






















ΟΡΓΑΝΩΣΗ:  ARTRACK

ΟΡΕΣΤΕΙΑ

Μετάφραση: ΔΗΜΗτΡΗΣ ΔΗΜΗτΡιΑΔΗΣ
Διασκευή, σκηνοθεσία: ΓιΑΝΝΗΣ ΧΟυβΑΡΔΑΣ 

Σκηνικά: ΕυΑ ΜΑΝιΔΑκΗ
κοστούμια: ιΩΑΝΝΑ τΣΑΜΗ

Μουσική: ΣτΑυΡΟΣ ΓΑΣπΑΡΑτΟΣ
κίνηση: ΣτΑυΡΟυλΑ ΣιΑΜΟυ

Φωτισμοί: λΕυτΕΡΗΣ πΑυλΟπΟυλΟΣ
βοηθοί σκηνοθέτη: ΣυλβιΑ λιΟυλιΟυ,

ΝικΟλΕτΑ ΦιλΟΣΟΓλΟυ
βοηθός σκηνογράφου: ΘΑλΕιΑ ΜΕλιΣΣΑ
παραγωγός: ΓιΩΡΓΟΣ λυκιΑΡΔΟπΟυλΟΣ

Διεύθυνση παραγωγής: κΑτΕΡιΝΑ ΜπΕΡΔΕκΑ
βοηθός παραγωγής: ΑλΕξΑΝΔΡΑ ΜΟυζΑκιτΗ

Μια συμπαραγωγή της λυκΟΦΩΣ 
με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

πΑιζΟυΝ:
κΩΝΣτΑΝτιΝΟΣ ΜΑΡκΟυλΑκΗΣ, 

κΑΡιΟΦυλλιΑ κΑΡΑΜπΕτΗ, ΝικΟΣ κΟυΡΗΣ, 
ΣτΕΦΑΝιΑ ΓΟυλιΩτΗ, ΝικΟΣ ΨΑΡΡΑΣ, 

ΑλκΗΣτιΣ πΟυλΟπΟυλΟυ, ΔΗΜΗτΡΗΣ πΑπΑΝικΟλΑΟυ,
ιΕΡΩΝυΜΟΣ κΑλΕτΣΑΝΟΣ, κΩΝΣτΑΝτιΝΟΣ ΑβΑΡικιΩτΗΣ,

ΣυΡΜΩ κΕκΕ, ΧΡιΣτιΝΑ ΜΑξΟυΡΗ, πΟλυΔΩΡΟΣ βΟΓιΑτζΗΣ

IΟΥΛΙΟΣ
ΔΕυτΕΡΑ
21:30
JULY
ΜΟNDAY

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 17 €  •  ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 12 €
ΦΟΙΤΗΤέΣ, ΜαθΗΤέΣ & ανέΡγΟΙ: 12 €  

ΠαΙδΙκΟ (5-11έΤΩν): 12 €

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRΕ

Μπορεί να καταπολεμηθεί, ακόμα και να καταργηθεί η βία; Με τι μέσα; Είναι ένα 
επίκτητο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης ή ένα εγγενές συστατικό της 
φύσης της; Από που προέρχεται η οικογενειακή βία και ποια είναι σχέση της με την 
κοινωνική βία; Μπορεί να υπάρξει ιστορική εξέλιξη χωρίς την βία;
Ένα «κλειστό κύκλωμα» ιστορικών προσώπων με πανίσχυρους αλλά σκοτεινούς 
οικογενειακούς δεσμούς επιφέρει και βιώνει την κατάλυση ενός πρωτόγονου κρά-
τους χωρίς εγγυήσεις δικαίου που βασίζεται στη βία, και το πέρασμα σε ένα κρά-
τος δικαίου που βασίζεται στην ειρήνη και τη δημοκρατία, χωρίς όμως εγγυήσεις 
κατάκτησης της πολυπόθητης εσωτερικής ισορροπίας, ελευθερίας, και προσωπι-
κής ευτυχίας.  Μια σφιχτή ομάδα 12 εκλεκτών ηθοποιών μοιράζεται όλους τους 
ρόλους της τριλογίας του Αισχύλου ΟΡΕΣτΕιΑ, συμπεριλαμβανομένου του Χορού, 
και στα τρία έργα. Με τα ελάχιστα δυνατά σκηνικά μέσα αλλά με όλες τις δυναμι-
κές της ατομικής, οικογενειακής, πολιτικής και κοινωνικής βίας, αφηγούνται τον 
κύκλο αίματος μιας οικογένειας ως τον ιστορικό κύκλο ενός έθνους που πρέπει να 
θυσιάσει τα παιδιά του προκειμένου να ξαναγεννηθεί. Όμως η αναγέννηση που 
βασίζεται σε πολιτικοκοινωνικά οράματα χωρίς την γονιμοποιητική ευλογία της 
οικογενειακής αγάπης δεν φέρνει απαραίτητα την λύτρωση.
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AIΣΧΥΛΟΥ / ΑΕSCHYLUS

OreStΕia

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: PROSPERO

BABEΛ

concert

Μουσικοί:
πιάνο, ενορχηστρώσεις: ΘΕΜΗΣ κΑΡΑΜΟυΡΑτιΔΗΣ

τσέλο, βοηθός ενορχηστρωτή: ΑΡΗΣ ζΕΡβΑΣ 
πλήκτρα, Ακορντεόν: ΓιΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗτΡιΑΔΗΣ

Μπάσο ηλεκτρικό - κοντραμπάσο: ΓιΩΡΓΟΣ ΜπΟυλΝτΗΣ  
τύμπανα: ΜΑΝΩλΗΣ ΓιΑΝΝικιΟΣ 

τρομπέτα: πΕΡικλΗΣ ΑλιΩπΗΣ
κλαρινέτο - Σαξόφωνο: ΓιΩΡΓΟΣ κΑΣτΑΝΟΣ 

λαούτο, λάφτα, Μπουζούκι, Μαντολίνο: NικΟΣ ΜΕΡΜΗΓκΑΣ  

Επιμέλεια προγράμματος:  ΓΕΡΑΣιΜΟΣ ΕυΑΓΓΕλΑτΟΣ
Ενορχηστρώσεις: ΘΕΜΗΣ κΑΡΑΜΟυΡΑτιΔΗΣ

Σκηνοθετική επιμέλεια: ΑΓΓΕλΟΣ τΡιΑΝτΑΦυλλΟυ
βοηθός ενορχηστρωτή: ΑΡΗΣ ζΕΡβΑΣ

Ακουστικός Σχεδιασμός: ΓιΑΝΝΗΣ πΑξΕβΑΝΗΣ 
& βΑΣιλΗΣ ΜιΧΑΗλιΔΗΣ 

Σχεδιασμός & εκτέλεση φωτισμών: 
ΑλΕξΑΝΔΡΟΣ πΡΟΔΡΟΜΟυ

Hχολήπτες: ΓιΑΝΝΗΣ πΑξΕβΑΝΗΣ & ΑΝτΩΝΗΣ ζΑΧΟπΟυλΟΣ
Σχεδιασμός Video: ΧΡΗΣτΟΣ ΓκιΝΗΣ

Artwork: κΩΝΣτΑΝτιΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝτΑΣ
Φωτογραφίες: ΔΗΜΗτΡΗΣ ΣκΟυλΟΣ

IΟΥΛΙΟΣ
τΡιτΗ
21:30
JULY
TUΕSDAY

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 15 € • ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 13 €
ΦΟΙΤΗΤΙκΟ, ανέΡγΩν, ΠΟΛΥΤέκνΩν, αΜέα: 13 €

Ύστερα από τις sold out παραστάσεις 
του χειμώνα που συζητήθηκαν όσο 
λίγες στην Αθήνα η Νατάσσα Μποφί-
λιου, ο Θέμης καραμουρατίδης και ο 
Γεράσιμος Ευαγγελάτος παρουσιά-
ζουν την ξεχωριστή βΑβΕλ το καλο-
καίρι στο Ρέθυμνο. Η πιο δυναμική 
τριάδα της σύγχρονης μουσικής και 
μία από τις πιο πετυχημένες παραστά-
σεις της χρονιάς, δίνουν ραντεβού με 
τους φίλους τους την τρίτη 19 ιουλίου, 
στον λόφο Φορτέτζας, στο Ρέθυμνο. 
Θα συστήσουν τα νέα τραγούδια του 
ομώνυμου δίσκου στους χιλιάδες 
θαυμαστές τους  αλλά θα παρουσι-
άσουν και όλες οι μεγάλες επιτυχίες 
της πορείας τους καθώς και σοφά 
επιλεγμένες διασκευές σπουδαίων 
τραγουδιών, δημιουργώντας συνειρ-
μικά μικρές θεματικές ενότητες, σε 
ένα πρόγραμμα που έκλεψε καθολικά 
τις εντυπώσεις κοινού και κριτικών 
την σεζόν που μας πέρασε.

19 θέΜΗΣ καΡαΜΟΥΡαΤΙδΗΣ • γέΡαΣΙΜΟΣ έΥαγγέΛαΤΟΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ/ CONCERT

λΟΦΟΣ ιΜπΡΑΗΜ ΧΑΝ
IMBRAIM HAN HILL
FORTEZZA

ναΤαΣΣα ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ 

Ο κΟΥΡέαΣ ΤΗΣ ΣέΒΙΛΛΗΣ

κείμενο - Σκηνοθεσία:  κΑΡΜΕΝ ΡΟυΓΓΕΡΗ, 
Σκηνικά - kοστούμια: ΧΡιΣτιΝΑ κΟυλΟυΜπΗ, κιΝΗΣΗ-

Xορογραφίες - φωτισμοί:  πΕτΡΟΣ ΓΑλλιΑΣ, ΔιΑΣκΕυΗ-
Ενορχήστρωση:  ΑΜβΡΟΣιΟΣ βλΑΧΟπΟυλΟΣ,

ΡΕΝτΟΝΑ κΟλΑ, 
Στίχοι & επιλογή μελωδιών:  ΑΝΔΡΕΑΣ κΟυλΟυΜπΗΣ, 

Διδασκαλία τραγουδιών:  ΑΝΔΡΕΑΣ κΟυλΟυΜπΗΣ

παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί:
βΑΡΘΑλιτΗΣ ΑΝτΩΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΑκΗ κΑτΕΡιΝΑ, 

ΔΕΣπΟιΝΑ πΟλυκΑΝΔΡιτΟυ, ΝικΟλΑΟυ ΓιΑΝΝΗΣ, 
πΑπΑΔΑκΗΣ ΑΝτΩΝΗΣ, ΣτΑυΡΑκΟυΔΗΣ ΝικΟΣ, 

τΣιτΣΟυ πΑΝΑΓιΩτΑ, ΧΟΝΔΡΟΓιΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕλΟΣ

IΟΥΛΙΟΣ
TEτΑΡτΗ
21:00
JULY
WEDNESDAY

tiMH eiΣΙΤΗΡΙΟΥ / tiCKet: 10 € 

Όλα ξεκίνησαν στο πράντο, μια μικρή πόλη της ισπανίας πολλά χρόνια πρίν, όταν 
η Ροζίνα, ένα χαριτωμένο κορίτσι απ’ τη Σεβίλλη είχε πάει να επισκεφθεί μια θεία 
της. Δεν είχε προλάβει να μπει στο σπίτι όταν ξαφνικά αντίκρισε τον κόμη Αλμαβί-
βα, που έτυχε να περνάει από κει. Αυτό ήταν! Μια ματιά ανάμεσα σ’ ένα αγόρι και 
ένα κορίτσι και η αγάπη της ιστορίας μας έχει κιόλας γεννηθεί...
λίγες μέρες αργότερα ο Αλμαβίβα στέλνει προξενήτρα στο Γέρο-Μπάρτολο,  τον 
κηδεμόνα της Ροζίνας, για να ζητήσει το χέρι της. Εκείνος όμως αρνείται!
τότε ο κόμης αποφασίζει να τη βρει μόνος του και με τη βοήθεια του Φίγκαρο, 
του ξακουστού κουρέα της Σεβίλλης... το έργο  διασκευασμένο με την μεγαλύτερη 
δυνατή  προσοχή, κρατάει τα πιο μελωδικά μέρη της όπερας και  μετατρέπει  τις 
άριες και τα φωνητικά σύνολα, σε τραγούδια, δημιουργώντας   μια όμορφη  μου-
σική θεατρική εικόνα.
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KaΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ

theatre for children

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

CORONET

Μετάφραση: ΕΡΑτΩ τΑττΗ                                                                                                                            
Σκηνοθεσία: ΓιΩΡΓΟΣ ΟικΟΝΟΜΟυ
Διασκευή: ΑΝΑΣτΑΣιΑ πΑπΑΣτΑΘΗ      

Σκηνικά – κοστούμια: ΕιΡΗΝΗ πΑΓΩΝΗ                                                                                                                        
βοηθός σκηνοθέτη: ΓιΩΡΓΟΣ πΑπΑΝΔΡΕΟυ      

 
παραγωγή: ΘΕΑτΡΟ CORONET & MOgUL THEATER 

 
Στο  ρόλο του  Caveman ο 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ

IΟΥΛΙΟΣ
πΕΜπτΗ
21:30
JULY
TΗURSDAY

Εννέα χρόνια τώρα ο Caveman έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. 
Στην Ελλάδα τον έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 270.000 
θεατές ενώ σε ολόκληρο τον κόσμο πάνω από 15.000.000 θεα-
τές. O Θανάσης βισκαδουράκης προσθέτει την προσωπική 
του σφραγίδα σ΄ έναν από τους πιο επιτυχημένους θεατρι-
κούς ρόλους των τελευταίων δεκαετιών...
 
Όλοι μέσα μας κρύβουμε έναν Caveman και αυ-
τός είναι ο λόγος της απόλυτης ταύτισης με τον 
ήρωα. Μέσα από τα δικά του μάτια συνειδη-
τοποιήσαμε ότι το μυστικό της συμβίωσης 
κρύβεται στην κατανόηση της διαφο-
ρετικότητας μεταξύ των ανδρών και 
των γυναικών... 
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rOB BeCKer

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRΕ

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 15 € • ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 10 €
ΦΟΙΤΗΤέΣ - ανέΡγΟΙ καΙ ανΩ ΤΩν 65: 12 €

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

OΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διδασκαλία Ερμηνείας Αρχαίου κειμένου,

Σκηνικός χώρος, Σκηνοθεσία, Μετάφραση: 
ΔΗΜΟΣ ΑβΔΕλιΩΔΗΣ

Μακέτες, κοστούμια: ΑΡιΣτΕιΔΗΣ πΑτΣΟΓλΟυ
Σκηνογραφικός σχεδιασμός κλεψύδρας: 

ΜΟυΣΕιΟ ΑΡΧΑιΑΣ τΕΧΝΟλΟΓιΑΣ κΩΣτΑΣ κΟτΣΑΝΑΣ 
Μεταγραφή στην Αγγλική γλώσσα - Επιμέλεια υποτιτλισμού: 

ΑΜΑλιΑ κΟΝτΟΓιΑΝΝΗ

ΣΩκΡΑτΗΣ:βΑΣιλΗΣ κΑΡΑΜπΟυλΑΣ 
ΜΕλΗτΟΣ: ΓιΑΝΝΗΣ κΟλΟϊ

Διεύθυνση παραγωγής: ΑΘΗΝΑ ζΩτΟυ
Boηθοί σκηνοθέτη: ΓιΩΡΓΟΣ ΝικΟπΟυλΟΣ, 

ΔΑΝΑΗ ΡΟυΣΣΟυ, ΕιΡΗΝΗ ζΑΡΡΑ
Φωτογραφίες: κΟΡΝΗλιΑ ΣιΔΗΡΑ

υπό την αιγίδα του
κΡΑτικΟυ ΘΕΑτΡΟυ βΟΡΕιΟυ ΕλλΑΔΟΣ

IΟΥΛΙΟΣ
πΑΡΑΣκΕυΗ
21:30
JULY
FRIDAY

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 15 € • ΦΟΙΤΗΤΙκΟ - ανέΡγΩν: 12 €
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 12 €  ΦΟΙΤΗΤΙκΟ - ανέΡγΩν 10 €

Η παράσταση του πολυβραβευμένου Δήμου Αβδελιώδη,που καθήλωσε χιλιάδες 
θεατές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σ’ όλη την Ελλάδα, τη Ρουμανία, 
την κύπρο και το βιετνάμ, όπου αποθεώθηκε από το διεθνές διπλωματικό σώμα 
στην  Όπερα του Ανόι και έγινε παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός αναδεικνύοντας 
την αρχαία ελληνική γλώσσα, σε ζωντανή, οικεία και φυσική γλώσσα, για πρώτη 
φορά ύστερα από 2500 χιλιάδες χρόνια.
Η αυθεντική αυτή Αναπαράσταση της πιο συγκλονιστικής δίκης στην ιστορία του 
πολιτισμού, κάνουν την παρακολούθηση της για τους θεατές, μια μοναδική βιωμα-
τική εμπειρία, έχοντας την αίσθηση ότι ζουν μέσα στην πραγματική ατμόσφαιρα 
εκείνης της μέρας της δίκης, κι όπου ο Σωκράτης και ο Μέλητος ενσαρκώνονται 
μπροστά τους ζωντανά.  
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ΠΛαΤΩνα / PLatO

στην Αρχαία γλώσσα, με ελληνικούς & αγγλικούς  υπέρτιτλους

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRΕ

AΠΟΛΟγΙα ΣΩκΡαΤΗ

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΡΗΤΗΣ
Δραματουργική επεξεργασία, σύνθεση κειμένων:

ΟΜΑΔΑ ιΔΕΑ (κΩΣτΑΣ ΓΑκΗΣ, κΩΝ/ΝΟΣ ΜπιΜπΗΣ, 
ΑΘΗΝΑ ΜΟυΣτΑκΑ) κΑι ΔΗΜΗτΡΗΣ ζΟυΓκΟΣ

Σκηνοθεσία - Μουσική: κΩΣτΑΣ ΓΑκΗΣ
Sound Designer - Μουσικός επί Σκηνής: 

ΣτΕΦΑΝΟΣ τΟΡτΟπΟΓλΟυ
Σκηνικά: πΑΝΑΓιΩτΑ κΟκκΟΡΟυ

κοστούμια: βΑΣιλικΗ ΣυΡΜΑ
Φωτισμοί: κΑτΕΡιΝΑ ΜΑΡΑΓκΟυΔΑκΗ

 
πρωταγωνιστούν:

ΑΝτΩΝΗΣ κΑΦΕτζΟπΟυλΟΣ
ΓΕΡΑΣιΜΟΣ ΓΕΝΝΑτΑΣ

ΓιΩΡΓΟΣ πυΡπΑΣΟπΟυλΟΣ
ΕυΑΓΓΕλιΑ ΜΟυΜΟυΡΗ

ΓιΑΝΝΗΣ ΔΡΑκΟπΟυλΟΣ
ΘΑΝΟΣ τΟκΑκΗΣ

IΟΥΛΙΟΣ
ΔΕυτΕΡΑ
τΡιτΗ
21:30
JULY
ΜΟΝDAY
τUESDAY

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 15 €  •  ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 12 € 
ΠαΙδΙκΟ, ΦΟΙΤΗΤΙκΟ, ΤΡΙΤέκνΟΙ, ΠΟΛΥΤέκνΟΙ, 

ανέΡγΟΙ, ανΩ ΤΩν 65, αΜέα 67%: 12 €, ΙΣΧΥΟΥν έΙΣΙΤΗΡΙα Ογα, 
ΗΛέκΤΡΟνΙκΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: www.viva.gr

Ένας ξεκαρδιστικός ύμνος στο συνολικό 
έργο του Αριστοφάνη.
Μέσα σε μιάμιση ώρα, με καταιγιστι-
κούς ρυθμούς παρουσιάζονται μπροστά 
στα μάτια του κοινού όλοι οι σπουδαίοι 
ρόλοι, οι κεντρικές συμβάσεις, τα μοτίβα 
και η δημιουργική ευφυΐα του πατέρα 
της κωμωδίας.
 
Ο Αριστοφάνης πεθαίνει πάνω σε μια 
πρόβα τη στιγμή ενός έντονου διαπλη-
κτισμού με τους ηθοποιούς του και 
πηγαίνοντας στον Άδη προσπαθεί να 
πείσει τους θεούς του κάτω κόσμου να 
του χαρίσουν μια εβδομάδα ζωής, ώστε 
να ανεβάσει το τελευταίο έργο του και 
…..το πανηγύρι αρχίζει.
 
Έργα και ημέρες του μεγάλου μας 
κωμικού παρελαύνουν επί σκηνής, σε 
ένα ξεκαρδιστικό, δροσερό αλλά και 
συγκινητικό έργο, ανακατεύοντας με 
μαεστρία όλα τα ύφη της κωμωδίας!
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ΑriStOPHaNeS

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRΕ

αΡΙΣΤΟΦανΙαδα

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ:  AΦΟΙ ΤΑΓΑΡΗ
Μετάφραση:  κ.Χ. ΜυΡΗΣ

Σκηνοθεσία - διασκευή: ΓιΩΡΓΟΣ κιΜΟυλΗΣ
Σκηνικά: ΓιΩΡΓΟΣ πΑτΣΑΣ

κοστούμια:  ΣΟΦιΑ ΝικΟλΑϊΔH
Μουσική:  ΓιΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΟυ

Στίχοι:  ιΣΑΑκ ΣΟυΣΗΣ
Φωτισμοί: λΕυτΕΡΗΣ πΑυλΟπΟυλΟΣ

Χορογραφίες: ΕλπιΔΑ ΝιΝΟυ & ΘΑΝΑΣΗΣ ΓιΑΝΝΑκΟπΟυλΟΣ
Μουσική διδασκαλία: πΑΝΑΓιΩτΗΣ τΣΕβΑΣ

Δημόσιες σχέσεις: ΜΑΡΕΝΑ κΑΔιΓιΑΝΝΟπΟυλΟυ
παραγωγή: ΑΦΟι τΑΓΑΡΗ

 παίζουν:
ΓιΩΡΓΟΣ κιΜΟυλΗΣ (πλούτος & πενία), 

ΓιΑΝΝΗΣ ΜπΕζΟΣ (Χρεμύλος), 
πΕτΡΟΣ ΦιλιππιΔΗΣ (καρίων), 

τΑΣΟΣ ΓιΑΝΝΟπΟυλΟΣ (βλεψίδημος, Δίκαιος, Γριά, Ερμής), 
ΑλΜπΕΡτΟ ΦΑϊΣ (Συκοφάντης & ιερέας)

 Χορός: 
ΔΑβΑκΗ βΕΡΟΝικΑ, ζιΣΑκΗΣ ΕυΘυΜΗΣ, ζΟυΓΑΝΕλΗΣ 

ΑλΕξΑΝΔΡΟΣ, κΑτΣΩλΗΣ πΑΝΑΓιΩτΗΣ, ΜΑΟυτΣΟυ 
κΑτΕΡιΝΑ, ΣπΑτιΩτΗ ΧΡιΣτιΝΑ, ΣτΑΣιΝΟπΟυλΟυ ΝτΕΝιΑ, 
τΣΑβΑ ΕιΡΗΝΗ, τΣιΜπΡικιΔΟυ ΕλΕΝΗ, τΣΟυΡΗΣ ΓιΩΡΓΗΣ, 

ΧιΩτΗΣ ΧΑΡΗΣ

IΟΥΛΙΟΣ
τΕτΑΡτΗ
21:30
JULY
WEDNESDAY

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 20 €
ΠαΙδΙα, ΦΟΙΤΗΤέΣ, ανέΡγΟΙ, ΠΟΛΥΤέκνΟΙ, α.Μ.έ.α. κ.α.: 15 €

Ο Χρεμύλος, πνιγμένος στα χρέη, αναζητά στο Μαντείο των Δελφών χρησμό για 
τον σωστό τρόπο να μεγαλώσει το γιο του: τίμιο και φτωχό ή πλούσιο και απατεώ-
να; Η πυθία, όπως πάντα ομιχλώδης, τον προτρέπει να πάρει σπίτι του τον πρώτο 
που θα συναντήσει αποχωρώντας από το Μαντείο. Αυτός είναι ένας τυφλός γέρος, 
ο Θεός πλούτος, τιμωρημένος από τον Δία για να μη βλέπει που μοιράζει τα πλού-
τη, ο οποίος αρνείται να θεραπευτεί γιατί φοβάται την οργή του Θεού. Μεταπείθε-
ται ωστόσο από τον Χρεμύλο και τον υπηρέτη του, καρίωνα , ώστε να διαθέτει τον 
πλούτο σε όσους τον αξίζουν και όχι στους φαύλους ρήτορες και τους απατεώνες. 
Η θεά πενία παρεμβαίνει και προσπαθεί να πείσει πως ο πλούτος θα καταστρέψει 
τους πολίτες, μιας και οι φτωχοί θα επαναπαυθούν, με αποτέλεσμα να γίνουν τε-
μπέληδες. Εξανίστανται επίσης όλοι οι επιτήδειοι -των ιερέων μη εξαιρουμένων- 
οι οποίοι χάνουν τα προνόμιά τους.
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ / ariStOPHaNeS

WeaLtH

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRΕ

ΠΛΟΥΤΟΣ

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΜΕΘΕξΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓωΓΕΣ

Διασκευή Σκηνοθεσία: τζΟΗΣ ΕΰΕιΔΗ
Μουσική: ΜΑΡιΑ ΡΕΜπΟυτΣικΑ

κουστούμια: ΕλΕΝΗ ΨυΡΡΑ
Σκηνικά: ΧΡΗΣτΟΣ κΑπΝιΣΗΣ

καλλιτεχνική επιμέλεια: τΡιπΟΔΗΣ ΧΡΗΣτΟΣ        
                                                                                                                

πΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ
 ΧΡΗΣτΟΣ τΡιπΟΔΗΣ, ΔΗΜΗτΡΗΣ ζΩΓΡΑΦΑκΗΣ,ΓιΩΡΓΟΣ 
ΓΕΡΟΝτιΔΑκΗΣ, ΕιΡΗΝΗ ΨυΧΡΑΜΗ,ΜΑΡιΑ ΘΩΜΑ,ΜΑΡιΑ 

κΑΡΑκιτΣΟυ κΑι Ο πΑΝΑΓιΩτΗΣ κΑΡΜΑτΗΣ
  

IOYΛΙΟΣ
πΕΜπτΗ
21:00
JULY
THURSDAY

tiMH eiΣΙΤΗΡΙΟΥ / tiCKet: 8€
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 7 €

Η παιδική σκηνή του Χρήστου τριπόδη  παρουσιάζει , το αριστούργημα του 
Όσκαρ Ουάιλντ, «Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας» σε μια ολοκαίνουρια διασκευή 
και σκηνοθεσία της τζόης Εΰείδη. Ένας πρίγκιπας και ένα χελιδόνι. Ο πρίγκιπας 
στέκεται σε ένα βάθρο σε μια πλατεία και όλοι τον καμαρώνουν γιατί είναι 
σκεπασμένος με χρυσό και πολύτιμους λίθους. Είναι ο «ευτυχισμένος πρίγκιπας» 
λένε όλοι, αλλά είναι πράγματι έτσι; πόσο μπορεί να συνδεθεί ένα χρυσό άγαλμα 
με ένα χελιδόνι που ετοιμάζεται να πετάξει στην Αίγυπτο για να ξεχειμωνιάσει; 

τι μπορεί να συνδυάσει δύο τελείως ανόμοια 
πλάσματα; τι ρόλο παίζει ο περίγυρος μια 

απελπισμένης, φτωχής και 
δίχως όνειρα πόλης; 
το παραμύθι αυτό 

είναι ένα ύμνος στη 
ζωή, στη φιλία και 

στη φιλανθρω-
πία.. Άλλωστε 
«το να ζεις 
είναι το πιο 
σπάνιο πράγμα 

στον κόσμο.. Οι 
περισσότεροι 
άνθρωποι απλά 
υπάρχουν», 
όπως είπε ο 
Oscar Wilde.
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OSCar WiLDe

O έΥΤΥΧΙΣΜένΟΣ ΠΡΙγκΗΠαΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

theatre for children

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

NUEVO PRODUCTIONS

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 12 €
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 10 €

30

ΣΥΝΑΥΛΙΑ/ CONCERT

λΟΦΟΣ ιΜπΡΑΗΜ ΧΑΝ
IMBR AIM HAN HILL
FORTEZZ A

Ο κορυφαίος Έλληνας κιθαρίστας παναγιώτης Μάργαρης έχοντας στο ενεργητικό 
του 14 προσωπικούς δίσκους, πολλά μουσικά βραβεία και περισσότερες από 1500 
συναυλίες, θα μας ταξιδέψει στους μαγικούς ήχους της κλασικής κιθάρας.
Ένα ρεσιτάλ του διεθνούς φήμης δεξιοτέχνη, ο οποίος θα ερμηνεύσει κομμάτια 
τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην πρόσφατη δισκογραφική του δουλειά “Με τη 
μαγεία της κιθάρας”. Θα ακουστούν 
συνθέσεις σπουδαίων δημιουργών 
(Ennio Morricone, Erik Satie, Carlos 
gardel, Peter Tchaikovsky κ. α).
Θα ερμηνεύσει επίσης, διασκευές 
του σε ιστορικά τραγούδια της διε-
θνούς Rock μουσικής σκηνής (Hotel 
California, The show must go on, 
Paint it black, People are strange) τα 
οποία συμπεριέλαβε στο  άλμπουμ 
“Rock of my soul”, δικές του συνθέ-
σεις καθώς και τραγούδια μεγάλων 
Ελλήνων και ξένων δημιουργών.
Μαζί του η εξαιρετική νέα ερμηνεύ-
τρια Ειρήνη τζαμτζή.

concert

ΠαναγΙΩΤΗΣ ΜαΡγαΡΗΣ
Μέ ΤΗ ΜαγέΙα ΤΗΣ κΙθαΡαΣIOYΛΙΟΣ

ΣΑββΑτΟ
21:30
JULY
SATURDAY

Ερμηνεύει η Ειρήνη Τζαμτζή



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΔΗΜΗΡΗΣ &ΘΟΔωΡΗΣ ΜΑΡΑΣΟΥΛΗΣ

Μετάφραση - Απόδοση - Σκηνοθεσία
 ΝIΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ

(βασισμένο στην Γαλλική κωμωδία του Μαρκ Καμολετί 
“Pyjama Pour sIx”)

πρωταγωνιστούν  
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ 

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡIΤΣΟΥ
πΗΝΕΛΟπΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟπΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΟΜπΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ

ΜΑΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

AΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΔΕυτΕΡΑ
21:15
AUGUST
MONDAY

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 15 €
αΜέα - ανέΡγΟΙ - ΦΟΙΤΗΤέΣ: 12 €

Η θεότρελη, ανατρεπτική, ξεκαρδιστική κωμωδία της χρονιάς “κόκο...Μπλόκο” έρ-
χεται να ταράξει τα ήσυχα βράδια του καλοκαιριού σας!
τι συμβαίνει  οταν ο Μάνος, ο πάνος, η Άνια, η Μάνια, η βάνια και η Μαρίνα βρίσκο-
νται στη Φολέγανδρο; Ασταμάτητες παρεξηγήσεις και ανατροπές μέχρι το τέλος.
6μελής θίασος, μπαλέτα και δελφίνια!!!

1
νΙκΟΥ ΜΟΥΤΣΙνα

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRΕ

KOKOMΠΛΟκΟ

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ:  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΜΕΘΕξΙΣ 2010»

Θεατρική διασκευή/σκηνοθεσία: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΡΥΣΟΜΑΛΗ
Σκηνικά- Κοστούμια: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤζΙΚΩΦ

προβολές 3D και Video art: ΣπΥΡΟΣ ΡΑΣΙΔΑΚΗΣ, 
ΑΛΕξΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΡΕπΑΣ

Μουσική: ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Στίχοι Τραγουδιού: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΡΥΣΟΜΑΛΗ

Φωτισμοί: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
Επιμέλεια κίνησης: ΚΙΚΗ ΜπΑΚΑ

Βοηθός Σκηνοθέτη: Α΄ ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΡΕΚΑΣ,  Β΄ 
ΕΛΕΑΝΝΑ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗ

Κατασκευή Σκηνικών: πΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑζΑΡΙΔΗΣ, 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΚΚΗΣ

 ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤζΟΓΙΑΝΝΗΣ,  ΑΡΙΕΤΤΑ ΜΟΥΤΟΥΣΗ,  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ,  ΒΙΚΥ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ,  
ΑΛΕξΑΝΔΡΟΣ ΒΑΡΘΗΣ,  ΑΓΓΕΛΙΚΗ πΑΣπΑΛΙΑΡΗ,  

ΑΡΕΤΗ ΤΙΛΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ πΑΓΚΑΛΗ, ΕΛΕΑΝΝΑ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗ, 
πΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ,  ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΒΑΚΗΣ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
TΡιτΗ
21:30
AUGUST
TUESDAY

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 12€
ΠαΙδΙκΟ: 10 €

το  «θρυλικό»  καπλάνι της βιτρίνας «ζωντανεύει» για πρώτη φορά στο θέατρο   
και περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα. Η μεγάλη θεατρική επιτυχία της χρονιάς «το 
καπλάνι της βιτρίνας», το εμβληματικό έργο της Άλκης ζέη , που αγαπήθηκε από 
μικρούς και μεγάλους  περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα,  σε μία εξόχως προσεγμένη,  
άρτια καλλιτεχνικά και αισθητικά παράσταση, αντάξια του κλασικού πλέον μυθι-
στορήματος, με 11 καταξιωμένους και ταλαντούχους  ηθοποιούς  και  συντελε-
στές, με προβολές 3D και Video art, που συνθέτουν ένα ονειρικό σκηνικό κατα-
σκευασμένο από τον κορυφαίο σκηνογράφο και ενδυματολόγο Γιάννη Μετζικώφ,  
με τις εξαίσιες μουσικές του Μιχάλη Αβραμίδη,  μας μεταφέρουν  στο λαμαγάρι,  
στο ‘’σκηνικό’’ των παιδικών χρόνων της Άλκης ζέη και κυρίως  στα συναισθή-
ματα, την ψυχή και την αθωότητα των δυο μικρών κοριτσιών, της Μέλιας και της 
Μυρτώς, χαρτογραφώντας το καλοκαίρι  του 1936.

2
αΛκΗ ΖέΗ

ΤΟ καΠΛανΙ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙναΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

theatre for children

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
τΕτΑΡτΗ
21:30
AUGUST
WEDNESDAY

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

ΑΦΟΙ ΤΑΓΑΡΗ

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 20 €
ΠαΙδΙκΟ, ΦΟΙΤΗΤΙκΟ, ανέΡγΩν, 
ΠΟΛΥΤέκνΩν. αΜέα κΛΠ.: 15 €

3

MΠΑΛΕΤΟ / BALLET

Μετά από τις sold out παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο πειραιά, το διασημότερο 
μπαλέτο όλων των εποχών, το αριστούργημα του πιοτρ Ίλιτς τσαϊκόφσκι, η λίμνη 
των κύκνων του φημισμένου «Russian Ballet Theater», φιλοξενείται για λίγες παρα-
στάσεις σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας.  Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε 
το βραβευμένο και διάσημο «Russian Ballet Theater», μια από τις πιο αναγνωρίσι-
μες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Η λίμνη των κύκνων, η πιο συγκι-
νητική ιστορία αγάπης του κλασικού χορού,  είναι το μπαλέτο, το οποίο διαχρονικά 
συναρπάζει και γοητεύει το κοινό (παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 4 Μαρτίου 
του 1877 στο θέατρο Μπολσόι και έκτοτε δεν έχει σταματήσει να συναρπάζει τον 
κόσμο). την ίδια στιγμή αποτελεί την υπέρτατη πρόκληση στην καριέρα των χορευ-
τών, αφού οι δεξιοτεχνικές ικανότητες και ο λυρισμός που απαιτούνται για την ολο-
κληρωμένη ερμηνεία του, είναι σχεδόν πέρα από τα ανθρώπινα όρια.  παράλληλα, 
πρόκειται για ένα αυτόνομο μουσικό έργο μεγάλων ερμηνευτικών απαιτήσεων, με 
αγαπημένες μελωδίες που αιχμαλωτίζουν και σαγηνεύουν τις αισθήσεις.

Η ΛΙΜνΗ ΤΩν κΥκνΩν
rUSSiaN BaLLet tHeater

SWAN LAKE   •   ballet

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ:  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛωΝ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΧΑΝΙωΝ

Σκηνοθεσία: ΑΘΑΝΑΣΟπΟυλΟΣ ΝΑΣΟΣ
Φωτογραφία, αφίσα: πΑπΑΔΗΜΗτΡιΟυ ξΕΝιΑ

Σκηνικά: κΑτιΕ ΜΑΝΩλΗΣ, κΑΝτΑΝΟλΕΩΝ ΕυτυΧΗΣ, 
ΜπΟυζΑκΗΣ ΑπΟΣτΟλΟΣ

τραγούδι: κΟκΟτΣΑκΗ ΕλΕυΘΕΡιΑ
κιθάρα: κΑπΝιΣΑκΗ ΑΘΗΝΑ

Μακιγιάζ: βΕΡιβΑκΗ ΧΡιΣτιΝΑ

παίζουν:
ΑΘΑΝΑΣΟπΟυλΟυ ΕλΕΝΑ, βΟλΑΝΗ ΧΡυΣΑ

κΑΝιτΣΑκΗ ΓιΟυλΑ, κΑπΝιΣΑκΗ ΑΘΗΝΑ
κΑΡΑβΑΣιλΕιΑΔΗ ΝτΕΝιΑ, κΟκΟτΣΑκΗ ΕλΕυΘΕΡιΑ

κυΡιΑκΟπΟυλΟυ ΕΜΜΑΝΟυΕλΑ, βΕΡΟΝικΗΣ κΩΣτΑΣ
βΟΡΝιΩτΑκΗΣ ΓιΩΡΓΟΣ, κΑΝτΑΝΟλΕΩΝ ΕυτυΧΗΣ

ΜπΟυζΑκΗΣ ΑπΟΣτΟλΟΣ, ΝικΟλΑκΑκΗΣ ΔΗΜΗτΡΗΣ
ξΑΝΘΟυΔΑκΗΣ ΝΕκτΑΡιΟΣ, πΑτΕΡΑκΗΣ ΓιΑΝΝΗΣ

 

AYΓΟΥΣΤΟΣ
πΕΜπτΗ
21:15
JULY
THURSDAY

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 € • ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 7 €
ΜέΙΩΜένΟ: ανέΡγΩν, ΜαθΗΤΩν, ΦΟΙΤΗΤΩν, ΟΠΛΙΤΩν, 

ανΩ ΤΩν 65, αΜέα, ΤΡΙΤέκνΩν, ΠΟΛΥΤέκνΩν κ.ά.: 7 €

τα «κόκκινα Φανάρια», δεν είναι από τα έργα που βλέπει κανείς κάθε μέρα. Χρη-
σιμοποιεί ένα συνηθισμένο αλλά και άγνωστο ψυχολογικό θέμα της σύγχρονης 
ζωής, που ο κόσμος το αντιμετωπίζει ανάλογα με την αντίληψή του: τους κακόφη-
μους οίκους και τις «γυναίκες ελευθερίων ηθών», που ζουν και αναπνέουν μέσα 
σε μια ατμόσφαιρα φαινομενικά χωρίς ηθική, χωρίς ελπίδα λυτρώσεως, αλλά που 
κάτω απ’ την μάσκα της παντοτινής χαράς, που τους χάρισε η ανάγκη του «επαγ-
γέλματος», κρύβουν αντιδράσεις ανθρώπινες, συγκινητικές.
το έργο, βασικά, δεν έχει μύθο. Δεν έχει δηλαδή «κυκλική ιστορία», με αρχή, τέλος, 
επεισόδια και πλοκή. Η ιστορία των «κόκκινων Φαναριών» αρχίζει απ’ το τέλος και 
το τέλος τους είναι μια καινούργια αρχή.

4
αΛέκΟΥ γαΛανΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRΕ

Τα κΟκκΙνα ΦαναΡΙα

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ThE ASSOCIATION “ARKADI” 

αρχόντισσα της κρητικής παράδοσης

έΙΣΟδΟΣ έΛέΥθέΡΗ

MOYΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ / TRADITIONAL DANCE

Ο  Σύλλογος «ΑΡκΑΔι»υπό την αυστηρή και επίμονη καθοδήγηση της αειμνήστου 
ιδρύτριας και επιτίμου προέδρου του Σοφίας Ηλιάκη (που ήταν μια από τις  τελευ-
ταίας κατασκευάστριες κρητικών ενδυμασιών) , πρωτοστατεί εδώ και σαράντα 
χρόνια ως ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές του τόπου μας,  μεταφέροντας 

τα ήθη και τα έθιμα, τους παραδοσιακούς χορούς , τη μουσική και τις ενδυμα-
σίες  σ’ όλη την υφήλιο προβάλλοντας την κρήτη και τον πολιτισμό της.

Ο Σύλλογος «ΑΡκΑΔι» έχει συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις 
σε όλη την Ελλάδα προσκεκλημένος από Δήμους και άλ-

λους φορείς καταγράφοντας ένα πλούσιο πολιτι-
στικό και λαογραφικό έργο.
Έχει λάβει τιμητικές  διακρίσεις - βραβεία για 
την συμμετοχή του σε διεθνείς εκδηλώσεις 

– φεστιβάλ. Έχει δε επισκεφτεί  πενήντα 
χώρες ανά την υφήλιο. 

40 XΡΟνΙα “AΡκαδΙ”
αΦΙέΡΩΜα ΣΤΗ ΣΟΦΙα ΗΛΙακΗ

AΥΓΟΥΣΤΟΣ
πΑΡΑΣκΕυΗ
21:30
AUGUST
FRIDAY5
λΟΦΟΣ ιΜπΡΑΗΜ ΧΑΝ
I M B R A I M  H A N  H I L L
FORTEZZ A

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:  ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

‘’ΑΡΚΑΔΙ’’



ΠAγκΟΣΜΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

κΡΗΤΩν

AΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΑββΑτΟ
20:30
AUGUST
SATURDAY6

Στα πλαίσια του 8ου Συνεδρίου του πα-
γκοσμίου Συμβουλίου κρητών, με συν-
διοργάνωση της περιφέρειας κρήτης, 
στο «Φρούριο της Φορτέτζας», θα γί-
νει η βράβευση των νικητών του αγώ-
να δρόμου «λούης τίκας 2016» από 
το βετεράνο μαραθωνοδρόμο Γιώργο 
Αφορδακό. Οι εκδηλώσεις, με γενικό 
πάντα θέμα αυτό του 8ου Συνεδρίου 
του παγκοσμίου Συμβουλίου κρητών, 
δηλαδή «τον κρητικό στον Αγώνα», 
περιλαμβάνουν απονομές πλακετών 
στα τιμώμενα πρόσωπα του συνεδρί-
ου, μουσική από τον Ψαραντώνη & το 
συγκρότημά του, χορούς από συγκρο-
τήματα Ελλάδας, Αμερικής & Αυστρα-
λίας, και ριζίτικα από το Σύλλογο κρη-
τών Φοιτητών Αθηνών σε διδασκαλία 
Ευτύχη Μουζουράκη. την εκδήλωση 
συντονίζει ο Όμιλος βρακοφόρων κρή-
της. 

λΟΦΟΣ ιΜπΡΑΗΜ ΧΑΝ
IMBR AIM HAN HILL
FORTEZZ A

έΙΣΟδΟΣ έΛέΥθέΡΗ



ΟΡΓΑΝΩΣΗ:  ΤΕΧΝΟΡΑΣΗ - ΑΚΡΟΑΜΑ
Σκηνικά: ΕλΕΝΗ ζΕλιΝΟυ

κοστούμια:     ΕλπιΝικΗ λΑΜπΡιΝΟυ  
ΣκΗΝΟΓΡΑΦιΑ: ΝικΟΣ  λΑΜπΡΟπΟυλΟΣ
Μουσική επιλογή:    κΩΣτΑΣ τΑΜπΑκΑκΗΣ

Χορογραφίες:     ζΩΗ  ΓΡΗΓΟΡιΑΔΟυ
Ήχος / Φωτισμοί: ΓιΩΡΓΟΣ  ζΕλιΝΗΣ
Σκηνοθεσία: ΓιΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡιΑΔΗΣ

 
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ:

 ιΩΑΝΝΑ πΡΟΣΜιτΗ, ΘΑΝΑΣΗΣ λιΟυΝΗΣ , 
ΣΟΦιΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡιΑΔΟυ,κΡυΣτΑλλιΑ κΑΝΝΑκΗ,

τζΟυλιΑ ΣπυΡΟπΟυλΟυ, ΓιΑΝΝΗΣ κΩΣτΑΡΑ 
και ο ιΩΑΝΝΗΣ ΣιΓΑλΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
kYΡιΑκΗ
21:00
AUGUST
SUNDAY

tiMH eiΣΙΤΗΡΙΟΥ / tiCKet: 9 €
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 7 €

Μια υπέροχη μουσικό-θεατρική παράσταση με τα 3 
ξεχωριστά κλασικά παραμύθια: O παπουτσωμένος 
Γάτος ,τα 3 Γουρουνάκια και η κοκκινοσκουφίτσα.
Μέσα από την δράση, τις διάφορες κωμικές κατα-

στάσεις, τη μουσική ,τα τραγούδια και όλο 
τον σκηνικό διάκοσμο βγαίνει όλη 

εκείνη η ομορφιά των αισθη-
μάτων, που γεννά το κάθε 

παραμύθι.

7 Ο Παπουτσωμένος γάτος ,Τα 3 γουρουνάκια & Η κοκκινοσκουφίτσα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

theatre for children

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 12 € • ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 10 €

8

ΣΥΝΑΥΛΙΑ/ CONCERT

λΟΦΟΣ ιΜπΡΑΗΜ ΧΑΝ
IMBR AIM HAN HILL
FORTEZZ A

ΑΝτΩΝΗΣ ΣΑΡΑκΑτΣιΑΝΟΣ (πιάνο, πλήκτρα)
ΑΘΑΝΑΣιΟΣ ΣΩτΗΡιΑΔΗΣ (πλήκτρα)

ΓΕΩΡΓιΟΣ ΣκΗπΗτΑΡΗΣ (καβάλ, κλαρίνο)
ιΩΑΝΝΗΣ πΟυλιΟΣ (κιθάρες, λαούτο)

ιΜπΡΑΗΜ ιΜπΡΑΗΜΟΓλΟυ (κρουστά)
ΓΕΩΡΓιΟΣ κΟΡτΣιΝιΔΗΣ (τύμπανα, ποντιακό νταούλι)

κΩΣτΑΣ ΣτιλπΝΟπΟυλΟΣ (ηλεκτρικό κόντρα μπάσο & μπάσο)
 Μουσική επιμέλεια: 

κΩΝΣτΑΝτιΝΟΣ & ΜΑτΘΑιΟΣ τΣΑΧΟυΡιΔΗΣ

Οι αδελφοί κωνσταντίνος & Ματθαίος τσαχουρίδης έρχονται και αυτό το καλοκαίρι 
με δοξάρι και φωνή να παίξουν και να τραγουδήσουν ό,τι καινούριο και ό,τι παλιό 
τους αγγίζει… «Ψυχή και Σώμα», ο κωνσταντίνος και ο Ματθαίος, ανταμώνουν με 

σπουδαίους συνθέτες, συνομιλούν με την ελληνική μουσική 
παράδοση με τρόπο μοναδικό και παντρεύ-

ουν μουσικές του κόσμου από έρωτα και 
όχι από προξενιό.
Μια μοναδική ροή ρεπερτορίου και μια 
ομάδα 7 εξαιρετικών μουσικών συνθέ-
τουν μια από τις πιο δεμένες μουσικές 
ομάδες της χώρας μας ικανή να μας εκ-

πλήξει, να χαϊδέψει τα αυτιά μας και 
να ξεσηκώσει τις ψυχές μας!

This year, an astonishing 
musical intercourse 
between the musical 
traditions of East and 
West is taking the journey 
to the world. The voice 
of konstantinos and the 
Pontic lyra of Matthaios 
Tsahouridis are its guides, 
its lighthouses and its 
explorers.

Body & Soul  •  concert

κΩνΣΤανΤΙνΟΣ & ΜαΤθαΙΟΣ
ΤΣαΧΟΥΡΙδΗΣΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΔΕυτΕΡΑ
21:30
AUGUST
MONDAY

ΨΥΧΗ καΙ ΣΩΜα



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
“ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΜΒΟΓΛΟΥ”

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 12 €
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 8 €

9

ΣΥΝΑΥΛΙΑ/ CONCERT

λΟΦΟΣ ιΜπΡΑΗΜ ΧΑΝ
I M B R A I M  H A N  H I L L
FORTEZZ A

ΜΑΝΩλΗΣ ΜπΑΡΔΑΝΗΣ – Φυσαρμόνικα
ΑλικΗ ζΩΓΡΑΦΟυ – τραγούδι

ΑΝτΩΝΗΣ ΜυτΑκιΔΗΣ – κιθάρα
ΓιΩΡΓΟΣ κΟΝτΟΓιΑΝΝΗΣ – λύρα & κρουστά

 MD’S QUARTET (ΙΤΑΛΙΑ / ITAlY)
 MASSIMO DEVITOR - Φωνή / Voice

FRANCESCO ZANIN - κιθάρα / guitar, Background Vocals
gIULIO SCARAMELLA - πιάνο / Piano, Background Vocals

gIAN ANDREA P. gARANCINI 
 - κρουστά / Percussions, Background Vocals

H πρώτη καταγεγραμένη εναέρια διαφωνία πατέρα με γιο στην ιστορία του ανθρώ-
που είναι εκείνη του Δαίδαλου με τον ‘ικαρο. Στην μυθική πτήση από την κρήτη, ο 
πατέρας προβάλοντας την αγάπη του στο φόντο του φόβου, παρατηρεί αυστηρά 
τον Ίκαρο για τις πτητικές του επιλογές. «πατέρα, το πιο σπουδαίο που έκανες για 
μένα εέναι που μου έβαλες φτερά στους ώμους… όμως η πτήση ειναι δική μου ! Η 
πτήση είναι δική μου!» και ενω ο πατέρας καμαρώνει κρυφά στο πρόσωπο του Ίκα-
ρου τη δική του συνέχεια στην τόλμη, του φωνάζει «αν δεν μ’ακούσεις θα πέσεις…»
 «Έχω μιαν ανάμνηση μάλλοντος πως κι αν άκομα πέσω η ιστορία που πάντοτε τιμά 
την τόλμη θα με δικαιώσει...» και πράγματι η ιστορία τίμησε τον Ίκαρο - ικαρία, ικά-
ριο πέλαγος, Σχολες ικάρων... Ο Ίκαρος τελικά «εξυψώθηκε» με την πτώση του!!!
Αλλωστε η πτωση δεν ειναι κατα αναγκη προς τα κατω!

τhe first ever referred to aerial disagreement between father and son is Daedalus’ 
with Icarus. During the mythical flight from Crete, while putting ahead his love on 
a fear dressed background, the father severely criticizes his son’s flight choices.
“Father, the most important thing you did for me is that you put wings on 
my shoulders….but the flight is mine! the flight is mine!!!” And while the 
father hiddenly admires on his son’s face his very heritage of courage, he 
yells at him: “if you do not listen to me you will fall…” - “Something tells me 
that even if i do fall, history - that always renders honor to courage - will do 
me right…”As a matter of fact, history honoured Icarus. In the end, Icarus 
elevated himself with his fall!!! after all, falls are not necessarily always 
downwards!

concert

ΛΟΥδΟΒΙκΟΣ ΤΩν ανΩγέΙΩν
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
TΡιτΗ
21:00
AUGUST
TUESDAY

Ο ΙκαΡΟΣ έΞΥΨΩθΗκέ Μέ ΤΗν ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ
ΜΙα ΣΥνανΤΗΣΗ ΤΗΣ κΡΗΤΗΣ Μέ ΤΗν ΙΤαΛΙα

iCarUS eLeVateD HiMSeLF 
WitH HiS FaLL

• CRETE MEETS ITALY



ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

έΙΣΟδΟΣ έΛέΥθέΡΗ

MOYΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ / TRADITIONAL DANCE

Ο παραδοσιακός σύλλογος Ερωφίλη, σας προσκαλεί στη μεγαλη μουσικοχορευτι-
κη  εκδήλωση του καλοκαιριού!
Σε συνέχεια της  προσφοράς  στη παράδοση, το πολιτισμό και τη κοινωνία του 
τόπου μας, διοργανωνει ένα μουσικό και χορευτικό υπερθέαμα.    Οι   καλλιτέχνες  
και οι χορευτές  υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, τραγούδι και πα-
ραδοσιακά 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.

ΠαΡαδΟΣΙακΟΣ ΣΥΛΛΟγΟΣ
έΡΩΦΙΛΗAΥΓΟΥΣΤΟΣ

TETAΡτΗ
21:30
AUGUST
WEDNESDAY10
λΟΦΟΣ ιΜπΡΑΗΜ ΧΑΝ
I M B R A I M  H A N  H I L L
FORTEZZ A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ:  ΑΦΟΙ ΤΑΓΑΡΗ

Σκηνοθεσία: ΘΑΝΑΣΗΣ πΑπΑΘΑΝΑΣιΟυ
ΜιΧΑλΗΣ ΡΕππΑΣ

Σκηνικά: ΜΑιΡΗ τΣΑΓκΑΡΗ
Φωτισμοί: λΕυτΕΡΗΣ πΑυλΟπΟυλΟΣ

κοστούμια: ΜΑΡιΑ κΑΡΑπΟυλιΟυ
πρωταγωνιστούν

κΩΣτΑΣ ΕυΡιπιΩτΗΣ
ΝικΟλΕτΑ βλΑβιΑΝΟυ

ΣΟΦιΑ βΟΓιΑτζΑκΗ
ΜΑΝΟΣ ιΩΑΝΝΟυ
κΩΣτΑΣ κΟκλΑΣ
ΑΝτιΓΟΝΗ ΝΑκΑ

ΝικΗ λΑΜΗ
ΣπυΡΟΣ πΟυλΗΣ        

ΓιΑΝΝΗΣ  τΣιΜιτΣΕλΗΣ
πΑΡΘΕΝΑ ΧΟΡΟζιΔΟυ

AYΓΟΥΣΤΟΣ
πΕΜπτΗ
21:30
AUGUST
THURSDAY

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 18 € • ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 15 €
ΠαΙδΙα, ανέΡγΟΙ, ΠΟΛΥΤέκνΟΙ, α.Μ.έ.α.: 13 €

Ο Μάκης κωσταρέλλος είναι τηλεοπτικός παραγωγός. Σε κρίση λόγω κρίσης. 
Η γυναίκα του η Φλώρα έχει ινστιτούτα μανικιούρ-πεντικιούρ. κλειστά και 
πτωχευμένα. Ο γιος τους ο Αλέξης δεν τα πάει καλά με τις επιχειρήσεις –είναι 
και το χεράκι του λιγάκι μακρύ… Ο κηπουρός τους ο Αλέξης, που έχει κι αυτός 
έναν γιο, δεν κοιτάει τις γλάστρες -έχει βάλει στο μάτι το αρχαίο αγαλματάκι της 
οικογένειας, ποιος ξέρει από που προήλθε κι αυτό. ‘Ένας γενικός γραμματέας 
υπουργείου πουλάει εξυπηρετήσεις κι υπογραφές 
με αντίτιμο, μεταξύ άλλων, ερωτικές χάρες. Μια 
Ρωσίδα ψάχνει γαμπρό από το Internet και μια 
άλλη Ρωσίδα αγοράζει κειμήλια, αρχαία 
κατά προτίμηση. Ο κος κωσταρέλλος έχει 
ερωμένη μια επίδοξη τηλεπαρουσιάστρια... 
Η κα κωσταρέλλου έχει εραστή της τον 
κηπουρό…. Ο γιος του κηπουρού 
έχει φιλενάδα με λεφτά…, οι 
Ρωσίδες καταφθάνουν 
φορτωμένες λεφτά και 
λυσσασμένες για ψώνια, 
όλοι οι ήρωές μας έχουν 
την φωλιά τους κάπως 
λερωμένη…
Όλα πωλούνται, όλα 
αγοράζονται στην ιστο-
ρία μας κι ένα  βράδυ, 
τα φέρνει έτσι η ζωή 
που  στο σπίτι των 
κωσταρέλλων γίνεται 
το έλα να δεις….!!!
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θ.ΠαΠαθαναΣΙΟΥ-Μ. ΡέΠΠα

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRΕ

γαΜΠΡΟΙ γΙα ΠΟΥΛΗΜα

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ:  ΟΜΑΔΑ “ΧΡωΜΑ”

Σκηνοθεσία: κΩΝΣτΑΝτιΝΟΣ ΧΑτζΗΣ
Διαμόρφωση σκηνικού χώρου – 

Ενδυματολογική Επιμέλεια: ΟΜΑΔΑ ΧΡΩΜΑ
πρωτότυπη μουσική σύνθεση: ΣπυΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Οργάνωση παραγωγής – Επικοινωνία: 
ΜΑΡιΑ πΑπΑΓιΑΝΝΑκΗ

παίζουν οι: 
ΣπυΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΜΑΡιΑ ΜΑλλΟυΧΟυ

AYΓΟΥΣΤΟΣ
τΕτΑΡτΗ
21:30
AUGUST
WEDNESDAY

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 12 €
ΦΟΙΤΗΤΙκΟ ανέΡγΩν α.Μ.έ.α ανΩ ΤΩν 65: 8 €

Η «παρέλαση» της λούλας Αναγνωστάκη, παρουσιάζεται ξανά από την ομάδα 
Χρώμα και το σκηνοθέτη κωνσταντίνο Χατζή, μετά το ανέβασμά της ως μέρος της 
«τριλογίας της πόλης» στο Φεστιβάλ Αθηνών το 2014. Οι ήρωες της Αναγνωστάκη, 
περιχαρακωμένοι στη φαινομενική ασφάλεια του οριοθετημένου περιβάλλοντός 
τους και της επαφής με οικεία πρόσωπα, μακριά από κάθε εξωτερική απειλή, αλλά 
ταυτόχρονα γοητευμένοι από το «έξω», ονειρεύονται τη στιγμή της απελευθέρω-
σης, εσωτερικής, νοητικής και πραγματικής. Εγκλωβισμένοι στο χώρο, στα προ-
σωπικά τους αδιέξοδα και στον ανυπέρβλητο φόβο τους να δράσουν, ακροβατούν 
ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ψευδαίσθηση και βρίσκονται αντιμέτωποι 
με τη μνήμη: προσωπική, συλλογική, πολιτική. Μία μνήμη άρρηκτα συνδεδεμένη 
με τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.Στην παράσταση ακούγεται μελοποιημένη 
ποίηση του Μανόλη Αναγνωστάκη.
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ΛΟΥΛαΣ αναγνΩΣΤακΗ

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRΕ

Η ΠαΡέΛαΣΗ

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

CORONET

Μετάφραση - σκηνοθεσία: κΩΝΣτΑΝτιΝΟΣ κυΡιΑκΟυ
Σκηνικά - κοστούμια: κΩΣτΑΣ βΕλιΝΟπΟυλΟΣ

βίντεο παράστασης: κΩΣτΑΣ κιΜΟυλΗΣ
Ακούγονται οι ηθοποιοί: τζΕΣυ πΑπΟυτΣΗ, 

ΓιΑΝΝΗΣ ΜπΟΣτΑΝτζΟΓλΟυ
παραγωγή: ΘΕΑτΡΟ CORONET, MOgUL THEATER

Στο ρόλο της Cavewoman η
ΔΗΜΗτΡΑ πΑπΑΔΗΜΑ

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
πΕΜπτΗ
21:30
AUGUST
TΗURSDAY

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 15 € • ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 10 €
ΦΟΙΤΗΤέΣ - ανέΡγΟΙ καΙ ανΩ ΤΩν 65: 12 €

H «Cavewoman» της Emma Peirson, η γυναίκα των 
σπηλαίων, ο απόλυτος φόβος των ανδρών, το πιο πο-
λύπλοκο πλάσμα από την αρχή του πλανήτη έρχεται 
να ταράξει τα νερά για ακόμη μια φορά! Στο ρόλο της 
Cavewoman η Δήμητρα παπαδήμα 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.

Μια βραδιά θεάτρου που μας αφήνει με 
το χαμόγελο στα χείλη και μια γαλήνη 
στην ψυχή, γιατί η Cavewoman, δε θα 
υπήρχε χωρίς τον Caveman και αντι-
στρόφως...
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eMMa PeirSON

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRΕ



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: lYKOS PRODUCTIONS

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΔΕυτΕΡΑ
21:15
AUGUST
MONDAY

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 16 € • ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 12 €
ΦΟΙΤΗΤέΣ, ΜαθΗΤέΣ & ανέΡγΟΙ: 12 €  

ΠαΙδΙκΟ (5-11έΤΩν): 12 €

Επειδή μια φορά δεν είναι ποτέ αρκετή, η περσινή θριαμβευτική περιοδεία του 
Tάκη ζαχαράτου με το «I am what I am», που έκανε ρεκόρ εισιτηρίων όπου παρου-
σιάστηκε, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι, με το μοναδικό αυτό Show ανανεω-
μένο με νέα πρόσωπα της επικαιρότητας, για να συνεπάρει, να διασκεδάσει, να 
συγκινήσει, και να παρασύρει το κοινό σε υπέροχες καλοκαιρινές βραδιές γέλιου 
και χαράς!

Ο καλλιτέχνης φαινόμενο, με την τεράστια και μοναδι-
κή αποδοχή και αγάπη από τον κόσμο, θα βρεθεί και 
πάλι κοντά στο κοινό όλης της Ελλάδας, σατιρίζοντας 
όλα όσα ζούμε και ζήσαμε από πέρσι μέχρι σήμερα με 
νέα κείμενα και μεταμφιέσεις, για  να σατιρίσει, να μι-
μηθεί και να χαρίσει μαγικές στιγμές γέλιου και τρα-
γουδιού.
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TAKHΣ ΖαΧαΡαΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ / PERFORMANCE

Ι ΑΜ WHat i aM

Κείμενα – σκηνοθεσία – κοστούμια
ΤΑΚΗΣ ζΑΧΑΡΑΤΟΣ

 
Ενορχήστρωση

ΓΙΩΡΓΟΣ ζΑΧΑΡΙΟΥ
 

mε τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας
Μπάσο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ πΑπΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τύμπανα: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ
Ηλεκτρική κιθάρα: 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΚΟΡΕΛΗΣ
πλήκτρα: ΝΙΚΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΑΚΗΣ

Μπουζούκι: ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΚΟΛΗΣ
Τρομπέτα: ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΑΓΙΚΕΣ ΣΒΟΥΡΕΣ

Διασκευή –Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΗΣ 

Σκηνικά: ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΤΑΚΗΣ
Κοστούμια: ΒΕΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Kίνηση: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΥΡΑ
Στη σκηνή  ζωντανά  η ακορντεονίστα  ΑΝΝΑ ΛΑΚΗ.

παίζουν οι ηθοποιοί:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΑΛΕξΗΣ ΒΙΔΑΛΑΚΗΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑπΕΤΑΝΑΚΟΣ, ΔΑΝΑΗ ΣΔΟΥΓΚΟΥ, 
ΜΑΡΙΛΙζΑ ΧΡΟΝΕΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙππΟΥ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
τΡιτH
21:00
AUGUST
TUESDAY

tiMH eiΣΙΤΗΡΙΟΥ / tiCKet: 10 €
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 8 €

6 € γΙα ΤΟν καΤΟΧΟ καΡΤαΣ ανέΡγΙαΣ (με απαραίτητη 
προσκόμιση κάρτας και αστυνομικής ταυτότητας)

Η ιστορία του διάσημου, μικρού, ανυπάκουου ψεύτη με τη ζεστή καρδιά και το 
κοφτερό μυαλό.  Ο μαστρο-τζεπέτο από ένα κούτσουρο φτιάχνει έναν ξύλινο κού-
κλο. Ο πινόκιο  ανυπάκουος το σκάει και βρίσκεται στο δρόμο τον γεμάτο πειρα-
σμούς . Εκεί  θα μάθει τη ζωή , θα χαρεί την ελευθερία του. Έχει στο πλάι του τη 
φωνή της λογικής ,
τον  Γρύλλο.  κάθε του βήμα κι ένα μάθημα ζωής . Στο τέλος με τη βοήθεια της 
Γαλάζιας Νεράιδας, μεταμορφώνεται σε αληθινό αγόρι ,  και  περνά στην  ενήλικη 
ζωή. Η μουσική και τα τραγούδια της παράστασης  προέρχονται από τη διάσημη 
ιταλική Σχολή. τα παιδιά θα «ταξιδέψουν» με μελωδίες ιταλών Μουσουργών αλλά 
και με  παραδοσιακά τραγούδια από τη Νάπολη μέχρι την κάτω ιταλία.  
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CarLO COLLODi

ΠΙνΟκΙΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

theatre for children

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΑΝΚΑΡΑ

www.sankara.gr  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
πΑΡΑΣκΕυΗ
21:00
AUGUST
FRIDAY

tiMH eiΣΙΤΗΡΙΟΥ / tiCKet: 8 €

Ο πολυμήχανος, ταλαντούχος κι αστείρευτος Σανκάρα θα υποδεχθεί τους λάτρεις 
της μαγείας και των ψευδαισθήσεων, - τους πιστούς εδώ και χρόνια θεατές, αλλά 
και θα προσκαλέσει τους νέους φίλους του να μυηθούν στην σφαίρα του μυστη-

ρίου και του υπερφυσικού, δίνοντας το απόλυτο 
ρεσιτάλ μαγείας επί σκηνής.

Έχοντας ως άσο στο μανίκι του τα πρωτοπό-
ρα και παράτολμα νούμερα, το μοναδικό κι 

αγχολυτικό του χιούμορ, τον σεβασμό και 
την συνέπεια να διακρίνει κάθε του πα-
ράσταση, γοητεύει και μαγνητίζει τους 
θεατές κάθε ηλικίας.

26
ΣανκαΡα-ΖΗΣέ ΤΗν ΜαγέΙα

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ / ΜΑGICIAN

magic show

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΠΟΨΗ 
ΛΥΧΝΟΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 
Μετάφραση: ΑΡΗΣ ΑλΕξΑΝΔΡΟυ
Σκηνοθεσία: τΑκΗΣ ΧΡυΣικΑκΟΣ

Ερμηνεύει ο ηθοποιός 
ΔΗΜΗτΡΗΣ βΕΡυκιΟΣ

Συμμετέχει η  ΑΜΑλιΑ κλΗΜΟπΟυλΟυ
 (φλογέρα και τραγούδι)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΑββΑτΟ
21:30
AUGUST
SATURDAY

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 12 € • ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 10 €
ΜέΙΩΜένΟ (ΦΟΙΤΗΤέΣ, ανέΡγΟΙ & αΜέα): 8€

Ένας Ύμνος στη Ζωή και την Αγάπη, που ίσως μόνο ένας «γελοίος»
μπορεί να δει στο όνειρό του… ή μήπως δεν είναι μόνο ένα όνειρο;
   

 Ένας άνθρωπος βαθειά μελαγχολικός και 
απελπισμένος, που έχει χάσει το νόημα της 
ζωής και που τίποτε δεν έχει σημασία, 
αποφασίζει να αυτοκτονήσει… Όμως 
την νύχτα που ετοιμάζεται να το κάνει, 
και με αφορμή ένα τυχαίο περιστατικό, 
αποκοιμιέται χωρίς να το καταλάβει… 
Εκείνο που βλέπει στο όνειρο του, τον 
κάνει, όταν ξυπνάει, όχι μόνο να μην 
θέλει να πεθάνει, αλλά να λαχταρά- ε ι 
με όλη τη δύναμη της ψυχής του ν α 
ζήσει, αφού στον ύπνο του τού φανερώθη-
κε η Αλήθεια της ζωής… με όλες τις λεπτομέ-
ρειες… κι αυτή την Αλήθεια γυρίζει και κηρύτ-
τει παντού…  
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FYODOr DOStOYeVSKY

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRΕ

ΤΟ ΟνέΙΡΟ ένΟΣ γέΛΟΙΟΥ

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

ΘΕΑΤΡΟ “ΜΟΡΦΕΣ” 

theatre for children

Σκηνοθεσία: ΓιΑΝΝΑ κΕΦΑλΑ 
κείμενο: ΔΗΜΗτΡΗΣ ΣΕϊτΑΝΗΣ

Μουσική: ΗΜιΣκΟυΜπΡιΑ
Σκηνικά/Αντικείμενα: ΑΝΝΑ ΧιλΕτζΑκΗ

κοστούμια: ΓιΑΣΜιΝ τιΜΟτιΓιΕβιτΣ
Ήχος/Φώτα: ΝικΟΣ ΑΡΕτΑκΗΣ

παίζουν οι ηθοποιοί:
ΡΕΝΑ πΑΣπΑτΗ, ΓιΑΝΝΗΣ πΑΝτΑΓιΑΣ,

ΓιΑΝΝΗΣ πΑΡΑΟυλΑκΗΣ, ΔΟΜΗΝικΟΣ τΑβΕΡΝΑΡΑκΗΣ,
ΓιΑΝΝΑ κΕΦΑλΑ, ΜΑΡιΑ ΜΑΝιΔΑκΗ,

ΓιΩΡΓΟΣ ΧΑτζΗΑΝτΩΝιΟυ, ΣιΜΟΣ ΧΡιΣτΟΔΟυλΟυ

AYΓΟΥΣΤΟΣ
κυΡιΑκΗ
21:00
AUGUST
SUNDAY

tiMH eiΣΙΤΗΡΙΟΥ / tiCKet: 8 €

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

Η αιώνια πάλη του θηλυκού – αρσενικού και η 
διαφορετικότητα των δυο φύλων είναι το 
θέμα του πρωτότυπου αυτού κειμένου. 
Σε ένα σύγχρονο διαμέρισμα τετραμε-
λούς οικογένειας, τα παιδιά συγκρού-
ονται καθημερινά μη μπορώντας 
να κατανοήσουν την αλλιώτικη 
ιδιοσυγκρασία τους. 
Με έξυπνους διαλόγους, μεγάλη 
δόση χιούμορ, ανατροπές και 
εκπλήξεις το έργο αυτό, αφορά 
άμεσα όλες τις ηλικίες, αφού 
τα παιδιά αποδεδειγμένα 
μπαίνουν πολύ νωρίς σε αυτό 
το παιχνίδι.
 Γι’ αυτό… «Αν εσύ…ήμουν 
εγώ!» έστω και για λίγο… 
θα μας έκανε να κατανοή-
σουμε το διαφορετικό, να 
αποδεχτούμε το αλλιώτικο 
και να συνεργαστούμε για 
μια αρμονική συνύπαρξη 
στο σχολείο, στο σπίτι 
και στην καθημερινότη-
τά μας…
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δΗΜΗΤΡΗ ΣέΪΤανΗ

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

ΣΥΝΑΥΓΕΙΑ ART VIEW
 Χορογραφία: ΓιΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣτΑκΗΣ

βοηθός χορογράφου: ΑΝΝΑ κΟυΜΑ
Αφήγηση: ΑΝτΩΝΗΣ κΑΦΕτζΟπΟυλΟΣ, 

ΑΝΑΣτΑΣΗΣ κΟλΟβΟΣ
πιάνο: κΩΣτΑΣ λΕιβΑΔΑΣ

κιθάρες: ΣπυΡΟΣ ΧΑτζΗκΩΣτΑΝτιΝΟυ, 
ΑΡΗΣ ΧΑτζΗΣτΑυΡΟυ

κρουστά: ΑΡΓυΡΗΣ ΔιΑΜΑΝτΗΣ
κείμενα: ΑΝΑ ζΟυΜΑΝΗ, ΦΑιΗ κΟκκιΝΟπΟυλΟυ

Αντωνία λειβαρτζηνού
Φωτισμοί: ΘΩΜΑΣ ΟικΟΝΟΜΑκΟΣ

Χορεύουν: 
ΕιΡΗΝΗ ΜΑυΡΟΜΑτΑκΗ, ΑΝτΩΝιΑ λΕιβΑΡτζΗΝΟυ,

ΔΗΜΗτΡΑ τΑΣικΑ, MARTA FIgAS SEgURA, ΑΝΝΑ κΟυΜΑ,
ΔΑΝΑΗ ΓΕΩΡΓιΟυ, ΓιΟλΑΝτΑ κΟυΡτΗ, 

ΣτΑυΡΟΣ ζΑΦΕιΡΗΣ, ΔΗΜΗτΡΗΣ ΓΡιΝτζΟΣ
ΣΩτΗΡΗΣ τΑΧτΣΟΓλΟυ, ΓιΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣτΑκΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΔΕυτΕΡΑ
21:00
AUGUST
MONDAY

tiMH eiΣΙΤΗΡΙΟΥ / tiCKet: 10 € 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΝΕΡΓΟΙ: 7 €

ζει, αναπνέει μια πολυθρόνα, μια απλή καρέκλα; 
Ένα τραπέζι; Ένα κρεβάτι; 
Ένα κομμάτι μάρμαρο; 
τα ίχνη που αφήνει ο άνθρωπος πάνω στα πράγματα, τα κρατούν ζωντανά; 
Ίχνη ανεξίτηλα ζωντανά….. πορεία ζωής όλων όσων κατάφεραν  ν’  αναγνωρίσουν 
και  να σταθούν απέναντι στους δαίμονές τους.
Να τους κοιτάξουν στα μάτια, να παλέψουν μαζί τους, ν’ αλληλοσπαραχθούν, να 
μαζέψουν τα κομμάτια τους  και να τα φέρουν στο φως.
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XOΡΟΘΕΑΤΡΟ / DANCE THEATRΕ

ΑΝiMarM

ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



Θα συμμετάσχουν καλλιτέχνες 
που συνεργάστηκαν με το Νίκο Μανιά και 

έχουν παρουσιάσει μαζί δισκογραφικό έργο:  
ΜΑΝΩλΗΣ κΑκλΗΣ

βΑΣιλΗΣ ΣκΟυλΑΣ 
ΓιΩΡΓΟΣ κΑλΟΜΟιΡΗΣ

ΜιΧΑλΗΣ τΣΑΓκΑΡΑκΗΣ
βΑΓΓΕλΗΣ ζΑΧΑΡιΟυΔΑκΗΣ

ΝικΟΣ ΣΩπΑΣΗΣ
 πΑΝτΕλΗΣ κΡΑΣΑΔΑκΗΣ

ΜιΧΑλΗΣ κΑι ΑΝτΩΝΗΣ ΦΡΑΓκιΑΔΑκΗΣ 
ΧΡΗΣτΟΣ ΣτιβΑκτΑκΗΣ

ΣτΕλιΟΣ ΣτΑΜΑτΟΓιΑΝΝΑκΗΣ

AYΓΟΥΣΤΟΣ
TΡιτΗ
21:30
AUGUST
TUESDAY

ΠαγκΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟγΟΣ καΛΛΙΤέΧνΩν 
κΡΗΤΙκΗΣ ΜΟΥΣΙκΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

concert

έΙΣΟδΟΣ έΛέΥθέΡΗ
θα ΣΥγκένΤΡΩθΟΥν ΤΡΟΦΙΜα ΥΠέΡ  ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ 

ΤαΜέΙΟΥ ΤΗΣ ΙέΡαΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΡέθΥΜνΟΥ.

Ο ιστορικός παγκρήτιος Σύλλογος καλλιτεχνών κρητικής Μουσικής ιδρύθηκε το 
1981 και αριθμεί 560 περίπου μέλη μουσικούς και τραγουδιστές. Σκοπός του είναι η 
διάσωση, η διάδοση και η σωστή προβολή της κρητικής παράδοσης και ο σεβασμός 
στα ήθη και έθιμα του τόπου μας. κάθε χρόνο διοργανώνει συναυλίες και διάφορες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, με μουσικό πρόγραμμα στο οποίο οι 
καλλιτέχνες παίζουν και τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια και χορούς της κρή-
της. την τρίτη 30 Αυγούστου στο φρούριο Φορτέτζα, ο παγκρήτιος Σύλλογος καλλι-
τεχνών κρητικής Μουσικής τιμά την μνήμη του μεγάλου τραγουδιστή και λαγουτιέ-
ρη του Ρεθύμνου Νίκου Μανιά, με μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στο έργο του 
και τα τραγούδια που τον έκαναν αγαπητό σε όλους. 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ/ CONCERT

αφιέρωμα στον 
νΙκΟ ΜανΙα30

λΟΦΟΣ ιΜπΡΑΗΜ ΧΑΝ
IMBR AIM HAN HILL
FORTEZZ A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: “ΠΟΡΤΑ” 
 PATARI PROJECT

ΣκΗΝΟΘΕΣιΑ: ΣΟΦιΑ πΑΣΧΟυ
ΗΘΟπΟιΟι: ΓιΑΝΝΗΣ ΓιΑΝΝΟυλΗΣ, ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

κΩΝΣτΑΣ, ΘΑΝΟΣ λΕκκΑΣ, κΑτΕΡιΝΑ ΜΑυΡΟΓΕΩΡΓΗ, 
ΑλΕξΑΝΔΡΟΣ ΧΡυΣΑΝΘΟπΟυλΟΣ, ΑπΟΣτΟλΗΣ 

ΨυΧΡΑΜΗΣ.
ΜΟυΣικΟΣ: βΑΣιλΗΣ πΑΝΑΓιΩτΟπΟυλΟΣ, βΟΗΘΟΣ 

ΣκΗΝΟΘΕτΗ: ΕΡιΦυλΗ ΣτΕΦΑΝιΔΟυ.
ΣκΗΝικΑ: ΝτΕβιΝτ ΝΕΓΡυΝ, κΟΣτΟυΜιΑ: κλΑιΡ  

ΜπΡΕϊΣΓΟυΕλ, ΦΩτιΣΜΟι: ΑλΕξΑΝΔΡΟΣ ΑλΕξΑΝΔΡΟυ.
πΑΡΑΓΩΓΗ: PATARI PROjECT                                            

Δ/ΝΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ πΑΡΑΓΩΓΗΣ: λΕυτΕΡΗΣ 
πλΑΣκΟβιτΗΣ

AYΓΟΥΣΤΟΣ
τΕτΑΡτΗ
21:00
AUGUST
WEDNESDAY

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: ΜέγαΛΟΙ 10 € •  ΠαΙδΙα 8 €
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 6 €

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

Μια παράσταση για όλη την οικογένεια βασισμένη στη Σταχτοπούτα του 
Sergei Prokofiev και σε μια ιδέα του Θωμά Μοσχόπουλου. Μια διαφορετική 
φρέσκια  ματιά πάνω στο μύθο της Σταχτοπούτας, μιας ιστορίας που έχει 
κρατήσει στον χρόνο. Μια παράσταση σύγχρονη, διασκεδαστική γεμάτη 
μουσική και φαντασία. Με έναν τρόπο αφήγησης και 
παρουσίασης πρωτότυπο, γεμάτο χιούμορ αλλά 
και συγκίνηση, μαγεία αλλά και αλήθεια.
 Έξι εξαιρετικοί ηθοποιοί κι ένας πιανίστας 
ανεβαίνουν  πάνω σε ένα πιάνο που μετατρέ-
πεται σε σκηνή «πατάρι»  και εκεί……. συμβαί-
νουν όλα!!!  Οι κολοκύθες γίνονται  άμαξες,  τα 
ποντίκια γίνονται άλογα,  τα παλιά παπούτσια 
γίνονται  γυάλινα γοβάκια… αλλά και ο χορός 
γίνεται αφήγηση,   η αφήγηση κοντσέρτο,  
και μια ολόκληρη ιστορία χωράει σε μια 
νότα!!! Η Σταχτοπούτα και ο πρίγκιπας 
μεγαλώνουν ενώ οι μεγάλοι ξαναγίνονται 
παιδιά!! Όλα αυτά, συμβαίνουν πάνω στο 
πατάρι χωρίς μαγικά ραβδιά, παρά μόνο 
με το σώμα , τη φωνή και την παλλόμενη 
μουσική ενός από τους σπουδαιότερους 
συνθέτες του εικοστού αιώνα.
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ΘΕΑτΡΟ ΕΡΩΦιλΗ
EROFIL I  THE ATER
FO R T E Z Z A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: PEOPlE ENTERTAINMENT

PEGGY ZINA

concert

After a creative winter, Peggy Zena, one of 
the most famous greek singers, beggins a 
tour around greece with the greatest hits 

of her 20-year career. 

Peggy Zena knows how to embrace the 
audience with her songs and renditions. 
With her deap authentic voice, rules the 
stage and manages to be a show woman 

and a solefull performer at the same time.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
πΕΜπτΗ
21:30
SEPTEMBER
THURSDAY

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 15 €
 ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ - MEIΩMENO: 13 €

Η πέγκυ ζήνα ετοιμάζεται για το δικό 
της μελωδικό καλοκαίρι! Ανανεωμέ-
νη, ύστερα από ένα άκρως δημιουργι-
κό χειμώνα, γεμίζει τις αποσκευές της 
μουσικές και επιτυχίες 20 χρόνων και 
ξεκινά περιοδεία ανά την Ελλάδα.
Με μια εξαιρετικά προσεγμένη πα-
ραγωγή, έχοντας στο πλευρό της  
συνεργάτες που μαζί, χρόνια τώρα, 
δημιουργούν μοναδικές βραδιές και 
εμφανίσεις, «σαλπάρει» για περισσό-
τερους από 20 προορισμούς σε όλη 
τη χώρα.
Η πέγκυ ζήνα, ξέρει όσο λίγοι καλλι-
τέχνες, να αγκαλιάζει και να τα ταξι-
δεύει το κοινό, με τα τραγούδια της 
και τις ερμηνείες της. βαθιά αυθεντι-
κή λαϊκή φωνή, κυρίαρχη πάνω στη 
σκηνή, show woman αλλά και δωρική 
όπου χρειάζεται, έχει σχεδιάσει γι 
αυτό το καλοκαίρι μία περιοδεία που 
θα μείνει αξέχαστη.

1

ΣΥΝΑΥΛΙΑ/ CONCERT

λΟΦΟΣ ιΜπΡΑΗΜ ΧΑΝ
IMBR AIM HAN HILL
FORTEZZ A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΙΡΟΥΝΙΑΝωΝ “ΑξΕΝΤΙ”

PSARANTONIS
ENA & ENA

concert

Psarantonis and the band 
“ENA & ENA” meet you 
on a musical journey 
synarpastiko. The “ ENA & 
ENA” marrying Rebetika 
and folklore with Cretan 
music and know tradi-
tional songs from all over 
greece.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕυτΕΡΑ
21:30
SEPTEMBER
ΜΟNDAY

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 12 €
 ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 10 €

Ο Ψαραντώνης και το συγκρότημα «ΕΝΑ 
& ΕΝΑ» σάς συναντούν γιά ένα συναρπα-
στικό μουσικό ταξίδι. το συγκρότημα « 
ΕΝΑ & ΕΝΑ» παντρεύει την Ρεμπέτικη και 
λαϊκή παράδοση με την κρητική μουσική 
καθώς και γνωστά παραδοσιακά  τρα-
γούδια απ’ όλη την Ελλάδα.

5

ΣΥΝΑΥΛΙΑ/ CONCERT

τραγούδι - στάμνα - μπεντίρ : ΝικΗ ξυλΟυΡΗ
λαούτο: βΑΣιλΗΣ ξυλΟυΡΗΣ

τραγούδι - λύρα: ΝικΟΣ βλΑτΑΣ
τραγούδι - μπουζούκι - λαούτο - κιθάρα:

βΑΓΓΕλΗΣ ΣυλιΓΑΡΔΟΣ
κιθάρα: ΜιΧΑλΗΣ κΩτΗΣ

τραγούδι - κρουστά: ΜΑΡιΑ κΩτΗ

λΟΦΟΣ ιΜπΡΑΗΜ ΧΑΝ
IMBR AIM HAN HILL
FORTEZZ A

ΨαΡανΤΩνΗΣ
ΕΝΑ & ΕΝΑ



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΧΗΜΑ ΛΟΓΟΥ

concert

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
πΑΡΑΣκΕυΗ
21:30
SEPTEMBER
FRIDAY

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 5 €

    Όπως κάθε χρόνο, οι προγραμματισμέ-
νες καλοκαιρινές συναυλίες του συγκρο-
τήματος, ξαφνιάζουν με τις επιλογές και 
τις προσεγγίσεις των τραγουδιών.
            Ενδιαφέρουσες διασκευές παρα-
δοσιακών τραγουδιών συναντούν λαϊκά 
αθάνατα τραγούδια μεγάλων συνθετών 
. Δεν παραλείπουν να αναφέρονται στην 
έντεχνη σκηνή αλλά και στην λαϊκή πα-

9

ΣΥΝΑΥΛΙΑ/ CONCERT

Μπουζούκι, λαούτο, Φωνή: ΣΑκΗΣ ΣΑκΕλλΑΡιΔΗΣ  
λύρα, Φωνή: ΓιΩΡΓΟΣ ΑΝτΩΝΟΓιΑΝΝΑκΗΣ  

Φωνή: ΑλΕξΑΝΔΡΑ βΕΡΓΑΔΗ
κιθάρα, Φωνή: ΓιΑΝΝΗΣ κΟΡιΝΘιΟΣ

τύμπανα: βΑλΕΝτιΝΟΣ ΣτΑΜΑτιΑΔΗΣ
πνευστά: βΑΣιλΗΣ ΔΑΣκΑλΑκΗΣ

Μπάσο: ΓιΑΝΝΗΣ ΧΡιΣτΟΔΟυλΑκΗΣ

 «Ελάτε και φέτος σε αυτό το ταξίδι σε ήχους 
παραδοσιακούς, σε μοτίβα γνώριμα, να 

θυμηθούμε και να τραγουδήσουμε μαζί παλιά και 
νέα αγαπημένα τραγούδια»

ράδοση με διακριτικές ενορχηστρωτικές ματιές,  που σκοπό έχουν να γεφυρώ-
νουν το χθες με το σήμερα! Σε αυτήν την αναδρομή θα ήταν παράληψη να μην 
παρουσιαστεί και μέρος της δουλειάς τους,  καθιστώντας έτσι εφικτή μια πιο 
βαθιά γνωριμία με τον ακροατή τους.

λΟΦΟΣ ιΜπΡΑΗΜ ΧΑΝ
IMBR AIM HAN HILL
FORTEZZ A



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: MOONLIGHT
PRODUCTIONS

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
TETAΡTH
21:30
SEPTEMBER
WEDNESDAY

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 12 €
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 10 €

14

ΣΥΝΑΥΛΙΑ/ CONCERT

ΣυΝτΕλΕΣτΕΣ:
ΜιΜΗΣ πλΕΣΣΑΣ 

ΜΑυΡικιΟΣ ΜΑυΡικιΟυ 
τΑΣΟΣ ΧΑλκιΑΣ,

ΜιΑ Εκ τΩΝ 
ΑΝΔΡιΑΝΑ ΜπΑΜπΑλΗ

ΗΡΩ ΣΑϊΑ
ΕλΕΝΗ κΑΡΑκΑΣΗ

ΕυΗ  ΣιΑΜΑΝτΑ

κΩΝΣτΑΝτιΝΑ ΡΟυΣΣΟυ
ΦΟιβΟΣ ΜπΟζΑΣ

ΓιΩΡΓΟΣ ΝτιΝΑκΟΣ
ΑΝτΩΝιΑ τΣΟλΑκΗ

ΑλΕξΑΝΔΡΟΣ κΟυΡΟΣ

κλείνοντας δύο χρόνια συνεργασίας και ολοκληρώνοντας την πρώτη δισκογραφική 
τους δουλειά με τίτλο «ΔιΑΣκΕυΕΣ», ο κορυφαίος δημιουργός Μίμης πλέσσας και ο 
ερμηνευτής και ενορχηστρωτής Μαυρίκιος Μαυρικίου ταξιδεύουν στην Ελλάδα το 
καλοκαίρι με την συνοδεία της εξαμελούς «Ορχήστρας των Αισθήσεων».  O Μίμης 
πλέσσας, αγγίζοντας τα πλήκτρα του πιάνου με τον δικό του μοναδικό τρόπο, τα-
ξιδεύει μελωδικά το κοινό του. Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου με σεβασμό στο έργο του 
μεγάλου δημιουργού, διασκευάζει, ενορχηστρώνει και ερμηνεύει όλα τα μεγάλα 
τραγούδια του συνθέτη, καταθέτοντας την δική του προσωπική μουσική σφραγίδα. 
τον συνθέτη και τον ερμηνευτή συνοδεύουν σε ρόλο guest οι καταξιωμένες ερμη-
νεύτριες  Ανδριάνα Μπάμπαλη,  Ηρώ Σαΐα, Ελένη καρακάση και Εύη Σιαμαντά. Μαζί 
τους και ο τάσος Χαλκιάς που αφηγείται μικρές ιστορίες που κρύβονται πίσω από το 
έργο του συνθέτη σε κείμενα της λουκίλας καρρέρ πλέσσα.

concert

ΜΙΜΗΣ ΠΛέΣΣαΣ
ΜαΥΡΙκΙΟΣ ΜαΥΡΙκΙΟΥ

λΟΦΟΣ ιΜπΡΑΗΜ ΧΑΝ
IMBR AIM HAN HILL
FORTEZZ A



8/7 • Ομάδα σύγ-
χρονου χορού του 
Πολιτιστικού Συλλόγου 
Ρεθύμνου  με την 
επιμέλεια της  χορ. 
Ανδρομαχης Βαρσάμη. 
Μουσικοχορευτική 
παράσταση από τους 
μαθητές, «Όπως το 
δείς…το ζείς», ώρα 
έναρξης 21:15..

12-13/8 • Όμιλος 
Βρακοφόρων Κρήτης 
– Παραδοσιακές Εκδη-
λώσεις, ώρα έναρξης 
21:00. Ελεύθερη 
είσοδος.

18/8 • Η θεατρική 
ομάδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Ρεθύμνου 
και Αυλοποτάμου 
παρουσιάζει τη 
θεατρική παράσταση 
«Αρκάδι» του Γιώργη 
Καλογεράκη, στο πλαί-
σιο των εκδηλώσεων 
των 150 χρόνων από το 
Ολοκαύτωμα της Ιεράς 
Μονής Αρκαδίου. Ώρα 
έναρξης 21:00, είσοδος 
ελεύθερη.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΦΡΟΥΡΙΟ 
ΦΟΡΤΕΤΖΑ
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• 11/6  Άδελε • Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Μανώλη Σκουτέλη και του 
Νίκο Σφακιανάκη στην αίθουσα του πολιτιστ. κέντρου «Κωστής Γιαμπουδάκης. Ώρα 
21.30
• 20/6 Ρουσσοσπίτι • Πανηγύρι του Αγ. Πνεύματος με το συγκρότημα του Νίκο και 
Γιώργο Στρατάκη στον προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ώρα 21.30 Είσο-
δος 12€ με μενού
• 20/6 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρωμένου-Χαμαλευρίου διοργανώνει εβδομαδι-
αίες προβολές θερινού σινεμά από Τετάρτη 20 Ιουνίου και κάθε Τετάρτη στην αίθου-
σα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαμαλευρίου Ώρα 21.00 Είσοδος ελεύθερη
• 26/6 Ρούστικα • Ο Πανελλήνιος Όμιλος φίλων του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη, 
σε συνεργασία με το Κέντρο Αναγνωστάκη, την ΚΕΔΗΡ, τον Δήμο Ρεθύμνης και τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Ρουστίκων διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Μεγάλες τομές 
της Παγκόσμιας Ιστορίας» και ώρα 7.30μμ.
• 1/7 Καλονύκτι • Χοροεσπερίδα με το συγκρότημα του Γιώργο Φασουλά και Κώστα 
Καλλέργη στην πλατεία του χωριού. Ώρα 21.00
• 17/7 Αμνάτος • «Ο Καραγκιόζης και το τζίνι» με τον Νίκο Μπλαζάκη στο Πολιτιστικό 
Στέκι. Ώρα 20.00. Θα προηγηθεί θεατρικό εργαστήρι  στις 18.00μ.μ  
• 20/7 Αρχ. Ελεύθερνα • Γιορτή του Προφήτη Ηλία. Κρητική βραδιά με το συγκρότη-
μα του Μανώλη Σκουτέλη και του Νίκο Σφακιανάκη στην πλατεία του χωριού. Ώρα 
21.00
• 24/7 Αρχ. Ελεύθερνα • Προσκύνημα-Εκδρομή στο ξωκλήσι του Αγ. Γεωργίου στις 
Αραβάνες (η διαδρομή γίνεται μόνο με αγροτικά αυτοκίνητα 4*4) Ώρα αναχώρησης 
07.30 από την πλατεία του χωριού
• 26/7 Ρουσσοσπίτι • Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Ανδρέα Μανωλαράκη 
στον προαύλιο χώρο του Πολιτισικού Συλλόγου. Ώρα 21.30. Είσοδος 12€ με πλήρες 
μενού
• 27/7 Άδελε • Πανηγύρι Αγ. Παντελεήμονα με το συγκρότημα του Νίκο και Γιώργο 
Στρατάκη, στον αύλειο χώρο του Δημοτικού σχολείου. Ώρα 21.30
• 27/7 Πρινές • Πανηγύρι Αγ. Παντελεήμονα με το συγκρότημα του Δημήτρη και Μι-
χάλη Κουνάλη στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ώρα 21.30
• 27/7 Χρωμοναστήρι • Πανηγύρι Αγ. Παντελεήμονα με το συγκρότημα του Βασίλη 
Τζουρμπάκη στην πλατεία του χωριού. Ώρα 21.30. Είσοδος 15€ με πλήρες μενού
• 28/7 Σταυρωμένος • Πανηγύρι Αγ. Ερήνης Χρυσοβαλάντου, στον αύλειο χώρο του 
Δημοτικού σχολείου.
• 30/7 Αμνάτος • Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Γιώργου Χαιρέτη ,  στο χώρο 
του Σχολικού Μουσείου .  Ώρα έναρξης  22.00. Γενική είσοδο 5 €

• 6/8 Καπεδιανά • Πανηγύρι του Σωτήρος Χριστού με το συγκρότημα του Μανώλη 
Σκουτέλη και του Νίκο Σφακιανάκη στην πλατεία του χωριού. Ώρα 21.30
• 7/8 Χρωμοναστήρι • Bazzar με έργα Λαϊκής Τέχνης, χειροτεχνίες, τοπικά προϊόντα 
κ.α. στην παιδική χαρά του χωριού. Ώρα 11.00. Είσοδος ελεύθερη
• 7/8 Αγ. Κωνσταντίνος • Αιμοδοσία από τις 10.00-13.00 στο κοινοτικό ιατρείο
• 12/8 Ρούστικα • Παραδοσιακή χοροεσπερίδα με τον  Πέτρο Μαρούλη και το συ-
γκρότημά του. Ώρα έναρξης  22.00 
• 13 /8 Μέση • Κρητική βραδιά με τους Γιώργο Χαλκιά, Γιώργο Μανωλιούδη, Κυ-
ριάκο Σταυριανουδάκη και Μιχάλη Σουλτάτο, στην πλατεία του χωριού.  Ώρα 21.00 
Είσοδος  15€ με πλήρες μενού
• 13/8 • Ελεύθερνα Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Ανδρέα Μανωλαράκη 
στον αύλειο χώρο του Δημοτικού σχολείου Ώρα 20.30
• 14/8 • Γωνιά Κρητικό πανηγύρι με το συγκρότημα του  Νεκτάριου Κουναλάκη και 
Χρήστου Τζανιδάκη, στην πλατεία του χωριού  
• 14/8 Ρούστικα το 4ο  κυνήγι θησαυρού. Διοργάνωση η ομάδα «Το στενό του 
Νόλη» σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο
• 14/8 Χρωμοναστήρι • Βραδιά  Χρωμοναστηριανού Κρητικού Λαϊκού Πολιτισμού  
που διοργανώνουν η Πολιτιστική εταιρεία «Ο Μύλος του Πρινάρη» και ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος «Παναγία Κερά», στο Στρατιωτικό Μουσείο Χρωμοναστηρίου. Θα 
ακολουθήσει βράβευση Χρωμοναστηριανών οργανοπαιχτών και κρητικός  χορός . 
Ώρα 20.30. Είσοδος ελεύθερη.
• 14/8 Βελονάδο • Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Μιχάλη Καλλέργη και 
Γιώργο Βρέτζου στον αύλειο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ώρα 21.30
• 15/8 Χρώμοναστήρι • Πανηγύρι Παναγίας Κεράς,  με τους  Γιάννη Βρεττό, Κώστα 
Βεργιαννάκη και Βασίλη Παπαδάκη, στο γήπεδο του χωριού. Ώρα 21.30. Είσοδος 
15€ με πλήρες μενού
• 15/8 Κούμοι • Πανηγύρι με το συγκρότημα του Νίκο Ζωϊδάκη, στον προαύλιο 
χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ώρα 21.30. Είσοδος 15€
• 16/8 Ρούστικα • Ο αθλητικός σύλλογος «Φλόγα Ρουστίκων» διοργανώνει χοροε-
σπερίδα με  το συγκρότημα του Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Ώρα έναρξης 22.00
• 17/8 Καρωτή • Χοροεσπερίδα με το συγκρότημα του Αντώνη Μαρτσάκη στην 
πλατεία του χωριού. Ώρα 21.30 Είσοδος 15€ και 5€ για παιδιά, με πλήρες μενού
• 21/8 Αγ. Κωνσταντίνος • Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Βασίλη Σταυρακά-
κη, στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ώρα 21.30 Είσοδος 15€ με πλήρες μενού
• 28/8 Καπεδιανά • Πανηγύρι με το συγκρότημα του Κουναλάκη Νεκτάριου και του 
Τζανιδάκη Χρήστου στον αύλειο χώρο του Αγ. Φανουρίου. Ώρα 21.30
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ



Εβδομάδα παλιάς Ελληνικής Ταινίας από 14 έως 
20 Ιουλίου 2016 στο θερινό σινεμά «Αστέρια». 
Διοργάνωση: «ΕΜΕΙΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ»
14/7 ΤΖΕΝΗ-ΤΖΕΝΗ (1966)  
15/7 ΟΥΤΕ ΓΑΤΑ ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΑ (1955)
16/7 Η ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ (1969    
17/7 ΤΟ ΣΩΦΕΡΑΚΙ (1953 
18/7 ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ (1964)
19/7 Η ΚΥΡΑ ΜΑΣ Η ΜΑΜΗ (1958)
20/7 ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΚΕΣ (1968)

5Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ 
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟY ΚΑΙ 
ΓΙωΡΓΟY ΣΤΡΑΤΑΚΗ 
μαζί με τον όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Τα 
έσοδα θα διατεθούν για την αγορά υγειονομι-
κού υλικού στο Νοσοκομείο Ρεθύμνης.

ΕΙΣΟΔΟΣ 7€  • ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 5€. 

Διοργάνωση Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Ρε-
θύμνου «ΣΥΝΠΟΛΙΣ»

1. Θόλος Ιμπρήμ Χαν - FORTEZZA
2. Αιθουσα Πυροβολικού - FORTEZZA
3. Cafe Arokaria • 4. Ναός Αγ. Σοφίας
5. Cafe 21-23 • 6. Σπίτι του Πολιτισμού
7. Γκαλερί «Μορφές» • 8. Cafe «Kimolia»
9. Κέντρο Κρητικής Λαϊκής Τέχνης
10 Studio Garage
11. Κινηματογράφος «Παντελής» 

ΤΟ ΑΝΘΡωΠΙΝΟ ΣωΜΑ ΚΑΙ ΒΙωΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Διεπιστημονικό Συμπόσιο / Διοργ.: Μάριος Α. Πούρκος
“τΟ ΣΩΜΑ τΗΣ ΣυΓΧΡΟΝΗΣ κΡιΣΗΣ 
ΣτΗΝ κΡιΣΗ τΩΝ κΑλλιτΕΧΝΩΝ” 
Συντονισμός: Χρυσούλα Σκεπετζή
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20:30
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ΙΟΥNΙΟΣ
20:30
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ΔΗΜΟτικΟΣ κΗπΟΣ  •  MUNICIPAL gARDEN kINHMATOΓΡΑΦΟΣ “ΑΣτΕΡιΑ”



(για μικρούς και μεγάλους)
Μια παράσταση για την Φαντασία, την Ενηλικί-
ωση και την Απελευθέρωση από κάθε μορφή 
καταπίεσης.

ΑΣ ΠΑΙξΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΤΟ 
ΧΑΜΟΓΕΛΟ 
Οι “Ανεμόμυαλοι club” διοργανώνουν την Κυριακή 
7 & τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016, 2ήμερο φεστιβάλ 
μουσικής, χορού & παιχνιδιού στο Δημοτικό Κήπο 
Ρεθύμνου. Για 5η συνεχόμενη χρονιά το Ρέθυμνο 
παίζει, μαθαίνει και προσφέρει για ‘το Χαμόγελο 
του Παιδιού». 
7/8 γιορτή χαράς με παιχνίδια, εικαστικά δρώμενα 
και comedy magic show! Ώρα 17.00.
Γενική Είσοδος 3€ με όλα τα παιχνίδια ΔΩΡΕΑΝ!
8/8 μουσική βραδιά με τον κρητικό καλλιτέχνη 
ΑΝΤωΝΗ ΜΑΡΤΣΑΚΗ και το συγκρότημά του. 
Συμμετέχει ο Όμιλος Βρακοφόρων Ρεθύμνου. 
ΩΡΑ 19.30 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5€
Τα έσοδα θα διατεθούν εξολοκλήρου στον οργανισμό 
“Το Χαμόγελο του Παιδιού”!
Διοργάνωση: “Ανεμόμυαλοι club” μη κερδοσκοπικό 
σωματείο.

31 7&8 2-4
ΙΟΥΛΙΟΣ
kυΡιΑκΗ
21:00
JULY
SUNDAY

AYΓΟΥΣΤΟΣ
20:30
AUGUST

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

SEPTEMBER

ΔΗΜΟτικΟΣ κΗπΟΣ  •  MUNICIPAL gARDEN ΔΗΜΟτικΟΣ κΗπΟΣ  • MUNICIPAL gARDEN Σπιτι τΟυ πΟλιτιΣΜΟυ • HOUSE OF CULTURE

Η ΑΛΙΚΗ ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ 
ΒΑΡΙΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΚΑΘΟΤΑΝ 
ΠΑΝω ΣΤΟ ΧΟΡΤΑΡΙ...

OΡΓΑΝωΣΗ: ΟΜΑΔΑ ΤΣΟΚΑΡΑ



ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ • MUSEUM OF CONTEMPORARY ART OF CRETE 
Μεσολογγίου 32 | Messologhiou 32 str. Ρέθυμνο, 741 31 |Rethymno, 741 31 T: +30 28310 52530, F: +30 28310 52689 • E-mail: info@cca.gr • www.cca.gr

11 ΙOYNIOY - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
11 JUNE - 30 SEPTEMBER 2016

9 ΙOYNIOY - 15 IOYΛΙΟΥ • 9 JUNE - 15 JULY 2016

10 ΙOYNIOY - 10 IOYΛΙΟΥ • 10 JUNE - 10 JULY 2016

IOYΛΙΟΣ •  JULY 2016 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
SEPTEMBER - DECEMBER 2016

1ο Μεσογειακο Φεστιβαλ ΦωτογραΦιασ 
Medphoto Festival: “Σύνορα / Σταυροδρόμια” 
σε συνδιοργάνωση με την ΜΚΟ ΚOLEKTIV8
 1st Mediterranean PhotograPhy Festival / Medphoto 
Festival: “Borders / Crossroads” a joint initiative with NGO KOLEKTIV8
Επιμελητές: Μαρία Μαραγκού, Πάσκουα Βοργιά, Παύλος Φυσάκης 
Curators: Maria Marangou, Pasqua Vorgia, Pavlos Fysakis
Μουσείο σύγχρονης τέχνης κρήτης 
Museum of Contemporary art of Crete

 allien territory 
οΜαδική εκθεσήgrouP exhibition
Επιμελητές: Γιώργος Πρίνος, Παύλος Φυσάκης
Curators: Yorgos Prinos, Pavlos Fysakis
δίδυμο κτήριο στο κάστρο της Φορτέτζα
twin building inside the Fortezza Castle

 Cris gianakos
 site - sPeCiFiC sCulPtures
 Επιμέλεια: Μαρία Μαραγκού / Curation: Maria Marangou
δίδυμο κτήριο, Φορτέτζα, ρέθυμνο 
twin building inside the Fortezza Castle
 

•  Λευτερης ΚαναΚαΚις – ΓρηΓόρης ςεμιτεΚόΛό. ενας διαΛόΓός
Lefteris KanaKaKis – GriGoris semiteKoLo. a diaLoGue
 
• ερΓα από τη ςυΛΛόΓη της aLpha BanK 
Works FroM the PerManent ColleCtion oF alPha bank 
Μουσείο σύγχρονης τέχνης κρήτης
Museum of Contemporary art of Crete

Crossings, οΜαδική εκθεσή / grouP exhibition
Επιμελητές: Γιώργος Μουτάφης, Παύλος Φυσάκης
Curators: Giorgos Moutafis, Pavlos Fysakis
Παλιά εμπορική τράπεζα (Παλιά Πόλη)
old Commercial bank (old town)

9 ΙOYNIOY - 10 IOYΛΙΟΥ • 9 JUNE - 10 JULY 2016
CritiCal arChives ii: testiMonies”
 Nine days, My Arab World, State
Επιμελητές: Μαρία Μαραγκού, Παύλος Φυσάκης
Curators: Maria Marangou, Pavlos Fysakis
τζαμί καρά Μουσά Πασά 
kara Moussa Pasha Mosque



IΟΥΝΙΟΣ-
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

JUNE-
SEPTEMBER

2016

1Ο ΜέΣΟγέΙακΟ ΦέΣΤΙΒαΛ ΦΩΤΟγΡαΦΙαΣ 
MeDPHOtO FeStiVaL
Μέ ΤΙΤΛΟ “ΣΥνΟΡα / ΣΤαΥΡΟδΡΟΜΙα”,
Σέ ΣΥνδΙΟΡγανΩΣΗ Μέ ΤΗν ΜκΟ κOLEKTIV8

1St MeDiterraNeaN PHOtOgraPHY FeStiVaL 
MeDPHOtO FeStiVaL: “BORdERS / CROSSROAdS”
a jOiNt iNitiatiVe WitH NgO KOLeKtiV8

• 11 Ιουνίου – 30 Σεπτεμβρίου 2016 / 11 June – 30 September 2016 
“CRITICAl ARChIVES I: RUINS”
Odysseia - Depression Era – Homesick – Abbandoni - The Zone - Life Narrative - 
Everything that Happened, Happened here First, in Rehearsal
Επιμελητές: Μαρία Μαραγκού, πάσκουα βοργιά, παύλος Φυσάκης / 
Curators: Maria Marangou, Pasqua Vorgia, Pavlos Fysakis
Μουσείο Σύγχρονης τέχνης κρήτης, Μεσολογγίου 32, παλιά πόλη, Ρέθυμνο
Museum of Contemporary Art of Crete, Messologhiou 32, old town, Rethymno
• 9 Ιουνίου – 15 Ιουλίου 2016 / 9 June – 15 July 2016 • 
CROSSINGS, Ομαδική έκθεση / Group exhibition
Επιμελητές: Γιώργος Μουτάφης, παύλος Φυσάκης / 
Curators: giorgos Moutafis, Pavlos Fysakis
παλιά Εμπορική τράπεζα (παλιά πόλη) • Old Commercial Bank (Old Town)
• 10 Ιουνίου – 15 Ιουλίου 2016 / 10 June – 15 July 2016 
AllIEN TERRITORY,  Ομαδική έκθεση / Group exhibition
Επιμελητές: Γιώργος πρίνος, παύλος Φυσάκης
Curators: Yorgos Prinos, Pavlos Fysakis
Δίδυμο κτήριο στο κάστρο της Φορτέτζα • Twin Building inside the Fortezza Castle
• 9 Ιουνίου – 20 Ιουλίου 2016 / 9 June – 20 July 2016 
“CRITICAl ARChIVES II: TESTIMONIES” NINE DAYS, MY ARAb WORlD, STATE
Επιμελητές: Μαρία Μαραγκού, παύλος Φυσάκης  / Curators: Maria Marangou, Pavlos Fysakis 
τζαμί καρά Μουσά πασά / kara Moussa Pasha Mosque

Medphoto, the inaugural Mediterra-
nean Photography Festival, will be 
taking place in the Summer of 2016 
in Rethymno, on the island of Crete, 
greece. Medphoto extends an invi-
tation to the global photographic 
community to participate in this 
dynamic artistic project, designed 
to be an annual lens-based arts 
celebration. By bringing together 
multiple cultural partners across Eu-
rope and the Mediterranean region, 
we hope to foster and sustain a viv-
id community of artists and to pro-
mote meaningful social dialogue.



ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ  •  ARTILLERY HALL -  FORTEZZA

1-15 AYΓΟΥΣΤΟΥ • 1-15 AUGUST
20 AYΓΟΥΣΤΟΥ - 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
20 AUGUST - 5 SEPTEMBER 2016

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ • 9 SEPTEMBER - 10 ΟCTOBER 2016

8-17 ΙΟΥΛΙΟΥ • 8-17 JULY 2016 19-31 ΙΟΥΛΙΟΥ • 18-31 JULY 2016

αιΚατερινη Κ.Γιαβριδη  • αιΚατeriνι GiaVridi 
“ΚόυΚΛες Και πρόςωπα“  • “doLLs & faCes”
Η ιστορία της Ελληνικής παραδοσιακής κούκλας η εξέλιξη της σε σχέση 
με τον τρόπο ζωγραφικής των προσώπων και η σύγχρονη χρήση της. 

Λειτουργεί Καθημερινό Παιδικό Εργαστήριο εντός του χώρου.

μαρια ΚεΛαΪδη  •  maria KeLaidi
 “οραΜα γήσ“  • “Vision of Land“
Mια ενότητα έργων στην οποία τα μνημονικά ερεθίσματα, η αφαιρετική 
εικαστική αντίληψη του γεωγραφικού χώρου και τα ρεαλιστικά στοιχεία των επί 
μέρους θεμάτων συνθέτουν μια σειρά πολυεπίπεδων εικόνων.Τα τοπία που έτσι 
προκύπτουν, μετατρέπονται σε αφηγήσεις για μια διαχρονική καθημερινότητα.
In this assemblage of works memory stimuli combine with abstract artistic 
representation of geographic space and realistic representation of secondary 
subjects to compose a series of images that operate in multiple levels. 
Produced in this way, landscapes are turned into narratives of the timeless 
quality of daily life

ρωςόι & όυΚρανόι ΚαΛΛιτεΧνες “ταΞιδευόντας” 
russian & uKrainian artists “traVeLLinG ”
Περισσοτερα απο 100 εργα: ελαιογραφιες , παστελ και υδατογραφιες , συνθετουν την γλαφυρη εκθεση με 
ιστορικη προσεγγιση γνωστων συγχρονων Ρωσων και Ουκρανων καλλιτεχνων,
η οποια προεκυψε μετα απο τα επαγγελματικα ταξιδια και ταξιδια αναψυχης των ζωγραφων, που οπως 
ειπαν οι ιδιοι “Ειχαμε για βασικες αποσκευες τις γνωσεις μας , το ταλεντο , την αγαπη προς την τεχνη 
και την Ελλαδα”.  Το μεγαλυτερο μερος της εκθεσης προβαλει την λαμψη του πολιτισμου της Αρχαιας 
Ελλαδας, κορυφαιοι αρχαιολογικοι χωροι και βεβαιως η ανεπαναληπτη ομορφια της φυσης της Κρητης 
συνδεδεμενη με σεβασμο στην παραδοση. Συμμετεχουν οι εξης ζωγραφοι:
Borisova, Zoya, Daria , Korovof, Michailov A. , Michailov R., Epshtein, Garkovaia

More than 100 works: oil paintings, pastel and watercolor, compose the incisive exhibition with historical 
approach  of contemporary Russian and Ukrainian artists, 
which was subsequent to the business traveling and leisure traveling of the painters, which they said 
themselves “Our basic baggage was our knowledge, talent , love for the arts and Greece”.
The major part of the exhibit displays the glow of the civilization of ancient Greece, wonderful sites,  and 
of course the incomparable beauty of Crete’s nature tied to tradition. The following painters participate: 
Borisova, Zoya, Daria, Korovof, Michailov A., Michailov R., Epshtein, Garkovaia

 βαΓΓεΛης τερΖης • VanGeLis terZis
Fine art
Πολυκαιρισμένα αντικείμενα που η αξία τους δεν χάνεται  μπορούν να 
τα μεταμορφώσουν σ’ έργα ΤΕΧΝΗΣ δίνοντάς τους νέα πνοή και φωνή. 
Συνομιλήστε μαζί τους! Αφουγκραστείτε όλες τις στιγμές της νιότης τους, 
όλα όσα μοιράστηκαν, όλα όσα πρόσφεραν. 
Stale objects whose value is not lost when artists like VANGELIS TERZIS 
can transform them into ART projects giving them new life and voice. 
Chat with them! Listen to every moment of their youth, everything they 
shared, everything they offered!

Φανη ΓαΛερόυ - ηρω όρΦανόυ • fani GaLerou – iro orfanou
“παιΖω με τό Χρωμα” •  “pLayinG with the CoLor”
Έκθεση Ζωγραφικής 
Painting Exhibition
πόθόυΛαΚης μαρΚός  •  pothouLaKis marKos
Έκθεση Διακοσμητικών – κοσμημάτων με ενεργειακούς λίθους και τεχνική 
Papier Mache
Art Exchibition ornaments-jewelleries with gem stones and papier mache



30 IOYΛΙΟΥ - 7 AYΓΟΥΣΤΟΥ
30 JULY - 7 AUGUST 2016

12-17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ • 12-17 AUGUST
όνειρόυ & παραμυθιόυ Γωνια

9-12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ • 
9-12 SEPTEMBER
rετήink αrt digital Festival

22-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
22-30 AUGUST 2016

15-21 ΙΟΥΛΙΟΥ • 15-21 JULY 2016

”Γνωρίζεις που βρίσκεται το Ωδείο των Ξωτικών? Που περιποιούνται 
τα φτερά τους οι Νεράιδες? Ξέρεις που μένει ο Φαφέν?... η Σαλιδάνια? 
ΟΝΕΙΡΟΥ & ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΓΩΝΙΑ 
Φαντασίας και χεριών πλασμένα Παραμυθόσπιτα
Επιμέλεια Σταυρούλα Παπαδονικολάκη                    

Tο πρώτο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας και Τέχνης που πραγματοποιείται 
στην Κρήτη. To RΕΤΗink Αrt Digital Festival δίνει την ευκαιρία σε καλλιτέχνες 
από όλον τον κόσμο να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στον πιο δημοφιλή 
πολιτιστικό πολυχώρο του Ρεθύμνου, στο κεντρικότερο σημείο της παλιάς πόλης, 
προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να έρθει σε ουσιαστική επαφή με 
διαφορετικές διατυπώσεις της σύγχρονης ψηφιακής τέχνης.
Συμμετοχές καλλιτεχνών από όλον τον κόσμο με έργα:
• Ψηφιακές εγκαταστάσεις - Installations • Video mapping • 3D printing objects 
•  Video art • Digital illustrations • Digital photographies • Performances με 
ψηφιακά στοιχεία • Animation video • Εικαστικά έργα με ψηφιακά στοιχεία

Φρόςω ΧατΖηαΓΓεΛαΚη - εΦη μόυΖόυραΚη
“περιπΛανηςη ςτην πόΛη των τεΧνων”
art exhibition
“Wandering in the toWn oF arts”

Κωνςταντινός τόςόυνιδης Κonstantinos tosounidis
εΚθεςη ΖωΓραΦιΚης • art eXhiBition

παιΧνιδόΚαμωματα
εργαστήρι Πολιτιστικής εκπαίδευσης
Children art exhibition
Για 5η συνεχή χρονιά, τα παιδιά του  εργαστηρίου μας εκθέτουν τις 
δημιουργίες τους! Τόσο μοναδικές όσο και εκείνα! Γιατί ο κόσμος μας 
είναι όμορφος, επειδή είμαστε διαφορετικοί!        

ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ • HOUSE OF CULTURE
Εμμανουήλ Βερνάρδου 12, Παλαιά Πόλη, Ρέθυμνο •Emmanouil Vernardou 12, Old Town, Rethymno

ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΟΜΜΕΧ)
Κριτοβουλίδου 15, Ρέθυμνο • 15, Κritovoulidou Str. Rethymno

5 -11 ΙOYNIOY • 5-11 JUNE  2016 5 -11 ΙOYNIOY • 5-11 JUNE  2016
ςτεΚι ΚαθηΓητων ρεθυμνόυ - Φωτογραφική όμάδα
Έκθεση Φωτογραφίας “δυό - δρόμός”
διαθεματική έκθεση,ανιχνεύει με εικόνες την έννοια του 
”Δύο” και την έννοια “Δρόμος”

ςτεΚι ΚαθηΓητων ρεθυμνόυ  - όμαδα Ζωγραφικής
Πορτρέτα,τοπία και νεκρή φύση,αποτυπωμένα με μολύβι ή με χρώμα.



ΡΕΘΥΜΝΟ - retHYMNO



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 άδειας.
http://www.prosvasimes-poleis.eu/el/

Parking is strictly prohibited at the Fortress from Kefalogiannidon and 
Melissinou street to the entrance to the castle. Disabled people should 
contact the Municipal Cultural Office or the people who sell tickets for 
issuing a special permit.
http://www.prosvasimes-poleis.eu/en/



ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ: 
Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων. Ώρες λειτουργίας 09:00-14:00
ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ: Μια ώρα πριν από κάθε εκδήλωση. Τηλ.: 28310 28101
Παρακαλούμε να προσέρχεστε στο χώρο των εκδηλώσεων τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την έναρξη 
της παράστασης.
Απαγορεύεται αυστηρά η μετακίνηση καθισμάτων στους χώρους των 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 επιστροφή αντιτίμου του εισιτηρίου τους ή την τυχόν 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης σε άλλο χώρο.

ADVANCE TICKET SALES AND INFORMATION
MUNICIPAL INFO KIOSK: Tessaron Martyron Square. 09:00-14:00
FORTEZZA THEATRE EROFILI: One hour prior to each performance. Tel.: 28310 28101
We kindly ask you to come to the area where the performance will take place at least 20 minutes be-
fore 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 performances.
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 the 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.

Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για 
τις τιμές των εισιτηρίων.

Ο υπεύθυνος της κάθε παραγωγής 
αναγράφεται με την ένδειξη: ΟΡΓΑΝΩΣΗ.



w w w . r e t h y m n o . g r

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ - Κ.Ε.ΔΗ.Ρ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΜUNICIPALITY OF RETHYMNO 
DEPARTMENT OF CULTURE & TOURISM - KEDIR

Aρκαδίου 50, ΡΕΘΥΜΝΟ 74100
Τηλ.: 28310 40152
50, Arkadiou str. Rethymno 74100
Τel.: +30 28310 40150 & 40152
E-mail: politismos@rethymno.gr
erofilitheater.r@gmail.com

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ:


