σκηνοθεσία και απόδοση Γιάννη Κακλέα με τον Βασίλη 
Χαραλαμπόπουλο, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον Άρη Σερβετάλη και τον 
Φάνη Μουρατίδη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. 

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 10 και 11 Ιουλίου στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, 
ενώ από την 1η  Ιουλίου θα περιοδεύσει στα μεγάλα φεστιβάλ της Ελλάδας.

Όταν η πολιτική διαφθορά κυριαρχεί, ο Δικαιόπολης αναλαμβάνει πρωτοβουλία 
για Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Αξιοκρατία. Ο Γιάννης Κακλέας, απρόβλεπτος πάντα, 
συνεχίζει τη διερεύνηση της σκηνικής αριστοφανικής φόρμας, με μια πλειάδα 
εξαιρετικών κωμικών ηθοποιών, σε ένα έργο που υμνεί τα αγαθά της ειρηνικής 
συνύπαρξης, σαρκάζοντας τους πολεμοκάπηλους.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία - Απόδοση: Γιάννης Κακλέας, Δραματουργική 

Είσοδος - Ticket: 18€
Φοιτητικό, Πολύτεκνοι, άνω των 

65, ΑΜΕΑ 15€
Άνεργοι 12€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Φιλοθέατον

9-10 αυγ/aug κυρ-δευ/sun-mon 21:30

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΑΧΑΡΝΗΣ

επεξεργασία: Εύη Σαραγά , Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης, Κοστούμια: Εύα 
Νάθενα, Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος, Χορογραφία: Αγγελική Τρομπούκη, 
Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης, Μουσική διδασκαλία: Λία Βίσση, Βοηθός 
σκηνοθέτη: Νουρμάλα Ήστυ, Φωτογραφίες: Μαριλένα Σταφυλίδου, Γραφιστικός 
σχεδιασμός: Χριστόφορος Χαραλαμπόπουλος 

Παίζουν: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Άρης 
Σερβετάλης, Φάνης Μουρατίδης, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Σωκράτης Πατσίκας, 
Λάμπρος Κτεναβός, Θάνος Μπίρκος, Γιώργος Κοψιδάς, Αγγελική Τρομπούκη, 
Κώστας Γαβαλάς, Στέλιος Ιακωβίδης, Βαγγέλης Χατζηνικολάου, Αλέξης 
Φουσέκης, Αχιλλέας Χαρίσκος, Θανάσης Ζερβόπουλος



Ο μοναδικός Τάκης Ζαχαράτος – ο απόλυτος Έλληνας showman αυτό το 
καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη Ελλάδα!

Με νέες μεταμορφώσεις, ανανεωμένα κείμενα, νέες μιμήσεις, εντυπωσιακά 
λαμπερά κοστούμια και άφθονη καυστική σάτιρα της ελληνικής πραγματικότητας, 
ο Τάκης Ζαχαράτος θα μας κάνει να ξεχάστουμε και να γελάσουμε με την ψυχή 
μας με όσα θα μας διηγηθεί.

Μια παράσταση λοιπόν, με πολλούς τόνους γέλιο από το μοναδικό Τάκη 
Ζαχαράτο. 

Κείμενα, κοστούμια, σκηνοθεσία: Τάκης Ζαχαράτος, Σκηνικά: Μανόλης 
Παντελιδάκης, Μουσική Διεύθυνση & ενορχήστρωση: Γιώργος Ζαχαρίου , 
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας 

Παίζουν οι μουσικοί: Νίκος Γαρουφαλλάκης, πλήκτρα, Γιάννης Καλκάνης, 
τύμπανα, Κοσμάς Κόκολης, μπουζούκι / κιθάρα / φωνή, Δημήτρης Παπανίκου, 
μπάσο, Τάσος Σοκορέλης, κιθάρα, Παραγωγή: Highway production

Είσοδος - Ticket: 16€
Φοιτητικό - Μαθητικό & 

ανέργων 12€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: artrack

11 αυγ/aug τρί/tue 21:30

I AM WHAT I AM



Η παιδική σκηνή του θεάτρου Αποθήκη και η θεατρική εταιρία «Μέθεξις» 
παρουσιάζει το πιο συναρπαστικό παραμύθι των παιδικών μας χρόνων, Τα Τρία 
Γουρουνάκια, σε μια ολοκαίνουρια διασκευή  βασισμένη σε ιδέα του Χρήστου 
Τριπόδη. Ένα μεγάλο πάρτι με καταπληκτικά κουστούμια, πολύ χορό και άκρως 
διασκεδαστικά τραγούδια με την υπογραφή της Μαρίας Ρεμπούτσικα. «Τα Τρία 
Γουρουνάκια και...ο κακός ο Λύκος?» 

Ένα σπουδαίο μάθημα υπευθυνότητας,  αλληλεγγύης, ανεξαρτησίας, ανάδειξης 
της ακέραιης προσωπικότητας, σύνεσης, προνοητικότητας, επαγρύπνησης, 
αγάπης, φιλίας και δεσμών οικογένειας.

Μια κωμωδία με πολύ μουσική για μικρά και μεγάλα παιδιά, διαδραστική, 
όπου οι θεατές συμμετέχουν στην παράσταση και έτσι γίνονται και αυτοί 
πρωταγωνιστές του έργου.

Συντελεστές: Διασκευή Σκηνοθεσία : Μάνος Τσότρας, Μουσική: Μαρία 
Ρεμπούτσικα, Χορογραφίες: Δημήτρης Ζωγραφάκης, Βιολί: Μάρια Ρεμπούτσικα, 

Είσοδος - Ticket: 9€
Προπώληση, Άνεργοι, 

Πολύτεκνοι 7€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: ΜΕΘΕΞΙΣ

13 αυγ/aug πεμ/thu 21:00

ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ & ...Ο 
ΚΑΚΟΣ Ο ΛΥΚΟΣ?

Πιάνο: Αντρές Συμβουλόπουλος, Ακορντεόν : Πλούταρχος Ρεμπούτσικας,, Σηνικά, 
Κουστούμια: Εμμανουέλα Τσαμπίρα, Φωτισμοί: Ρίζος Τσιγάρης, Γραφιστικός 
σχεδιασμός: Αντώνης Λαμπρόπουλος, Καλλιτεχνική επιμέλεια : Τριπόδης Χρήστος

Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Τριπόδης, Κατερίνα Ζιώγου, Δημήτρης Ζωγραφάκης, 
Ειρήνη Ψυχράμη, Αλέξανδρος Σαριπανίδης, Δημοσθένης Ξυλαρδιστός.



Μας έκαναν να κλαίμε από γέλια κι εμείς τους αγαπήσαμε τόσο που θέλουμε κι 
άλλο.  Κι εκείνοι μας ανταποδίδουν την αγάπη τους για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 
Είναι οι “Άντρες Έτοιμοι για Όλα”. Η κωμωδία των  Stephen Sinclair Antony και 
Mc Carten.  

Οι “Άντρες Έτοιμοι για Όλα” σε απόδοση και σκηνοθεσία των Θανάση 
Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα με τον εξαιρετικό θίασο κωμικών ηθοποιών 
είναι η μεγαλύτερη επιτυχία των τελευταίων χρόνων και θα μοιραστούν μαζί 
μας τη διασκεδαστική τους περιπέτεια σε μια πανελλαδική περιοδεία, για να μας 
χαρίσουν  απολαυστικές στιγμές και άφθονο γέλιο!

Συντελεστές: Απόδοση-Σκηνοθεσία: ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΡΕΠΠΑΣ, Σκηνικά: ΜΑΙΡΗ ΤΣΑΓΚΑΡΗ, Κοστούμια: ΕΒΕΛΥΝ ΣΙΟΥΠΗ, 
Χορογραφίες: ΕΛΠΙΔΑ ΝΙΝΟΥ- ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Σχεδιασμός 
Φωτισμών: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΓΚΑΣ
Πρωταγωνιστούν: Κώστας Κόκλας, Κώστας Ευριπιώτης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, 
Τόνυ Δημητρίου, Μάνος Ιωάννου, Μαίρη Σταυρακέλλη, Ευαγγελία Μουμούρη, 
Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Μαρία Φιλίππου, Νίκη Λάμη

Είσοδος - Ticket: 18€
Φοιτητικό, Πολυτέκνων

& Μαθητικό 15€
Παιδικό (από 6 έως 12 ετών) 

& Ανέργων 12€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: ΑΘΉΝΑΙΚΑ 
ΘΕΑΤΡΑ Α.Ε

17-18 αυγ/aug δευ-τρί/mon-tue 21:00

 ΑΝΤΡΕΣ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ



Η  Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου (Ι.Λ.Ε.Ρ),  οργανώνει την Τετάρτη 
19 Αυγούστου 2015  και ώρα 21:00 στο  Φρούριο  Φορτέτζα Ρεθύμνου, μια 
Κρητική Παραδοσιακή Μουσικοχορευτική  εκδήλωση με τίτλο: Σα θα βρεθώ 
στο Ρέθεμνος, επι τη ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρονών από την ίδρυσή της. 
Ένα Μουσικοχορευτικό Σεργιάνισμα στα Αθάνατα Μουσικά έργα και εκτελέσεις 
των Πρωτομαστόρων, αλλά και των Κλασσικών της Κρητικής Παραδοσιακής 
Μουσικής.

Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά οι Καλλιτέχνες: Ηλιάκης Στέλιος. Λαγούτο, 
Κακλή αγάπη-Τραγούδι, Νικάκης Δημήτρης. Λαγούτο, Παπαδάκης Αλέξανδρος. 
Λύρα - Ασκομπαντούρα - Τραγούδι, Παπαδάκης Γιώργης. Μπουλγαρί - 
Τραγούδι, Παπαδάκης Σπύρος. Κιθάρα, Τσικαλάκης Μιχάλης. Λύρα - Τραγούδι, 
Τσουρδαλάκης Γιάννης. Λύρα - Τραγούδι, Τσουρδαλάκης Σήφης. Λύρα - 
Τραγούδι, Χαμογιωργάκης Μανόλης. Λαγούτο - Τραγούδι, Ψαράκης Γιώργος. 
Λαγούτο.Χορεύει ο Λαογραφικός Όμιλος Μινωίτες, Επιμέλεια Εκδήλωσης - 
Κειμένων - Παρουσίαση, Μανόλης Τζιράκης - Μαριάννα Τζιράκη.Μέλη της Ι.Λ.Ε.Ρ, 
Επιμέλεια Οπτικού Υλικού:  Μιχαέλα Τζιράκη.

The historical and folkloric company of Rethymnon, organises a traditional 
Cretan event with music and dance with the title: “Sa tha vretho sto Rethemnos” 
occasioned by the 50th anniversary of its establishment. The event will take place 
at the Fortetza castle

Είσοδος - Ticket: Ελεύθερη - 
Free Entrance

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Ι.Λ.Ε.Ρ

19 αυγ/aug τετ/wed 21:00

ΣΑ ΘΑ ΒΡΕΘΩ ΣΤΟ 
ΡΕΘΕΜΝΟΣ
SA THA VRETHO STO RETHEMNOS



Το Μικρό Θέατρο Λάρισας συνεχίζοντας την παράδοση που δημιούργησε από 
το 2009 και έπειτα από την τελευταία μεγάλη επιτυχία που σημείωσε με την 
παράσταση Τα Τρία Γουρουνάκια, σας παρουσιάζει για ακόμη μια φορά μια 
παιδική παράσταση που θα μιλήσει στην καρδιά των μικρών μας φίλων και στις 
μνήμες των μεγαλύτερων.

Ο Γάιδαρος ο Μένιος μια ιστορία που εξυμνεί με θέμα την ανατροφή και τα όρια 
στη σχέση μητέρας και παιδιού. Η υπερπροστατευτική μαμά του γάιδαρου του 
Μένιου του παραχαϊδεμένου , με την «αγάπη» της χωρίς συγκρατημό , έκανε το 
γαϊδούρι της, γάιδαρο σωστό! Χαϊδεύοντας τον υπερβολικά και στερώντας τον 
από κάθε ευθύνη, τον εμποδίζει να μεγαλώσει και τον οδηγεί σε απομόνωση 
μέχρι τη στιγμή που…»

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Παίζουν και χορεύουν οι ηθοποιοί: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,  Σκηνοθεσία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ, Διασκευή: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ 
ΒΑΛΑΣΗΣ, Σχεδιασμός Φωτισμών: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΚΑΣ, Ειδικές Κατασκευές: 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ, Γραφιστικά: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, Σχεδιασμός & 
Κατασκευή Κοστουμιών: ΕΛΕΝΗ ΨΥΡΡΑ, Χορογραφία – Κίνηση: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ 
ΒΑΛΑΣΗΣ, Σκηνικά: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ

Είσοδος - Ticket: 9€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: ΜΙΚΡΌ ΘΕΑΤΡΌ 
ΛΑΡΙΣΑΣ

20 αυγ/aug πεμ/thu 21:00

Ο ΓΑΪΔΑΡΟΣ Ο ΜΕΝΙΟΣ Ο 
ΠΑΡΑΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ



Το εμβληματικό έργο της αρχαίας κωμωδιογραφίας, οι «Νεφέλες» του 
Αριστοφάνη, σηματοδοτεί φέτος το καλοκαίρι μια ξεχωριστή συσπείρωση 
θεατρικών δυνάμεων. Είκοσι επτά χρόνια μετά την πρώτη τους συνεργασία, 
ο Βασίλης Παπαβασιλείου στη διασκευή του κειμένου και στη σκηνοθεσία 
της παράστασης και ο Πέτρος Φιλιππίδης στο ρόλο του Στρεψιάδη, 
ξανασυναντιούνται σε μια παραγωγή της Stefi & Lynx Productions. Τους 
πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν σημαντικοί ηθοποιοί με ξεχωριστή πορεία 
- Στέλιος Μαϊνας (Σωκράτης), Πυγμαλίων Δαδακαρίδης (Φειδιππίδης), Γεράσιμος 
Σκιαδαρέσης (Δίκαιος Λόγος), Τάσος Γιαννόπουλος (Άδικος Λόγος) - καθώς 
και πολλοί άλλοι εκλεκτοί εκπρόσωποι της παλαιότερης και νεότερης γενιάς 
ηθοποιών.

Συντελεστές: Διασκευή - Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαβασιλείου, Σκηνικά - 
Κοστούμια: Μαρί - Νοέλ Σεμέτ, Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου, Κινησιολογία 
- Χορογραφίες: Δημήτρης Σωτηρίου, Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ, Βοηθός 
Δραματουργικής Επεξεργασίας: Σωτήρης Χαβιάρας, Βοηθός Σκηνοθέτη: 
Νικολέτα Φιλόσογλου

Είσοδος - Ticket: 18€
Φοιτητικό, Παιδικό (έως 12 

ετών), Πολύτεκνοι 15€
Άνεργοι 12€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Χρόνος

21-22 αυγ/aug παρ-σαβ/fri-sat 21:30

ΝΕΦΕΛΕΣ
ΤΌΥ ΑΡΙΣΤΌΦΑΝΉ

Διανομή: Πέτρος Φιλιππίδης (Στρεψιάδης), Στέλιος Μαϊνας (Σωκράτης), 
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης (Φειδιππίδης), Γεράσιμος Σκιαδαρέσης (Δίκαιος Λόγος), 
Τάσος Γιαννόπουλος (Άδικος Λόγος),  Αγορίτσα Οικονόμου, Θανάσης Δήμου, 
Ηλιάνα Γαϊτάνη, Νεφέλη Μαρκάκη, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Μίνως, Χριστίνα 
Σπατιώτη.



«Τα Κορίτσια με τα Μαύρα», μια εκρηκτική κωμωδία για τη σύγχρονη Ελλάδα, 
τη διαφθορά, τη διαπλοκή και την ‘’ευλογημένη απάτη’’. Γραμμένη με το ταλέντο 
και το δηλητηριώδες, σπαρταριστό χιούμορ των δύο εξαιρετικών δημιουργών 
(Ρέππα - Παπαθανασίου ).

Τι θα δούμε σε αυτό το έργο; Ιδού λοιπόν…Ο Θεός έτρεμε ολόκληρος από τα 
νεύρα του παρακολουθώντας όσα συνέβαιναν στη γυναικεία Μονή της Παναγιάς 
της Μαυροβουνιώτισσας κάπου στη Βόρεια Ελλάδα και μάλιστα από τις ίδιες της 
ιέρειες της πίστης του.

Αν και 2000 χρόνια τώρα είχε αποφασίσει να μην ξανασχοληθεί με τους 
ανθρώπους– το αποτυχημένο αυτό πείραμα που προτιμούσε να ξεχνάει η 
αλήθεια είναι ότι η σκέψη να ρίξει φωτιά και να τους κάψει όλους, άρχιζε να παίζει 
σα μεγάλη πιθανότητα στο Θεϊκό μυαλό του.

Μπορεί η μέχρι τώρα ιστορική διαδρομή του να έχει δείξει ότι είναι πανάγαθος, 
μεγαλόκαρδος, πάνσοφος και κυρίως…. ΚΥΡΙΟΣ –αλλά και η υπομονή έχει τα 
όριά της.

Είσοδος - Ticket: 10€
Προπώληση -  Ειδικές 

κατηγορίες 8€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Θεατρική Σκηνή 
Ήρακλείου

23 αυγ/aug κυρ/sun 21:30

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ

Κάποτε ο γιος του είχε αναστατώσει τα Ιεροσόλυμα βλέποντας να έχουν 
μετατρέψει τον οίκο του Πατρός του σε οίκο εμπορίου…

Τώρα που ο ίδιος έβλεπε έναν άλλο τόπο λατρείας του, ένα αγαπημένο του 
μαγαζάκι να έχει μετατραπεί σε άντρο εμπορίου χασίς, πλυντηρίου πορνείας, 
κοιτίδα ιερόσυλων και βλάσφημων κατασκευαστών θαυμάτων, εκποιητών 
εκκλησιαστικής περιουσίας (της δικής του δηλαδή), επίορκων αστυνομικών, 
διαπλεκόμενων Υπουργών και καταφύγιο άνομων συμφερόντων… τι θα΄  πρεπε 
δηλαδή να κάνει; Τον Κινέζο; Άσε δηλαδή που δεν είχε και άλλο γιο να στείλει. 
Τώρα θα μου πεις, είδε χαΐρι με τον πρώτο; ΟΧΙ.

Η ώρα της διπλωματίας είχε τελειώσει. Το λόγο τώρα είχαν τα όπλα…



Η κωμωδία του Νίκου Μουτσινά και της Τζένης Διαγούπη βόλτα το καλοκαίρι σε 
όλη την Ελλάδα.

Ο Αντώνης Τόνγκας (Νίκος Μουτσινάς) είναι χειρουργός και μένει, με τη γυναίκα 
του Λίλα Καμπάνα (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου) σε ένα σπίτι… στη μέση του 
πουθενά, ιδιοκτήτρια γραφείου τελετών. Ένα βράδυ, θα έρθουν τα πάνω κάτω 
στη ζωή τους όταν λεωφορείο του ΚΤΕΛ χαλάει και οι επιβάτες του βρίσκουν 
καταφύγιο στο σπίτι τους: τι κοινό έχουν μία πόρνη (Μαρία Σολωμού), μία κυρία-
πρόεδρος στη διάσωση του μονάρχιδου σκίουρου (Παρθένα Χοροζίδου), η Σταρ 
Πελοπόννησος (Κατερίνα Θεοχάρη), η ξαδέλφη της Βιβής (Ματίνα Νικολάου) και 
ένας γυμναστής και δάσκαλος του τέννις (Χάρης Χιώτης),; Γίνονται όλοι εν αγνοία 
τους υποψήφιοι δωρητές οργάνων… στην πιο χιουμοριστική, ξεκαρδιστική, 
σουρεαλιστική περιπέτεια, που φέρνει τα πάνω κάτω στο τοπίο της ελληνικής 
κωμωδίας!

Είστε έτοιμοι, λοιπόν, να πεθάνετε.... στο γέλιο; 

Είσοδος - Ticket: 17€
Άνεργων, Παιδικό, Φοιτητικό, 

Πολυτέκνων 13€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: ΑΦΌΙ ΤΑΓΑΡΉ ΌΕ

24 αυγ/aug δευ/mon 21:30

ΚΤΕΛ

Με τους: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολωμού, Παρθένα 
Χοροζίδου, Κατερίνα Θεοχάρη, Ματίνα Νικολάου, Χάρης Χιώτης, Και μπαλλέτο

Συντελεστές: Κείμενο: Νίκος Μουτσινάς - Τζένη Διαγούπη, Σκηνοθεσία: Νίκος 
Μουτσινάς, Σκηνογράφος Μαρία Φιλίππου, Κοστούμια Νικόλ Παναγιώτου



Μία απρόβλεπτη μουσική συνεύρεση! ένα σύγχρονο αμάλγαμα παράδοσης και 
σύγχρονης εξέλιξης, ένα μουσικό ταξίδι υψηλής αισθητικής και συγκίνησης που 
καταργεί τα καθιερωμένα μουσικά σύνορα.

Πρωταγωνιστές η φωνή του Κωνσταντίνου και η ποντιακή λύρα του Ματθαίου 
Τσαχουρίδη. Συνοδοιπόρος στο σταθμό αυτό η Γεωργία Νταγάκη στην κρητική 
λύρα και στο τραγούδι. Μαζί με εξαίρετους μουσικούς συνομιλούν επί σκηνής 
με ήχους των Puccini, Tchaikovsky, Χατζιδάκι, Πλέσσα, Rodrigo, συναντούν τον 
Στέλιο Καζαντζίδη, ανταμώνουν με την Κρητική παράδοση, τις μουσικές γειτονιές 
του κόσμου και συστήνουν τις δικές τους συνθέσεις. Δύο παραδόσεις με ανέκαθεν 
δυνατή φιλία, η Κρήτη και ο Πόντος, αποκτούν Ψυχή και Σώμα σε αυτή τη τόσο 
ιδιαίτερη μουσική παράσταση..

Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης, φωνή, πιάνο, Ματθαίος Τσαχουρίδης, ποντιακή 
λύρα, ουζμπέκικη λύρα, αφγανικό ρεμπάμπ, αραβικό ούτι, περσική λύρα, βιολί, 
λαούτο, μπουζούκι, Γεωργία Νταγάκη,  φωνή, κρητική λύρα, Αντώνης 
Σαρακατσιάνος (πιάνο), Αθανάσιος Σωτηριάδης (πλήκτρα), Σκηπητάρης 
Γεώργιος (καβάλ, κλαρίνο), Γεώργιος Κορτσινίδης (τύμπανα, κρουστά, ποντιακό 
νταούλι), Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου (κρουστά), Ιωάννης Πούλιος (λαούτο, κιθάρες)
Ηχοληψία: Ιωάννης Ιωαννίδης

Είσοδος - Ticket: 12€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: ΓΙΝΌΝΤΑΙ ΕΡΓΑ

25 αυγ/aug τρί/tue 21:30

ΨΥΧΗ & ΣΩΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ & ΜΑΤΘΑΙΌΣ ΤΣΑΧΌΥΡΙΔΉΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ή ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΓΑΚΉ



H ομάδα Vagabond με την θεατρική παράσταση Βασιλικῷ Καρπῷ μας 
μεταφέρει σε ένα χωριό της Κρήτης την δεκαετία του 60. Ένας Πατέρας, που ο 
λόγος του και μόνο, απορρίπτει τον λόγο ύπαρξης της γυναίκας και των παιδιών 
του, της δεκαεπτάχρονης Βασιλικής και της δεκαοκτάχρονης Ελένης. Μια Μάνα 
συμβιβασμένη σε μια ζωή που δεν επέλεξε. Δύο κορίτσια που ονειρεύονται ένα 
καλύτερο μέλλον, εφευρίσκοντας διαφορετικούς τρόπους διαφυγής. Άνθρωποι 
χαμένοι σε Ελαιώνες , γυναίκες που αντιμετωπίζονται σαν κτήματα κι άντρες 
που βασίζουν τις πράξεις τους στην αποσιωποίηση. Μέχρι που ο Κύκλος της 
Σιωπής  σπάει. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ξεφύγει απ´την αγία ελληνική 
οικογένεια της επαρχίας; Η φωνή του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Ένας δεσμός 
που επιτάσσει πως ό,τι δε λύνεται, κόβεται. Κι ό,τι κόβεται, συνήθως βγάζει αίμα.
Μια πραγματεία στη ζωή, στον έρωτα, στην ποίηση. Ή τουλάχιστον στη σκοτεινή 
πλευρά τους. 
Κείμενο/Σκηνοθεσία: Ελβίνα Μποτονάκη. 
Παίζουν: Γεωργία Δαμήλου, Γιάννης Φωτάκης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Ευφημία 
Καλογιάννη, Ελβίνα Μποτονάκη , Ελευθερία Κτιστάκη, Νίκη Ψαρουδάκη. 
Σκηνικά/Κοστούμια: Δανάη Αναγνώστου 
Μουσική Σύνθεση: Hior Chronik
Τύμπανα: Παναγιώτης Κατσής

Είσοδος - Ticket: 8€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Vagabond

26 αυγ/aug τετ/wed 21:00

ΒΑΣΙΛΙΚΩ ΚΑΡΠΩ



Του Αντουάν ντε Σαιντ - Εξυπερύ σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη

«Ο Μικρός Πρίγκιπας» που ετοίμασε για τα παιδιά ο Δημήτρης Αδάμης μαζί 
με την ομάδα «μαγικές σβούρες», είναι η εμπειρία τού να μοιραστεί κανείς την 
αθωότητα και να τη ζήσει ξανά. Η παράσταση είναι μια τέτοια εμπειρία. Είναι όλα 
όσα ακριβώς θα ήθελε να πει κανείς σε ένα παιδί. 

Ένας πιλότος πέφτει με το αεροπλάνο του, που έχει πάθει βλάβη, στην έρημο. 
Εκεί συναντά ένα ασυνήθιστο παιδί ,τον Μικρό Πρίγκιπα. Ζούσε σε έναν μικρό 
πλανήτη, αυτός ,τα τρία του ηφαίστεια και ένα  τριαντάφυλλο. Ένιωθε μόνος του 
και ήθελε έναν φίλο. Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του… Πέρασε από πολλούς πλανήτες 
με διάφορους ανθρώπους, μα κανένας δεν έγινε φίλος του. Κατέληξε  στη Γη και 
πέρασε μέσα από βουνά, ερήμους και μέσα από έναν κήπο, που ήταν γεμάτος με 
τριαντάφυλλα. Ήταν έκπληξη γι΄ αυτόν, γιατί νόμιζε πως το λουλούδι του ήταν 
μοναδικό στο γαλαξία… Έπειτα γνώρισε μια αλεπού. Γίνανε φίλοι. Τον σκοπό του 
τον είχε πια εκπληρώσει, δεν βρήκε μόνο έναν φίλο αλλά πολλούς ! Η παράσταση 
ολοκληρώνεται με την επιστροφή του Μικρού Πρίγκιπα στον πλανήτη του. 
Αποχαιρετά με το δικό του τρόπο τον πιλότο και τα παιδιά.

Είσοδος - Ticket: 10€
Άνεργοι 6€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Μαγικές σβούρες

27 αυγ/aug πεμ/thu 21:00

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ



Ο Οιδίπους ζητά τον δολοφόνο του Λάιου, προκειμένου να απαλλάξει την Θήβα 
από τον λοιμό που έχει ενσπείρει η δολοφονία του Λάιου. Αλλά τον ιό, γι’ αυτόν 
τον λοιμό, τον φέρει ο ίδιος ο Τύραννος ως ανεπίγνωστος δολοφόνος του πατρός 
του και γιος και σύζυγος της μητρός του. 

Στην παράσταση του Θεάτρου των Vivi, που έχει διεθνώς χειροκροτηθεί, η ρήξη, 
το πάθος μαίνεται ανάμεσα στον εξουσιαστικό λόγο του βασιλέως και τον Πύθιο, 
αναπόδραστο για το ζοφερό μέλλον του Οιδίποδος, χρησμό. Τα Πρόσωπα 
αποβαίνουν έννοιες που η μια αποδομεί την άλλη. Η παράσταση προτείνει 
έτσι έναν «σπαραγμό» του κειμένου, με μια μέθοδο εστιασμένη στο σώμα, ως 
ενεργειακή βάση που εκπέμπει και αφομοιώνει τον πόνο ως έσχατη απόληξη του 
τραγικού.

Συντελεστές: Μετάφραση – Σκηνοθεσία – Κοστούμια: Τηλέμαχος Μουδατσάκις, 
Σκηνογραφία: Χάρης Σεπεντζής, Μουσική: Μαρία Συμεών, Αφίσα-Αισθητική 
προγράμματος: Κωστής Χρηστίδης, Φωτισμοί: Βαγγέλης Γεραρχάκης

Είσοδος - Ticket: 10€
Φοιτητικό 8€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Θέατρο των VIVI

28 αυγ/aug παρ/fri 21:00

ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ

Παίζουν οι ηθοποιοί: ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ: Γιάννης Ασκάρογλου, ΚΡΕΩΝ 
– ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ: Στέφανος Οικονόμου, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ – ΘΕΡΑΠΩΝ: Τίτος Λίτινας, 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Κατερίνα Χιωτίνη, ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ: Γιώργος Βουβάκης



Η  Ομάδα Θεάτρου «ΙΔΕΑ»  παρουσιάζει  για δεύτερη χρονιά, την περσινή 
μεγάλη θεατρική επιτυχία “Ρωμαίος και Ιουλιέτα για 2”. Μια διασκευή του 
ομώνυμου έργου του William Shakespeare από τον Κώστα Γάκη, την Αθηνά 
Μουστάκα και τον Κωνσταντίνο Μπιμπή

Η  παράσταση

Δύο νέοι ηθοποιοί αναλαμβάνουν να αναμετρηθούν με το γνωστό κείμενο 
του Σαίξπηρ παίζοντας όλους τους ρόλους του έργου, με απίστευτο χιούμορ 
και κορυφαίες δραματικές στιγμές, σε ένα τρελό παιχνίδι παρενδυσίας και 
μεταμορφώσεων, σε μια θεατρική περιπέτεια που ισορροπεί ανάμεσα στον 
εμφύλιο σπαραγμό και το ξύπνημα του έρωτα.

Στην παράσταση συμμετέχει και ο Κώστας Γάκης, παίζοντας πιάνο, κιθάρα, 
κρουστά αλλά και “παρεμβαίνοντας” σε κρίσιμες στιγμές του έργου...

Η παράσταση έχει τιμηθεί με 2 βραβεία από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου 
(ΘΟΚ), συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κλασσικού Θεάτρου στη Σερβία  και στις 20 

Είσοδος - Ticket: 12€
Προπώληση 10€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Όμάδα Θεάτρου 
«ΙΔΕΑ»

30 αυγ/aug κυρ/sun 21:15

ΡΩΜΑΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΕΤΑ ΓΙΑ 2

Ιουλίου συμμετάσχει στο Διεθνές Festival de Teatro Clásico de Almagro της 
Ισπανίας (Μαδρίτη).

Συντελεστές: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Διονύσης Καψάλης . ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΑΣΚΕΥΗ: 
Κώστας Γάκης, Αθηνά Μουστάκα, Κωνσταντίνος Μπιμπής. ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Κώστας Γάκης - Κώστας Λώλος - LIVE ΜΟΥΣΙΚΗ: Κώστας Γάκης . ΣΚΗΝΙΚΑ 
- ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Έλλη Λιδωρικιώτη - ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ: Θεοδώρα 
Βεστάρχη. ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Σάκης Μπιρμπίλης.

Ερμηνεύουν: Αθηνά Μουστάκα, Κωνσταντίνος Μπιμπής.



Μια ξεκαρδιστική φαρσοκωμωδία για παιδιά όλων των ηλικιών. Το σχέδιο 
είναι απλό! Πρέπει με κάθε τρόπο ο ξεπεσμένος και αδύναμος Βαρώνος 
Τίπτις να σαμποτάρει τον ωραίο και δυνατό Αλβέρτο στις δοκιμασίες που θα 
διαγωνιστούν με έπαθλο την πριγκίπισσα Καρολίνα. Για το λόγο αυτό απευθύνεται  
στον καλύτερο εφευρέτη και κατασκευαστή παγίδων, τον ευρηματικό Φάτς 
και το χαζούλη βοηθό του Ζβού. Μικροί και μεγάλοι εκστασιάζονται από 
τις προσπάθειες  των δύο συμπαθέστατων αλητάκων καθώς πασχίζουν να 
καταστρέψουν το γάμο της πριγκίπισσας Καρολίνας με τον Αλβέρτο, τον 
ωραίο, τον τραγουδιστή.  Οι δύο ήρωες θα σκαρφιστούν και θα επινοήσουν 
δεκάδες κόλπα, παγίδες και μεταμφιέσεις προκειμένου ο αδύναμος Βαρώνος να 
κατατροπώσει τον δυνατό Αλβέρτο στους αγώνες. 

Παίζουν: Κυριάκος Κορογιάννης (Φάτς), Κωνσταντίνος Σμπώκος (Ζβού), 
Στέφανος Αναστασάκης (Βαρώνος), Νίκος Σκουλατάκης (Τελετάρχης, Βασιλιάς), 
Μανώλης Κορογιάννης (Αλβέρτος), Θεοδώρα Κοκκινίδη (Πριγκίπισσα Καρολίνα), 
Λευκοθέα Γεργεριτάκη (Βασίλισσα Μαργαρίτα)

Είσοδος - Ticket: 7€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Theatre Factory

31 αυγ/aug δευ/mon 21:00

ΦΑΤΣ ΚΑΙ ΖΒΟΥ
ΤΌΥ KEN CAMPBELL

Συντελεστές: ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μαρία Σαριτσάμη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ξένια 
Καλογεροπούλου, ΣΚΗΝΙΚΑ: Γιώργος Κλίνης, ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: Νάστια 
Ρεθυμνιωτάκη, ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ: Όλια Λυδάκη, HΧOΣ - ΦΩΣ: Αλέξανδρος 
Φιλιππάκης, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Μαριάνα Βεριγάκη (PiC), ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: 
Χαράλαμπος Πανάγος (PiC), ΒΙΝΤΕΟ: Μιχάλης Αλεξάκης, ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ (THEATRE FACTORY)



Το «ΣΧΗΜΑ ΛΟΓΟΥ» είναι ένα μουσικό συγκρότημα με μια πολύπλευρη 
προσέγγιση στην μουσική. Επηρεασμένοι από την έντεχνη σκηνή με το 
ρεμπέτικο, το λαϊκό και το ροκ στοιχείο να συνυπάρχουν αρμονικά, και βέβαια 
με ειδικό βάρος στο παραδοσιακό  τραγούδι, επιλέγεται το πρόγραμμά τους. Το 
συγκρότημα έχει μεγάλη πολιτιστική δραστηριότητα, διανύει μια δημιουργική 
περίοδο με πολλές  εμφανίσεις σε όλη την Κρήτη και βέβαια με την πρόσφατη 
συμμετοχή του σε δισκογραφική δουλειά του Σάκη Σακελλαρίδη.  

Το ΣΧΗΜΑ ΛΟΓΟΥ Σάκης Σακελλαρίδης - Mπουζούκι - κιθάρα - φωνή, 
Γιώργος Αντωνογιαννάκης - Λύρα - φωνή, Γιάννης Κορίνθιος - Κιθάρα, Νίκος 
Χριστόπουλος - Τύμπανα, Παντελής Πέτρου - Μπάσο

Συμμετέχουν: Αλεξάνδρα Βεργαδή-φωνή, Δημήτρης Καρβέλης –κλασσική 
κιθάρα 

Είσοδος - Ticket: 5€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Σχήμα Λόγου

1 σεπ/sep τρί/tue 21:00

ΣΧΗΜΑ ΛΟΓΟΥ



Κρητική ηθογραφική κωμωδία

Συντελεστες: Συγγραφέας: Γιάννης Κ. Νιωτάκης, Σκηνοθεσία: Μάνος 
Παπαδογιαννάκης, Σκηνικά: Θέμης Ζωγραφάκης, Σκηνογραφία: Βλαδίμηρος 
Σαρκήσωφ, Ήχος-φωτισμός: Μανώλης Σταματάκης, Επιλογή μουσικής: Κωστής 
Μανιουδάκης, Κουστούμια: Ομαδική εργασία 

Παίζουν, με την σειρά που εμφανίζονται: Αχάρης: Βαγγέλης Σταματάκης 
Χρήστου, Φραγκιός: Νίκος Τσικριτσάκης Δημητρίου, Μανούσος: Μάνος 
Παπαδογιαννάκης Μάρκου, Ρηνιώ: Ευα Αλεξάκη Δημητρίου, Μανιδοκωσταντής: 
Κωστής Μανιουδάκης Εμμ., Λεμονονικόλας: Νίκος Λεμονάκης Αντωνίου, 
Μανώλης: Μιχάλης Λεμονομιχελάκης Αστρινού

Ο Σύλλογος  με παλιούς και νέους καλλιτέχνες και συγκροτήματα από όλο 
το νησί, ερμηνεύουν παλιά παραδοσιακά τραγούδια αλλά και παρουσιάζουν 
νεότερες συνθέσεις.

Union gives a concert with several great artists, coming from all over the island, 
performing traditional Cretan songs and earlier compositions of Cretan music.

Είσοδος - Ticket: 7€ Είσοδος - Ticket: 5€
Άνεργοι - Φοιτητές - Μικρά 

Παιδιά Δωρεάν Free Entrance

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Θεατρικό Εργαστήρι 
Ζαρού Ήρακλείου Κρήτης

Διοργάνωση: Σύλλογος 
Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής

2 σεπ/sep 3 σεπ/sepτετ/wed πεμ/thu21:00 21:30

ΤΑ ΑΝΕΒΑΛΩΜΑΤΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ



Το trio M.O.T.He, (music of the heart) ειναι ενας κοσμος ατμοσφαιρικων jazz, eth-
nic, ελληνικων και αυτοσχεδιων ρυθμικων και ηχητικων εναλλαγων, με καταβολες 
και επιρροες απο την ευρωπαϊκη jazz σκηνη, την ελληνικη παραδοση, και τη 
συγχρονη διεθνη μουσικη σκηνη. Ενα συναισθηματικο ταξιδι στον κοσμο του 
ελευθερου αυτοσχεδιασμου με συμμετοχη στα μεγαλυτερα Διεθνη Φεστιβαλ. Ζ

Vagelis Tsinas (drums) Ilias Pantazis (bass) Manolis Papadakis (piano)

M.O.T.He trio (music of the heart) is a world of atmospheric jazz, ethnic, funk, 
greek improvisational rhythms and sound alternation with layers and influences 
from modern European traditional standards, rock and folk elements. A contact 
between interpreter and public, inside of descriptive sound image with unique 
expressiveness, freedom and fantasy. They performed in the greatest music festi-
vals in Greece and abroad.

Είσοδος - Ticket: Ελεύθερη - 
Free Entrance

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: M.O.T.He trio

4 σεπ/sep παρ/fri 21:00

M.O.T.HE TRIO



Είσοδος - Ticket: Ελεύθερη - 
Free Entrance

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Κρητών Δράσεις 
Ινστιτούτο Κρητικής Διατροφής

5 σεπ/sep σαβ/sat 19:00

ΚΡΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ
KRETON DRASIS 

Ο μουσικοχορευτικός σύλλογος «Κρητών Δράσεις» και το Ινστιτούτο Κρητικής 
Διατροφής διοργανώνουν το «4ο Φεστιβάλ Αιγαιοπελαγίτικων Γεύσεων, 
Μουσικής και Χορού», με τη συμμετοχή μουσικοχορευτικών συλλόγων από νησιά 
του Αιγαίου.

Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διαδικασία 
μαγειρέματος, αλλά και να δοκιμάσουν χαρακτηριστικές συνταγές από την 
Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς και να ενημερωθούν για την εξέλιξη της 
γαστρονομίας και της μουσικοχορευτικής δημιουργίας στην πορεία του χρόνου.

Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με μουσικοχορευτική παράσταση Κρητικών και 
Αιγαιοπελαγίτικων χορών.

“Την Παρασκευή 4/9 το βράδυ θα προηγηθεί καντάδα στους δρόμους της 
Παλιάς Πόλης (Εκκίνηση από Μεγάλη Πόρτα ώρα 20:00)”

The music and dance company “Kreton Drasis” along with the Culinary Institute 
of Crete, organize the “4th Aegean Food, Music and Dance Festival”.

Watch live the preparation and cooking of typical local recipes, learn about the 
evolution of gastronomy, music and dance in the area of the Aegean Sea and 
enjoy live music and dancing from Crete and other Aegean islands. 

“On the night of Friday 4/9 , you can join us for a music walk in the Old Town 
(Starting from Porta Guora at 20:00”



Περάστε απ’την δική μας γειτονιά! Να θυμηθούμε μέσα από τραγούδια, εκείνες 
τις παρέες στις γειτονιές, στις πλατείες, στις αυλές, που μαζεύομασταν μικροί 
μεγάλοι ρεφενέ, με ένα μεζέ κι ένα κρασί και μοιραζόμασταν χαρές και λύπες. Η 
παρέα των φωνών ανοίγει την συντροφιά της και σας καλεί να πάρετε μέρος στα 
γλέντια της, με τραγούδια παλιά κι αγαπημένα που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει. 
Τραγούδια που μας θυμίζουν πρόσωπα αγαπημένα, εποχές περασμένες. Τότε που 
μύριζαν οι αυλές βασιλικούς και γιασεμιά που οι μελωδίες έδιωχναν μακριά τα 
βάσανα και την θέση τους έπαιρναν οι χαρές και τα γέλια.

Κοπιάστε λοιπόν! Φωνές του Νότου

Come by and wander around our neighborhood! Let us remind you of those 
companies of friends in the yards, squares and neighborhoods where they all 
used to gather around and grab a bite with a glass of wine, sharing both joy and 
misfortunes. “Voices of South” invite you to join them in their revelry, singing 
old and popular songs whose tunes we have all hummed. Songs, that remind us 
of our own beloved ones and of the years that have passed us by. Those were 

Είσοδος - Ticket: 10€
Φοιτητικό, Μαθητικό, Άνεργοι 5€

ΘΕΑΤΡΌ ΕΡΩΦΙΛΉ - FORTEZZA
Διοργάνωση: Φωνές του 
Νότου

9 σεπ/sep τετ/wed 21:00

ΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
VOICES OF SOUTH

the days, when basil and jasmine filled in the backyards with their scent and 
melodies casted away misery and misfortune, leaving in their place only laughter, 
gratitude for life and sheer joy.

Come, join us then! Voices of South.





ΕΚΔΉΛΩΣΕΙΣ  ΣΤΌ ΘΕΑΤΡΌ «ΕΡΩΦΙΛΉ» ΕΚΔΉΛΩΣΕΙΣ ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΌΓΩΝ ΔΉΜΌΥ ΡΕΘΥΜΝΉΣ

2/7

26/6

13/7

17/7

17/7

17/7

20/7

26/7

26/7

Κούφη Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Μιχάλη Κουνάλη, στην 
πλατεία του χωριού, ώρα 21:00

Αμνάτος «Killing the Fly» παρουσιάζουν σε συνεργασία με τον 
πολιτιστικό σύλλογο  Αμνάτου  την θεατρική κωμωδία  «την Τέλεια 
Συνταγή»  στο πολιτιστικό στέκι.  Είσοδος  ελεύθερη Ώρα 21:00

Χρωμοναστήρι Θεατρική παράσταση «Ανωνύμων Πάθη» στο 
Στρατιωτικό Μουσείου, ώρα 21:00 Είσοδος ελεύθερη,

Αμνάτος Παράσταση Καραγκιόζη με το Νίκο Μπλαζάκη,  στο 
Πολιτιστικό Στέκι Συλλόγου, ώρα 21:00. Είσοδος ελεύθερη

Κούφη  Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Βασίλη Σταυρακάκη 
στην πλατεία του χωριού, ώρα 21:00

Φραντζεσκιανά Μετόχια Συναυλια με τον Μιχαλη Τζουγανακη. 
Προπωληση 10€, είσοδος 12€, ώρα 21:30 

Αρχ. Ελεύθερνα Γιορτή του Προφήτη Ηλία  Κρητική βραδιά με το 
συγκρότημα του Μανώλη Σκουτέλη και του Νίκο Σφακιανάκη στην 
πλατεία του χωριού, ώρα 21:00

Αρχ. Ελεύθερνα Προσκύνημα – Εκδρομή στο ξωκλήσι του Αγ. 
Γεωργίου στις Αραβάνες  (η διαδρομή γίνεται μόνο με αγροτικά  
αυτοκίνητα 4χ4) Ώρα αναχώρησης 07:30 από την πλατεία του χωριού

Αγ. Παρασκευή Καθιερωμένο πανηγύρι στην πλατεία του οικισμού, 
στην χάρη της ομώνυμης Αγίας.

14-
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12/7

Ερωφίλη  Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης- Ετήσια γιορτή των μαθητών 
της σχολής, ώρα έναρξης 19:00. Ελεύθερη είσοδος

Ερωφίλη  Παιδικός σταθμός “Παπάκια” - θεατρική παράσταση “Ο 
μικρός πρόγκιπας”,  ώρα έναρξης 19:30. Ελεύθερη είσοδος

Ερωφίλη  Γιορτή Σχολής χορού και μπαλέτου Ελίνας Παναρετάκη - 
“Ραντέβου με τ’ αστέρια”, ώρα έναρξης 21:30

Ερωφίλη  Βραδιά σύγχρονου χορού και μουσικής του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ρεθύμνου με την επιμέλεια της χορ. Ανδρομάχης Βαρσάμη. 
Συμμετέχουν μαθητές του Εθνικού Ωδείου Ηρακλείου, ώρα έναρξης 
21:30.

Ερωφίλη Γιορτή Σχολής χορού και μπαλέτου BAILANDO FUERTE της 
Ιωάννας Δρυγιαννάκη. Μαθητική παράσταση, ώρα έναρξης 21:00

Ερωφίλη Θεατρική παράσταση ”Εκκλησιάζουσες” του Αριστοφάνη, 
από το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Παν. Κρήτης., ώρα έναρξης 
21:00

Ερωφίλη Γιορτή Σχολής μπαλέτου ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ Βάσιας 
Σακελλαρίου «πλανήτης γή» ώρα έναρξης 21:30

Ερωφίλη Θεατρική παράσταση από το Πρότυπο Πειρατικό Λύκειο 
Ρεθύμνου. Ώρα έναρξης 21:30

Ερωφίλη Μουσικοχορευτική εκδήλωση από το Σωματείο 
αλληλοβοήθειας οφειλετών Ρεθύμνου  (ΣΑΟΡ) και το 
Μουσικοχορευτικό Σύλλογο ΚΡΗΤΕΣ. Ώρα έναρξης  21:30



ΛΌΙΠΕΣ ΕΚΔΉΛΩΣΕΙΣ

27/7

1/8

1/8

1/8

Χρωμοναστήρι Εορτασμός Αγ. Παντελεήμονα στην κεντρική πλατεία 
του χωριού, ώρα 21:30

Σωματάς Συναυλία με τον συγκρότημα του Στέλιου Μπικάκη «Μια 
Συναυλία  σαν  Πανηγύρι» στον προαύλιο χώρο του σχολείου, ώρα 
21:00

Αμνάτος  Χοροεσπερίδα Πολιτιστικού Συλλόγου  στο χώρο του 
Σχολικού Μουσείου με το συγκρότημα «Σχήμα  Λόγου » με έντεχνα, 
λαϊκά και  παραδοσιακά τραγούδια ώρα  22:00

Κάτω Βαλσαμόνερο Ο Παραδοσιακός - Λαογραφικός Σύλλογος 
Κάτω Βαλσαμονέρου “Νήποι”, τιμώντας τη μνήμη του πρωτοχορευτή 
Παρασκευά Μενιουδάκη, διοργανώνει το 1ο Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών Χορών που φέρει το όνομά του. Tην 1η Αυγούστου 
στην κεντρική πλατεία του Κάτω Βαλσαμόνερου, στις 21.00’, θα 
παρουσιαστούν χοροί της ελληνικής περιφέρειας από το Λύκειο 
Ελληνίδων Ρεθύμνου, τον Σύλλογο Ρεθυμνίων Μικρασιατών “Ιωνία” 
και τον Σύλλογο Ποντίων Νέας Σάντας Κιλκίς. Υπο την αιγίδα του 
Δήμου Ρεθύμνης
The Assosciation for Traditional and Folk of Kato Valsamonero, 
Rethymno, organizes the 1st Festival of Traditional Dances in 
honor of Paraskevas Menioudakis, a famous cretan dancer. Αt Kato 
Valsamonero 21:00, dances of the greek periphery will be performed 
by tradional groups from Crete, Asia Minor and Pontus.

5-9/8
Κτίριο Πολιτιστικού Συλλόγου Άδελε - Αγ. Παρασκευής, θεατρική 
παράσταση “Γκόλφω For Ever” από την θεατρική ομάδα “Τέχνες 
Γιαμπουδάκη” του Πολιτιστικού Συλλόγου Άδελε - Αγ. Παρασκευής. 
Είσοδος 8€ για ενήλικες και 5€ για παιδιά, φοιτητές, Αμεα και 
άνεργους. Ώρες παράστασης 21:00

7/8

12/8

Στρατιωτικό Μουσείου Χρωμοναστηρίου  Συναυλία με τον Αντρέα 
Παραγιουδάκη (μουσική αυτοσχεδιαστική με ακορντεόν, σαξόφωνο, 
βιολοντσέλο, λύρα κ.α. και χορό σύγχρονο αυτοσχεδιαστικό με 5 
χορεύτριες) ώρα 21:00. Είσοδος ελεύθερη

Χρωμοναστήρι «Βραδιά Νηστίσιμων»  στο Πολιτιστικό Στέκι, ώρα 
21.00

17/8

19/8

23/8

Καρωτή Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Βασίλη Σταυρακάκη 
στην κεντρική πλατεία χωριού είσοδος 15 ευρώ, παιδιά 5€ με πλούσιο 
πλήρες μενού και άφθονο κρασί  ώρα 21:00

Αγ. Κωνσταντίνο Κρητική Βραδιά με τους Γιώργο Φασουλά και 
Κώστα Καλλέργη στον υπαίθριο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, 
ώρα 21:00. Είσοδος 15€

Αρχ. Ελεύθερνα Θεία Λειτουργία στον Ναό Προφήτη Ηλία, θα 
ακολουθήσει στις 11:00 επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώον του χωριού.

13-19
/7

24
/6

21
/6

Πλατεία Μικρασιατών Αναπαράσταση του Εθίμου του Κλήδονα από 
Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου.  Ώρα έναρξης: 20:30

Παλαιοντολογικό Μουσείο  “Μουσική.. χωρίς σύνορα” - Συναυλία 
από το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου αφιερωμένη στην Παγκόσμια 
ημέρα Μουσικής. Υπο την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης - ΚΕΔΗΡ.

ΕΝΑΣ ΌΥΡΑΝΌΣ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΑ
Όπως παλιά και τόσο απλά… σαν εκείνα τα 
καλοκαίρια!!! 

Δευτέρα 13/7 Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη 1962, 
Τρίτη 14/7 Ο Θησαυρός του μακαρίτη 1959, 
Τετάρτη 15 /7 Μακρυκωσταίοι & Κοντογιωργηδες 1960, 
Πέμπτη 16/7 Κορίτσια για φίλημα 1965, 
Παρασκευή 17/7 Η ωραία του κουρέα 1969, 
Σαββάτο 18/7 Ο Ατσίδας 1962, 
Κυριακή 19/7 Οι θαλασσιές οι χάντρες 1961



ΕΚΔΉΛΩΣΕΙΣ ΣΤΌ ΣΠΙΤΙ ΠΌΛΙΤΙΣΜΌΥΛΌΙΠΕΣ ΕΚΔΉΛΩΣΕΙΣ

4-6
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Σπίτι του Πολιτισμού/House of Culture
Η ομάδα TangoCultural υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Σύλλογο Art & Dance Factory και την 
εταιρία Dream Events Planning διοργανώνει για 3η συνεχόμενη χρονιά τριήμερο 
Φεστιβάλ Τάνγκο από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει 
σεμινάρια και βραδιές χορού με παρουσιάσεις από τους καλεσμένους 
δασκάλους, που θα πραγματοποιηθούν στο Σπίτι του Πολιτισμού (Εμμ. 
Βερνάρδου 12) και στον πολυχώρο Καλούμπα (Κατεχάκη & Χειμάρρας) καθώς 
και χορευτικά δρώμενα σε όλη την παλιά πόληThe group TangoCultural under 
the auspices of the Cultural Association of Rethymno and in collaboration with 
Art & Dance Factory and Dream Events Planning presents the 3rd Rethymno 
International Tango Festival “A los Amigos”, 4-6 September 2015.

3o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΝΓΚΌ 
ΡΕΘΥΜΝΌΥ “A LOS AMIGOS”/ 
3RD INTERNATIONAL RETHYM-
NO TANGO FESTIVAL “A LOS 
AMIGOS”

20-21
/6

17
/6

26
/6

29
/7

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αυτισμό. Εκδηλώσεις & 
Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες Ώρες: 18:00 - 23:00

Εκδήλωση για το Σχολικό Μουσείο Δήμου Ρεθύμνης «Σχολεία και 
εκπαιδευτικοί που έγραψαν ιστορία».  Ώρα 20:00

Βρεφονηπιακός Σταθμός “Ονειροχώρα” Γιορτή με θέμα “ελληνικός και 
ξένος κινηματογράφος”.  Ώρα 18:00 - 23:00

Παρουσίαση βιβλίου με τίτλο:”Ο Γαλαζομάτης Πειρατής: Ιστορικό 
μυθιστόρημα” του Γρυντάκη Γιάννη. Ομιλητές: Γρυντάκης Γιάννης και 
Τρούλης Μιχάλης. Ώρες 19:00 - 21:00

12-22
/8

1-2
/8

Kάστελο Οι ζωγράφοι Tim Saville και Fred Featham θα παρουσιάσουν 
έργα τους στο Μουσείο της Βελανιδιάς στο χωριό Κάστελλο.Painters 
Tim Saville and Fred Featham will show their work at the Oak Tree 
Museum at the village of Kastellos.  Ώρα/Time 18.00 - 21.00

Διοργάνωση Ανεμόμυαλοι Club
Σάββατο 1 Αυγούστου και ώρα 16:30 Στην  πλατεία 
Αγνώστου Στρατιώτη, θα παίξουμε παιχνίδια ξεχασμένα 
στο χρόνο, για να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι και να μάθουν οι νεότεροι! 
Ελέυθερη Συμμετοχή.
Κυριακή 2 Αυγούστου και ώρα 17:00 Ο Δημοτικός κήπος Ρεθύμνου,  για 
άλλη μία φορά, θα μεταμορφωθεί σ’ένα πολυχώρο με λούνα πάρκ, face paint,  
τοίχο αναρρίχησης, τραμπολίνο, τουρτοπόλεμο , basket, Dj party, εικαστικά 
δρώμενα, διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά όλων των ηλικιών, παρουσιάσεις 
από θεατρικές ομάδες παιδιών και πολλές εκπλήξεις! Η βραδιά θα κλείσει 
με το συγκρότημα “ΣΧΗΜΑ ΛΟΓΟΥ”. Είσοδος: 2€. Τα έσοδα θα διατεθούν 
εξολοκλήρου στον οργανισμό ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

ΑΣ ΠΑΙΞΌΥΜΕ ΓΙΑ ΤΌ ΧΑΜΌΓΕΛΌ

27/9 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού - World Tourism Day Διοργάνωση: 
Δήμος Ρεθύμνης, Σύλλογος Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης.

21/7
Δημοτικός Κήπος Το ΣΥΝΠΟΛΙΣ διοργανώνει 
την 4η Συναυλία αλληλεγγύης. Συμμετέχουν 
αφιλοκερδώς ο Ψαρογιώργης, Στέλιος 
Μπικάκης με το συγκρότημά τους και ο 

μουσικοχορευτικός σύλλογος «Ερωφίλη». Προπώληση: 
5€. Τα έσοδα θα δοθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων Ειδικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου 
Ρεθύμνου και του Συλλόγου Γονέων & Φίλων. ατόμων με 
αυτισμού Ν. Ρεθύμνης. Προπώληση: 5€, Γενική είσοδο: 7€, Παιδιά έως 12 ετών: 
ΔΩΡΕΑΝ. Ώρα 20:30



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΌ ΣΠΙΤΙ ΠΌΛΙΤΙΣΜΌΥ ΜΌΥΣΕΙΌ ΣΥΓΧΡΌΝΉΣ ΤΕΧΝΉΣ ΚΡΉΤΉΣ MUSEUM OF CON-
TEMPORARY ART OF CRETE

11-17
/8

ΌΜΑΔΙΚΉ ΕΚΘΕΣΉ ΖΩΓΡΑΦΙΚΉΣ 
‘’ΤRIP’’
Η Ιερωνυμακη Μαρια  και η Gurgenidze Thamar 

με αφετηρια  τη φαντασια μας συνοδευουν στο “ταξιδι” της 
ζωγραφικης με κολαζ...  Ώρες λειτουργιας: 19:00 - 23:00

18-30
/8

ΠΑΡΑΔΌΣΙΑΚΉ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΉ 
ΌΜΑΔΑ ΧΑΝΙΩΝ
Έκθεση: χειροποίητο κόσμημα, υφαντά 

αργαλειού, χειροποίητα & εικόνες, μουσειακά αντίγραφα. 
Ώρες: 10:00 - 14:00 & 18:00 - 22:00

18-28 
/6

24/7-
2/8

15-22
/7

7-13 
/7

Τσίντζος Αλέξανδρος - έκθεση ζωγραφικής με 
θέμα: “Πορτρέτα & Φιγούρες”.
Ώρες:10-14:00 & 18:00 - 22:00

Παιχνιδοκαμώματα Εργαστήρι Πολιτιστικής 
Εκπαίδευσης- έκθεση με θέμα: “Και το ταξίδι… 
συνεχίζεται!”
Ώρες: 10:00-14:00 & 18:00-22:00

Τεκμαρτές γραμμές
Εκθεση ζωγραφικής του καλλιτέχνη Μανιουδάκη 
Γιάννου.Θεματολογία  Έργων:  Διαμαρτυρία 

ενάντια στα σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά αδιέξοδα, την 
λαθρομετανάστευση, τους βασανισμούς,  τον πόλεμο, τον 
φασισμό, την καταστροφή.

“Πίσω Στην Φωτογράφηση με Φιλμ” Έκθεση 
Φωτογραφίας Nicholas Soumpassakis. Στον 
κόσμο της ψηφιακής εποχής η φωτογραφία του 
φιλμ εξακολουθεί να ζει. “Πίσω στην απλότητα 

της ζωής”  Έκθεση Ζωγραφικής Sirinrampai (Μαρία) 
Prapanthawee. Η έννοια του καλλιτέχνη είναι η απλότητα 
ορατή μέσα από τις καλές τέχνες. Ώρες: 17:00 - 22:30

2/5 -
27/9

2/5 -
26/9

2/5 -
26/9

2/5 -
26/9

2/5 -
26/9

Υπέρβαση της Άβυσσος.
Δεν αναφέρεται το Τζαμί Ιμπραήμ Χαν.
Κάτω από το σημείο που αναφέρεται το ωράριο 
του Μουσείου
Θα πρέπει να προστεθεί:
Τζαμί Ιμπραήμ Χαν: Καθημερινά 9:00 -19:00

Διαλογισμοί στον Δράκο, Sobin Park
Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 10:00 -13:00 & 
17:00-19:00, Δευτέρα κλειστά

Objets Trouves Hijo Nam
Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 10:00 -13:00 & 
17:00 -19:00, Δευτέρ κλειστά

Κυβερνητικός Εθισμός. BongJung Kim
Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 10:00 -15:00, 
Δευτέρα κλειστά

Περίπατος στην Αλήθεια. Maelee Lee
Ωράριο λειτουργίας: 10:00 -13:00 & 19:00 
-21:00, Σαββατοκύριακο 10:00-15:00, Δευτέρα 
κλειστά



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΌ ΚΕΝΤΡΌ ΛΑΙΚΉΣ ΤΕΧΝΉΣ 

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ: πλ. Τεσσάρων Μαρτύρων. ‘Ώρες λειτουργίας 09:00 -14:00.
ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ: Μια ώρα πριν από κάθε εκδήλωση. Τηλ +30 28310 28101.
Παρακαλούμε να προσέρχεστε στο χώρο των εκδηλώσεων τουλάχιστον 20 λεπτά 
πριν την έναρξη της παράστασης.
Απαγορεύεται αυστηρά η μετακίνηση καθισμάτων στους χώρους εκδηλώσεων.
Για την έκδοση φοιτητικών εισιτηρίων, καθώς και για την είσοδο με αυτά στις 
παραστάσεις, παρακαλούμε να επιδεικνύετε τη φοιτητική σας ταυτότητα.
Μετά την έναρξη της παράστασης στο θέατρο Ερωφίλη δεν ισχύουν οι 
αριθμημένες θέσεις.
Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης λόγω κακών καιρικών συνθηκών, 
ανωτέρας βίας κ.τ.λ. οι κάτοχοι θα ενημερωθούν από τον τύπο για την επιστοφή 
ανιτίμου του εισιτηρίου τους ή την τυχόν πραγματοποίηση της εκδήλωσης σε άλλο 
χρόνο. 
Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση στο φρούριο Φορτέτζα, από την οδό 
Κεφαλογιάννηδων και από την Μελισσηνού ως την είσοδο του κάστρου. Για τη 
διευκόλυνση ατόμων με κινητικά προβλήματα παρακαλούμε να ειδοποιείτε το 
Γραφείο Πολιτισμού ή  τα άτομα της προπώλησης για την έκδοση ειδικής αδείας.

ADVANCE TICKET SALES AND INFORMATION MUNICIPAL INFO KIOSK: 
Tessaron Martiron Square. 09:00 - 14:00
FORTEZZA THEATRE EROFILI: One hour prior to each performance.
Tel. +30 28310 28101.
We kindly ask you to come to the area where the performance will take place at 
least 20 minutes before the performance begins. It is forbidden to move chairs in 
the event venue where performances are held.
In the area of the fortess there is a refreshment bar. Please do not bring food or 
drink to the theatre during performance.
Students are kindly requested to present their student cards where purchasing 
tickets and upon entering the theatre.
Once performances have begun, seat numbers in the Theatre Erofili are no 
longer valid. In case of cancellation of a performance due to weather conditions 
or other circumstances, ticket - holders will be informed through the press for 
the return and reimbursement of their ticket or the possibility of postponing the 
performance to another date.
Parking is  strictly prohibited at the Fortress from Kefalogiannidon and Melissinou 
street to the entrance to the castle. People with reduced mobility should contact 
the Municipal Cultural Office or the people who sell tickets for issuing a special 
permit.

2-13
/8

Χειροποίητα διακοσμητικά και κοσμήματα από 
ενεργειακούς λίθους και φυσικά υλικά  κατασκευασμένα 
με πολύ αγάπη, μεράκι και φαντασία και ένας εξ 
ολοκλήρου χειροποίητος διάκοσμος υπόσχεται να σας 
ταξιδέψει στην καρδιά του καλοκαιριού. Έναρξη Κυριακή 2/8/2015 ώρα 18:00. 
Ώρες λειτουργίας 10:00 - 15:00 & 18:00 - 22:00. Στην έκθεση θα υπάρχει 
συμμετοχή του “S Aromatherapy” με χειροποίητα προιόντα από βιολογικά 
αιθέρια έλαια

12Ή ΠΡΌΣΩΠΙΚΉ 
ΚΑΛΌΚΑΙΡΙΝΉ ΕΚΘΕΣΉ  
ΜΑΡΚΌΥ ΠΌΘΌΥΛΑΚΉ’

7-14
/7

Ο Jean-Claude Blaisel από τη Γαλλία, τακτικός επισκέπτης 
του Ρεθύμνου και λάτρης της ιστορικής και θρησκευτικής 
αρχιτεκτονικής του, εμπνεύστηκε από τα ταξίδια του στην 
Κρήτη και παρουσιάζει 13 ακουαρέλες με μερικά από τα πιο 
χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής μας. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν 
στις 8 Ιουλίου. Την έκθεση οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρεθύμνου.  Ώρες 
έκθεσης: 10:00 - 14:00 & 18:00 - 22:00
Jean - Claude Blaisel is a French artist who often visits Rethymnon. Admirer 
of historical and religious architectural styles in our town, he is presenting 13 
watercolor paintings inspired by some of the most known spots in the area. The 
opening will be held on July 8th. Opening hours: 10:00 - 14:00 & 18:00 - 22:00

ΕΚΘΕΣΉ ΖΩΓΡΑΦΙΚΉΣ ΖΑΝ - ΚΛΌΝΤ 
ΜΠΛΕΖΕΛ WATERCOLOR EXHIBITION 
OF JEAN - CLAUDE BLAISEL

22/6-
28/6

ΣΤΈΚΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: Έκθεση φωτογραφίας & ζωγραφικής Ώρες : 
Δευτέρα-Παρασκευή 18:30-22:00 Σάββατο-Κυριακή 10:00-14:00 & 
18:30-22:00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΉΡΌΦΌΡΙΕΣ / INFORMATION
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Διοικητική υποστήριξη:
ΚΕΔΗΡ (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης)

Επιμέλεια προγράμματος:
Μαίρη Κοτσίφη

Υποδοχή - Ταξιθεσία:
Ομάδα Εθελοντών Πολιτισμού

Ο Δήμος και η ΚΕΔΗΡ δε φέρουν καμία 
ευθύνη για τις τιμές των εισιτηρίων.
Ο υπεύθυνος της κάθε παραγωγής 

αναγράφεται με την ένδειξη: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ.



SUMMER

Πρόγραµµα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
∆ήµου Ρεθύµνης 2015

CULTURAL EVENTS PROGRAM

RETHYMNO 2015

Δήµος Ρεθύµνηςwww.rethymno.gr
ΔΉΜΌΣ ΡΕΘΥΜΝΉΣ - Κ.Ε.ΔΉ.Ρ.
Αρκαδίου 50 , Ρέθυμνο 74100
τηλ. +30 28310 40150-52 
MUNICIPALITY OF RETHYMNO - KEDIR
50 Arkadiou str., Rethymno 74100
ph. +30 28310 40150-52

politismos@rethymno.gr | erofilitheater.r@gmail.com


