Τ

ο Ρέθυμνο χαρακτηρίζεται πάντα από μια ξεχωριστή πολιτιστική δημιουργικότητα, η οποία αναβλύζει απ’ όλη
την κοινωνία.
Έχοντας ξεκινήσει τη χρονιά με τις γεμάτες κέφι και ενέργεια εκδηλώσεις του Καρναβαλιού, οι Ρεθεμνιώτες
συνεχίζουν να ασχολούνται με δραστηριότητες αθλητικού, ιστορικού, γαστρονομικού, θρησκευτικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος πλέκοντας τον ιστό του πολιτισμού του τόπου μας. Πολλά από τα αποτελέσματα των δράσεων
αυτών καθώς και παραστάσεις θεάτρου-χορού-φωνής παρουσιάζονται στο κοινό από τους ντόπιους φορείς το μήνα
Ιούνιο.
Αρχές Ιουλίου έρχεται η μεγάλη Γιορτή. Ο αγαπημένος Ρεθεμνιώτικος θεσμός,η Γιορτή Κρητικής Διατροφής, μετατρέπει την πόλη του Ρεθύμνου σε κέντρο του νησιού και μαζεύει τους Κρητικούς σε μια γιορτή- ύμνο στη φύση και
τον άνθρωπο.
Γνωρίζει δε στους πολυάριθμους επισκέπτες της εποχής, την αυθεντική ταυτότητα του Κρητικού παρουσιάζοντας αυτόν, τα προϊόντα που παράγει και τον τρόπο ζωής του από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Στη συνέχεια το Ρέθυμνο υποδέχεται και φιλοξενεί καλλιτέχνες και σχήματα απ’όλο τον κόσμο. Με ιδιαίτερη προσμονή παρακολουθεί και συμμετέχει σε παραστάσεις Κρητών, Ελλήνων και αλλοδαπών. Η πόλη αλλάζει μορφή -οι
οικισμοί σφύζουν από ζωή, τα μνημεία οι παραλίες οι πλατείες και οι δρόμοι μαζεύουν μελίσσια τα οποία μόλις πέσει
το σούρουπο με κατάνυξη παρακολουθούν τα δρώμενα των καλλιτεχνών.
Μετά τις γιορτές της Παναγίας, ξεκινά η αναβίωση μιας από τις ενδοξότερες ιστορικές περιόδους του Ρέθυμνου.
Η αίγλη της εποχής της Κρητικής και Ευρωπαϊκής Αναγέννησης γεμίζει την πόλη , η οποία γιορτάζει τα αρχιτεκτονικά
της βενετσιάνικα γενέθλια. Οι δρόμοι, το κάστρο Φορτέτζα, το ενετικό λιμανάκι, οι παλιές καθολικές εκκλησίες που
είχαν μετατραπεί σε τζαμιά, ξαναβρίσκουν την αρχική τους ταυτότητα και κατακλύζονται από τους απαλούς ήχους
του τσέμπαλου, της άρπας, του βιολιού.. Αγιογράφοι, αναγεννησιακές παραστάσεις πάνω σε κτίρια, ζευγάρια μέσα σε
κοστούμια ευγενών, comedia de l’arte, παιχνίδια εποχής μικρών και μεγάλων, είναι εικόνες που συναντάς αυτές τις
μέρες στην πόλη και παίρνεις μαζί σου.
Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι, μουσειακοί αλλά και υπαίθριοι, εκθέτουν
αρχειακές και λαογραφικές συλλογές και εικαστικές προτάσεις κάθε είδους.
Ο πολιτισμός λοιπόν, δηλαδή η ευγένεια της ψυχής και η έκφραση του ανθρώπου μέσα από τις τέχνες και τα
γράμματα, βρίσκουν πάντα χώρο στο Ρέθυμνο και συναντούν ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.
Και το Ρέθυμνο , τόπος σταυροδρόμι και συνάντησης λαών και πολιτισμών, αλλάζει τα κοστούμια του, ανανεώνει συνεχώς τα κεράσματά του και φιλοξενεί όλο αρχοντιά και ζεστασιά αυτούς που το επισκέπτονται για να απολαύσουν τις
χάρες του, φυσικές και πνευματικές.
Σας ευχόμαστε  να απολαύσετε κάθε στιγμή του λαμπερού καλοκαιριού και να γεμίσετε την ψυχή
σας με όλα όσα αυτή η πόλη αποπνέει και  εμπνέει…

				

Πέπη Μπιρλιράκη Μαμαλάκη
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Ρεθύμνης

R

ethymno is renowned for its continual cultural creativity. The year begins with
the exuberant Carnival and its festive events. The Rethymnians continue their
cultural tradition organising various events concerning athletics, local history,
the Cretan cuisine and matters of the environment. A lot of those events are presented
in the month of June.
However, in July we have the popular Cretan Diet Festival into the Municipal
Garden and all around the city. It gives the opportunity to our visitors to become
acquainted with the way of life of Cretan people : characters of people, the products of
the earth and their spirit, their culture and their tradition, starting from ancient times
up to present day.
Throughout the summer, Rethymno also hosts a variety of popular musical and
theatrical events. Talented singers and performers from all Greece and from all over
the world come to Rethymno to enchant our warm summer nights and to leave us with
unforgettable memories of our visit to Rethymno.
Finally, in August, the popular Renaissance Festival of Rethymno takes place. It
is the time when our city, our Fortress, our Venetian port, our picturesque streets of
the old town live back in Cretan and European Renaissance times. Our visitors will
be overwhelmed by the locals in hand-woven Renaissance costumes, the music and
the sweet sounds of the old musical instuments, Renaissance theatre performances,
comedia de l’arte and a lot of other unforgettable images, which will remain ‘imprinted’
on their mind together with the other wonderful memories of their visit to Rethymno.
Moreover, throughout the year, public and private exhibition buildings, museums
and galleries in Rethymno, even the public places outdoors, display works of art
ranging from ancient times right through to modern times.
Therefore, through culture, the arts and written expression, the people of
Rethymno are able to find a way to express themselves and to convey their thoughts
and aspirations, whatever they may be.
Rethymno with open arms welcomes its visitors all year round and entices them
to enjoy and experience what the city and its people have to offer through its culture,
music and the arts. Most of all, through its spirit and its soul.
We  wish you all to enjoy the bright Cretan summer and everything this
inspiring city has to offer...

		

Pepi Bilrliraki Mamalaki
Vice-Mayor for Culture and Tourism of Rethymno
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ΙΟΥΝΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30

JUΝΕ
FRIDAY

CONCERT

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

The Nautica Club of Rethymno celebrates this year
50 years of success and offer in the city of Rethymno
organising a concert with the famous group Onirama.
Theodore Marantinis, George Kokonidis, Dimitris
Kokonidis, Dionysis Frantzis and Christos Tresintsis
will come in Rethymno for a live show full of energy,
passion and dance giving their best self on stage. The
income of event will be disposed for the viability of the
Club during the new athletic season.
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 13€
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 10 €
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

Ο Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου εορτάζει
φέτος 50 χρόνια επιτυχιών, διακρίσεων
και προσφοράς στην πόλη του Ρεθύμνου
διοργανώνοντας συναυλία με το
γνωστό συγκρότημα Onirama.
Ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο Γιώργος
Κοκονίδης, ο Δημήτρης Κοκονίδης,
ο Διονύσης Φραντζής και ο
Χρήστος Τρεσίντσης θα
έρθουν στο Ρέθυμνο πρώτη
φορά, για ένα ξεσηκωτικό
live show γεμάτο ενέργεια,
πάθος, χορό δίνοντας
τον καλύτερο εαυτό τους
on stage. Τα έσοδα της
εκδήλωσης θα διατεθούν
για τη βιωσιμότητα του
συλλόγου τη νέα αθλητική
σεζόν.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒIΖΥΗΝΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
KΥΡΙΑΚΗ
21:30

JUΝΕ
SUNDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ
Διασκευή Κειμένου* - Σκηνοθεσία: ΘΩΜΑΣ ΚΑΝΤΙΦΕΣ
Μουσική**: ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
Σκηνικά - Κοστούμια: ΜΙΛΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Φωτισμοί: ΑΝΝΑ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ
Χειρισμός Ήχου: ΕΥΗ ΚΑΝΝΑ
Φωτογραφίες: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
Επιμέλεια Αφίσας - Πρόγραμμα - Κείμενα: ΑΝΝΑ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ
Παίζει η ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΤΙΦΕ
στο ρόλο της μητέρας του Βιζυηνού
*Στο κείμενο έχουν γίνει μικρές προσθήκες από πραγματικά
λόγια της μητέρας του Βιζυηνού.
** Εκτός από τα κομμάτια που έγραψε ο Αντώνης Ζαχαράκης
ειδικά για την παράσταση ακούγονται και κάποιες διασκευές
παραδοσιακών τραγουδιών.

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 8 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ
Το «αμάρτημα της μητρός μου» είναι ένα από τα γνωστότερα διηγήματα
του μεγάλου Έλληνα λογοτέχνη. Διαβάζοντάς το εμφανίζεται ανάγλυφα
μπροστά μας η φιγούρα της μητέρας του Βιζυηνού, με την τραγική
ιστορία της που ξεδιπλώνεται μέσα στις λίγες σελίδες του. Αυτό όμως
που την καθιστά ένα πραγματικά τραγικό πρόσωπο – και για εμάς πια
θεατρικό - είναι το παρελθόν και το μέλλον της. Μας κινεί το ενδιαφέρον
και ταξιδεύουμε μαζί της συμπληρώνοντας ένα
- ένα τα κομμάτια της ιστορίας της πέρα από το
διήγημα.
Αυτή η γυναίκα, λοιπόν, έγινε η κεντρική
ηρωίδα για εμάς. Τη «βρήκαμε» στο σπίτι της
εκεί κάπου στα 1907, προχωρώντας προς
το τέλος, να ζει με τα φαντάσματά της, να
περιμένει για πάντα το Γιωργή να
γυρίσει, να συνειδητοποιεί, να
θυμάται και να ξαναζεί στιγμές
της ζωής της ταξιδεύοντας μέσα
από τα λόγια και την σκέψη
του παιδιού της, του Γεώργιου
Βιζυηνού, μεταφέροντάς μας με την
απλότητα αλλά και το βάθος, που έχει
μια τέτοια γυναίκα το διήγημα «Το
αμάρτημα της μητρός μου»…το δικό
της «αμάρτημα».
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IΟΥΛΙΟΣ
ΤΡΙΤΗ

ΤΑ 3 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜUSICAL
theatre for children

21:15

JULY
TUESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ
Σκηνικά: Ελένη Ζελίνου
Κοστούμια: Ελπινίκη Λαμπρινού
Σκηνογραφία: Νίκος Λαμπρόπουλος
Μουσική: Σωτηρία Κολόζου
Χορογραφίες: Ζωή Γρηγοριάδου
Ηχος, φωτισμοί: Γιώργος Ζελίνης
Σκηνοθεσία: Στάθης Αναστασίου
Eρμηνεύουν:
Ελίζα Τζίτζη, Θεόδωρος Ξάνθης, Νίκη Βουγιού
Στάθης Αναστασίου, Κωνσταντίνα Μακρή
Νίκος Γιαννίκας

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 8 €
ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

Μια υπέροχη μουσικό-θεατρική παράσταση με τα 3 κλασικά
Παραμύθια, ο Παπουτσωμένος Γάτος ,τα 3 Γουρουνάκια και
η Κοκκινοσκουφίτσα όπου μέσα από την δράση,
τις διάφορες κωμικές καταστάσεις, τη μουσική,
τα τραγούδια και όλο τον σκηνικό
διάκοσμο βγαίνει όλη εκείνη η
ομορφιά των αισθημάτων, που
γεννά το κάθε παραμύθι.
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ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
IΟΥΛΙΟΣ
ΤEΤΑΡΤΗ
21:00

JULY
WEDNΕSDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Σκηνοθεσία: Μαρία Σακκαδάκη-Σακαράκη
Δάσκαλοι των χορευτικών ομάδων: Μαρία Μαράκη
Λάμπης Νικολουδάκης, Μαρία Κλαψινού
Λύρα παίζει ο Μιχάλης Παυλάκης
με το μουσικό του σχήμα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ/ FREE ΕΝΤRANCE
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ - TRADITIONAL EVENT

«…χαιρετίζοντας τσι μοίρες…»

Lyseum Club of Greek Women of Rethymnon
“...saluting the Fates...”
Μια παράσταση με αναφορά στα 100 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα
και αναβίωση του εθίμου του «Κλήδονα». Περιλαμβάνει θεατρικά δρώμενα και χορούς
απ’όλη την Ελλάδα και την Κρήτη, με ανάλογες ενδυμασίες και κοσμήματα.
Ενα θέαμα που γεφυρώνει τις εποχές και τους αιώνες, σμίγοντάς τους στη στιγμή της
«Ένωσης».
A spectacular performance celebrating the 100 year Union of Crete with Greece,
including the reenactment of the ancient and still going, custom of “Klidonas” with
traditional dances and costumes from all over Greece as well as Crete.
A performance which bridges times and centuries uniting them at the glorious moment
of “... Crete joining Motherland”!
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IΟΥΛΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ
21:30

JULY
THURSDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ilias pantazis (bass)
vagelis tsinas (drums)
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. An emotional journey into the
world of free improvisation as a means of expression
and communication language. A contact between
interpretes and public, through descriptive sound images with unique expressiveness, freedom and fantasy.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ / FREE ΕΝΤRANCE
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

M.O.T.He trio
CONCERT

Το trio M.O.T.He, (music of the heart) ειναι ενας κοσμος ατμοσφαιρικων jazz, ethnic, funk,
ελληνικων και αυτοσχεδιων ρυθμικων και ηχητικων εναλλαγων, με καταβολες και επιρροες
απο τη συγχρονη ευρωπαϊκη jazz σκηνη, την παραδοση, και τη rock παγκοσμια σκηνη. Ενα
συναισθηματικο ταξιδι στον κοσμο του ελευθερου αυτοσχεδιασμου ως μεσο εκφρασης και
γλωσσα επικοινωνιας. Μια παρασταση βαθειας επικοινωνιας και επαφης μεταξυ ερμηνευτων
και κοινου, μεσα απο περιγραφικες ηχητικες εικονες με μοναδικη αποτυπωση χρωματων
εκφραστικοτητας, ελευθεριας και φαντασιας.
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ΙΟΥΛΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
21:30

JULY
SΑΤURDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

MALENA
ΑΜOR Y
TANGO

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Η φετινή παράσταση της ομάδας τάνγκο του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ρεθύμνου είναι βασισμένη στο
μονόπρακτο του Άκη Δήμου, Αιώνες μακριά από την
Αλάσκα.
Διασκευή-καλλιτεχνική διεύθυνση-χορογραφίες:
Σοφία Γαλανάκη
Σκηνοθεσία θεατρικού: Άρτεμις Καυκαλάκη

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ / FREE ΕΝΤRANCE
ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ /DANCE THEATRE

H Malena είναι μια γυναίκα
καταπονημένη από τη ζωή.
Βρίσκεται με τις βαλίτσες της
έτοιμες στην είσοδο ενός
ξενοδοχείου και περιμένει το
μεγάλο της έρωτα να επιστρέψει.
Της έχει υποσχεθεί ότι θα
γυρίσει. Και καθώς περιμένει,
μονολογεί αναπολώντας τη
χαμένη της νιότη. Μέσα από
τις αναμνήσεις της ξεπηδούν ο
πρώτος έρωτας, φιλίες, χαρές
αλλά και προδοσία. Η ιστορία
μιας γυναίκας, η ιστορία μιας
ζωής.
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ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
IΟΥΛΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
21:15

JULY
SUΝDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Σκηνοθεσία: Βλάσσης Βαλάσης
Διασκευή - Μετάφραση: ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Μουσική: Warcay Studioέ
Σχεδιασμός Φωτισμών: Πασχάλης Λόκας
Γραφιστικά: Θύμιος Βούντας
Σκηνογραφία: Βαλεντίνο
Ενδυματολόγος: Ελένη Ψύρρα
Παραγωγός: Δημήτρης Καράτζιος
Ερμηνεύουν
Ροβινσώνας: Μίμης Καπέρδος
Κρούσος: Χρήστος Κορδελάς

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €
ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

Ο ΡΟΒΙΝΣΩΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΡΟΥΣΟΣ
theatre for children

Σε μια πλημμυρισμένη περιοχή συναντιούνται δύο αεροπόροι – εχθροί μεταξύ τους
– που έχουν καταστραφεί τα αεροπλάνα τους και πλέον είναι ναυαγοί …σε ένα νησί...
λίγο διαφορετικό από τα άλλα… Δύο άνθρωποι προερχόμενοι από διαφορετικούς
πολιτισμούς , μιλώντας διαφορετική γλώσσα έχοντας κοινό στοιχείο μόνο την έχθρα
τους… προσπαθούν να επιβιώσουν αγνοώντας τη φύση που τους… κάνει πλάκα στην
υπεροψία και τον εγωισμό τους!!!! Το αποτέλεσμα; Το ανακαλύπτουμε σε μια ιστορία από
αλυσιδωτές καταστάσεις που ενώνονται κρίκο – κρίκο. Εσύ τι θα έκανες στη θέση τους;
Μήπως, τελικά, όλοι ζούμε αυτή τη «Ροβινσόνια» κατάσταση; Μήπως η φύση έχει
χιούμορ λίγο υπερβολικό και ακατανόητο μερικές φορές… αλλά έχει να μας διδάξει
πολλά !!!.
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ΙΟΥΛΙΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21:30

JULY
MONDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Μήπως νιώθετε, καμιά φορά, στο θέατρο, ότι οι ηθοποιοί
δεν σας δίνουν σημασία; Μήπως νιώθετε ότι θέλετε
να επέμβετε στο κείμενο και στους διαλόγους; Ε,
λοιπόν, ήρθε η ώρα, όλα αυτά να συμβούν... Στην
παράσταση κωμωδίας και αυτοσχεδιασμού της
ομάδας Κάψε το Σενάριο! Επιτέλους ο θεατής έχει
τη δύναμη! Ακριβώς! Εσύ, ο θεατής, θα δώσεις σε
εμάς, τους κωμικούς την ιδέα σου και εμείς θα τη
μετατρέψουμε σε ξεκαρδιστικές αυτοσχέδιες σκηνές.
Μετά την πολύ επιτυχημένη τηλεοπτική πορεία τους
για 2η συνεχή χρονιά στο ΜEGA η ομάδα του
Κάψε το Σενάριο περιοδεύει σε ολη την Ελλαδα
,παρουσιάζοντας μια σπέσιαλ κωμική παράσταση με
σκετς, αυτοσχεδιασμούς, σάτιρα, σταντ απ κόμεντι και
ότι άλλο προκύψει! Ο Λάμπρος Φισφής, ο Δημήτρης
Μακαλιάς, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Γιώργος
Βαγιάτας καταπολεμάνε την κρίση με χιούμορ και σας
υπόσχονται μια από τις πιο αστείες βραδιές της ζωής σας.
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 12 €, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 10 €
ΘΕΑΤΡΟ - STAND UP COMEDY
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IΟΥΛΙΟΣ
ΤΡΙΤΗ
21:30

JULY
ΤUΕSDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: PROSPERO
Επιμέλεια προγράμματος: Γεράσιμος Ευαγγελάτος
Ενορχηστρώσεις: Θέμης Καραμουρατίδης
Ήχος: Γιάννης Παξεβάνης
Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέξανδρος Προδρόμου
Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς
Παίζουν οι Μουσικοί:
Πιάνο: Θέμης Καραμουρατίδης
Τύμπανα: Φοίβος Κουντουράκης
Κιθάρες: Σωτήρης Καστάνης
Μπάσο: Γιώργος Μπουλντής
Τσέλο: Άρης Ζέρβας
Βιολί-Μαντολίνο: Δημήτρης Κουζής

Natassa Bofiliou often evokes her Sicilian roots in order
to justify her flaming temperament. Born in 1983 in
Athens, she has been acknowledged both by the audience as well as the critics as one of the most important
performers of her generation and has often been compared to great voices of the international music scene.
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 14€
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ) 12 €
ΜΑΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΑΝΕΡΓΟΙ 12 €
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
«Το Πέρασμα των Μάγων»
NATASSA BOFILIOU “The wizards’ crossing” • CONCERT

Μετά το επιτυχημένο πέρασμά τους από την Αθήνα αλλά και το Λονδίνο, οι τρεις
«Μάγοι» της ελληνικής δισκογραφίας, η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης
και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος συνεχίζουν το μαγικό τους ταξίδι και στην υπόλοιπη
Ελλάδα, με μια περιορισμένη σειρά παραστάσεων που
αποδεικνύουν ότι η γενιά των τριαντάρηδων μπορεί
να ελπίζει και να δημιουργεί ακόμα.
Σε μια αναδρομή από την πρώτη γνωριμία
τους το 2003 μέχρι τη «Δεύτερη Ακρόαση»
και την «Ασπιρίνη» κι από το «Μέχρι
το Τέλος» μέχρι τις πρόσφατες
«Ημέρες του Φωτός», η πιο δυναμική
τριάδα του σύγχρονου ελληνικού
τραγουδιού παρουσιάζει μια
παράσταση γεμάτη Φως,
συγκίνηση, δύναμη, εκρηκτικές
διασκευές και σημαντικές
στιγμές από το ρεπερτόριο
που καθόρισε την πορεία της
έως σήμερα.
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ΙΟΥΛΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:30

JULY

WEDNESDAY-ΤΗURSDAY

Α. ΣακελλάριοΣ - Χ.ΓιαννακόπουλοΣ

YΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΡΗΤΗΣ
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος
Σκηνικά-Κοστούμια-Φωτισμοί: Αντώνης Χαλκιάς
Βοηθός Σκηνοθέτη: Δάφνη Σταυροπούλου
Ερμηνεύουν:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ, ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ, ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΟΡΜΑΪΝΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΑΚΑ, ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 15 €
μαθητικό,φοιτητικό,τρίτεκνοι
πολύτεκνοι,άνεργοι ΟΑΕΔ 10 €

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

Ένας υπουργός μιας προδικτατορικής κυβέρνησης, προσγειώνεται ανώμαλα όταν
διαπιστώνει πόσο μακριά βρίσκεται από τα προβλήματα του “λαού” που τόσο εύκολα
επικαλείται κάθε τόσο και κυρίως από τη συμπεριφορά των παρατρεχάμενών του που
εκμεταλλεύονται την θέση τους για προσωπικό όφελος. Η κατάληξη είναι η παραίτηση
και η αλλαγή συμπεριφοράς ακόμα και μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Όλα αυτά φυσικά
μέσα από ιδιαίτερα κωμικές καταστάσεις αλλά δυστυχώς πάντα επίκαιρες!
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ / ΑRISTOPHANES
IΟΥΛΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:00

JULY
FRI DAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

Από τη θεατρική ομάδα του
Πειραματικού Προτύπου Γυμνασίου
Ρεθύμνου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ / FREE ΕΝΤRANCE
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΠΛΟΥΤΟΣ
PLUTUS

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 5ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ
ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΠΟ 28 IOYΛΙΟΥ ΕΩΣ
4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ
IΟΥΛΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
21:00

JULY
SATURDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΙΒΩΤΟΣ
Κείμενο-Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη
Σκηνικό-Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή
Μουσική: Στέφανος Βαρελάς
Στίχοι: Ανδρέας Κουλουμπής
Κίνηση-Χορογραφία: Πέτρος Γάλλιας
Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα
Βοηθοί σκηνοθέτη: Χριστίνα Κουλουμπή
Κοραλία Τσόγκα
Ερμηνεύουν:
Χριστίνα Κουλουμπή, Αλέξανδρος Κομπόγιωργας
Θοδωρής Ευστρατιάδης, Γιώργος Γερωνυμάκης
Κοραλία Τσόγκα, Μαριαλένα Ροζάκη
Παραγωγή:
«Κιβωτός» Γιώργου Φρατζεσκάκη
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ
TICKET: 10 €

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΑΙΣΩΠΟΣ! ΚΑΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ
theatre for children

Φέτος αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε σε όλη την Ελλάδα με τους μύθους του Αισώπου.
584 είναι οι σωζόμενοι μύθοι από τους οποίους διαλέξαμε εκείνους που πιστεύουμε ότι
έχουν να πουν τα περισσότερα στα παιδιά.
Γι αυτό άλλωστε και ο τίτλος «Αίσωπος! Κάτι θέλει να μας πει…». Μια ομάδα ηθοποιών,
αφού μιλήσει στα παιδιά για τον Αίσωπο και τη ζωή του, θα ζωντανέψει τους μύθους που
διαλέξαμε. Αναφέρουμε κάποιους από αυτούς: Ο τζίτζικας και ο μέρμυγκας, ο λαγός και
η χελώνα, η κότα και το χρυσό αυγό, το λιοντάρι και το ποντίκι, η Μαριγώ και το σταμνί
της, ο ψεύτης βοσκός, και άλλοι.
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ΙΟΥΛΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ
21:15

JULY

SUNDAY-MONDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: LIVE 2
Κείμενο: Νίκος Μουτσινάς - Τζένη Διαγούπη
Σκηνοθεσία: Νίκος Μουτσινάς
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ματίνα Νικολάου
Σκηνικά: Λία Ασβεστά
Κοστούμια: Έβελυν Σιούπη
Χορογραφίες: Έλενα Γεροδήμου
Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Μουτσινάς
Ερμηνεύουν:
Νίκος Μουτσινάς, Ζέτα Μακρυπούλια
Φωτεινή Ντεμίρη, Θανάσης Αλευράς
Τζένη Διαγούπη, Αθηνά Οικονομάκου
Ελένη Καρακάση, Ματίνα Νικολάου

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 15 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

Νίκος Μουτσινάς - Τζένη Διαγούπη

ΤΑ ΒΑΦΤΙΣΙΑ

Ο Σωτήρης Παπατζάλας και η Βικτώρια Τρικούπη-Παπατζάλα βαφτίζουν το
παιδί τους. Στη βάφτιση θα παρευρεθούν ο αδελφός του Σωτήρη και η γυναίκα
του, που έρχονται από την Πάτρα για το μυστήριο, η μητέρα του Σωτήρη,
που πάσχει από άνοια, η Ρωσίδα που την προσέχει και τέλος η κουμπάρα
από την Αμερική. Τι θα συμβεί στη μάζωξη όλων αυτών των συγγενών;
Πόσες αντιζηλίες, διαμάχες, κρυμμένα μυστικά θα βγουν στην επιφάνεια; Θα
μπορέσουν να συνυπάρξουν αρμονικά έστω και για λίγες ώρες; Και το μεγάλο
ερώτημα είναι: τα Βαφτίσια… θα γίνουν τελικά;
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Stephen Sinclair , Anthony McCarten

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ
21:15

JULY

TUESDAY-WEDNESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΦΙΛΟΘΕΑΤΟΝ Ο.Ε
Παραγωγοί: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ- ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Απόδοση - Σκηνοθεσία:
ΘανAσης Παπαθανασίου - Μιχάλης Ρέππας
Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη
Κοστούμια: Έβελυν Σιούπη
Χορογραφίες: Ελπίδα Νίνου
Θανάσης Γιαννακόπουλος
Σχεδιασμός Φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας
Διεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα Καραβάτου
Eρμηνεύουν: Κώστας Κόκλας, Κώστας Ευριπιώτης
Γιάννης Τσιμιτσέλης, Τόνυ Δημητρίου
Μάνος Ιωάννου, Μαίρη Σταυρακέλλη
Ευαγγελία Μουμούρη, Πηνελόπη Αναστασοπούλου
Μαρία Φιλίππου, Νίκη Λάμη
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 19 €
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ, ΜΑΘΗΤΙΚΟ, ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΓΙΑΣ 15 €

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΑΝΤΡΕΣ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ
LADIES NIGHT

Σε μια επαρχιακή πόλη μια αντροπαρέα, που δοκιμάζεται από πολλά και πολλαπλά
οικονομικά προβλήματα, αποφασίζει να τα λύσει με ένα πρωτότυπο τρόπο. Η απελπισία
οδηγεί ένα καφετζή (Κώστας Κόκλας), ένα ταξιτζή (Τόνι Δημητρίου), ένα δημοτικό
υπάλληλο (Γιάννη Τσιμιτσέλη), ένα φούρναρη (Κώστας Ευριπιώτη) και ένα σπουδαστή
(Μάνος Ιωάννου) να γίνουν στρήπερ. Η παράδοξη επιλογή τους να βγάλουν χρήματα
χορεύοντας γυμνοί, αναστατώνει την ζωή τους, την μικρή πόλη και τις γυναίκες τους.
(Αντιστοίχως: Μαίρη Σταυρακέλλη, Ευαγγελία Μουμούρη, Πηνελόπη Αναστασοπούλου,
Μαρία Φιλίππου και Νίκη Λάμη). Άντρες έτοιμοι για όλα. Πέντε Ελληνάρες που ξεπερνούν
τον εαυτό τους σε μια καινούργια διασκεδαστική παράσταση πάνω στο γνωστό μας θέμα.
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IΟΥΛΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ
21:30

JULY
ΤΗURSDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΙΑΠΑΣΟΝ
Μουσικοί:
Βιολί: Κώστας Έντμοντ Αλέξι
Έλενα Ορμυλιώτη
Κιθάρες: Νίκος Πλανάς
Κόντρα Μπάσο: Δημήτρης Τσούρτος
Μπουζούκι: Βασίλης Παυλίδης
Κώστας Μαρκάκης
Πνευστά: Αχιλλέας Παπακώστας
Τύμπανα: Ηλίας Κοντούδης
Ακορντεόν: Κλαίρη Κεκάκη
Πιάνο: NIKOΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ
Ήχος - Φωτισμός: Παναγιώτης Φάσος
Χρήστος Λάζος, Βασίλης Τζιτζιλώνης
Προλογίζει η Βαρβάρα Περράκη
Επιμέλεια συναυλίας:
NIKOΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ

Μουσικό Αφιέρωμα στον

ΜANO ΛΟΪΖΟ

Αναδρομή στο έργο του μεγάλου συνθέτη

CONCERT
Ερμηνεύουν:
Βασίλης Λέκκας
Δέσποινα Δρακάκη
Τάσος Ψαλλιδάκης

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €,
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 8 €, ΜΑΘΗΤΕΣ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ 8 €
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT
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ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ
IΟΥΛΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30

JULY
FRIDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΝΕΙΡΩΝ
Μέρος των εσόδων, θα διατεθεί για τους ευγενικούς
σκοπούς της οργάνωσης «Το Χαμόγελο του
Παιδιού».

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕΤΡΑΕΙ Τ’ ΑΣΤΡΑ
Μετά την τεράστια επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η μουσική παράσταση για
μικρούς και μεγάλους, «Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα» σε παραγωγή Άκη Ευαγγέλου και
μουσική Γιώργου Βούκανου, ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Στo αγαπημένο μυθιστόρημα του Μενέλαου Λουντέμη, ακολουθούμε τα βήματα του
Μέλιου, του παιδιού, που μετράει τα άστρα όπως μετράει τα όνειρά του, με αγωνία,
προσδοκίες και αγάπη για τη ζωή, φτάνοντας μαζί του στη μεγάλη πολιτεία, εκεί που
βρίσκεται το σχολείο, η πραγματοποίηση του μεγάλου ονείρου…..
Με τον Κώστα Βουτσά και τον Θανάση Τσαλταμπάση στους πρωταγωνιστικούς ρόλους
και τις υπέροχες μουσικές ερμηνείες επί σκηνής από την Νίνα Λοτσάρη.
Μια παραγωγή που στόχο έχει να προσφέρει απλόχερα το χαμόγελο, την αγάπη και το
δικαίωμα στο όνειρο.
Και το ταξίδι του «Μέλιου»… ξεκίνησε

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 15 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE
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«ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ»
IΟΥΛΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
21:30

JULY
SUNDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
The choir was founded in 1998 with the creation of the
school of Byzantine music of the Holy Metropolis under
the guidance of the teacher of Byzantine music and
director of the school Mr. Evangelos Kapaidonakis. This
ensemble aims at the dissemination of the Greek national music - ecclesiastical and traditional- with events
with musical performances of works by Byzantine
composers and traditional Greek folklore songs.
The first part of the concert consists of a selection
of works of renowned Byzantine composers like
Damianos Vatopedinos, P. Bereketis, P. Lampadarios,
as well as, a selection of hymns, poems of Alexandros
Papadiamantis.
The second part consists of folk songs from various
regions of Greece. In the second part the choir will be
accompanied by traditional instruments.
Conductor: Evangelos Kapaidonakis
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ / FREE ENTRANCE

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

“FROM OUR GREEK MUSICAL TRADITION”
A CONCERT OF BYZANTINE MUSIC

BY THE CHOIR OF THE HOLY METROPOLIS OF RETHYMNO AND AVLOPOTAMOS
Η χορωδία συγκροτήθηκε το 1998 με την ίδρυση της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής
της Ι. Μητροπόλεως, υπό την καθοδήγηση του καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής και
Διευθυντού της Σχολής κ. Ευάγγελου Καπαϊδονάκη. Σκοπός του μουσικού συνόλου είναι
η διάδοση της εθνικής μας μουσικής – Εκκλησιαστικής και Δημοτικής – με μουσικές
εκδηλώσεις με έργα Βυζαντινών μελοποιών και τραγούδια από την Ελληνική δημοτική
παράδοση.
Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης αποτελείται από επίλεκτα μέλη Βυζαντινών μελοποιών
(Π. Λαμπαδαρίου, Π. Μπερεκετου, Δαμιανού Βατοπεδινού), αλλά και Ύμνους, ποιήματα
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Το δεύτερο μέρος αποτελείται από Δημοτικά τραγούδια διαφόρων περιοχών. Τη
χορωδία θα συνοδεύουν παραδοσιακά μουσικά όργανα.
Επιμέλεια – διεύθυνση χορωδίας: Ευάγγελος Καπαϊδονάκης
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IΟΥΛΙΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21:30

JULY
ΜΟΝDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

TRADITIONAL ASSOCIATION “EROFILI”

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €
ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - TRADITIONAL MUSIC AND DANCE

ΒΡΑΔΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ
ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ…
O παραδοσιακός σύλλογος ΕΡΩΦΙΛΗ, με ευαισθησία στα
κοινωνικά ζητήματα του τόπου, διοργανώνει βραδιά ανθρωπιάς
και προσφοράς για τους άπορους συμπολίτες μας. Στο θέατρο
«Ερωφίλη» στη Φορτέτζα την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013, με πλούσιο
μουσικό και χορευτικό πρόγραμμα. Τα έσοδα της βραδιάς θα
διατεθούν στο φιλόπτωχο ταμείο της Μητρόπολης Ρεθύμνης.
Όλοι έχουμε χρέος να συνδράμουμε στην προσπάθεια αυτή με την
παρουσία μας!
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ROB BECKER

IΟΥΛΙΟΣ
ΤΡΙΤΗ
21:30

JULY
ΤUESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΘΕΑΤΡΟ CΟΡΟΝΕΤ & MOGUL THEATER
Μετάφραση: Ερατώ Τάττη
Διασκευή: Αναστασία Παπαστάθη
Σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος Κυριακίδης
Σκηνικά - κοστούμια: Ειρήνη Παγώνη
Μουσική: Πάνος Φορτούνας
Στο ρόλο του Caveman:
Ζήσης Ρούμπος
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 18 €
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ, ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ, ΑΝΕΡΓΟΙ: 15 €
ΜΑΘΗΤΙΚΟ: 12 €

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

CAVEMAN
Ο «άνθρωπος των σπηλαίων»
είναι δημιούργημα του Αμερικανού Rob Becker,
που ούτε ο ίδιος υπολόγιζε την επιτυχία και τον
ενθουσιασμό που θα γνώριζε σε όλον τον κόσμο.
Έχει συναρπάσει πάνω από 10.000.000 θεατές τόσο
στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Παίζεται σε 30
χώρες ταυτόχρονα και εξακολουθεί να κρατά
την πρωτιά σαν τη μακροβιότερη σόλο
κωμωδία στην ιστορία του Broadway!
Δίνοντας έμφαση στη διαφορετικότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών, ο R.
Becker έπλασε τον «Caveman», τον κεντρικό
ήρωα, ο οποίος είναι
παντρεμένος με τη Μαίρη,
έχει τσακωθεί μαζί της και
βρίσκεται έξω από το σπίτι
να... μονολογεί. Πώς μπορεί να
καταλάβει κανείς το γυναικείο
μυστήριο; Λίγο πριν φτάσει στα όρια της τρέλας, ο
Σωτήρης δέχεται τη βοήθεια του Caveman, προκειμένου να
βρει απαντήσεις σε μερικές -τουλάχιστον- απορίες του.
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ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

IΟΥΛΙΟΣ
ΤETAΡΤΗ
21:15

JULY
WEDNESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: CULTURE FACTORY Α.Ε.
Σκηνοθεσία: Δήμητρα Παπαδοπούλου
Αγγελίτα Τσούγκου
Σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης
Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ
Βίντεο: Αντώνης Δελαπόρτας
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Ερμηνεύουν:
Γιάννης Ζουγανέλης, Τζόυς Ευείδη
Γεράσιμος Σκιαδαρέσης
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 18 €
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ, ΜΑΘΗΤΙΚΟ: 15 €, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ,
ΣΥΛΛΟΓΟΙ : 13 €, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ Viva.gr

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΟΥ &
ΤΗΣ ΚΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Μια κωμωδία με τη συμμετοχή του κοινού

Ο Γιάννης Ζουγανέλης, με την πολύτιμη βοήθεια χιλιάδων θεατών, θεράπευσε τη
«Σεξουαλική ζωή του κυρίου και της κυρίας Νικολαΐδη» και τώρα καταπιάνεται με τη
«Σεξουαλική ζωή του κυρίου και της κυρίας Παπαχαραλάμπους». Τι ακριβώς συμβαίνει;
Ο κύριος (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης) και η κυρία (Τζόυς Ευείδη) Παπαχαραλάμπους
περνούν σεξουαλική κρίση μέσα στην οικονομική κρίση και o πιο φημισμένος
ψυχοσεξολόγος της Ελλάδας (Γιάννης Ζουγανέλης) αναλαμβάνει να λύσει το πρόβλημα
τους, βάζοντάς τους σε ένα group therapy, στο οποίο... συμμετέχετε και εσείς και
παίρνετε την τύχη του ζευγαριού στα χέρια σας!
Την ώρα που το ζευγάρι βγάζει επί σκηνής τα «εν οίκω εν Δήμω» το κοινό συμμετέχει
σε ασκήσεις αποσυμπίεσης, χαλάρωσης και γελιοθεραπείας και διώχνει από πάνω του
παρακρατημένο θυμό χρόνων. Επίσης καθοδηγεί την τύχη του ζευγαριού με τον πιο
δημοκρατικό τρόπο. Εκλογές!
Η παράσταση που θεραπεύει!
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AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ
21:30

ΑUGUST
THURSDAY

ΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΡΚΕΛ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ... ΦΟΛΑ

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: AΦΟΙ ΤΑΓΑΡΗ

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ/ TICKET: 17 €, άνω των 65 ετών 15 €
ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ - ΑΝΕΡΓΟΙ - ΠΑΙΔΙΑ 12 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

Ο Φώτης Μεταξόπουλος σκηνοθετεί
και χορογραφεί την επίκαιρη
επιθεώρηση « Μέρκελ έτοιμη
για...”Φόλα” του Ντίνου Σπυρόπουλου
10 μελής θίασος:
ΣΤΑΘΗΣ ΨΑΛΤΗΣ,
ΒΑΣΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΗ,
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ,
ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ,
ΣΟΦΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ.
Η μουσική είναι του Τόλη Κετσελίδη
και τα σκηνικά κοστούμια του
Γιώργου Μανούσκου.
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AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΠAΡΑΣΚΕΥΗ
21:30

AUGUST
FRIDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ADaM

Productions, 5η ΕΠΟΧΗ

Μουσική: ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ
Σκηνικό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΑΣ
Κοστούμια: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ
Χορογραφίες: ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗ
Ενορχηστρώσεις: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ
Παραγωγός: ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΔΑΜ
Ερμηνεύουν:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ, ΦΙΛΑΡΕΤΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ*
ΑΡΗΣ ΛΕΜΠΕΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΥΤΑΦΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ, ΜΑΡΟΥΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΕNΤΖΑΣ, ΝΑΤΑΣΑ ΖΑΓΚΛΗ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΑΜΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘΕΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΜΙΖΑΚΗ, ΕΡΙΚΑ ΜΠΙΓΙΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΕΡΓΟΥΝΙΩΤΗ, ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ, ΙΡΙΣ ΜΑΡΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΗΣ, ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗΣ
ΝΑΤΑΣΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τραγουδούν:
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ, ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ, ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ,
ANNA ΛΙΝΑΡΔΟΥ
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 20 €, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 15 €
ΑΝΕΡΓΟΙ: 10 €, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ Viva.gr
ΜΟΥΣΙΚΗ - ΘΕΑΤΡΟ / MUSIC THEATRE

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
«ΠΟΙΟΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ... »

Η Ελλάδα ταξιδεύει από το ‘22 μέχρι τις μέρες μας, μέσα από τη ζωή τις μουσικές και τα
τραγούδια του ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, σε μια παράσταση που φιλοδοξεί να μεταφέρει τον
θεατή της στην ιστορική διαδρομή Μικρασιατική καταστροφή - Σήμερα.
25 ηθοποιοί-χορευτές, τέσσερις τραγουδιστές και 10 μουσικοί μας ταξιδεύουν από «την
σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού», στη μεταπολίτευση μέχρι τις μέρες μας.
Η Μικρασιατική καταστροφή, η δικτατορία του Μεταξά, η Κατοχή, τα Δεκεμβριανά, ο
εμφύλιος, οι εξορίες, η «άνοιξη της δεκαετίας του 60», η δικτατορία, η μεταπολίτευση.
Σκηνές που συγκλονίζουν, μουσικές που συνεπαίρνουν, περνούν από τα πέτρινα
χρόνια, στην «άνοιξη της δεκαετίας του 60»… και στη μεταπολίτευση… Η συνύπαρξη
ποίησης και μουσικής… Η αποθέωση του τραγουδιού… Η ζωή του ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ,
αποκαλυπτική και παρούσα, συνοδεύει και συνοδεύεται από τα σημαντικότερα
κοινωνικοπολιτικά γεγονότα του αιώνα που πέρασε.

3
4

Μανώλης ΜαστορογιαννάκηΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
21:00

AUGUST

SATURDAY-SUNDAY

OTAN HMOYN ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κρητική θεατρική ηθογραφία

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ
«Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 5 €

ΜΟΥΣΙΚΗ - ΘΕΑΤΡΟ / MUSIC THEATRE

Την καινούργια της δημιουργία, το θεατρικό έργο του Μανώλη Μαστορογιαννάκη
«Όταν ήμουν Δήμαρχος» παρουσιάζει στο Ρέθυμνο η Θεατρική Ομάδα της Αδελφότητας
Κρητών Ρόδου. Ο συγγραφέας έχει στηριχτεί στην εμπειρία, από τη θητεία του ως
Δήμαρχος του Δήμου Φοίνικα Ρεθύμνου την προηγούμενη τετραετία. Η ηθογραφία
«Όταν ήμουν Δήμαρχος» στην κρητική διάλεκτο σε σκηνοθεσία Γιάννη Φλώρου έχει
ενσωματώσει στη δομή της την αγωνία του σύγχρονου Κρητικού ενώ παράλληλα δίνει
την ευκαιρία στο θεατή να γελάσει με την καρδιά του από τα «παθήματα» των ηρώων,
αλλά και να συγκινηθεί και να δακρύσει.
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AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21:30

ΑUGUST
MONDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

NIKOS PORTOKALOGLOU+ FILIPPOS PLIATSIKAS
After six months of sold out appearances, Nikos Portokaloglou
and Filippos Pliatsikas continue their musical journey

Τι κοινό έχουν οι Φατμέ με τους Πυξ Λαξ; Η Νέα Σμύρνη
με τους Άγιους Ανάργυρους; Η γενιά του ‘80 με την γενιά
του ‘90; Η Λάρισσα με τον Βόλο; Οι παλιές αγάπες με τα
ψέμματα; Ο άσωτος υιός με την Στίλβη;
Η δίψα με τα χρυσόψαρα; Η μοναξιά με τη θάλασσα;
Όσοι έζησαν την εμπειρία και τους είδαν από κοντά
τον χειμώνα έχουν τις απαντήσεις για τα παραπάνω
ερωτήματα! Οι υπόλοιποι θα έχουν την ευκαιρία το
καλοκαίρι! Κυρίες και κύριοι η περιπέτεια συνεχίζεται!
Δύο συν-άδελφοι συν-θέτες συνεργάζονται και το
καλοκαίρι 2013!
Κοντραμπάσο, φωνητικά: Μιχάλης Καλκάνης
πλήκτρα, ακορντεόν: Γιώργος Θεοδωρόπουλος
βιολί, φωνητικά: Μιχάλης Βρέττας
τύμπανα, κρουστά, φωνητικά: Αλέξης Αποστολάκης
ηχοληψία: Νίκος Παππάς
φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 14€
EARLY BUYERS 12 €, ΑΝΕΡΓΟΙ 10 €
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ΜΑΡΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΤΡΙΤΗ
21:15

ΑUGUST
ΤUΕSDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΦΙΛΟΘΕΑΤΟΝ Ο.Ε
Σκηνοθεσία: Θέμις Μαρσέλλου
Μουσική επιμέλεια - σύνθεση: Θάνος Παπανικολάου
Σκηνικά - κοστούμια: Χριστίνα Κωστέα
Χορογραφίες: Αλέξανδρος Γιαννής
Παραγωγοί: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Διεύθυνση Παραγωγής:Κατερίνα Καραβάτου
Φιλική συμμετοχή: Σάκης Ρουβάς
Eρμηνεύουν:
Αργύρης Αγγέλου
Βανέσα Αδαμοπούλου
Μαρία Βασιλάτου
Πάνης Καλοφωλιάς
Νεφέλη Παπαδερού
Ολυμπία Σκορδίλη
Βησσαρίων Τσιώνας

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 13 €
ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΪΚ
theatre for children

Ο αγαπημένος ήρωας όλων των παιδιών, ο Μάικ ο Φασολάκης, αυτό το καλοκαίρι
ταξιδεύει στην Ελλάδα και μοιράζεται με τους μικρούς του φίλους την πιο όμορφη
ιστορία! Η θεατρική παράσταση, «Οι περιπέτειες του Μάικ», είναι βασισμένη στα
παραμύθια της Μαρί Κυριακού και είναι γραμμένη από την ίδια. Σκοπό έχει να ταξιδέψει
τα παιδιά στον μαγικό κόσμο του Μάικ του Φασολάκη μέσα από μια συναρπαστική
ιστορία, γεμάτη τρυφερότητα και αγάπη. Η παράσταση γνώρισε τεράστια επιτυχία και
ενθουσίασε χιλιάδες παιδιά τη θεατρική σεζόν που τελείωσε πρόσφατα. Μέσα από
αυτή διασκεδάζουν με την καρδιά τους, γελάνε, τραγουδούν, χορεύουν, γίνονται μέρος
του θεατρικού και ταυτόχρονα εισπράττουν σημαντικά μηνύματα. Τα ευφάνταστα
κοστούμια, τα πολύχρωμα σκηνικά και η μελωδική μουσική, μαγεύουν τους μικρούς
αλλά και τους μεγάλους θεατές. Το ίδιο, και οι ταλαντούχοι ηθοποιοί με τις μοναδικές
ερμηνείες τους.
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ΑΙΣΧΥΛΟΣ / AESCHYLUS
AYΓΟΥΣΤΟΣ
TETAΡΤΗ
21:00

ΑUGUST
WEDNESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Μετάφραση: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ
Σκηνοθεσία: ΝΙΚΑΙΤΗ ΚΟΝΤΟΥΡΗ
Σκηνικα-Κοστούμια: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΑΣ
Μουσική συνθεση & διδασκαλία: ΣΟΦΙΑ ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ
Χορογραφία: ΕΡΜΗΣ ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ
Σχεδιασμός Φωτισμών: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΤΕΚΩ
Δραματουργική ανάλυση - Βοηθός Σκηνοθέτη:
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Βοηθός σκηνογράφου: ΔΩΡΑ ΓΑΖΗ
Μακιγιάζ φωτογράφισης και παράστασης:
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
Ερμηνεύουν

Κλυταιμήστρα: ΚΑΡΙΟΦΥΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ
Αγαμέμνων: ΜΗΝΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ
Κασσάνδρα: ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΗΜΟΥ
Aίγισθος: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
Κήρυκας: ΘΕΜΗΣ ΠΑΝΟΥ
Φύλακας: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ
Κορυφαίοι: ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΧΑΖΑΡΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥΛΑΚΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΛΕΛΑΚΗΣ, ΘΎΜΙΟΣ ΚΟΥΚΙΟΣ, ΚΡΙΣ ΡΑΝΤΑΝΟΦ
Κλαρινέτο: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 17 €
ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 10 €
ΜΑΘΗΤΕΣ- ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΑΝΕΡΓΟΙ 12 €
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ Viva.gr
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
AGAMEMNON

Ο Αγαμέμνων αποτελεί το πρώτο από τα τρία έργα της τριλογίας του Αισχύλου
ΟΡΕΣΤΕΙΑ.Τα αλλα δύο ειναι oι Χοηφόροι και oι Ευμενίδες. Πρώτη παρουσίαση της
Τριλογίας ΟΡΕΣΤΕΙΑ στην Αθήνα το 458 π.χ. στα Μεγάλα Διονύσια. Την τριλογία
συμπλήρωνε το σατιρικο Δράμα ΠΡΩΤΕΥΣ. Ο Αισχύλος τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο.
Η Ορέστεια, η μοναδική τριλογία η οποία διασώθηκε ολόκληρη, λειτουργεί ως σημείο
πολλαπλών αναφορών και συμβολισμών σε σχέση με την δύναμη και την αρτιότητα του
ποιητικού της μεγαλείου.
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AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ
21:30

ΑUGUST
THURSDAY

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

KYΚΛΟΣ
CONCERT

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
Ο ΚΥΚΛΟΣ αποτελείται από τους:
Ούτι, μπουλγαρί, λαούτο: ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ
Τραγούδι: “ΑΡΕΤΟΥΣΑ”
Κανονάκι, πιάνο, τραγούδι: ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ
Βιολί: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Πνευστά, λαούτο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

Το παραδοσιακό μουσικό σχήμα ’’Κύκλος’’ παρακινούμενο
από την αγάπη του για την παράδοση, θα παρουσιάσει
μελωδίες και τραγούδια από όλη την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία,
την νοτιοανατολική Μεσόγειο, καθώς και δείγματα από την
προσωπική δισκογραφία των μελών του.
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AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30

ΑUGUST
FRIDAY

ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
25 ΧΡΟΝΙΑ
CONCERT

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: LIVE 2

Ο Μάριος Φραγκούλης συμπληρώνει φέτος
είκοσι πέντε χρόνια καλλιτεχνικής πορείας και
παρουσιάζει μία ξεχωριστή συναυλία, βασισμένη
στους ήχους που τον συνόδευσαν από την αρχή
της καλλιτεχνικής του πορείας έως σήμερα, με
τραγούδια του κλασσικού ρεπερτορίου, της
δισκογραφίας του αλλά και αγαπημένων Ελλήνων
και ξένων δημιουργών.
Ο διεθνής Έλληνας τενόρος, έχει αποδείξει
τις ερμηνευτικές του ικανότητες όχι μόνο
ως τραγουδιστής αλλά και ως ηθοποιός σε
σημαντικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους. Οι
συνεργασίες του με κορυφαία ονόματα ελληνικού
και διεθνούς ρεπερτορίου, αλλά και η δισκογραφική
του δραστηριότητα, τον έχουν καθιερώσει στη
συνείδηση του κόσμου ως έναν ανήσυχο, και
πολυτάλαντο νέο μουσικό.

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 15 €
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

Mario Frangoulis is the most well
known Greek singer around the
world . This year he celebrates
with us his 25 years anniversary of career, in a concert that
includes the most beloved songs
of all over the world , songs of his
albums and songs of the most
important Greek composers.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ \ MUNICIPAL GARDEN
AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ...
ΣΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΑUGUST
FRIDAY

ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

21:00

Δ Η Μ Ο Τ I Κ Ο Σ Κ Η Π Ο Σ - M U N I C I PA L G A R D E N
Λύρα: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ
ΣΗΦΗΣ ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ, ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ
ΦΩΝΤΑΣ ΒΕΡΓΑΔΗΣ
Λαούτα: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΑΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΗΣ ΒΕΡΓΑΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΗΣ ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ.
Χαμπλιόλι-ασκομπαντούρα: ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Τραγούδι-χορός: ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΗ ΠΑΡΕΑ
Συμμετέχει : ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Επιμέλεια κειμένων και εκδήλωσης: Μανώλης Τζιράκης
Παρουσίαση: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΙΡΑΚΗ
Επιμέλεια οπτικού υλικού: ΜΙΧΑΕΛΑ ΤΖΙΡΑΚΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ/ FREE ENTRANCE

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

Ο Δήμος Ρεθύμνου, η Παγκρήτια Ένωση Μελβούρνης - Αυστραλίας και ο Σύλλογος
Μελαμπιανών Ρεθύμνου «Οι Τέσσερις Μάρτυρες» συνδιοργανώνουν μια γνήσια Κρητική
παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με παλιούς Μελαμπιανούς σκοπούς και
τραγούδια που θα συνεχιστεί με την καθιερωμένη Μελαμπιανή καντάδα στα σοκάκια
της παλιάς πόλης…
Pancretan Dance Group of Melbourne - Australia
23:00 • Διαδρομή Μελαμπιανής καντάδας: Δημοτικός κήπος, Εθνικής Αντιστάσεως,
Πλάτανος, Κρήνη Ριμόντι, Μικρή Παναγία, Μακρύ στενό...
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AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
21:30

ΑUGUST
SATURDAY-SUNDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ / FREE ENTRANCE
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AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21:30

ΑUGUST
MONDAY

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΔΙΝΑΚΗΣ
35 XΡΟΝΙΑ

“MΟΥΣΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ”

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

KOSTAS VERDINAKIS
MUSIC WITHOUT BORDERS
Concert of traditional and contemporary music
with 10 band members
Συμμετέχουν
τραγούδι: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΡΓΑΔΗ
τραγούδι: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
μπουζούκι - μαντολίνο: ΣΑΚΗΣ ΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗΣ
λαούτο: ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΝΔΑΚΑΚΗΣ
πλήκτρα: ΦΑΝΗΣ ΛΟΥΡΑΝΔΑΚΗΣ
κιθάρα: ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
μπάσο: ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
τύμπανα: ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΑΚΑΣ
κρουστά: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 € , ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 5 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

Ο Κώστας Βερδινάκης συμπληρώνοντας 35
χρόνια δημιουργικής πορείας στα μουσικά
δρώμενα του τόπου μας, πραγματοποιεί μεγάλη
κεντρική συναυλία με 10μελή ορχήστρα.
Ο καλλιτέχνης δημιουργώντας όλα αυτά τα
χρόνια μέσα από μια «μουσική χωρίς σύνορα»,
παρουσιάζει τις σημαντικότερες παλιές και
νέες δημιουργίες του, αλλά και διαχρονικές
επιτυχίες από το Ελληνικό έντεχνο και κλασσικό
ρεπερτόριο και όχι μόνο.
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AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΤΡΙΤΗ
21:30

ΑUGUST
TUESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

STELIOS BIKAKIS
CONCERT

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

O ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΑ “ΣΤΕΛΙΟ ΜΠΙΚΑΚΗ”
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AYΓΟΥΣΤΟΣ
TETAΡΤΗ
21:30

ΑUGUST
WEDNESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

Μια ιδιαίτερη μουσική εμπειρία που στη συνέχεια
γίνεται εθισμός για τον ακροατή! Η “ανατρεπτική
του” αισθητική και ταυτόχρονα η τομή που “τολμά”
στην παράδοση, συνθέτουν λόγους για να τον
παρακολουθήσεις. Μια ισχυρή κληρονομιά που
“κουβαλά” στους ώμους του, αυτή της κρητικής
καταγωγής του, αλλά και η δεινότητά του να
εκφράζεται επί σκηνής, όχι μόνο μέσα από τη
γνώση αλλά κυρίως μέσα από την αγάπη του για την
Κρήτη είναι στοιχεία με μεγάλο εύρος γι’ αυτόν που
“απορεί” με το “φαινόμενο” που έχει μπροστά του!
Το πάθος που εκπορεύεται από τον Μιχάλη
Τζουγανάκη και δονεί έντονα το κοινό του είναι
μοναδικό για τον καθένα και διαφορετικής
κλίμακας! Για τους “πρωτάρηδες” ακροατές είναι
“σοκ”! Για τους “πιστούς”, είναι συνεχής έκσταση...

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 15€, ΠΡΟΠΩΛΗΣ 12 €
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 10 €
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

MIXΑΛΗΣ
ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
CONCERT
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AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30

ΑUGUST
FRIDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Ακορντεόν: Χρήστος Ζερμπίνος
Βιολί: Σέρτζιου Ναστάσα
Βιολοντσέλο: Βασίλης Λύκος
Κοντραμπάσο: Τάκης Καπογιάννης
Πιάνο: Νίκος Πλατύραχος
Κιθάρα: Δημήτρης Δεκαβάλλας
Φλάουτο: Μαριλένα Δωρή
Όμποε: Μάριος Αργυρός
Τρομπέτα: Δημήτρης Γκόγκας
Κόρνο: Κώστας Σίσκος
Κρουστά: Δημήτρης Δεσύλλας
Μουσική Διεύθυνση: Μίλτος Λογιάδης
Ενορχήστρωση: Νίκος Πλατύραχος
Ηχητικός Σχεδιασμός: Άγης Γυφτόπουλος
H ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 18 €
ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΑΝΕΡΓΟΙ 8 €

Kyklos ensemble
Piazzola για 12

Σύνολο Μουσικής Δωματίου KYKLOS
CONCERT

12 σπουδαίοι σολίστ της κλασσικής μουσικής συναντιούνται για πρώτη φορά σε
ένα ραντεβού με το Nuevo του Astor Piazzola. Μουσικές με έντονα στοιχεία του
αργεντίνικου tango και της jazz, σε δυνατούς δεξιοτεχνικούς συνδυασμούς.
Ο Astor Piazzola είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο για τις δυνατές συγκινήσεις που
προσέφερε με το tango του. Το ελληνικό κοινό είχε την ευκαιρία να βιώσει τη μοναδική
εμπειρία της μουσικής του ήδη από την κοινή εμφάνιση με τον Μάνο Χατζιδάκι στη
δεκαετία του 90. Σήμερα, μουσικοί με σπουδαία καλλιτεχνική παρουσία στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, μπαίνουν σε ένα ξεχωριστό μουσικό μονοπάτι: Ζερμπίνος,
Ναστάσα, Λύκος, Καπογιάννης, Πλατύραχος, Δεκαβάλλας, Δωρή,
Αργύρος, Γκόγκας, Σίσκος, Δεσύλλας, Λογιάδης.Μέσα από
τον ηχητικό σχεδιασμό του Άγη Γυφτόπουλου
και υπό την διεύθυνση του Μίλτου
Λογιάδη, οι ενορχηστρώσεις του
ίδιου δημιουργού, συνδυασμένες
με τις νέες ενορχηστρώσεις
του Νίκου Πλατύραχου,
σέρνουν έναν νέο tango
αέρα.
Μια παραγωγή της
Εταιρίας Τέχνης και του
Kyklos ensemble.
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AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30

ΑUGUST
FRIDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡO NEOY KOΣΜΟΥ
Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Σκηνικά-Κοστούμια: Αντώνης Δαγκλίδης
Επιλογή & διδασκαλία τραγουδιών: Κώστας Βόμβολος
Επιμέλεια κίνησης: Αγγελική Στελλάτου
Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης
Φωτογραφίες: Μαριλένα Σταφυλίδου
Παίζουν οι ηθοποιοί
Λυδία Κονιόρδου, Ελένη Κοκκίδου,
Μαρία Κατσανδρή, Ελένη Ουζουνίδου
Τάνια Παλαιολόγου

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 16 €
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 12 €
(φοιτητικό, ανέργων, άνω των 65,
πολυτέκνων, ΟΛΜΕ εκπαιδευτικών,
αναπηρικά, στρατιωτικά)
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ Viva.gr
και goldendeals.gr

Έλλη Παπαδημητρίου

ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ο Κοινός Λόγος είναι αφηγήσεις ανωνύμων, καταγραμμένες από την Έλλη
Παπαδημητρίου. Η παράσταση βασίζεται σε γυναικείες αφηγήσεις, που με την
ευαισθησία τους ζωντανεύουν ατομικές και συλλογικές μνήμες, φωτίζοντας διαφορετικά
όχι μόνο την ιστορία αλλά και τα σύγχρονα πάθη μας. Οι αφηγήσεις, η μουσική και τα
τραγούδια μας μεταφέρουν ήχους και αισθήματα από έναν κόσμο που θυσιάστηκε
στους εθνικισμούς του 20ού αιώνα.
Η παράσταση αυτή, που πρωτοπαίχτηκε το 1997 σε σκηνοθεσία Βαγγέλη
Θεοδωρόπουλου και αγκαλιάστηκε από το κοινό και από το σύνολο των κριτικών,
παρουσιάζεται φέτος ξανακοιταγμένη και με νέα διανομή, με
πρωταγωνίστριες τη Λυδία Κονιόρδου και την Ελένη Κοκκίδου.
Η παράσταση διερευνά και αναδεικνύει τη σχέση ανάμεσα στο
λόγο των Τραγικών και το λόγο των Ανωνύμων, με τη βοήθεια
ενός θιάσου από γυναίκες ηθοποιούς που κοσμούν το
ελληνικό θέατρο.
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ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ / EURIPIDES

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
21:15

AUGUST

SATURDAY-SUNDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡO “ΑΡΓΩ”
Μετάφραση: Γιάννης Λιγνάδης
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Λιγνάδης
Σκηνικά, κοστούμια: Εύα Νάθενα
Μουσική: Γιώργος Πούλιος
Χορογραφία: Δάφνη Ασημακοπούλου
Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης
Βοηθός σκηνοθέτη: Βίκυ Βολιώτη
Κρουστά: Μιχάλης Αφολαγιάν,
Παραγωγή: Θέατρο «ΑΡΓΩ» Αιμιλία Υψηλάντη
Δ/νση παραγωγής: Λευτέρης Πλασκοβίτης
Ερμηνεύουν:
ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ, ΡΟΥΛΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΓΝΑΔΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΟΥ
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 20 €
ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΕΣ 15 €, ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΓΙΑΣ 12 €

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΒΑΚΧΕΣ
BACCHAE

Οι «Βάκχες» - ένα από τα πληρέστερα και πιο ολοκληρωμένα έργα της παγκόσμιας
δραματουργίας - μπορούν να διαβαστούν και να παρασταθούν με τρόπο που να
ανταποκρίνεται στα δεδομένα και τις ανάγκες της εποχής μας.
Σήμερα, που ο φόβος μπροστά στο καινούργιο και τις αβεβαιότητες που δημιουργούν
τα νέα παγκόσμια δεδομένα οδηγεί
σε εσωστρέφειες και επικίνδυνους
φανατισμούς μπορούμε να δούμε
το μύθο, διαμέσου του ποιητικού
λόγου, σαν μια σπουδή πάνω στην
ανθρώπινη φύση και στις συγκρούσεις
που δημιουργούνται όταν οι οργανωμένοι
κοινωνικοί σχηματισμοί έρχονται αντιμέτωποι
με την «εισβολή» στον περίκλειστο χώρο τους,
νέων δεδομένων-ανθρώπων, δοξασιών, δυνάμεων.

26

AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21:00

ΑUGUST
MONDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: MΑΓΙΚΕΣ ΣΒΟΥΡΕΣ
Κείμενο-Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΗΣ
Σκηνικά: ΠΟΛΥΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Κοστούμια: ΠΕΝΝΥ ΑΜΠΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΗΣ
Κίνηση: ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
Τραγούδι Γοργόνας και Φινάλε: ΤΑΤΙΑΝΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ενορχήστρωση-Διασκευή: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Φωτισμοί: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Βοηθός σκηνοθέτη : ΛΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ερμηνεύουν
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΔΑΛΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΘΩΜΗ ΚΟΣΚΩΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΟΠΗΤΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΧΡΟΝΕΑ
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €, ΟΜΑΔΙΚΟ (6
ΑΤΟΜΑ): 50€

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
theatre for children
Ένα μαγευτικό ταξίδι στην καρδιά της Ιστορίας μας για όλη την οικογένεια, γεμάτο
μύθους από την Ελλάδα και την Ανατολή. Ποιο ήταν αυτό το αγόρι; Ένας πρίγκιπαςήρωας που ταξίδεψε τον ελληνικό πολιτισμό ή και ένας κατακτητής;
Μια παράσταση για την τόλμη του ταξιδιού, τη χαρά του βλέμματος στον ανοιχτό
ορίζοντα αλλά και την αγωνία του άγνωστου και την μοναξιά που αφήνει πίσω ο
πόλεμος. Οι βασιλιάδες-γονείς του, ο δάσκαλός του Αριστοτέλης, το αδάμαστο
άλογό του Βουκεφάλας, η Γοργόνα ,η αδερφή του, ο Θεόφιλος και ο Καραγκιόζης, θα
ταξιδέψουν τους μικρούς θεατές σε ένα παραμύθι μοναδικά ελληνικό.
Παραδοσιακές μουσικές από τη Μακεδονία και από τα μέρη που πέρασε ο Αλέξανδρος,
ακούγονται στην παράσταση.
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ / ARISTOPHANES
AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΤΡΙΤΗ
21:30

ΑUGUST
ΤUESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΑΚΡΟΠΟΛ”
Μετάφραση - Σκηνοθεσία - Μουσική:
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
Σκηνικά - Kοστούμια: ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΝΤΗΣ
Χορογραφία: ΕΡΜΗΣ ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ
Φωτισμοί: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΛΛΟΣ
Βοηθός Σκηνοθέτη: ΣΥΛΒΙΑ ΛΙΟΥΛΙΟΥ
Πρωταγωνιστούν
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΛΗΣ
ΑΜΑΛΙΑ ΜΟΥΤΟΥΣΗ, ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
Ηθοποιοί, Μουσικοί, Τραγουδιστές, Χορευτές
ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ, ΠΑΡΙΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ, ΑΛΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΝΤΥ ΛΑΜΜΕ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΜΠΕΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΝΩΣ, ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΡΙΛΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΛΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΑΛΕΞΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 20 €, ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ - ΟΓΑ 15 €
ΑΝΕΡΓΟΙ & ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 10 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΠΛΟΥΤΟΣ
PLUTUS

Ο «Πλούτος» γράφτηκε το 388 π.Χ. και είναι η τελευταία σωζόμενη κωμωδία του
Αριστοφάνη. Σε αυτήν ο συγγραφέας σχολιάζει τις πάντα επίκαιρες κοινωνικές
ανισότητες, διακωμωδεί την κακή διανομή του πλούτου αλλά και την διαφθορά που ο
πλούτος συνήθως επιφέρει.
Ο φτωχός αγρότης Χρεμύλος μαζί με τον τετραπέρατο δούλο του Καρίωνα περιθάλπουν
τον τυφλό και τιμωρημένο από τον Δία, θεό Πλούτο, που τυφλώθηκε μικρός για να
αποφύγει τους δίκαιους, τους σοφούς και τους έντιμους. Με τη βοήθεια του Χρεμύλου
και του δούλου του, ο Πλούτος ξαναβρίσκει το φως του και όπως σημειώνει ο Διονύσης
Σαββόπουλος «πραγματοποιεί επιτέλους την ανθρώπινη λαχτάρα για έναν γενικευμένο
πλούτο. Μόνο που αυτό, ίσως κρύβει πλευρές που μπορεί να μας κοστίσουν πολύ
ακριβά εν τέλει».
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AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
21:30

ΑUGUST
WEDNESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ακορντεόν, φισαρμόνικα, τραγούδι:
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
κιθάρα, τραγούδι:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ
τραγούδι, κιθάρα, κρουστά:
ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΩΤΣΑΝΗ
κόντρα μπάσο, φωνητικά:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
κρουστά, βιολί, μαντολίνο, τραγούδι:
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ
χορός, χορογραφία επιμέλεια κίνησης:
ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΣΙΚΑ
Εικονικό περιβάλλον φωτισμοί - video mapping:
ΣΤΑΘΗΣ ΜΗΤΣΙΟΣ
Τεχνικός ήχου:
Πασχάλης Κολέντσης

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 12 €, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 10 €
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

ENCARDIA
CONCERT

Τραγούδια, χοροί και θρύλοι από τις ατελείωτες μαγικές διαδρομές των encardia.
Από τις πολυφωνικές εκρήξεις των Ελλήνων του Ιταλικού Νότου στους εκστατικούς
ρυθμούς της ταραντέλλας pizzica pizzica...
Ήχοι, χρώματα και στιγμές για ένα καλοκαίρι που θέλει τους ανθρώπους πιο κοντά, πιο
σίγουρους και πιο χαρούμενους από παλιά…
encardia Summer 2013
Songs, dances and legends from the endless magical journeys of encardia.
Sounds, colors and moments for a summer that wants people closer, more confident
and more happy than before ...
From the polyphonic explosion of the Greeks in the Italian South, to the ecstatic rhythms
of Tarantella pizzica pizzica ...
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AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
21:00

ΑUGUST
SATURDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κείμενο: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Επιμέλεια σκηνικού: ΜΙΧΑEΛΑ ΒΡΥΘΙA
Κοστούμια: BETTINA, LA PUPA
Μουσική επιμέλεια: ΜAΝΟΣ ΜΑΝΙAΣ
Φωτογραφία: ΛΕΥΤEΡΗΣ ΤΖΟΥΑΝAΚΗΣ
Βοηθός Σκηνοθέτη: ΔHΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛAΟΥ
Ηχητικά φωτισμοί - Promotion: ΓΙAΝΝΗΣ ΜΑΝΙAΣ
Χορογραφίες: ΜΑΡIΑ ΦΑΡΣAΡΗ
Επιμ. προγράμματος -Υπ. Διαφημ. τμήματος: ΡEΝΑ ΜΑΝΙA
Σκηνοθεσία: ΜAΝΟΣ ΜΑΝΙAΣ
Ερμηνεύουν
Λυκούργος: ΜAΝΟΣ ΜΑΝΙAΣ, Βασίλης: ΝIΚΟΣ ΜΑΝΙAΣ
Πένη: ΜΙΧΑEΛΑ ΒΡΥΘΙA - ΝΤIΝΑ ΠΑΠΥΡAΚΗ
Πωλίνα: ΜΑΡIΑ ΣΒΩΛΟΥ
Λίζα: ΑΛΕΞIΑ ΚΑΤΣAΡΑ - ΔHΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛAΟΥ
Άλφρεντ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Μπουκουράν: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΕΤΟΧΑΡΑΚΗΣ
Κλαμπέτα: ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΣΑΡΗ

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 8 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΜΧΑΛΗΣ ΡΕΠΠΑΣ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠ’ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ
Τι θα λέγατε για ένα γάμο ελληνοαλβανικό;
Όταν τα κλαρίνα ηχούν και σαλπίζουν για μια διεθνή τελετή με σουβλιστά
αρνιά γαρδούμπα και κοκορέτσι θέλετε να γίνετε κουμπάροι;
Οι συμπέθεροι στα μαχαίρια …τα μπατζανάκια σε κανονικό πόλεμο …
οι συμπεθέρες σε έξαψη… η νύφη κι ο γαμπρός ακροβατούν σε ηλίθιες
ισορροπίες και οι καυγάδες δεν έχουν τελειωμό…
Τα ζαβλακωμένα αρνιά η φούντα και οι μπόμπες ενός ξενυχτάδικου σας λένε
κάτι;
Γάμος, κηδείες, αρχαία αγάλματα και ψευτοπονηριές του Έλληνα.. ο Αλβανός
στις δόξες του με τα Dolce Cabbana και τα Prada να παρελαύνουν σε επίσημες
αγαπημένες … και οι ρωσίδες; τα βρώμικα κρέατα;
Κουλουβάχατα … μέχρι να καταλάβεις το πρώτο χαστούκι τρως το δεύτερο….
Συμβιβασμοί; ανωτερότητα; συμφέροντα; από πού να πιάσεις …κι ένας
μεγάλος έρωτας … παράφορος έρωτας..και να το Αλβανάκι … ένα η δυο;
Ανοησίες …εδώ γελάμε ξέφρενα, τρελά…
Είμαστε για γέλια ….γιατί …γιατί γουστάρουμε…
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21:00

SEPTEMBER
MONDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
Τα έσοδα της συναυλίας θα
διατεθούν στο σύλλογο «Αγάπη»
και στη Δημοτική Φιλαρμονική
Ρεθύμνου για την αγορά μουσικών
οργάνων.
Φιλική συμμετοχή
Γιώργος Μανωλιούδης
Γιάννης Κασσωτάκης
Σίλια Καραγιάννη
Επιμέλεια- Καλλιτεχνική διεύθυνση
Μιχαήλ E. Μαρακομιχελάκης
Ποιοί είμαστε.
Σύνολο Νυκτών & Τοξοτών Οργάνων Κρήτης (ΣΝΤΚ)
Συστάθηκε στα τέλη του 2011 και πρόκειται για ένα
σωματείο πολλαπλών δράσεων.
Μέχρι τώρα λειτουργεί πολυμελής ορχήστρα τύπου
μαντολινάτας, ενώ πολύ σύντομα θα λειτουργήσουν
τετράφωνη χορωδία και θεατροχορευτική ομάδα. Το
ΣΝΤΚ δραστηριοποιείται και στον τομέα της εκπαίδευσης
ανηλίκων-ενηλίκων πάνω στις τέχνες και τη μουσική.
Βασίζεται σε μια ιδιωτική πρωτοβουλία, εμπνευστής της
όποιας είναι ο μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής,
Μιχαήλ Ε. Μαρακομιχελάκης.
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 8 €
ΘΕΑΤΡΟ //THEATRE
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
CONCERT

Σύνολο Νυκτών & Τοξοτών
Οργάνων Κρήτης

Ας μιλήσουμε … για το Φεγγάρι.
Cretan Plucked & Bow String Ensemble (SNTK)
Let’s talk about.... the moon

Ήσουνα φεγγάρι … Αχ με το φεγγάρι περπατώ…Θα πιω απόψε το φεγγάρι… Το φεγγάρι
κάνει βόλτα …Moonlight…Καινούριο μου φεγγάρι…Το φεγγάρι κάνει κύκλο…Η μπαλάντα
του φεγγαριού…Στη γειτονιά του φεγγαριού …Φεγγάρι μάγια μου ΄κανες…
Αυτοί είναι μερικοί τίτλοι από τα χιλιάδες τραγούδια που έχουν γραφτεί με θέμα το φεγγάρι.
Τραγούδια σε όλες τις γλώσσες, σε όλες τις μουσικές παραδόσεις που μιλούν για αυτόν το
φωτεινό δίσκο. Πιστό στο ραντεβού του βρίσκεται πάντα εκεί, ψηλά, έτοιμο να ακούσει όλα
μας τα μυστικά, να γίνει ο μάρτυρας στους όρκους αγάπης, να γίνει ο ταξιδευτής στα όνειρα
μας, να φωτίσει και να ζεστάνει τις ψυχές μας! Εμείς γι’ αυτό θα μιλήσουμε φέτος μέσα από τη
μουσική και το τραγούδι και σας περιμένουμε να το πράξουμε μαζί κάτω από το φως του!!!
You were a moon...Moonlight..My new moon... The moon is circuling...The ballad of the
moon... In the moon’s neighborhood...Moon you ‘re casting a spell on me....
These are only a few of the thousands of songs that have been written about the moon.
Songs in every language, in all musical cultures that talk about that shiny disk. Always on time
up above, ready to hear all our secrets, to witness our vowes of love, to carry us away to our
dreams, to light and warm our souls!
That’s what we are going to talk about this year through music and poetry.
You are all welcome to join us under the moonlight!!!!
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΤΡΙΤΗ
21:30

SEPTEMBER
TUESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

CONCERT
Antonis Vamvoukas has been engaged in music since
he remembers himself. The opening of his creative development was with the group Νυχτοβάτες
(Nightwalkers), in the beginning of 90ies in Crete.
Lately, the group, having Antonis as a core,
has been reformed into a flexible and small-number of
members band, coming back to an acoustic sound based
on guitars.
On the 3rd of September, Antonis Vamvoukas presents his
new cd entitled “Silence” for the first time in Rethymnon.
He sings his songs, but also arranges in his way, familiar
songs from the Greek and international repertoire.

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 8 €, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ: 5 €
ΘΕΑΤΡΟ //THEATRE
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
CONCERT

O Αντώνης Βάμβουκας ασχολείται με τη μουσική από τότε που θυμάται τον εαυτό του.
Ξεκίνησε τη δημιουργική του πορεία από το συγκρότημα Νυχτοβάτες στις αρχές της
δεκαετίας του ‘90 στην Κρήτη.
Τα τελευταία χρόνια, με βασικό πυρήνα τον Αντώνη, οι Νυχτοβάτες αναδιαμορφώθηκαν,
δημιουργώντας ένα ολιγομελές, ευέλικτο σχήμα, επιστρέφοντας σε ακουστικό ήχο με
βάση τις κιθάρες. Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Βάμβουκας παρουσιάζει για πρώτη
φορά στο Ρέθυμνο το νέο του CD με τίτλο “Μια Σιωπή” ερμηνεύοντας δικά του τραγούδια
και διασκευάζοντας με δικό του τρόπο, γνωστά κομμάτια από το ελληνικό και διεθνές
ρεπερτόριο.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
TETAΡΤΗ
21:00

SEPTEMBER
WEDNESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ
Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια:
Άννα Βαγενά
Σκηνογραφία:
Γιάννης Βάμβουρας
(πάνω σε μια ιδέα της Άννας Βαγενά)
Φωτισμοί :
Αλέκος Αναστασίου
Ερμηνεύουν
Άννα Βαγενά, Βασίλης Παλαιολόγος
Λευτέρης Δημηρόπουλος
και Κατερίνα Θεοχάρη

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 17 € , ΜΕΙΩΜΕΝΟ 12 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ

TO ΓΑΛΑ

“Το γάλα”, είναι μια από τις σημαντικότερες παραστάσεις και τις μεγαλύτερες θεατρικές
επιτυχίες των τελευταίων χρόνων. Ήταν υποψήφια για πέντε θεατρικά βραβεία κοινού
του περιοδικού «Αθηνόραμα», και απέσπασε βραβείο καλύτερης παράστασης και
καλύτερης γυναικείας ερμηνείας.
Πρόκειται για την ιστορία μιας μητέρας μετανάστριας από την πρώην Σοβιετική Ένωση,
με δύο γιούς, ο ένας εκ των οποίων πάσχει από σχιζοφρένεια, οι οποίοι προσπαθούν να
προσαρμοσθούν και να επιβιώσουν στην Ελλάδα.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

SEPTEMBER
THURSDAY

theatre for children

20:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σκηνοθεσία: ΜΑΝΟΣ ΜΑΝΙΑΣ
Μουσική: ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
Ερμηνεύουν
ΜΙΧΑΕΛΑ ΒΡΥΘΙΑ, ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΕΤΟΧΑΡΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΣΑΡΗ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑ
τραγουδάει ζωντανά η ΜΙΧΑΕΛΑ ΒΡΥΘΙΑ
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 6 €,
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ-ΑΝΕΓΟΙ 5€

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

KI ΕΤΣΙ... ΣΩΘΗΚΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ
Ένα έργο με οικολογικό περιεχόμενο, βραβευμένο με κρατικό βραβείο.
Πέντε νάνοι, κι ένας λαγός με πολύ κέφι, τραγούδι και χορό θα φέρουν
στην επιφάνεια την αξία και χρησιμότητα του δάσους και κατ επέκταση του
πράσινου…
Έρχεται ένας σουπερνανος από την μεγάλη πολιτεία που θα χαλάσει την
ήρεμη ζωή στο δάσος… Το μοτοσακό, τα αποσμητικά, τα cd και άλλα
σύγχρονα μέσα είναι ικανά να ανατρέψουν τα πράγματα; Θα δούμε….
Το σίγουρο είναι ότι θα ξυπνήσει οικολογικές συνειδήσεις και θα παρασύρει
τα παιδιά να ψηφίσουν μαζί με τους νάνους τη σωτηρία του δάσους και κατ΄
επέκταση την αγάπη τους για τη φύση
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ΕΥΡΙΠΙΔΗ / EURIPIDES
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:00

SEPTEMBER
FRIDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡΟ των ViVi
Μετάφραση, Σκηνοθεσία, Κοστούμια:
Τηλέμαχος Μουδατσάκις
Σκηνικά: Κωστής Χρηστίδης
Μουσική: Βασίλης Πανόπουλος
Ερμηνεύουν:
Ορέστης: Κωνσταντίνος Φερεντούρος
Ηλέκτρα: Λήδα Αναστασοπούλου
Μενέλαος: Χρήστος Βελιάνο
Τυνδάρεως- Εξάγγελος - Φρύγας:
Ιούλιος Τζιάτας
Πυλάδης - Απόλλων:
Έκτωρ Λιάτσος

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 € , ΦΟΙΤΗΤΕΣ 8 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

OΡΕΣΤΗΣ
ORESTIS

Η υπόθεση εξελίσσεται στο Άργος, όπου οι πολίτες θα αποφανθούν με ψήφο για την
ενοχή του Ορέστη και της Ηλέκτρας στο φόνο της Κλυταιμνήστρας. Ο Τυνδάρεως
σπεύδει να προλάβει τον Μενέλαο που μόλις έχει φθάσει από την Τροία ώστε να μην
ευνοήσει τον Ορέστη στη διαδικασία.
Η νεωτερική σκηνοθεσία του Τηλέμαχου Μουδατσάκι
(που γοήτευσε το διεθνές κοινό για δεύτερη
συνεχή χρονιά στην Avignon της Γαλλίας,
δημιουργεί το μεγαλύτερο φόρουμ για το
θέατρο στον κόσμο), μια παρτιτούρα για
κάθε ρόλο-πρόσωπο, όπου ο τραγικός
θυμός βγαίνει από το σώμα και την κλίμακα
ήχων (φωνητικά στοιχεία του ηθοποιού).
Συνθέτει έτσι και ταυτοχρόνως αποδομεί
τη δράση, που αποκαλύπτει το φόντο
των προσώπων, την οδυνηρή
‘‘αλήθεια’’ τους, ενώ με την τεχνική
της παλίνδρομης κίνησης φέρνει
στο προσκήνιο τα αφηγηματικά
αρχέτυπα του ελληνικού
πολιτισμού που εδράζεται
στην Έριδα: Όλα τα μέλη
του σώματος γίνονται
μήτρες που γεννούν τις πιο
παράδοξες μορφές.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
21:00

SEPTEMBER
SATURDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΡΦΕΣ
Σκηνοθεσία-σκηνογραφία: Σίμος Χριστοδούλου
Κουστούμια: Γιάννα Κεφάλα
Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Παραουλάκης
Φώτα και επιμέλεια ήχου: Νίκος Αρετάκης
Ερμηνεύουν:
Γιάννης Πανταγιάς, Γιάννης Παραουλάκης
Δομίνικος Ταβερναράκης, Ηρακλής Ανδρεαδάκης
Ερασμία Καραγιαννάκη, Όλγα Μαρμαρίδη
Πέννυ Παπαδογιάννη, Άννα Ταμιωλάκη
Δέσποινα Μυριδάκη
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 8€
Κατάλληλο άνω των 16 ετών

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

Οι προσφιλείς σε όλους μας ήρωες και ηρωίδες των έργων
του Μποστ συναντιόνται σε αυτή την ξέφρενη κωμωδία για
να δημιουργήσουν έναν σύγχρονο μύθο μέσα από τον
οποίο αναζητούν τη δικαίωση και την κάθαρση.
Χαρακτήρες ατίθασοι, ασυμβίβαστοι έως και
αναρχικοί για την εποχή τους, διατήρησαν
την διαχρονικότητά τους και μετεξελίχθηκαν
έπειτα από 40 και πλέον χρόνια από τη
δημιουργία τους.
Στο “The Bostonians” χρησιμοποιείται ο
δεκαπεντασύλλαβος, λόγος κελαριστός
με έντονα αριστοφανικά στοιχεία και
σατιρικές πινελιές της σύγχρονης
εποχής. Όλα αυτά μετουσιώνονται
σε εύθυμη διάθεση και
ξεκαρδιστικό γέλιο.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
21:00

SEPTEMBER
SUNDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Τραγούδι: Μαριέλλα Βιτώρου
Πιάνο - Ενορχηστρώσεις: Γιάννης Κιαγιαδάκης
Ακορντεόν: Κατερίνα Χριστουλάκη
Τρομπέτα: Αντώνης Μαυράκης
Συμμετέχει η Ελένη Αλμπαντάκη
A musical night filled with songs of three great representatives of the French Music Scene, Jacques Brel,
Barbara and Edith Piaf.
The concert presents the journey of a woman through
memories, through events that make her heart rejoice and
mourn… Every song, a different story… Songs born under
the sky of Paris, a love that can cease cannons, people that
feel that lost time cannot be regained, lovers that find each
other in death as life wasn’t able to understand them, ending nightmares, crowds that seduce, offer and take back
everything at the same time, lovers that grew old without
becoming adults, the daughter of joy who is beautiful,
the daughter of joy who is sad, the daughter of joy who is
alone… But no! I don’t regret anything!!!
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 6 €
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

Une femme, une voix…
Μια γυναίκα, μια φωνή…
One woman, one voice…
Μια μουσική βραδιά με τραγούδια τριών σπουδαίων εκπροσώπων του Γαλλικού
τραγουδιού, του Jacques Βrel, της Barbara και της Edith Piaf.
Πρόκειται για την περιπλάνηση μιας γυναίκας μέσα από μνήμες, μέσα από γεγονότα
που κάνουν την καρδιά της να χαίρεται, που κάνουν την καρδιά της να λυπάται…
Κάθε τραγούδι, μια ιστορία… Τραγούδια που γεννήθηκαν κάτω από τον ουρανό του
Παρισιού, αγάπη που πείθει τα κανόνια να σωπάσουν, άνθρωποι που νιώθουν πως
ο χαμένος χρόνος δεν ξανακερδίζεται, εραστές που ξαναβρίσκονται στον θάνατο
γιατί η ζωή δεν μπόρεσε να τους καταλάβει, εφιάλτες που τελειώνουν, πλήθη που
παρασέρνουν, που χαρίζουν και αμέσως μετά κλέβουν αυτά που χάρισαν, παλιοί
εραστές που γέρασαν χωρίς να ενηλικιωθούν, η κόρη της χαράς που είναι όμορφη, η
κόρη της χαράς που είναι λυπημένη, η κόρη της χαράς που είναι μόνη… Μα όχι! Εγώ δεν
μετανιώνω για τίποτα!!!
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21:00

SEPTEMBER
ΜΟΝDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

ΟΜΑΔΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΓΙΑΝΝΗ & ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗ
Μία καλλιτεχνική σύμπραξη κορυφαίων
μουσικών και χορευτών της Κρήτης
Συμμετέχουν οι
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣ , ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΕΡΔΙΝΑΚΗΣ , ΗΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ

An artistic collaboration of great musicians
and dancers of Crete

The virtuoso dancers John & George Megalakakis come
upon the excellent musicians Costas Kakoudakis,
Stelios Stamatogiannakis, Manolis Verdinakis, Elias Savakis
and take us on the sacred paths of authentic
Cretan musical tradition

ΟΣΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
THOSE TRIPS

Οι δεξιοτέχνες χορευτές Γιάννης & Γιώργος Μεγαλακάκης ανταμώνουν με τoυς
εξαίρετους μουσικούς Κώστα Κακουδάκη, Στέλιο Σταματογιαννάκη, Μανώλη Βερδινάκη,
Ηλία Σαββάκη και μας ταξιδεύουν στα ιερά μονοπάτια της αυθεντικής κρητικής
μουσικοχορευτικής παράδοσης.
Η παράσταση είναι μια σύνθεση πολλών στοιχείων.
Το άκουσμα της λύρας του Κώστα Κακουδάκη συγκινεί τους χορευτές οι οποίοι
έμαθαν να κάνουν το σώμα τους προέκταση της ψυχής. Κάθε τους βήμα είναι αέρινο
και συγχρόνως βαρύ, φορτωμένο με παραδόσεις, αφηγήσεις, μουσικές και εικόνες από
Κρήτη.
Τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία του σημαντικού δημιουργού Στέλιου
Σταματογιαννάκη συνυπάρχουν αρμονικά με χορούς από διάφορες περιοχές της
Κρήτης ,τους οποίους θα παρουσιάσει μία επίλεκτη ομάδα χορευτών των αδερφών
Μεγαλακάκη.
Οι “ήχοι του λαγούτου” των Στέλιου Σταματογιαννάκη και του καταξιωμένου λαουτίστα
Μανώλη Βερδινάκη, η ιδιαίτερη τραγουδιστική ερμηνεία του Ηλία Σαββάκη, τα πολλά
αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης καθώς και οι δύσκολοι χορευτικοί
αυτοσχεδιασμοί συνθέτουν μία σπάνια παράσταση υψηλής αισθητικής με άρτιο
καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ - ΑΝΕΡΓΟΙ 8 €
Ελεύθερη είσοδος για παιδιά
κάτω των 12 ετών
και ενήλικες πάνω από 65 ετών.
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT
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ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΤΡΙΤΗ
20:30

SEPTEMBER
THΕSDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΡΦΕΣ
Ήχος/Φώτα: Νίκος Αρετάκης
Κοστούμια: Γιασμίν Τιμοτίγιεβτις
Σκηνοθεσία: Γιάννα Κεφάλα
Ερμηνεύουν:
Σίμος Χριστοδούλου, Γιάννα Κεφάλα
Ιωάννα Σταμούλη, Δομίνικος Ταβερναράκης
Γιάννης Πανταγιάς, Ιωσήφ Κασαμπαλόγλου
Γιάννης Παραουλάκης
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10€, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ - ΠΑΙΔΙΚΟ 7€

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΦΙΔΙ
theatre for children

Όπως κάθε χρόνο για τα 12 χρόνια λειτουργίας μας, έτσι και φέτος, το Θέατρο Μορφές
ανεβάζει μια παράσταση για παιδιά με την υπόσχεση να διασκεδάσει μικρούς και
μεγάλους, με ένα θέμα ιδιαίτερα αγαπητό, παρμένο από την ελληνική λαϊκή μας
παράδοση. Ο Καραγκιόζης με την παρέα του, ζωντανεύουν πάνω στη σκηνή, χαρίζοντας
άφθονο γέλιο στους θεατές. Το κείμενο που διασκεύασε ο Γιάννης Παραουλάκης
απευθύνεται σε θεατές κάθε ηλικίας. Φιγούρες του θεάτρου σκιών, φτιαγμένες από τον
συντοπίτη μας Τίτο Πετράκη, μαζί με ηθοποιούς, συνθέτουν ένα γαϊτανάκι κεφιού και
απίστευτα κωμικών σκηνών.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
21:30

SEPTEMBER
WEDNESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ

“SCHEMA LOGOU” • CONCERT
Μπουζούκι - λαούτο - φωνή: ΣΑΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
Λύρα - φλογέρα - φωνή: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Φωνη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΡΓΑΔΗ
Κιθάρα - φωνή: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ
Κρουστά: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΓΑΚΗΣ
Πιάνο, τουμπελέκι, μπεντίρ: ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΠΙΡΑΚΗ
Bouzouki and Cretan lyra coexist on stage and combine
folk and traditional music genres. Since they started
their musical course, three years ago, they have included
in their repertoire songs of great Greek composers
(M.Hatzidakis, S.Xarchakos, M.Theodorakis), modern composers (S.Malamas, T.Papakonstantinou), folk composers
(A.Kaldaras, G.Zambetas) and traditional songs, trying to
express their angle of good Greek music. In this concert
they present the essence of their repertoire, suited to the
timbre of the instruments, along with their own compositions.
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 5 €
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

Μπουζούκι και λύρα συνυπάρχουν στο
πάλκο και παντρεύουν την λαϊκή με την
παραδοσιακή μουσική. Στα τρία χρόνια
πορείας τους, έχοντας στο ρεπερτόριο
τους μεγάλους συνθέτες (Μ.Χατζιδάκις, Στ.
Ξαρχάκος, Μ. Θεοδωράκης κ.α.), νεότερους
(Σ. Μάλαμας, Θ. Παπακωσταντίνου κ.α.),
λαϊκούς (Α. Καλδάρας, Γ. Ζαμπέτας κ.α.)
και παραδοσιακά τραγούδια, προσπαθούν
να μας εκφράσουν την άποψη τους για την
καλή ελληνική μουσική. Στη συναυλία αυτή,
παρουσιάζουν το “απόσταγμα” του ρεπερτορίου
τους και προσθέτουν δικές τους συνθέσεις και διασκευές
προσαρμοσμένα στο ηχόχρωμα τους.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ

Παιδική Μουσική Παράσταση
της Λίνας Νικολακοπούλου και του Σταμάτη Κραουνάκη

20:30

SEPTEMBER
THURSDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Η ρυθμική και μελωδική μουσική του
Σταμάτη Κραουνάκη και οι στίχοι της Λίνας
Νικολακοπούλου, προσκαλούν μικρούς και
μεγάλους σ΄ ένα υπέροχο μοναδικό πάρτυ.

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €
ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

Η ομάδα των «επτά», σε σκηνοθεσία και χορογραφία
της Τατιάνας Μύρκου, με επικεφαλής την
Θεσσαλονικιά τραγουδίστρια – μουσικό Ελευθερία
Πάτση με τη κιθάρα της, τους ηθοποιούς περφόρμερ: Στελλίνα Βογιατζή, Ηλέκτρα Γωνιάδου,
Δημήτρη Δάγκαλη, Απόλλωνα Δρικούδη, ζωντανή
μουσική από δύο εξαίρετους σολίστες, στο πιάνο
ο Τάσος Ματζάρης και στα κρουστά ο Νίκος
Βαργιαμίδης οι οποίοι ενσωματώνονται στην
παράσταση και σε σημεία αναλαμβάνουν ρόλους,
οδηγεί τον παιδόκοσμο στον μαγικό μουσικό κόσμο
πέντε παραμυθιών:
«Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα»
του Hans Christian Andersen ,
«Η έξυπνη Γκρέτα» των αδερφών Γκριμμ ,
«Ο Τζακ κι η Φασολιά» του Joseph Jacobs,
«Η συναυλία των ζώων» των αδερφών Γκριμμ,
«Η πεντάμορφη και το τέρας»
της Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve ,
που ζωντανεύουν με μουσική, χρώμα, μεταμφιέσεις
επί σκηνής.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
21:00

SEPTEMBER

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ
CONCERT

SATURDAY-SUNDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: AΡΤΥΣ

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 13 €,
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ) 10 €
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

Φέτος το καλοκαίρι τα τραγούδια γίνονται
«Μαγγανείες» του καλού, γιατρικό και μαγικά
φίλτρα.
Ο Γιάννης Χαρούλης φτιάχνει για μια ακόμα χρονιά
ένα πρόγραμμα με τα βασικά υλικά. Με τραγούδια
που είναι ριζωμένα στο κέντρο του συναισθήματος
και της συλλογικής μνήμης. Τραγούδια που έρχονται
από παντού. Τραγούδια που σε πάνε παντού. Από
τόπο σε τόπο και από χρόνο σε χρόνο. Πολλές
ιστορίες μαζί που αφηγούνται μία
καινούρια ιστορία. Τραγούδια από
τους προσωπικούς του δίσκους
και την συνεργασία του με τον
Θανάση Παπακωνσταντίνου και
άλλα που διάλεξε ειδικά για το
φετινό πρόγραμμα.
Ο Γιάννης Χαρούλης μας προσκαλεί
να ακούσουμε και να τραγουδήσουμε
όλοι μαζί.

26/01/2012  - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ    9/01/2013 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ    Μάιος - AYΓΟΥΣΤΟΣ 2013
26/01/2012  - OCTOBER  2013 9/01/2013 - OCTOBER  2013 MAY  -  AUGUST  2 0 1 3

Μάιος - Ιούλιος 2013
MAY  - J ULY  2 0 1 3

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ • MUSEUM OF CONTEMPORARY ART OF CRETE
Πρόγραμμα Εκθέσεων – Καλοκαίρι 2013 • Exhibitions – Summer Period 2013
Δημήτρης Χαντζόπουλος. Έκθεση ζωγραφικής και πολιτικής γελοιογραφίας.
Συνδιοργάνωση: Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης – Φεστιβάλ Παλιάς πόλης «Ημέρες Ρεθύμνου»
Η έκθεση ζωγραφικής του Δ. Χαντζόπουλου, περιλαμβάνει μικρά αλλά και μεγάλα έργα, διαστάσεων έως 1x1,70, που εδώ
και τρία χρόνια προετοίμαζε μεθοδικά. Θέμα οι πατάτες οι οποίες είναι παντού, με μια ενδιαφέρουσα ποικιλία τοπίων
να διαμορφώνονται στον φλοιό τους, υπερμεγέθεις σε ορισμένα τους στησίματα σαν οικόσιτοι μετεωρίτες, έχοντας μια
ιδιαίτερα έντονη ρεαλιστική απεικόνιση ώστε να μοιάζουν με φωτογραφίες. Στη δεύτερη αίθουσα, παρουσιάζεται μία σειρά
από τις πολιτικές γελοιογραφίες του Δ. Χαντζόπουλου.

Dimitris Hantzopoulos
Art painting and Political Cartoon
exhibition
Jointly organized: Museum of Contemporary
Art of Crete
Festival of the old city “Rethymnon Days”

Άγγελος Σκούρτης, Χρήστος Κωτσούλας (Captain), από την έκθεση: “Παιδικός φόβος, παιδικά όνειρα».
Το ζήτημα που εξετάζει η έκθεση είναι εάν και κατά πόσο υφίσταται ο παιδικός φόβος και έως πιο σημείο επιδρά στην
συμπεριφορά αλλά και στα όνειρα των παιδιών.
Ποιος φόβος; Ο φόβος του σχολείου, ο φόβος της οικογένειας, ο φόβος της κοινωνίας, ο φόβος του σώματος που αλλάζει
αλλά και της σωματικής βίας, ο φόβος που προκαλούν ενίοτε τα παραμύθια και τα πρότυπά τους όπως ο λύκος, η μάγισσα
παλαιότερα ή οι ήρωες του διαδικτύου σήμερα. Αλλά και ο φόβος που φτάνει μέσω της τηλεόρασης που προβάλει ειδήσεις
από τις εμπόλεμες ζώνες όπου τα θύματα είναι κυρίως παιδιά.

Angelos Skourtis
Christos Kotsoulas (Capten)
Part from the exhibition
“Children’s fear, Children’s dreams”.

“Πριν το 2000. Επιλογές από τη Μόνιμη Συλλογή”
Η επιλογή των έργων από τη Μόνιμη Συλλογή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης αφορά σε έργα χώρου ή σε έργα που
αναπαριστούν χώρο εντός του τελάρου. Στην έκθεση αυτή φιλοξενούνται έργα των:
Anke Vriis, Michele Schneider, Δημήτρης Αληθεινός, Κατερίνα Αποστολίδη, Νίκος Βισκαδουράκης, Άννα Κωνσταντίνου,
Γιώργος Λαζόγκας, Καλλιόπη Λεμού, Αφροδίτη Λίττη, Νάκης Παναγιωτίδης, Ηλίας Παπαηλιάκης, Ρένα Παπασπύρου,
Γρηγόρης Σεμιτέκολο, Σωτήρης Σόρογκας, Άσπα Στασινοπούλου, Μαριάννα Στραπατσάκη, Γιάννης Σπυρόπουλος, Γιώργος
Ρόρρης, Νάκης Ταστσιόγλου, Γιάννης Τζερμιάς, Τάσος Μαντζαβίνος, Παντελής Χανδρής, Μαρία Χατζηανδρέου.

“Before 2000.
Selections from the Permanent
Collection of CCA”

Λευτέρης Κανακάκις(1934-1985)
Πρόκειται για μία μεγάλη ενότητα με έργα του ζωγράφου που έγιναν στη διάρκεια της δικτατορίας στην Ελλάδα ή
αναφέρονται στα δεινά του ελληνικού λαού στη διάρκειά της (1967-1974). Ο Κούρος και το κιβώτιο - φέρετρο με την
ελληνική σημαία είναι αναφορές πένθους και φόρος τιμής στους νεκρούς φοιτητές στο Πολυτεχνείο της Αθήνας. Πρόκειται
για σημαντικό γεγονός της νεότερης ιστορίας της Ελλάδος. Μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου 1973)
καταρρέει η χούντα και η επέτειος είναι πλέον εθνική αργία. Άλλα έργα του Κανακάκι είναι αντικείμενα καθημερινά, νεκρές
φύσεις ή γυμνά.

Lefteris Kanakakis (1934-1985).  
Thirty-six works of the
Rethymnian artist

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
• ΑRTILLERY HALL - FORTEZZA
Πρόγραμμα Εκθέσεων – Καλοκαίρι 2013 • Exhibitions – Summer Period 2013
23-30 IOYNΙΟΥ
23-30 JUΝΕ

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΑΜΩΜΑΤΑ
Ελάτε να περπατήσουμε στο μονοπάτι της τέχνης των εικαστικών.
Να θαυμάσουμε και να συνομιλήσουμε με τις δημιουργίες των
παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων του εργαστηρίου μας.

8-21 IOYΛΙΟΥ
8- 21 JULY

Εικόνες της Ορθοδοξίας
Παντζούρη Ορθοδοξία, Αγιογράφος
Μεγάλωσα με την αγιογραφία και με τις μορφές των Αγίων να
ζωντανεύουν πνεύμα και συναίσθημα.Για τη γαλήνη της καρδιάς και
την ανάπτυξη της χάρης.Η ομορφιά μάς αποκαλύπτεται!!!

24 ΙΟΥΛΙΟΥ
έως 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
24 JULY to
2 AUGUST

Ανεξίτηλες  Μορφές
Πρώτη ύλη και όχι μόνο είναι τα άχρηστα αντικείμενα που επιτέλεσαν
το σκοπό τους και τώρα έγιναν τα υλικά που χάνουν τον εφήμερο
χαρακτήρα τους, για να συντεθούν και να μορφοποιηθούν σε έργα
τέχνης στα χέρια του Καλλιτέχνη Βαγγέλη Τερζή.

7-15 AYΓΟΥΣΤΟΥ
7-15 AUGUST

ΜΑΡΙΑ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ 
Μια νεα καλλιτεχνης απο το Ρεθυμνο μας δειχνει την δικη της
εκδοχη στη μοντερνα ζωγραφικη σε συνδυασμο με το κολαζ.

4-7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
4-7 SEPTEMBER

10-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
10-30 SEPTEMBER

The 1st CS Project: «Σκιές στην Πόλη» - DESARCΗ

Μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική σύνθεση όπου, οι εικαστικές μορφές τέχνης
συναντούν τις ερμηνευτικές. Καλλιτέχνες από 10 μορφές τέχνης, καλούνται να
εκθέσουν τις ανησυχίες τους, τις σκέψεις τους, να συνομιλήσουν μεταξύ τους
και με το κοινό πάνω σε ένα θέμα που μας απασχολεί συνειδητά ή ασυνείδητα
όλους: τη σκιά με όλες τις δυνατές ερμηνείες.

ΡΩΣΣΟΙ & ΟΥΚΡΑΝΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ • «Με την παλέτα των αισθήσεων»

Μεγάλη συνάντηση 17σημαντικών ζωγράφων της Ρωσικής τέχνης, που
μας ταξιδεύουν με την παλέτα των αισθήσεων στα χρώματα, αρώματα, στη
φαντασία και το όνειρο και στης σπάνιας φυσικής ομορφιά της Ρωσίας, της
Ουκρανίας και της Ελλάδος.

PATHS OF EXPRESSION
Group exhibition

ΙΜΑGES OF ORTHODOXY
PANTZOURI ORTHODOXIA

ART EXHIBITION OF VANGELIS TERZIS

MARIA IERONIMAKI
A new version in modern art in combination with collage is in
display by a young artist from Rethymnos

The 1st CS Project: «SHADOWS IN THE CITY»
DESARCH

russian and ukrainian art exhibition
“Палитра чувств”

ΒΑΡΛΑΜΟΦ, ΕΠΣΤΕΙΝ, ΙΛΙΑΣΕΝΚΟ, ΖΟΓΙΑ, ΖΟΣΑΝ, ΚΟΡΟΜΠΟΦ, ΛΕΣΝΙΤΣΑΓΙΑ,
ΛΕΣΝΙΤΣΙΥ, ΜΙΧΑΙΛΟΦ Α., ΜΙΧΑΙΛΟΩ Ρ., ΜΠΟΡΙΣΟΩΑ, ΜΠΟΥΚΟ, ΝΤΑΡΙΑ,
ΝΤΟΥΜΠΟΥΡ, ΝΤΩΟΡΙΑΝΚΙΝ, ΡΕΔΙΟΓΑ, ΤΚΑΤΣΕΝΚΟ, ΤΣΕΤΣΟΕΒΑ

IOYNIOΣ ΣΤΗΝ
“ΕΡΩΦΙΛΗ”
12 IOYNIOY ΕΕΕΕΚ Ρεθύμνου Θεατρική παράσταση “Ερωτόκριτος”,
ώρα έναρξης 20:00
15 IOYNIOY Σχολή χορού και
μπαλέτου Ελίνας Παναρετάκη “Musical II”, ώρα έναρξης 21:30
16-17 IOYNIOY Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης – Εκδήλωση μαθητών
σχολής, ώρα έναρξης 18:30
19 IOYNIOY 2ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου
- Θεατρική παράσταση “Συναισθηματικό ταξίδι σε θεατρικά μονοπάτια”, ώρα έναρξης 21:00
20 IOYNIOY Πρότυπο Πειραματικό
Λύκειο Ρεθύμνου - Θεατρική παράσταση “Δον Ζουάν”, ώρα 21:00
22 IOYNIOY  Σχολή χορού
BAILANDO FUERTE Ιωάννας Δρυγιαννάκη – Παράσταση “BON
VOYAGE” ... και καλό μας ταξίδι”,
ώρα έναρξης 21:00
26 IOYNIOY  Σχολή μπαλέτου ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ Βάσιας Σακελλαρίου “Ο
γύρος του κόσμου στο χθες το σήμερα και το αύριο”, ώρα έναρξης 21:00
28 IOYNIOY Θεατρική Ομάδα “Πειρατές της Τέχνης” από τους μαθητές
του 3oυ ΓΕΛ Ρεθύμνου & Γυμνασίου-Λυκείου Πανόρμου - Θεατρική
Παράσταση «Ο πατούχας», ώρα
έναρξης 21:00
29 IOYNIOY  Παράσταση παιδικού
σταθμού «Παπάκια», ώρα 20:00
Στις παραπάνω παραστάσεις
η είσοδος είναι ελεύθερη

Εκδηλώσεις Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Ρεθύμνης
Σάββατο 22 Ιουνίου ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ: Παρουσίαση παραδοσιακών συνταγών μαγειρικής
Κυριακή 7 Ιουλίου ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ: Παιδική παράσταση ‘’Πινόκιο’’
Κυριακή 7 Ιουλίου ΑΔΕΛΕ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Βράβευση του Αδελιανού καθηγητή φυσικής, πρύτανη του Πανεπιστημίου του Μαιάμι των Η.Π.Α κ.Γιώργου Αλεξανδράκη. ΄Ωρα έναρξης 20:30 στο Πολ/κό Κέντρο «Κ. ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗΣ»
Δευτέρα 15 Ιουλίου ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ: Παράσταση για ενήλικες,’’Φαύστα” του Μπόστ.
Σάββατο 20 Ιουλίου ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ: Χοροεσπερίδα γιορτή του πολιούχου του χωριού Προφήτη Ηλία στην πλατεία του χωριού
με το συγκρότημα: Λύρα: Κωστής Ανδρεδάκης, Λαούτο: Γιάννης Πυθαρούλιος, Λαούτο: Γιώργης Μοσχάκης
Πέμπτη 25 Ιουλίου ΚΑΤΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ: Πανηγύρι στη χάρη της Αγίας Παρασκευής. Κρητικό γλέντι με τον Αλέξανδρο Παπαδάκη
στη λύρα και τους Γιώργο Ψαράκη, Γιάννη Βεργαδή και Ιδομενέα Καμηλάκη στο λαούτο.
Παρασκευή 26 Ιουλίου ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Πανηγύρι στη χάρη της Αγίας Παρασκευής. Μουσική αφοί Σπυριδάκη, τιμή εισόδου 15 ευρώ
Σάββατο 27 Ιουλίου ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ: Εορτασμός Αγίου Παντελεήμονα, πολιούχου του χωριού μας. Αναβίωση παλιού κρητικού
γλεντιού και κρητικές παραδοσιακές καντάδες στα δρομάκια του χωριού.
Κυριακή 28 Ιουλίου ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ: Πανηγύρι Αγίου Παντελεήμονα
Κυριακή 28 Ιουλίου AΡΧΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ: Προσκύνημα - εκδρομή στις Αραβάνες στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου (η
διαδρομή γίνεται μόνο με αγροτικό 4x4 αυτοκίνητο, ώρα εκκίνησης από την πλατεία του χωριού 7:30 το πρωί)
Σάββατο 3 Αυγούστου ΑΜΝΑΤΟΣ: Χοροεσπερίδα με κρητικό & λαϊκό πρόγραμμα.
Τετάρτη 7 έως και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΛΕ- ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Θεατρική παράσταση από την Θ.Ο του Συλλόγου με
Κυριακή 11 Αυγούστου τίτλο «ΑΝΑΡ-ΧΟΥΧΟΥΔΑ» (κωμωδία), στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΚΩΣΤΗΣ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗΣ», Σενάριο: Νίκος
Σκέπετζής, Σκηνικά-κουστούμια-σκηνοθεσία: Χρυσούλα Σκεπετζή. (τιμή εισόδου 8 ευρώ, παιδικό 5 ευρώ)
Δευτέρα 12 Αυγούστου ΡΟΥΣΤΙΚΑ: παραδοσιακό γλέντι, συνοδεύουν μουσικά ‘’Τα Στρατάκια’’
Πέμπτη 15 Αυγούστου ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ: Πανηγύρι της Παναγίας με τη στήριξη συλλόγου Χρωμοναστηριανών Αττικής ‘’Παναγία Κερά’’
Πέμπτη 15 Αυγούστου ΚΟΥΜΟΙ: Πανηγύρι της Παναγίας
Κυριακή 18 Αυγούστου ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ: Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των πεσόντων της Αρχαίας Ελεύθερνας (Πρινέ) οι οποίοι
ώρα 11:00 θυσιάστηκαν στους εθνοαπελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδας μας.
Δευτέρα 26 Αυγούστου ΡΟΥΣΤΙΚΑ: παραδοσιακή καντάδα στα σοκάκια του χωριού.

Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
18 - 24 Ιουνίου Ηρώ Φραγκιουδάκη – έκθεση
ζωγραφικής «Μυθοπλασίες», ώρες λειτουργίας 10.00
π.μ.- 14.00 μ.μ. και 18.00μ.μ.-21.00μ.μ.
* 01 - 12 Ιουλίου ΤΕΙ Κρήτης – «Θερινό Εντατικό
Πρόγραμμα προχωρημένης φυσικής και τεχνολογίας»
- ώρες λειτουργίας 8.30π.μ.- 20.00μ.μ.
14 - 20 Ιουλίου Μάστορη Μαρία και Ψούνη Αφροδίτη – Έκθεση χειροποίητων κοσμημάτων - ώρες
10.00π.μ.- 23.00μ.μ.
28 Ιουλίου - 04 Αυγούστου  
5ο Διεθνές Τουρνουά Σκάκι
28 Ιουλίου - 06 Αυγούστου Έκθεση ζωγραφικής
–Ιερωνυμάκη Μαρία –«Ιστορίες Χρωμάτων»
07 - 14 Αυγούστου Σταματέλη Μαρία – «HARTIS»
Έκθεση Ζωγραφικής – ώρες 10.00π.μ.-14.00μ.μ. και
18.30μ.μ.-22.30μ.μ.
18 - 31 Αυγούστου  Έκθεση ζωγραφικής – Μπουζάκη Μαρία – «Χρώμα στο Χρόνο» ώρες 10.0014.00μ.μ. και 19.00μ.μ.-21.30μ.μ.
* 02 - 19 Σεπτέμβρη «Έκθεση Ιστορικών Τεκμηρίων με θέμα 100 χρόνια ένωσης της Κρήτης με την
Ελλάδα- από το ίδρυμα Βενιζέλου Χανίων
* 21 Σεπτέμβρη - 05 Οκτώβρη Έκθεση Διεθνώς
βραβευμένων φωτογράφων της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Κρήτης
Οι εκδηλώσεις με “ * ” πρσαγματοποιούνται υπό την αιγίδα
του Δήμου Ρεθύμνης

EKΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ Κέντρο Κρητικής - Λαϊκής Τέχνης (ΕΟΜΜΕΧ)- Κριτοβουλίδου 15
καθημ. 18:00-21:30
Σάβ. 10:30-14:00 & 18:00-21:30

Φωτογραφικές Στιγμές από την Φωτογραφική Ομάδα του «Στεκιού των καθηγητών» Ρεθύμνου
“Στιγμές” που αποτύπωσε ο φωτογραφικός φακός των μελών της Φωτογραφικής Ομάδας του «Στεκιού των καθηγητών» (και όχι
μόνο). Μέσα από αυτή την έκθεση, καλεί τον θεατή να επικοινωνήσει με το έργο της , να ανακαλύψει ό,τι κοινό υπάρχει μέσα σ’
αυτό και να το μοιραστεί μαζί του.

17 ΙΟΥΝΙΟΥ - 3 ΙΟΥΛΙΟΥ
17 JUNE-3 JULY

ΞΥΛΟ - ΜΕΤΑΛΛΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΛΙΘΟΙ Ποθουλάκης Μάρκος   
WOOD - METAL - GEM STONES  • POTHOULAKIS MARKOS

10-15 ΙΟΥΝΙΟΥ
10-15 JUNE

18:00 - 23:00

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
26 IOYΛΙΟΥ - 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΥΓOΥΣΤΟΥ,  21:30

7 - 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 21:00

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ “ΑΣΤΕΡΙΑ”

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ &
ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΑΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΜΕ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΚΩΜΩΔΙΕΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: καρναβαλική ομάδα
“ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ”
Για να θυμηθούν εκείνοι που έζησαν βραδιές
αξέχαστες στα θερινά σινεμά, για να τις ζήσουν εκείνοι που δεν τις γνώρισαν, για
να επιστρέψει το γέλιο ξανά στη ζωή
μας. Σας περιμένουμε στον κινηματογράφο “ΑΣΤΕΡΙΑ” κάτω από
ένα ουρανό φωτεινό, να γελάσουμε με την καρδιά μας
μέσα σ’ ένα περιβάλλον
αλλοτινών εποχών με
άρωμα γιασεμιού.
Ώρα έναρξης
ταινιών:
21.30.

Ακούς τη γιορτή;

του Σέργιου Γκάκα

Η ιστορία ενός κλόουν που έχασε το τσίρκο
του και ψάχνει να το βρεί,με ζωντανή μουσική,
κόλπα , κούκλες και μια βαλίτσα που μιλάει!!!
Η ομάδα Τσόκαρα αποτελείται από ηθοποιούς
που έχουν εμπειρία στο παιδικό θέατρο, διδάσκουν θεατρικό παιχνίδι σε παιδιά και παίζουν
και γιορτάζουν κι αυτές με τη σειρά τους όπου
σταθούν κι όπου βρεθούν!
Η γνωριμία τους έγινε υπό την αιγίδα της ομάδας theater-ψιθέα όπου συνεργαστήκαν ως
ηθοποιοί, και έπεται συνέχεια...
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ομάδα «ΤΣΟΚΑΡΑ»
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 5 €

Φεστιβάλ Αιγαιοπελαγίτικων
γεύσεων, μουσικής και χορών
Στο 2ο Φεστιβάλ έχουν κληθεί να συμμετέχουν πολιτιστικοί σύλλογοι και συνεταιρισμοί
από την Μύκονο, την Σαντορίνη και την Κρήτη.
Στόχος του Φεστιβάλ είναι να φέρει σε επαφή
το ευρύ κοινό με τον πολιτισμό του Αιγαίου
και τους δημιουργούς του δίνοντας έμφαση
στους συνεταιρισμούς που ασχολούνται με την
μεταποίηση τοπικών προϊόντων, στη μουσική
και χορευτική παράδοση αλλά και σε άλλες
μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Η είσοδος για το κοινό σε όλο το πρόγραμμα
θα είναι δωρεάν με κέρασμα από τους συνεταιρισμούς.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΡΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ
και η χορευτική παρέα του
Πολιτιστικού Συλλόγου Κούφης

Ρεσιτάλ  κιθάρας  του
Γιάννη Ανδρόνογλου

O διεθνούς φήμης κιθαριστής, Γιάννης Ανδρόνογλου, ο οποίος θα ερμηνεύσει έργα
των Carlo Domeniconi, Joaquin Rodrigo
καθώς και διασκευές του σε παραδοσιακούς
χορούς της Θράκης οι οποίες περιλαμβάνονται στο cd του ‘Yiannis AndronoglouTravelling’ (Legend Classics). Ο Γιάννης
Ανδρόνογλου ερμηνεύει με κιθάρα κατασκευής του σημαντικού Κρητικού
οργανοποιού, Βασίλη Συγλέτου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ 
ΚΙΘΑΡΑ & ΤΕΧΝΗ”

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 20:30
ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
HOUSE OF CULTURE

Κουαρτέτο εγχόρδων της Συμφωνικής Ορχήστρας του BBC. September 12, A string quartet
of the BBC Symphony orchestras
Οργάνωση: Μπάμπης Ραπτάκης, Bob Wright
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €

Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.
The tickets revenue will be offered for charity purpose

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΙΟΣΚΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ: Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων. Ώρες
λειτουργίας 09:00-14:00
ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ: Μια ώρα πριν από κάθε εκδήλωση. Τηλ.: 28310 28101
Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας Viva.gr ή στο τηλέφωνο
11876
Παρακαλούμε να προσέρχεστε στο χώρο των εκδηλώσεων τουλάχιστον 15 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
e-tickets: www.viva.gr or phone 11876
We kindly ask you to come to the area where the performance will take place at least
15 minutes before the performance begins. It is forbidden to move chairs on 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.

Επιμέλεια προγράμματος:
Μαίρη Κοτσίφη
Μετάφραση:
Χαριέτα Κουρή
Διοικητική υποστήριξη:
Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης)
Υποδοχή - Ταξιθεσία:
Ομάδα Εθελοντών Πολιτισμού

ΧΟΡΗΓΟΙ / SPONSORS

Ξύλο & Δημιουργία
Καγκάς Αθ. Ιωακείμ

Κουζίνες, ντουλάπες, πέργκολες,
Παιδ. Δωμάτιο, ειδικές κατασκευές
Τηλ. 2831071259, 6977501722

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ - Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.
DEPARTMENT OF CULTURE & TOURISM - KEDIR
ΜUNICIPALITY OF RETHYMNO
Aρκαδίου 50, ΡΕΘΥΜΝΟ 74100, Τηλ.: 28310 40152
50, Arkadiou str. Rethymno 74100, Τel.: +30 28310 40152
E-mail: politismos@rethymno.gr | erofilitheater.r@gmail.com

www.rethymno.gr

