ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
MUNICIPALITY OF RETHYMNO

MOYΣΙΚΗ / MUSIC

ΘΕΑΤΡΟ / ΤΗΕΑΤRE

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ / CHILDREN ΤΗΕΑΤRE

EIKAΣΤΙΚΑ / ΑRT EXHIBITION

Αγαπητοί Ρεθεμνιώτες και φίλοι επισκέπτες του Ρεθύμνου,
στη διάρκεια του περασμένου έτους,
συλλέξαμε κομμάτι - κομμάτι κάθε πρόταση έμπνευσης, τέχνης
και πολιτισμού και τα παντρέψαμε ώστε να συστήνονται σαν μια
παραγωγή μοναδικών εκδηλώσεων που φτιάχνεται και προσφέρεται με αγάπη. Ένα καλοκαιρινό προξενιό που το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης συνταίριαξε και αποδίδει σε όλους σας.
Ένα ζευγάρωμα συναισθημάτων, ήχων, εικόνων, συμβολισμών
σας καλούν να μυηθείτε στο πνεύμα που μας συντροφεύει κάθε
καλοκαίρι.
Σήμερα,
το τέκνο της αγάπης θεριεύει, ζωηρεύει και πλάθεται με την αυθεντική Κρητική ψυχή ενώ εκείνη γαλουχείται αυθόρμητα για να
ξετυλίξει το μίτο του Πολιτισμού από την ενδοχώρα με τους οικισμούς μέχρι τις γειτονιές της πόλης και καταλήγοντας στην Ακρόπολη, τη Φορτέτσα του Ρεθύμνου.
Μιας πόλης, μητρόπολης, που δε σταματά να γεννά, να αναθρέφει και να προικίζει τα παιδιά της, να τα παρακολουθεί με ένστικτα στοργής μέχρι να καταλήξουν να αποδώσουν αυθεντικά το
Ρέθυμνο - ως η Τέχνη και ο Πολιτισμός του. Εικόνα που αποδίδεται
καθημερινά σε όλες τις στιγμές τους, μικρές και μεγάλες, ορατές
και αόρατες.
Κρατήστε μαζί σας μόνο τη λαχτάρα που προκαλεί η προσμονή. Οι
άνθρωποι του Δήμου, οι άνθρωποι του Ρεθύμνου, αυτοί στην υποδοχή, αλλά και αυτοί πίσω από τη σκηνή, έχουν φροντίσει για όλα..
Πέπη Μπιρλιράκη- Μαμαλάκη

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού- Τουρισμού Δ. Ρεθύμνης

Dear Rethymnians and Friends visitors of Rethymno,
during this past year,
we collected piece by piece each proposal of inspiration,
art and culture which are combined so that they are
recommended as a total of unique events. A matchmaking
created and offered to all of you by the Office of Culture of
Municipality of Rethymno. A combination of sentiments,
sounds, pictures, symbolisms invites you to join the spirit
that accompanies us every summer.
Today,
the outcome of the matchmaking gets together
with the authentic Cretan soul while that is nurtured
spontaneously in order to
unfold the “mito” of
Culture from the villages in the province down to the
neighborhoods of the city and leading to the Citadel the Fortezza of Rethymno.A city that has never stopped
to give birth, to bring up and to dower her own children
watching them with affection until they lead to attribute
authentically the profil of Rethymno itself - as the Art and
the Culture.
Hold on to your expectation. The people on the front as
also the ones behind the scene have attended to all and
have made sure everything is ready for you.
Enjoy.
Pepi Birliraki-Mamalaki

Vice-Mayor for Culture and Tourism
Municipality or Rethymno
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Τραγουδούν οι:
Γιώργος Βεριδάκης
Μαριέλλα Βιτώρου
Βαγγέλης Βουτσαδάκης
Μάριος Ηλιάκης
Σήφης Καυκαλάς
21:30
Χριστίνα Κούκου
Ελένη Κυδωνάκη
Βαγγέλης Λινοξυλάκης
Βασιλική Μάρκου
Ρίτα Μητρογώγου
Βαγγέλης Νικολιδάκης
ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
Νίκος Παπαδάκης
Ντίνα Φραντζεσκάκη
O σύλλογος
Συνοδεύουν οι:
Πιάνο: Δημήτρης Βαρούχας
παρουσιάζει το ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ του
Μπουζούκι-Λαούτο:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γιώργος Βεριδάκης
στη μουσική παράσταση:
Ακορντεόν: Μαριέλλα Βιτώρου
Κιθάρα: Μάριος Ηλιάκης
Πνευστά: Βασίλης Δασκαλάκης
Μπάσο: Τάκης Μυλωνάς
Κρουστά: Αποστόλης Σπινθουράκης
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Χορωδιακές προσαρμογές:
Καθώς το πλοίο βούλιαζε, η γλυκιά μέθη, που κανείς
Ελένη Κυδωνάκη
δεν ήταν σίγουρος αν ήταν απ΄το ποτό ή την αγάπη,
Σκηνοθετική επιμέλεια-κείμενα:
τύλιξε τους επιβάτες και η θάλασσα θαρρείς και
Κώστας Costa
συρρικνώθηκε τόσο, που χώρεσε μέσα στα στήθη τους.
Διδασκαλία body percussion
(κρουστά με το σώμα):
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Βασιλική Μάρκου
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 5 €
Μουσική διδασκαλία:
Τα έσοδα θα διατεθούν
Μαριέλλα Βιτώρου

ΙΟΥΝΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ

JUNE
THURSDAY

Οι αλma λibre
ΣΤΟ ΜΠΑΡ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ

αποκλειστικά
για το Σύλλογο Συμβολή
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Απο τις 17:00

JUNE
FRIDAY

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

PEACE • LOVE • MUSIC
Interactive Music Night

Σας προσκαλούμε στην Μουσικοδιαδραστική Βραδιά των Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ)Ρεθύμνου. Η
βραδιά αυτή έχει ως στόχο, να δημιουργήσει μια πλατφόρμα επικοινωνίας,
συνεύρεσης και ανταλλαγής ιδεών, ατόμων και φορέων που είτε έχουν
εκδηλώσει είτε επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα άτομα με
ιδιαιτερότητες και να ενώσει τον κόσμο μέσω της μουσικής και της τέχνης,
με απώτερο σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.. Η εκδήλωση, η
οποία θα λάβει χώρα στο ενετικό κάστρο Ρεθύμνου περιλαμβάνει ζωντανό
και μή μουσικό πρόγραμμα με τους TROPICAL STORM (live reggae), τον κ.
Καπετανάκη (lyra loop project),τους Long Strange Dreams (jazz rock
and roll) και τον, και θα αναπτυχθούν διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες
και μικρές εκθέσεις των μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 8 €, ΜΑΘΗΤΙΚΑ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ: 7 €
ARTWORK: ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΡΑΚΗΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / ΤΗΕΑΤRICAL CONCERT

ΙΟΥΝΙΟΣ
ΠAΡΑΣΚΕΥH

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT
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Σκηνοθεσία:
Θωμάς Καντιφές
Σκηνικά-Κοστούμια:
Μίλτος Εμμανουήλ
Μουσική:
21:30
Αντώνης Ζαχαράκης
Παίζουν:
Ελένη Αλμπαντάκη
Μάνια Κατσανάκη
Ειρήνη Καυκαλάκη
ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
Κώστας Μαμαλάκης
Κοραλία Παλιεράκη
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡIΚΟΣ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ
Μαρία Πέππα
Γιάννης Σταθάκης
Άννα Τζανιδάκη
Λίτσα Τσικέλη
Ιφιγένεια Κίκη
Στέλλα Φραντζεσκάκη

ΙΟΥΝΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ

JUΝΕ
THURSDAY

F. G. Lorca

ΤΑ ΜΑΓΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

Butterfly’s evil spell
Τα «Μάγια της πεταλούδας» είναι το πρώτο θεατρικό έργο του Φεδερίκο
Γκαρσία Λόρκα, όπου έρωτας και θάνατος γίνονται ένα και η «κωμωδία»,
όπως την αποκαλεί ο ίδιος, μετατρέπεται σ’ ένα σκοτεινό ποιητικό δράμα.
Πρόκειται για μια αλληγορική ιστορία που, μέσα από την προσπάθεια μιας
πληγωμένης πεταλούδας να πετάξει
και ενός ερωτευμένου σκαθαριού να
μεταμορφωθεί, ο Λόρκα μας προτείνει τη λύτρωση μέσω της τέχνης.
Ο συγγραφέας επιλέγει για πρωταγωνιστές του έντομα για να σηματοδοτήσει έτσι την αξία της κάθε
ύπαρξης.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΙΟΥΝΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
21:30

JUNE
WEDNESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

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 Τετάρτη 25 Ιουνίου
2014, με τον κορυφαίο Βασίλη Σκουλά. Μια βραδιά γεμάτη χρώμα, πάθος
και μουσική αρμονία την οποία θα πλαισιώσουν χορευτικά, ομάδες του
παραδοσιακού συλλόγου ΕΡΩΦΙΛΗ. Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν
στο φιλόπτωχο ταμείο της Μητρόπολης Ρεθύμνης. Όλοι έχουμε χρέος να
συνδράμουμε στην προσπάθεια αυτή με την παρουσία μας!
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / DANCE • CONCERT
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ΙΟΥΛΙΟΣ
KYΡIAKH
21:00

JULY
SUNAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Πρωτοβουλία του Υπουργείου Άμυνας
του Βελγίου με την υποστήριξη
της Πρεσβείας του Βελγίου στην Αθήνα
και του Δήμου Ρεθύμνης.
The Royal Band of the Belgian Guides Regiment is
composed of 84 strictly selected artists and a Trumpeter
Corps of 19 first class musicians. Due to its exceptional
qualities, the band has incessantly fascinated many composers, ranging from Berlioz to Stravinsky, as well as large
audiences in Belgium and abroad, since its foundation in
1832. This excellent symphonic band has always had as
its principal vocation the defense of Belgian music mainly
wind band music. It pursuits this object by means of numerous concerts in Belgium and abroad as well as radio
concerts and compact disc recordings and was soon to
be considered as one of the world’s foremost wind bands.
Yves Segers is the conductor of the Guides Band
since March 2008. He fervently continues the tradition
perpetuated by his illustrious predecessors as is already
illustrated by several remarkable recordings and numerous prestigious concerts often with renowned soloists.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ / FREE ENTRANCE
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

Royal Symphonic Band
of the Belgian Guides

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της Ελληνικής Προεδρίας
του Συμβουλίου της Ευρωπαїκής Ενωσης
Η ορχήστρα Royal Symphonic Band of the Belgian Guides αποτελείται από 84 επίλεκτους μουσικούς και ένα Σώμα Σαλπιγκτών από 19 μουσικούς πρώτης κατηγορίας. Από
την ίδρυσή της το 1832, λόγω των εξαιρετικών ικανοτήτων της, η ορχήστρα έχει διαρκώς γοητεύσει πολλούς συνθέτες, από τον Berlioz μέχρι τον Stravinsky, καθώς επίσης
και ένα μεγάλο κοινό στο Βέλγιο και στο εξωτερικό. Η εκπληκτική αυτή Συμφωνική Ορχήστρα είχε πάντα σαν πηγή έμπνευσης την Βελγική μουσική, ιδιαίτερα τη μουσική των
πνευστών. Υπηρετεί πιστά το σκοπό της με τα πολυάριθμα κονσέρτα της στο Βέλγιο και
στο εξωτερικό, με τα ραδιοφωνικά της κονσέρτα και τα cds της και σύντομα κατάφερε
να δημιουργήσει τη φήμη μιάς από τις πιό σημαντικές ορχήστρες πνευστών στον κόσμο.
Ο Yves Segers είναι ο διευθυντής της ορχήστρας Guides Band από το Μάρτιο 2008.
Συνεχίζει πιστά την παράδοση των περίφημων προκατόχων του όπως ήδη το απέδειξε κάνοντας μερικές αξιοσημείωτες ηχογραφήσεις και ξακουστά κονσέρτα όπου συχνά
έπαιξαν διάσημοι σολίστες.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΙΟΥΛΙΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21:00

JULY
MONDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟ ΜΑΝΟ ΛΟΪΖΟ

Τραγούδια επαναστατικά, τραγούδια ερωτικά, τραγούδια λαϊκά, τραγούδια για τους αγώνες του λαού μας.
Τραγούδια αθάνατα όπως ο δημιουργός τους!
Η νεανική-παιδική χορωδία του Συνδέσμου Διαδόσεως
Καλών Τεχνών Ρεθύμνου ΚΑΡΔΕΡΙΝΑΚΙΑ, τραγουδά
τραγούδια απ’ όλη τη γκάμα του συνθέτη στο πρώτο
μέρος της συναυλίας, ενώ στο δεύτερο μέρος, το
Μουσικό συγκρότημα PASS A TEMPO , ερμηνεύει τραγούδια επίσης απ’ όλη την πορεία του Μάνου Λοϊζου.
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 5 €

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Διδασκαλία-Διεύθυνση:
Ελένη Περπιράκη,
Κατερίνα Χριστουλάκη
Επιμέλεια κειμένων:
Νίκος Παπαδάκης
Οι μουσικοί:
Μπουζούκι-τραγούδι:
Γιώργος Βεριδάκης
Ηλεκτρική κιθάρα-τραγούδι:
Χρυσός Καβούνης
Κιθάρα-τραγούδι:
Δημήτρης Καζιάλες
Βιολί-μπαγλαμάς:
Στέλλα Παυλάκη
Πιάνο:
Ελένη Περπιράκη
Ακορντεόν-τραγούδι:
Κατερίνα Χριστουλάκη
Φλάουτο:
Βαρβάρα Κατριτζιδάκη
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ΙΟΥΛΙΟΣ
ΤΡΙΤΗ

20:30

JULY
TUESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

Ο Σύλλογος «ΑΓΑΠΗ» τη Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 διοργανώνει ψυχαγωγική βραδιά στο θέατρο «ΕΡΩΦΙΛΗ» στη Φορτέτζα, με την ανιδιοτελή
συμμετοχή του παρουσιαστή και φίλος της Κρητικής παράδοσης κ. Βιτώρου Γεωργίου, του γνωστού καλλιτέχνη κ. Μανώλη Κακλή και ομάδας
Κρητών καλλιτεχνών.
Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου για την οικονομική
στήριξη της λειτουργίας της Μονάδας ΑμεΑ του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ».
Παρακαλούμε με τη προσέλευση σας να συμμετέχετε στην προσπάθεια
μας.
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT
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ΙΟΥΛΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ
21:30

JULY
THURSDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ
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
στο ΜEGA η ομάδα του Κάψε το Σενάριο πηγαίνει
περιοδεία παρουσιάζοντας μια σπέσιαλ κωμική
παράσταση με σκετς, αυτοσχεδιασμούς, σάτιρα, Stand
Up Comedy και ότι άλλο προκύψει!

Ο Λάμπρος Φισφής, ο Δημήτρης Μακαλιάς, ο
Ζήσης Ρούμπος, ο Γιώργος Βαγιάτας, ο Γιάννης
Σαρακατσάνης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος
καταπολεμάνε την κρίση με χιούμορ και σας υπόσχονται
μια από τις πιο αστείες βραδιές της ζωής σας.
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET:12 €, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 10 €

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE
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ΙΟΥΛΙΟΣ
ΠAΡΑΣΚΕΥH
21:00

JULY
FRIDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
Κρουστά: Μάνος Στρατάκης,
Τραγούδι: Βούλα Στρατάκη
Κόντραμπασο: Αλέκος Χατζάκης
Κιθάρα: Δημήτρης Ματζαράκης

Giorgos & Nikos Stratakis and their band will be performing a concert with tradiotional Cretan music on
Friday, 11 July 2014 at 21.00! Don’t miss out on this
one in a lifetime opportunity full of surprises.

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

ΓΙΩΡΓΟΣ & NIKOΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
GIORGOS & NIKOS STRATAKIS / CONCERT
O Νίκος Στρατάκης ξεκίνησε από τα 11 του χρόνια να ασχολείται με το λαούτο με την
οικογένεια των Ξυλούρηδων. Μετά την χρόνια μουσική διαδρομή του σε εμφανίσεις
εντός και εκτός Ελλάδας, δημιούργησε με δική του προτροπή ένα μουσικό σχήμα μαζί
με τον αδελφό του Γιώργο Στρατάκη.
Ο αδελφός του Γιώργος ασχολείται και αυτός από την ηλικία των 10 ετών με την λύρα
σε παράλληλη πορεία με τον αδελφό του Νίκο. Το πλήρωμα του χρόνου ένωσε τα δύο
αδέλφια όπου φέρνουν το σημερινό αποτέλεσμα προσπαθώντας να δημιουργήσουν και
να χαράξουν την δική τους μουσική άποψη.
Υπόσχονται μια μουσική βραδιά όλο εκπλήξεις με νέα αλλά & παλιά τραγούδια που θα
μας μαγέψουν!!!
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Richard Kalinoski
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
21:00

JULY
SUNDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΡΦΕΣ
Σκηνοθεσία: Γιάννα Κεφάλα
Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Παραουλάκης
Κοστούμια: Γιασμίν Τιμοτίγιεβιτς
Κατασκευές – Φωτισμοί: Σίμος Χριστοδούλου
Ήχος: Ιάσονας Χριστοδούλου
Φροντιστήριο: Γιάννης Πανταγιάς
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Αφηγητής: Γιάννης Παραουλάκης
Αράμ: Μανόλης Κουκιαδάκης
Σέτα: Γιάννα Κεφάλα
Βίνσεντ: Γιώργος Φραγάκης
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 8 €

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
Ο Αράμ και η Σέτα, αρμένηδες στην καταγωγή, από τους λίγους τυχερούς
που κατάφεραν να επιβιώσουν μετά τη σφαγή και το διωγμό του λαού
τους, φτάνουν στην Αμερική το ‘30 για να κάνουν μια νέα αρχή. Δυο
τελείως διαφορετικοί άνθρωποι που το μόνο που τους ενώνει είναι η κοινή
τους καταγωγή. Ένα έργο βαθιά ανθρώπινο που αφορά τον καθένα μας.
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ΙΟΥΛΙΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21:00

JULY
MONDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΡΦΕΣ
Συγγραφή – σκηνοθεσία: Γιάννα Κεφάλα
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Σίμος Χριστοδούλου, Γιάννα Κεφάλα,
Γιάννης Παραουλάκης, Γιάννης Πανταγιάς,
Δομήνικος Ταβερναράκης, Νότα Κοντού,
Ελένη Κεφάλα, Ιάσονας Χριστοδούλου,
φωνή Δία: Μανόλης Κουκιαδάκης
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 8 €

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

ΠΕΡΣΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ
Ένας από τους θησαυρούς της ελληνικής μας μυθολογίας, ο μύθος του Περσέα και της
Ανδρομέδας, παρουσιάζεται φέτος από το Θέατρο Μορφές. Ο Περσέας, γιός του Δία και
της Δανάης, υπόσχεται στον βασιλιά Πολυδέκτη να του φέρει το κεφάλι της Μέδουσας.
Μετά από πολλές περιπέτειες και με τη βοήθεια του Ερμή και της Αθηνάς, καταφέρνει
να φτάσει ως την άκρη του κόσμου. Εκεί συναντά την Ανδρομέδα που τη σώζει από το
θαλάσσιο τέρας και την κάνει γυναίκα του.
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IΟΥΛΙΟΣ
ΤΡΙΤΗ
21:30

JULY
TUESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΡΗΤΗΣ
Διασκευή - Σκηνοθεσία: Θανάσης Θεολόγης
Μουσική: Γιούρι Στούπελ
Χορογραφίες: Τάνια Μιλτένοβα
Σκηνικά: Νίκος Αυγερινός
Κοστούμια: Evi Lee
Φωτισμοί: Θανάσης Ροδίτης
Πρωταγωνιστούν:
Τάσος Παλαντζίδης, Ιωάννα Δελάκου,
Μαίρη Σαουσοπούλου, Κατερίνα Μηλιώτη,
Παναγιώτης Τσίτσας, Αντώνης Καλογήρου,
Δημοσθένης Χριστόπουλος.
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 € (& ΕΙΣΙΤ. ΟΓΑ)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

ΜΑΓΕΜΕΝΟΣ ΑΥΛΟΣ
theatre for children
Η βασίλισσα της Νύχτας σώζει τον άρχοντα της Αλήθειας, Ταμίνο, από
ένα τεράστιο τέρας και, ως αντάλλαγμα, ο Ταμίνο υπόσχεται
να σώσει την κόρη της Παμίνα, την οποία έχει απαγάγει
ο βασιλιάς του Φωτός, Ζαράστρο. Ο Ταμίνο, σ’ αυτό το
ταξίδι, έχει ως ακόλουθό του τον Παπαγκένο
(Τάσος Παλαντζίδης), τον προμηθευτή πουλιών
της βασίλισσας της Νύχτας. Ταυτόχρονα, ο
Μονόστατος, ο υπασπιστής του βασιλιά του
Φωτός, πολιορκεί ερωτικά την Παμίνα, η οποία
τον απεχθάνεται. Ο Ταμίνο ερωτεύεται
την Παμίνα και ο Παπαγκένο το φέρνει η
μοίρα να γνωρίσει την Παπαγκένα του.
Έτσι, καταστρώνουν σχέδιο απόδρασης αλλά ο βασιλιάς του Φωτός θα
τους συλλάβει και θα τους βάλει σε
δοκιμασίες για να αποδείξουν την αγάπη
τους.
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IΟΥΛΙΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ / ARISTOPHANES

JULY

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ / WEDNESDAY
21:15
ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY

LYSISTRATA

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: TEXNIS

Μετάφραση – Απόδοση: Σπύρος Α. Ευαγγελάτος
Σκηνοθεσία: Τσέζαρις Γκραουζίνις
Σκηνικά – Κοστούμια: Γιώργος Πάτσας
Μουσική: Δημήτρης Θεοχάρης
Στίχοι τραγουδιών: Γιώργος Μπακόλας
Επιμέλεια κίνησης: Δήμητρα Κρητικίδη
Επεξεργασία κειμένου:
Ο μεταφραστής και οι ηθοποιοί της παράστασης
Φωτισμοί: Σοφία Αλεξιάδου
Παίζουν:
Μαρία Καβογιάννη, Αντώνης Λουδάρος, Καίτη
Κωνσταντίνου, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Νάντια
Κοντογεώργη, Μαργαρίτα Βαρλάμου,
Θανάσης Κουρλαμπάς, Τζίνη Παπαδοπούλου,
Μαρία Φιλίππου, Δημήτρης Παπανικολάου,
Θωμάς Γκαγκάς, Ελίνα Μάλαμα, Βασίλης Πουλάκος,
Γεράσιμος Σκαφίδας.
Παραγωγή: Γιώργος Λυκιαρδόπουλος Highway Productions - Λυκόφως
σε συμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 18 €, ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15 €
ΑΝΕΡΓΟΙ 12 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Η μεγαλοφυέστερη σύλληψη αντιπολεμικής κωμωδίας του παγκόσμιου θεάτρου. Οι γυναίκες των αντιπάλων
παρατάξεων (Αθηναίοι, Σπαρτιάτες και οι σύμμαχοί τους) αποφασίζουν – σε μια συναρπαστική αρχική σκηνή – να κατέβουν σε ερωτική
απεργία, μην επιτρέποντας στους άντρες να τις αγγίξουν. Οι Αθηναίες
με πονηριά καταλαμβάνουν την Ακρόπολη, όπου φυλάγεται ο θησαυρός της πόλης και αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση. Από δω και πέρα
ακολουθούν εκρηκτικά κωμικά επεισόδια, άλλοτε με λεπτό χιούμορ και
άλλοτε σαν χοντρή φάρσα.
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ΜΙΝΩΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΠAΡΑΣΚΕΥH
21:30

JULY
FRIDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

People Entertainment Group
Σκηνοθεσία-κείμενο-μουσική επιμέλεια- ΜΙΝΩΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,
Ενορχήστρωση: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΤΡΟΥΜΙΔΗΣ
Μουσική διδασκαλία και φωνητικός σχεδιασμός:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΓΥΡΗ
Σκηνικά: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ
Κοστούμια: ΔΗΜΟΣ ΚΛΙΜΕΝΩΦ
Επιμέλεια κίνησης: ΜΑΝΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Ερμηνεύουν οι:
Δημήτρης Μακαλιάς, Μίνως Θεοχάρης,
Αντιγόνη Ψυχράμη, Ελίζα Γεροντάκη
Πλήκτρα: Παύλος Καλτρουμίδης

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 12 €
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚH ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ / MUSICAL

Μία ποπ ρομαντική ιστορία γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
Το έργο παρουσιάζει τις παράλληλες ιστορίες δύο ζευγαριών από την αρχή της σχέσης
τους μέχρι και σήμερα. Η παράσταση, σε κείμενο και σκηνοθεσία Μίνωα Θεοχάρη, με
πολύ χιούμορ αλλά και μουσική από τη δεκαετία του ‘90 -στο μεγαλύτερο μέρος τηςδιαπραγματεύεται τη
σημερινή δυσκολία που μία
ολόκληρη γενιά αντιμετωπίζει ως προς τη δέσμευση
και τη συνύπαρξη που στην
ουσία όμως είναι η βαθύτερή
της ανάγκη. Μία σύγχρονη
ελληνική μουσική παράσταση που μας συστήνει μία
καινούργια γενιά ηθοποιών
και δημιουργών.
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Μία παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη – Γεράσιμου Ευαγγελάτου

ΙΟΥΛΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
21:00

JULY
SATURDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: PROSPERO

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 14 €, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 12 €

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
«ΠΑΜΕ ΞΑΝΑ»
concert

Η νέα παράσταση της Νατάσσας Μποφίλιου που ενθουσίασε όπου κι αν παρουσιάστηκε,
ταξιδεύει και στο Ρέθυμνο.
«Πάμε Ξανά» ο τίτλος και η υπερ-επιτυχημένη παράσταση συνδυάζει με απρόβλεπτο
τρόπο τα καινούργια της τραγούδια με αυτά του προσωπικού ρεπερτορίου της που την
έχουν αναδείξει σε μια από τις πιο δημοφιλείς ερμηνεύτριες της γενιάς της, καθώς
και σπουδαία κομμάτια της ελληνικής μουσικής σκηνής.
Το πρόγραμμα υπογράφουν οι σταθεροί συνεργάτες της, ο συνθέτης
Θέμης Καραμουρατίδης (ενορχηστρώσεις) και ο στιχουργός
Γεράσιμος Ευαγγελάτος (επιμέλεια προγράμματος)
One of the most outstanding performers of contemporary Greek music,
Natassa Bofiliou, is presenting her brand new live show “Pame Xana”
(Let’s go again), which has drawn the attention of large audiences and
has earned praise, principally for her carefully chosen repertoire
which combines her new songs with her most popular ones,
and for her unique vocal ability that can only be matched to
the passion she emits in every performance.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT
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ΙΟΥΛΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
21:00

JULY
SUNDAY

theatre for children

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ
Κείμενο- Σκηνοθεσία: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου
Χορογραφίες: Χρήστος Κατίδης
Κοστούμια: Μαίρη Τζιουβάρα
Επιμέλεια σκηνικών: Anna Wassiac
Φωτισμοί: Γιώργος Ζήγκας
Ηθοποιοί: Κ. Αρνόκουρος, Ντ. Ασληχανίδου,
Β. Δαλλές, Ι. Κοντέλλης Ε.Σισμανίδου
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 8 €

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

Πιστεύετε στην παντοτινή αγάπη;
Το Θέατρο του Βορρά, για ένα ακόμα καλοκαίρι μετά τον Οδυσσεβάχ και τον
Πήτερ Πάν, ανεβάζει μία από τι πιο όμορφες ιστορίες αγάπης, την Πεντάμορφη και το τέρας. Ο παραμυθένιος κόσμος της Πεντάμορφης ζωντανεύει
σε μία μαγική παράσταση πλημμυρισμένη από μουσική και χορό που μας
οδηγούν στο όνειρο. Μία διασκευή, βασισμένη στο γνωστό παραμύθι και
ειδικά προσαρμοσμένη για παιδιά, υπόσχεται στιγμές γέλιου, τρυφερότητας
και συγκίνησης. Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Γαλλικού Προξενείου και του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21:00

JULY
ΜΟΝDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

Θεατρική προσαρμογή - διδασκαλία λόγου- σκηνοθεσία:
Δήμος Αβδελιώδης
Μουσική:
Βαγγέλης Γιαννάκης
Ερμηνεύουν:
Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Ρένα Κυπριώτη
Διεύθυνση & οργάνωση παραγωγής:
Σωτήρης Μίχας
Αναστασία Καβαλλάρη
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ
Η Παράσταση ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι από το ΔΗΠΕΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ περιοδεύοντας
σε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία και σε Φεστιβάλ της Αττικής, με κατανυκτική υποδοχή.
Συνεχίσθηκε στο ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ με την ίδια αποδοχή, από τον
περασμένο Οκτώβριο έως φέτος τον Μάρτιο.
Ο Γεώργιος Βιζυηνός επιζητά, σ’ αυτό το αριστουργηματικό έργο ,την αμοιβαία
κατανόηση και συγχώρεση από τη μητέρα του, αποκαλύπτοντας ο ίδιος την πιο βαθιά
του πληγή. Πρόκειται για μια τραγικού χαρακτήρα εξομολόγηση που ενώ συνήθως
κρύβεται επιμελώς στο σκοτάδι, εδώ βγαίνει αγέρωχα στο φώς, και περνώντας από
τις συμπληγάδες της ηθογραφίας και της ηθικογραφίας, γίνεται λόγος δημόσιος και
λυτρωτικός, μέσα στο πνεύμα ενός πολύ μεγάλου συγγραφέα.
Ενός πνεύματος, που έχει συμπεριλάβει και αφομοιώσει μέσα σε όλο το
έργο του, τα στοιχεία ενός ζωντανού και πηγαίου λαϊκού πολιτισμού που
εμπεριέχει τις δυνάμεις της ζωής και της πίστης, υπερνικώντας τις δυνάμεις
του θανάτου και της φθοράς.

21:30

JULY
TUESDAY

ΘΟΛΟΣ ΙΜΠΡΑΗΜ ΧΑN•ΙΜΒRAIM HAN ΜΟSQUE
FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Σωματείο φίλων της Πινακοθήκης

Βιάννου “Σάββας Πετράκης”

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Violin: Ivan Knezevic - ΣΕΡΒΙΑ
Jannis Petrakis (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ)
Viola: Odysseus Lavaris (ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΑΒΑΡΗΣ)
Cello: Mathieu Jocque - ΒΕΛΓΙΟ
In 2012 four young musicians with different origin but a
common place of study and artistic action, Germany , decided to combine their musical ideas and knowledge and
founded the quartet «Evenos». The string quartet ( two
violins , viola and cello ) is the top expression of chamber
music among the many different shapes available , such as
string trio , string quintet , piano quintet , etc. Goethe had
likened the quartet with a dialogue between four educated people . Uniting the different schools and cultures
of each musician , the members of the quartet «Evenos»
have a common view to the uniform expression through
musical language . The quartet appears frequently in
concerts in Germany and currently completing postgraduate studies in Essen, Germany in the class of Distinguished
Professor Andreas Reiner.
This summer the quartet is going to give concerts in cities
of Crete and Santorini presenting a broad program that
includes works by Nikos Skalkottas, Arvo Pärt a.o.
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 5 €
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΕΓΧΟΡΔΩΝ “Evenos”
“EVENOS” STRING QUARTET
Το 2012 τέσσερις νέοι μουσικοί με διαφορετικό τόπο καταγωγής αλλά με κοινό τόπο
σπουδών και καλλιτεχνικής δράσης, την Γερμανία, αποφάσισαν να ενώσουν τις μουσικές
τους ιδέες και γνώσεις ιδρύοντας το κουαρτέτο «Evenos». Το κουαρτέτο εγχόρδων (2 βιολιά,βιόλα και βιολοντσέλο) αποτελεί την κορυφαία έκφραση μουσικής δωματίου ανάμεσα
στα πολλά διαφορετικά σχήματα που υπάρχουν, όπως το τρίο εγχόρδων, το κουιντέτο
εγχόρδων, το πιάνο κουιντέτο κτλ. Ο Γκαίτε είχε παρομοιάσει το κουαρτέτο εγχόρδων
με ένα διάλογο μεταξύ τεσσάρων μορφωμένων ανθρώπων. Ενώνοντας τις διαφορετικές
σχολές και κουλτούρες του κάθε μουσικού, τα μέλη του κουαρτέτου «Evenos» έχουν κοινό
σκοπό την ενιαία έκφραση μέσω της μουσικής γλώσσας. Το σχήμα εμφανίζεται συχνά σε
συναυλίες στην Γερμανία και αυτήν την περίοδο ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές σπουδές
στο Έσσεν της Γερμανίας στην τάξη του διακεκριμένου καθηγητή Andreas Reiner. Αυτό το
καλοκαίρι το κουαρτέτο περιοδεύει σε πόλεις της Κρήτης και στη Σαντορίνη παρουσιάζοντας ένα ευρύ πρόγραμμα που περιλαμβάνει έργα από Νίκο Σκαλκώτα μέχρι Arvo Pärt.

PHoto:
Virginia Aleksiev
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ΙΟΥΛΙΟΣ
TΡΙΤH
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ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ
TETAΡΤΗ
21:15

JULY
WEDNESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΦΟΙ ΤΑΓΑΡΗ Ο.Ε.
Σκηνοθεσία: Πέτρος Φιλιππίδης,
Άννα Παναγιωτοπούλου
Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς
Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκορού
Μουσική: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
Χορογραφίες: Ελπίδα Νίνου,
Θανάσης Γιαννακόπουλος
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος
Μουσική διδασκαλία: Παναγιώτης Τσεβάς
Παίζουν:
Πέτρος Φιλιππίδης,Ελισάβετ Κωνσταντινίδου,
Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Δημήτρης Μαυρόπουλος,
Κρατερός Κατσούλης, Πάνος Σταθακόπουλος,
Αλμπέρτο Φάϊς,Μάνος Ιωάννου, Χρήστος Σπανός,
Σταύρος Καραγιάννης, Κυριάκος Μαρκάτος.

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 20 €
ΑΜΕΑ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΠΑΙΔΙΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΩΧ...ΗΛΕΚΤΡΑ
Ο Αλέξης Καλλίτσης, βασιζόμενος στις γνωστές τραγωδίες του Σοφοκλή και του
Ευριπίδη, έγραψε μια παρωδία σε έμμετρο δεκαπεντασύλλαβο, με κεντρική ηρωίδα
την Ηλέκτρα, η οποία μη μπορώντας ν’ αντέξει τα δεινά της οικογένειάς της, δηλαδή
τις συμφορές του οίκου των Ατρειδών, καταφεύγει στη βοήθεια ειδικού: απευθύνεται
δηλαδή σε ψυχολόγο!
Η Ηλέκτρα αποφασίζει να επισκεφθεί ψυχολόγο, καθώς έχει φτάσει σε αδιέξοδο και δεν
μπορεί να βρει μόνη της λύση στα προβλήματά της.
«Είναι η πρώτη μου φορά που πάω σε ψυχολόγο. Εδώ και κάμποσο καιρό δεν έβρισκα
το λόγο. Όμως γιατρέ μου τα ’παιξα και έπαθα μπορνιόκο. Έφτασα σ’ αδιέξοδο. Έπαθα
κοκομπλόκο. Με πιάνει τρόμος του κενού και έχω και ιλίγγους Κι άμα ρημαδοκοιμηθώ
στον ύπνο βλέπω σβίγγους».
Το έργο είναι μια καλογραμμένη κωμωδία, η οποία σχολιάζει τα κοινωνικά ήθη, τις
ανθρώπινες σχέσεις, την οικονομία αλλά και
τη φύση του νεοέλληνα με εύστοχο και καυστικό τρόπο. Κι αν στην τραγωδία κλαίγατε,
εδώ το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γελάσετε μέχρι δακρύων!
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ΜΠΟΣΤ
IΟΥΛΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ
21:00

JULY
THURSAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΜΠΕΣΗ

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μποσταντζόγλου
ΜΟΥΣΙΚΗ: Γιούρι Στούπελ
Σκηνικά: Παναγιώτης Μανίκας
Κοστούμια: Δέσποινα Βολίδη
Χορογραφίες: Χάρης ΜανταφούνηΣ
Πρωταγωιστούν:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΒΑΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ, ΚΩΣΤΑΣ ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ,
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΑΣΑΣ,
0 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ και Ο ΠΕΤΡΟΣ ΞΕΚΟΥΚΗΣ

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 18 €, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 14 €,
MAΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΝΕΡΓΟΙ 10 €

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ
Το εργο θα ανεβεί σε σκηνοθεσία ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΣΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ο οποιος θα ερμηνεύσει
και τον πρωταγωνιστικό ρόλο ( θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Γιάννης 62 χρονών σήμερα
δεν εχει παίξει ποτέ σε έργο του πατέρα του).
Σκοπός του ίδιου αλλά και όλων μας είναι να παρουσιαστεί η παράσταση με σεβασμό
επιτέλους στον ΜΠΟΣΤ, με σεβασμό στο κειμενό του, στα σκηνικά του, στην μουσική
του, τελικά όπως θα ήθελε να τη δεί και ο ΙΔΙΟΣ.
Στο έργο συμμετέχουν γνωστοί και καταξιωμένοι ηθοποιοί και το
ανέβασμα του έργου θα είναι άρτιο από κάθε άποψη…
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ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ
IΟΥΛΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:00

JULY
FRIDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Κείμενο - Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη
Σκηνικά - Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή
Παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί:
Ελένη Ζιώγα, Ορέστης Καρύδας,
Αλέξανδρος Κομπόγιωργας,
Γιάννης Νικολάου, Νάντια Μητρούδη,
Αμάντα Σοφιανοπούλου,
Μυρτώ Χρυσανθακοπούλου
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €
& ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΓΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

ΤO MAΓΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ
theatre for children
Φέτος, η Κάρμεν Ρουγγέρη και η ομάδα της, θα ταξιδέψει σε όλη σχεδόν την Ελλάδα και
θα παρουσιάσει στους μικρούς της φίλους <το μαγικό κλειδί>, έργο εμπνευσμένο από
το παραμύθι της Πηνελόπης Δέλτα: Η καρδιά της βασιλοπούλας.
Ένα υπέροχο παραμύθι που προσφέρει τροφή για σκέψη και ζωντανεύει στη σκηνή με
τον μοναδικό τρόπο της αγαπημένης δημιουργού μικρών και μεγάλων.
Η παράσταση που μαγεύει με τα παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια, είναι γεμάτη
χρώματα, χορούς, υπέροχη μουσική και τραγούδια.
«Το Μαγικό Κλειδί», έπειτα από τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε στην Αθήνα, έχει σκοπό
να προσφέρει σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, μια παράσταση φτιαγμένη με
πολλή αγάπη και σεβασμό.
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ΙΟΥΛΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΦΟΥΤΟΥΡΙΑ
ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΝΟΥΒΕΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΩΤΣΟΥ

21:00

JULY
SUNDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: HIPPO THEATRE GROUP

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET 6 €

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

Η διεθνής ομάδα HIPPO μετά από περιοδεία σε Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο,
Καναδά και Η.Π.Α. παρουσιάζει σε καλοκαιρινή περιοδεία την Φουτουρία, ένα
παραμύθι επιστημονικής φαντασίας, βασισμένο σε νουβέλα του Νίκου Τσιώτσου:
μια φαντασμαγορική πόλη του μέλλοντος, γεμάτη αστεία ρομπότ και τρελές
εφευρέσεις. Μια ξέφρενη κωμωδία για παιδιά όλων των ηλικιών! Θέμα της
παράστασης η έννοια της ελευθερίας.
Ακολουθεί θεατρικό παιχνίδι. Τα παιδιά μέσα από αυτοσχεδιασμούς και κινητικά
παιχνίδια οδηγούνται σ’ ένα ευφάνταστο σύμπαν συναισθηματικής πληρότητας.
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ΙΟΥΛΙΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21:30

JULY
ΜΟΝDAY

Μικρή Πατρίδα
Ο Γιώργος Νταλάρας σε Τραγούδια από Καρδιάς
THE FAMOUS GREEK ARTIST GIORGOS DALARAS
CONCERT

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.

Ο Γιώργος Νταλάρας με το συνθέτη Γιώργο
Ανδρέου στο πιάνο, με νέες διασκευές για δύο
πιάνα, μπουζούκι, ακορντεόν και κιθάρα, σε μια σειρά
από λυρικές μπαλάντες και λαϊκά τραγούδια από το
ρεπερτόριο που έχει ερμηνεύσει όλα αυτά τα χρόνια,
καταθέτουν την ψυχή τους και το ταλέντο τους.

Τη σκηνή μοιράζεται μαζί τους ο πιανίστας και μουσικός
Γιώργος Παπαχριστούδης.
Μαζί τους η Ευτυχία Μητρίτσα (τραγούδι - ακορντεόν)
Μπουζούκι: Γιώργος Μάτσικας
Ακορντεόν: Ντάσσο Κούρτι
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 18 €, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 15 €
Μειωμένο (μαθητές, φοιτητές, άνεργοι) 15 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

Ένα μέρος αυτής της καλλιτεχνικής συνεύρεσης
είναι αφιερωμένο στο συνθέτη Γιώργο Ανδρέου,
με τον οποίο ξεκίνησαν τη συνεργασία τους στη
«Μικρή Πατρίδα». Βγαίνουν λοιπόν ξανά στο
δρόμο, εκεί, στο “φοβερόν κριτήριον”, στους
αγαπημένους τους συνοδοιπόρους μιας ζωής τους ακροατές της μουσικής τους, τους φίλους
τους, τους δικούς τους ανθρώπους. Αγωνιούν για
την κρίση τους, παραμένοντας αισιόδοξοι - πως
το Μυστήριο θα πραγματωθεί κι αυτή τη φορά,
πως θα γίνουνε Ένα, πως θα συγκινηθούνε, θα
παρηγορηθούνε. Θα ελπίσουνε. Πάντα μέσα από
τα τραγούδια, που καθένα αποκαλύπτει με έναν
απροσδόκητο και μαζί απλό τρόπο, ιστορίες
γοητευτικές, πονεμένες, γαλήνιες, σπάνιες αλλά
και καταγγελτικές, πικρές, συγκινητικές, όπως
ακριβώς εκφράζεται η ζωή μας καθημερινά.
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ΙΟΥΛΙΟΣ
ΤΡΙΤΗ
20:30

JULY
TUESDAY

ΘΟΛΟΣ ΙΜΠΡΑΗΜ ΧΑN•ΙΜΒRAIM HAN ΜΟSQUE
FORTEZZA

classical music concert

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Musical References - The Greek musical group
Antologia Lirica Ensemble by distinguished opera
singers and string, woodwind and piano top
soloists participating in the celebrations for the four
hundred years since the death of El Greco (1614),
presents a special concert with masterpieces from
Renaissance and Baroque (Monteverdi, Corelli,
Vivaldi, Mudarra, Marais, Handel, Kornaros et al.).

Μουσικές Αναφορές - Το μουσικό σχήμα Antologia Lirica Ensemble με διακεκριμένους
λυρικούς καλλιτέχνες και κορυφαίους σολίστ εγχόρδων, πνευστών και πιάνου
συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις για τα τετρακόσια χρόνια από τον θάνατο του
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (1614), παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με αριστουργήματα
από την Αναγέννηση και το Μπαρόκ (Monteverdi, Corelli, Vivaldi, Mudarra, Marais,
Handel, Κορνάρος κ.α.).

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 12 €,
ΠΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΑΡΠΑΓΚΟΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

Ιωάννης Γιοβάνος

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΛΗΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΑ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
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ΙΟΥΛΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤH
21:15

JULY
WEDNESDAY

ΛΟΦΟΣ ΙΜΠΡΑΗΜ ΧΑ Ν - Ι Μ Β R A I M H A N H I L L
FOR T E Z Z A
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ARTISTIC DREAMS
CREATION PRODUCTION Μ.Ι.Κ.Ε.

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 20€
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 18 €, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΝΕΡΓΟΙ 15 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ
Μια Σπουδαία Μουσική Συνάντηση
THE FAMOUS GREEK ARTISTS MARINELLA & KOSTAS HATZIS
concert
Η Μαρινέλλα και ο Κώστας Χατζής, ενώνοντας και πάλι τις δυνάμεις τους και
συνεχίζοντας με αμείωτη δυναμική την καλλιτεχνική
τους πορεία, θα μας ταξιδέψουν και φέτος το
καλοκαίρι του 2014 με μια ανεπανάληπτη
συναυλία.
Επί σκηνής οι δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες
δικαιώνουν τις προσδοκίες όσων περίμεναν
αυτή τη σύμπραξη, δημιουργώντας
μια αληθινή εμπειρία μουσικής
απόλαυσης. Ενώνουν τις φωνές τους
και τη μοναδική ερμηνεία τους
για να μας θυμίσουν τραγούδια
γεμάτα νοσταλγία.
Το αξέχαστο “ΡΕΣΙΤΑΛ”
του χειμώνα του 1976
επιστρέφει και φέρνει
μαζί του μελωδίες και
εικόνες από μια Ελλάδα
όχι τόσο μακρινή, αλλά
σίγουρα πολύ διαφορετική.
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1

Νικολάι Γκόγκολ / ΝΙKOLAI GOGOL

ΙΟΥΛΙΟΣ / JULY
ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY
21:15
AYΓΟΥΣΤΟΣ / AUGUST
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / FRIDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Σταύρος Γαλάνης • Βασίλης Κούρης

Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος
Σκηνικά- Κοστούμια: Άγγελος Μέντης
Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου
Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ
Βοηθός Σκηνοθέτη: ΔάφνηΣταυροπούλου
Παίζουν:
Κατσκαριόφ: Γιάννης Μπέζος
Φιόκλα: Ναταλία Τσαλίκη
Πoτκαλιόσιν: Χρήστος Λούλης
Ζεβάκιν: Τάσος Γιαννόπουλος
Ανούτσκιν: Κώστας Μπερικόπουλος
Στραπατσάδας: Δημήτρης Δεγαϊτης
Αγάφια: Κατερίνα Λυπηρίδου
Αρίνα: Σύρμω Κεκέ
Στεπάν, Σταρικόφ: Παναγιώτης Κατσώλης
Ντουνιάσκα: Όλγα Ιωσηφίδου
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 18 €
ΜΑΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15 €
ΠΑΙΔΙΑ (6-12ετών), ΑΝΕΡΓΟΙ 12 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΠΑΝΤΡΟΛΟΓΗΜΑΤΑ
Ένας αναποφάσιστος, νωθρός και άτολμος εργένης σκέφτεται επιτέλους να παντρευτεί.
Σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής προσλαμβάνει μια προξενήτρα. Ένας επιστήθιος
φίλος του υπερθεματίζει ως προς την καταλληλότητα της νύφης. Η συνάντηση στο σπίτι
της μέλλουσας συζύγου όπου καταφθάνουν και άλλοι απίθανοι υποψήφιοι καταλήγει σε
φιάσκο. Ένα όργιο ψέματος, συναλλαγής και αρχοντοχωριατισμού μας δίνει μία εικόνα
της κοινωνικής ζωής στη Ρωσία των αρχών του 19ου αιώνα. Μία ρωγμή ευαισθησίας και
δειλής ειλικρίνειας του ζευγαριού συντηρεί την ελπίδα.
Σαν γνήσιος απόγονος του μεγάλου Μολιέρου, ο Γκόγκολ παρουσιάζει τα πρόσωπά
του φορτισμένα από τις συνήθειες της εποχής τους, που στην ουσία απέχουν ελάχιστα
από τις σημερινές. Η ευκολία με την οποία μπορείς να διολισθήσεις στη φάρσα και
το εύκολο γέλιο στο έργο του Γκόγκολ είναι μια παγίδα· στημένη πολύ μελετημένα
από τον συγγραφέα! Κι αυτό εντάσσεται στη λοξή του ματιά στον κόσμο. Έναν κόσμο
δυσβάσταχτο για τον ίδιο και αστείο για εμάς.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
21:00

AUGUST
SATURDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ANCIENT ELEFTHERNA THEATRE
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
21:30

AUGUST
SATURDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

Α.Ε.
ΕΔΩ ΕΙΝΑΙΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΤΟΥ ΡΑΣΟΥΛΗ
ΟΙ ΦΟΝΙΣΣΕΣ ΤΗΣ
CONCERT
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟY ΡΗΓΑ - ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Κείμενο: Αλέξανδρος Ρήγας-Δημήτρης Αποστόλου
Παίζουν και τραγουδούν:
Σκηνοθεσία:
Αλέξανδρος
Ρήγας
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ
Κοστούμια-Επιμέλεια σκηνικού: Mαρία Καραπούλιου
ΑΡΜΟΣ
Συναυλία στο χώρο
του θεάτρου
Φωτισμοί:
ΔιονύσηςΜΑΝΩΛΗΣ
ΛαμπίρηςΚΑΝΑΚΑΚΗΣ
της Αρχαίας Ελεύθερνας (ΔΑΜΑΚΑΣ)
Πρωταγωνιστούν:
ΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ
με τραγούδια
τουΚαστάνη,
Μανώλη Ρασούλη.
Ελένη
Κωνσταντίνα
Μιχαήλ,
ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ
Ναταλία Δραγούμη,
Τζένη
Μπότση,
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ
Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου,
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Πατρίκιος
Κωστής
Δήμος Ρεθύμνης
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
και η Τζέση ΜΑΡΙΑ
Παπουτσή
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ

Πολιτιστικός Σύλλογος Επιμέλεια - ενορχήστρωση:
Αρχαίας Ελεύθερνας ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ

«Οι Φόνισσες της Παπαδιαμάντη, η νέα κωμωδία των Αλέξανδρου Ρήγα
και Δημήτρη Αποστόλου… μετά την τεράστια sold out επιτυχία σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα… Έξι γυναίκες θύτες… η
καθεμία έχει σκοτώσει και από κάποιον… όχι και τόσο αθώο… μόνο και
μόνο για να αποκαλυφθεί ότι τα πράγματα στη ζωή δεν είναι πάντα όπως
φαίνονται… και τις περισσότερες φορές δεν είναι πράγματα… αλλά αξίες… αισθήματα… χαμόγελα… άνθρωποι… γνωστοί και άγνωστοι για να
σε προστατεύσουν και να σου συμπαρασταθούν όταν
τους χρειαστείς…
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 18 €
ΠΑΙΔΙΚΟ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 15 €, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΑΜΕΑ 13 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

Κείμενο:
Αλέξανδρος Ρήγας
Δημήτρης Αποστόλου
Σκηνοθεσία:
Αλέξανδρος Ρήγας
Κοστούμια-Επιμ. σκηνικού:
Mαρία Καραπούλιου
Φωτισμοί:
Διονύσης Λαμπίρης
Πρωταγωνιστούν:
Ελένη Καστάνη,
Κωνσταντίνα Μιχαήλ,
Ναταλία Δραγούμη,
Τζένη Μπότση,
Σοφία Βογιατζάκη,
Παρθένα Χοροζίδου,
Πατρίκιος Κωστής
και η Τζέση Παπουτσή

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE
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ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
21:00

AUGUST
SUNDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ
Σκηνικά: Μαρίνα Κουγκάϊ
Κοστούμια- σκηνογραφία: Βασιλική Σίρμα
Μουσική επιλογή: Γιώργος Λαμπριανιδης
Χορογραφίες: Ζωή Γρηγοριαδου
Θεατρική διασκευή: Θανάσης Λιούνης
Σκηνοθεσία: Γεώργιος Γρηγοριάδης
Παιζουν οι ηθοποιοι:
Αναστασία Παντούση, Έντζελ Καπανδρίτης, Ιωάννα
Προσμίτη, Σοφιάννα Γρηγοριάδη,
Πάτρικ Τοχουμίδης
και ο Θανάσης Λιούνης .

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 8 €

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

theatre for children
Το θέατρο Δελφινάκι από την αρχή της διαδρομής του, που
ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια, παραμένει αφοσιωμένο στο
κλασικό παραμύθι. Ο λόγος είναι προφανής. Η δυναμική
αυτών των παραμυθιών που μεγάλωσαν τόσες γενιές είναι
τεράστια και οι συμβολισμοί τους αμέτρητοι.
Φέτος έχουμε την χαρά να παρουσιάζουμε ένα από τα
κορυφαία και πιο γνωστά παραμύθια του Χανς Κρίστιαν
Άντερσεν « Άριελ η Μικρή Γοργόνα » σε θεατρική διασκευή
Θανάση Λιούνη.
Ένα κλασικό παραμύθι για παιδιά , όπου μέσα από την δράση, τις διάφορες κωμικές καταστάσεις , τη μουσική, τα τραγούδια και με όλο το σκηνικό διάκοσμο βγαίνει όλη εκείνη
η ομορφιά των αισθημάτων που γεννά ένα παραμύθι.
Δουλέψαμε σε αυτόν τον σπουδαίο μύθο με κέφι και
μεράκι και είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που θα τον
μοιραστούμε μαζί σας.
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ΜΑΝΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21:15

AUGUST
ΜΟΝDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: LEAD BULLET

ENTERTAINMENT AE

Σκηνοθεσία-Στιχοι-Μουσική:
ΜΑΝΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
Παίζουν: ΤΕΡΕΖΑ ΣΑΣΣΟΥ, ΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΔΗ ΜΗΛΙΑΡΑ & 4 Χορευτές - Μουσικοί
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 13 €

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

LIVE TOUR - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014
theatre for children
Το XanaZoo του Μάνου Βαφειάδη ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι σε όλη
την Ελλάδα.Η Τερέζα ,ο Άρης και η Μάρδη παρέα με τον Φαταούλα
τον Αστακό την Αγελάδα τον Βάτραχο και όλους τους ήρωες της Χοραλίας αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα.
Φυσικά από την παρέα δεν λείπουν η Καμήλα ο Σκαντζόχοιρος η
Κατσίκα ο Ντρούλης Ντρούλης χοντρούλης ο Ελέφαντας και όλη η
θεότρελη παρέα που δημιούργησε τα προηγούμενα χρόνια ο κύριος
Μάνος μας και λάτρεψαν όλα τα Ελληνόπουλα μέσα από το project
Mazoo and the Zoo.Τα παιδιά όλης της Ελλάδας δεν θα δουν μόνο
μια παράσταση αλλά θα έχουν την ευκαιρία να ξεφαντώσουν και να
γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές συμμετέχοντας στις χορογραφίες και
στο τραγούδι.
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ΑΙΣΧΥΛΟΥ / ΑΕSCHYLUS

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΤΡΙΤΗ
21:30

AUGUST
TUESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ViVi
μετάφραση, σκηνοθεσία, κοστούμια:
ΤηλέμαχοΣ ΜουδατσάκιΣ
σκηνικά: ΚώσταΣ ΧρηστίδηΣ
σκηνικά εξαρτήματα: ΧάρηΣ ΣεπεντζήΣ
μουσική: ΒασίληΣ ΠανόπουλοΣ, Μαρία Συμεών
μουσική διδασκαλία: Μαρία Συμεών
φωτισμοί: ΒαγγέληΣ ΓεραρχάκηΣ
Ερμηνεύουν:
Αγησίλαος Αλεξίου, Γιάννης Ασκάρογλου,
Αρτέμης Γαβριλούκ, Χρήστος Μπαλτάς,
Ελένη Ορνεράκη

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΠΕΡΣΕΣ
ΤΗΕ PERSIANS

Οι Πέρσες, η μοναδική ιστορική σωζόμενη τραγωδία, δραματοποιεί τη ναυμαχία της
Σαλαμίνας (480 π. Χ.) και τις ολέθριες συνέπειες για την Περσική Αυτοκρατορία αφού η
ήττα του Ξέρξη ανέκοψε την πρόοδο του βαρβαρικού στοιχείου της Ανατολής στη Δύση.
Ο Αισχύλος και συνακολούθως η παράσταση εστιάζεται στην κριτική της αλαζονείας και
της επάρσεως, όπως την εκφράζει η επίθεση με πανστρατιά του Ξέρξη - της αλαζονείας
της ύβρεως που οδηγεί στην καταστροφή.Η παράσταση του Θεάτρου των Vivi
διερωτάται για το ποιοι είναι σήμερα οι βάρβαροι.
Είναι ή όχι εκείνοι που κατέχουν το χρήμα και τα όπλα;
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ΡΟΜΠΕΡ ΤΟΜΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
21:30

AUGUST
WEDNESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΦΟΙ ΤΑΓΑΡΗ Ο.Ε.
Διασκευή - σκηνοθεσία:
Θανάσης Παπαθανασίου-Μιχάλης Ρέππας
Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη
Κοστούμια: ‘Εβελυν Σιούπη
Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη
Παίζουν:
Κάτια Δανδουλάκη, Τάσος Χαλκιάς,
Θάνος Καληώρας,Τζόϋς Ευείδη, Ελένη Κρίτα
Πρόδρομος Τοσουνίδης.

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 20 €
ΑΜΕΑ, φοιτητές, άνεργοι, παιδιά, πολύτεκνοι 15 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΙΟΣ ΘΑ
ΠΕΘΑΝΕΙ ΑΠΟΨΕ

σε διασκευή-σκηνοθεσία Θανάση Παπαθανασίου + Μιχάλη Ρέππα
Το έργο διαδραματίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 50 σε ένα ορεινό θέρετρο στην
Γαλλία. H Κατρίν (Κάτια Δανδουλάκη) δηλώνει στην αστυνομία την εξαφάνιση του άντρα
της. Μετά από τρεις μέρες απουσίας του συζύγου έρχεται στο σπίτι της ο αστυνομικός
επιθεωρητής (Τάσος Χαλκιάς) να της ανακοινώσει ότι οι έρευνές του απέβησαν άκαρπες.
Και τότε ξαφνικά έρχεται στο σπίτι ο εξαφανισμένος σύζυγος (Θάνος Καληώρας). Αλλά η
Κατρίν δεν τον αναγνωρίζει. Της είναι τελείως άγνωστος. Αντίθετα ο σύζυγος σοκάρεται
από την αντίδραση της και φωνάζει την ιδιοκτήτρια του σπιτιού (Ελένη Κρίτα) η οποία
τον αναγνωρίζει. Ο γρίφος περιπλέκεται διαρκώς όταν εμφανίζεται ένας εκκεντρικός
πελάτης του συζύγου (Πρόδρομος Τοσουνίδης) και μια ιδιόρρυθμη ρουμάνα νοσοκόμα
(Τζόυς Ευείδη) σε ένα αστυνομικό μυστήριο που δεν ξεδιαλύνεται παρά μόνο την
τελευταία στιγμή του έργο με ένα φινάλε που αποκλείεται να μαντέψει και ο πιο
έμπειρος θεατής αστυνομικών έργων.
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ / ARISTOPHANES
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ
21:15

AUGUST
ΤΗURSDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΚΡΟΠΟΛ
μετάφραση: Κ.Χ. ΜΥΡΗΣ
Διασκευή & δραματουργική επεξεργασία:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΜΟΥΛΗΣ & ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ
σκηνοθεσία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΜΟΥΛΗΣ
σκηνικά & κοστούμια: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΖΙΚΩΦ
μουσική: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΣΑΚΝΗΣ
φωτισμοί: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
χορογραφίες: ΕΛΕΝΑ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ
βοηθός σκηνοθέτη: ΧΑΡΗΣ ΧΙΩΤΗΣ, ΤΟΝΙΑ ΝΤΟΥΣΚΑ
Παραγωγλη: Θεοφάνης Γ. Κιρκινέζος
Πρωταγωνιστούν:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΜΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΑΤΑΣ, ΦΑΙΗ ΞΥΛΑ,
ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτρης Ραφαήλος, Χάρης Χιώτης

Χορός: Νάντια Ανθοπούλου, Τόνια Καζάκου,
Αναστασία Κατσιναβάκη, Ντέπυ Μαλλιαρου,
Ισιδώρα Μπουζιούρη, Μαρίνα Μυρτάλη, Ματίνα Νικολάου,
Κατερίνα Νικολοπούλου, Αρετή Ντάλιου, Αρετή Πασχάλη,
Κωνσταντίνα Σπάθη, Βιργινία Ταμπαροπούλου,
Ειρήνη Τσαβά
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 18 €, ΜΑΘΗΤΕΣ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 15 €
ΑΝΕΡΓΟΙ - ΑΜΕΑ: 12 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ
Thesmophoriazusae

Στην Αθήνα του 5ου π.Χ. αιώνα, ο γνωστός ποιητής Ευριπίδης εξαιρετικά ανήσυχος,
επισκέπτεται έναν συγγενή του για να του ζητήσει να τον βοηθήσει. Κινδυνεύει η ζωή
του. Όλες οι γυναίκες της πόλης, που σήμερα βρίσκονται μαζεμένες στη μεγάλη τους
γιορτή, τα Θεσμοφόρια, είναι αποφασισμένες να βρουν έναν τρόπο να τον
καταστρέψουν, επειδή θεωρούν ότι τις δυσφημίζει στα έργα του. Μοναδικός τρόπος για
να αποτρέψει τον κίνδυνο αυτόν, είναι να στείλει στα Θεσμοφόρια έναν δικό του
άνθρωπο, ντυμένο γυναικεία, για να τον υπερασπίσει.
Ναι. Στις Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη, “όλα είναι... γυναίκα“. Άντρες μιλούν για
τις γυναίκες, γυναίκες μιλούν για τις γυναίκες, άντρες μιμούνται τις γυναίκες, άντρες
ντύνονται γυναίκες, άντρες εναντιώνονται στο γυναικείο κόσμο, γυναίκες ελπίζουν σ’
έναν κόσμο γυναικείο.
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AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/FRIDAY
21:00
AUGUST
ΣΑΒΒΑΤΟ/SATURDAY

OMIΛΟΣ ΒΡΑΚΟΦΟΡΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Οι εκδηλώσεις είναι
αφιερωμένες στην
επέτειο των 30 χρόνων
από το θάνατο του
Παύλου Ι. Βαρδινογιάννη.

EΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ / FREE ENTRANCE

Παρασκευή 8 Αυγούστου
Μεγάλη συναυλία της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού
μας υπό τη διεύθυνση του Πλωτάρχη (Ε) Γ. Τσιλιμπάρη Π.Ν.
με σολίστ τον λυράρη Στέλιο Μπικάκη.
Σάββατο 9 Αυγούστου
Παραδοσιακή μουσική, χοροί, ριζίτικα τραγούδια και
δρώμενα από τον Όμιλο Βρακοφόρων.
Συμμετέχει και ο σύλλογος Σουλιωτών Ηπείρου
ΣΥΝΑΥΛΙΑ-ΧΟΡΟΣ / CONCERT-DANCE
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ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

O ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΨΑΡΑΣ

AUGUST
SUNDAY

shadow theatre for children

20:30

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 5 €

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

«Ο Χατζηαβάτης πείθει τον Καραγκιόζη να πάνε για ψάρεμα
όμως αντί για ψάρια, κάτι άλλο πιάνει ο Καραγκιόζης και η τύχη του θα αλλάξει.
Για πόσο όμως;».
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EΥΡΙΠΙΔΟΥ / EURIPIDES

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21:30

AUGUST
MONDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: 5η Εποχή Τέχνης
Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης
Μετάφραση: Κ.Χ. Μύρης
Επεξεργασία κειμένου: Παναγιώτα Πανταζή, Θέμης Μ
ουμουλίδης
Μουσική: Θύμιος Παπαδόπουλος
Σκηνικά: Γιώργος Πάτσας
Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού
Παίζουν:
Φιλαρέτη Κομνηνού, Στέλιος Μάινας,
Aρης Λεμπεσόπουλος, Ζέτα Δούκα, Ιωάννα Παππά,
Μαρία Πρωτόπαππα, Χρήστος Πλαΐνης,
Λένα Παπαληγούρα, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου,
Λουκία Μιχαλοπούλου, Τζωρτζίνα Παλαιοθόδωρου,
Ειρήνη Κυρμιζάκη,
Ίρις Μάρα (Kλαρινέτο), Ιώ Κυριακίδη (ακορντεόν)

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 15 €, ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 13 €
ΑΝΕΡΓΟΙ: 10 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΤΡΩΑΔΕΣ
Trojan Women

Ο πόλεμος είναι η βασική αιτία μετανάστευσης. Η οικονομική κρίση μια δεύτερη. Τα
μοναρχικά καθεστώτα επίσης. Ποιος δεν μπορεί να διακρίνει τη μακρινή συγγένεια
όλων των αιτίων. Τώρα, δεν χρειάζονται πλέον πόλεμοι για την οικονομική κυριαρχία. Τα
«καθεστώτα» επαναπροσδιορίζουν την έννοια της δημοκρατίας... Λιγότερη δημοκρατία.
Το χρήμα. Το κέρδος. Κάθε μετανάστευση εμπεριέχει διαχρονικά την έννοια της αδικίας...
«Εκατομμύρια άνθρωποι εξαφανίστηκαν. Ξεχάστηκαν. Κι ακόμη περισσότεροι
κατέστρεψαν την ψυχή τους. Για να ζήσουν χωρίς ιστορία και μνήμη..»
«Η μνήμη είναι ο μόνος νικητής στο χρόνο». Η παράσταση επιχειρεί μια σύγχρονη
ανάγνωση, μια μεταφορά στο παγκόσμιο «σήμερα», στις συνέπειες των πολέμων,
της οικονομικής κρίσης και των απολυταρχικών καθεστώτων... Οι Τρωάδες, είναι
η πιο δημοφιλής από τις σωζόμενες τραγωδίες του Ευριπίδη, κείμενο κατεξοχήν
αντιπολεμικό, αποτυπώνει όσο κανένα κείμενο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας την
αλαζονεία της εξουσίας και τις ολέθριες συνέπειες της.
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μιχαλησ Ρέππασ – θανασησ Παπαθανασίου
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
TΡΙΤΗ
21:30

AUGUST
ΤUESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σκηνοθεσία: ΜΑΝΟΣ ΜΑΝΙΑΣ
Ερμηνεύουν:
Νίκος Μανιάς, Ελευθερία Μπουρανή,
Στέλλα Κορνίλη, Όλγα Κρεμενίώτη,
Μαρίνος Ροβυθάκης, Μπάμπης Κορνελάκης,
Μαρία Αμανάκη, Μαγδα Κολχιντασβιλι
και ο Γιαννης Μισιουδης
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €, EΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 8 €

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΜΥΓΑ ΤΣΕΤΣΕ
Η «Μύγα Τσετσε» είναι μια κλασική φάρσα που διασκεύασαν με το μοναδικό,
προσωπικό τους τρόπο ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου.
Τρία παράνομα ζευγάρια δίνουν ραντεβού στο ίδιο διαμέρισμα την ίδια ώρα, την ίδια
ημέρα. Οι πόρτες ανοιγοκλείνουν, αποκρύπτουν και αποκαλύπτουν διαδοχικώς μυστικά
και ψέματα και δημιουργούν ένα κρεσέντο παρεξηγήσεων που οδηγεί τους εννιά
χαρακτήρες- πιόνια του έργου στον παροξυσμό. Οι Ρέππας-Παπαθανασίου αποφάσισαν
φέτος να μας κάνουν να γελάσουμε με την καρδιά μας, γιατί όπως και οι ίδιοι τονίζουν
«δεν χρειάζεται ιδεολογική κάλυψη για να γελάσουμε. Εξ άλλου από όλα τα ζωντανά της
γης μόνο ένας γελάει. Ο άνθρωπος»
Η μαεστρία των διαλόγων των συγγραφέων παντρεμένη, με το τεράστιο ταλέντο και
την αυθεντικότητα κάποιων ηθοποιών της εποχής, άφησαν πίσω τους την πιο αξιόπιστη
καταγραφή της ελληνικής κοινωνίας που διαθέτουμε.»
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
21:30

AUGUST
WEDNESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 12 €
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ-ΑΝΕΡΓΩΝ: 10 €
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 10 €
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ-ΑΝΕΡΓΩΝ: 8 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
CONCERT

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. Από τη μία η 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! Στο πρόγραμμα θ’
ακουστούν τραγούδια από την δισκογραφία του αλλά
και ανέκδοτα κομμάτια, μεταξύ των οποίων το «Βαθύ
ποτάμι», το οποίο ακούγεται στους τίτλους αρχής και
τέλους της σειράς ‘’ΜΠΡΟΥΣΚΟ’’ του ΑΝΤ1, μουσικές
αγαπημένων τραγουδοποιών και συνθετών
πάντα με την ξεχωριστή προσέγγιση του
Μιχάλη. Το πάθος που εκπορεύεται
από τον Μιχάλη 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...
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ΜΑΝΟΣ ΨΙΣΤΑΚΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
21:30

AUGUST
SATURDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Θεατρικές

επιχειρήσεις
Θοδωρής Μαροσούλης

Κείμενο: ΜάνοΣ ΨιστάκηΣ
εμπνευσμένη από την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία
Παίζουν:
Σωτήρης Καλυβάτσης, ΜάριοΣ Αθανασίου,
Πέτρος Λαγούτης, Νικολέτα Καρρά,
Χρήστος Τριπόδης
Μαζί τους οι:
Βαγγέλης Αλεξανδρής, Μαρία Χανιωτάκη,
Αλεξία Στολιδάκη

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ: 15 €,
ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 12 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΗΑNGOVER IV

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Η ξεκαρδιστική, κεφάτη και νεανική παράσταση που παιζόταν καλοκαίρι και χειμώνα
στο θέατρο Αθηνά θα περιοδεύσει από το Πάσχα και για όλο το Καλοκαίρι σ’ όλη την
Ελλάδα... Μια νύφη (που δεν το’ σκασε), ένας (παρ ολίγον) γαμπρός, ένας άγγλος
ξάδελφος, ένας τρελός κολλητός, ένας παλιός παιδικός φίλος, ένας πολύ ενήλικας
«προστάτης κυριών», δύο πολύ κυρίες.... (με το Π...κεφαλαίο). Οργανώνουν έναν γάμο
κ ένα bachelor party....με πολλές παράπλευρες απώλειες... Ένα θερμό επεισόδιο στις
ελληνο -ρωσικές σχέσεις, έναν δεύτερο γάμο πριν καν γίνει ο πρώτος... μια χαμένη
σημαία και τις περισσότερες ώρες χαμένες στο μυαλό όλων για το τι έχει συμβεί... Το
μόνο σίγουρο...;... Άγνωστο το πότε θα ξεχαστούν όλα...
Αυτά τα ερωτήματα με πολύ κέφι κ γέλιο θα μας απαντήσει η δροσερή και νεανική.
παρέα του ελληνικού “Hangover IV”.

17

ΑΛΕΚΟΥ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
21:30

AUGUST
SUNDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: AΠΟ-ΔΡΑΣΗ
Σκηνοθεσία:
Αποστολος Κουγιτακης
Μουσική επιμέλεια:
Μαιρη Ανδρεαδακη - Αποστολος Κουγιτακης
Σκηνικά - Κοστούμια: ΞΑΝΘΗ ΚΟΝΤΟΥ
Φωτισμοί: ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Δημόσιες σχέσεις: ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΜΑΙΡΗ
Παίζουν:
ΚΟΥΓΙΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΙΣΣΥ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ, ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΜΠΟΥΖΑΚΗ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩNΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΠΙΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΡΑΤΖΙΚ ΜΠΟΖΟΙΑΝ, ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΙΡΗ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ, Γερασιμος Μπουζακης

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

Η παθολογική ζήλια του Ορέστη, για τη γυναίκα του Ρένα, τον κάνει καχύποπτο για
οτιδήποτε συμβαίνει γύρω τους. Όμως τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα όταν
κατά την διάρκεια ενός ξαφνικού επαγγελματικού ταξιδιου του Ορέστη, μια σειρά
απο συμπτώσεις θα τον οδηγήσουν στη βεβαιότητα ότι η γυναίκα του τον απατά,
εξασφαλίζοντας μάλιστα και το πειστήριο του “εγκλήματος”, τα κίτρινα γάντια της.
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ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΘΩΜΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21:00

AUGUST
MONDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Σκηνοθεσία: ΒαγγέληΣ ΘεοδωρόπουλοΣ
Πρωταγωνιστούν:

Αμαλία Αρσένη, Ανθή Ευστρατιάδου,
Χρήστος Πίτσας, Σταύρος Σβήγκος,
Ευαγγελία Συριοπούλου,
Φωτεινή Τιμοθέου, Ορέστης Τζιόβας
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €,
ΑΝΕΡΓΟΙ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ, ΑΜΕΑ 8 €
ΟΜΑΔΙΚΟ (ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ) 8 €

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

Ένα παραμύθι για παιδιά κάθε ηλικίας!
theatre for children
«Η Κοιμωμένη Ξύπνησε» της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου
είναι μια διασκευή από το γνωστό αγαπημένο παραμύθι της Ωραίας Κοιμωμένης, με την
πριγκίπισσα που κοιμήθηκε πολλά πολλά χρόνια και που την ξύπνησε το πριγκιπόπουλο
μ’ ένα φιλί. Τι θα γινόταν όμως αν η πριγκίπισσα του παραμυθιού ξυπνούσε στην εποχή
μας; Ποιος θα της έδινε τώρα το φιλί και πώς θα επιβίωνε στον κόσμο του σήμερα;
«Η Κοιμωμένη Ξύπνησε» είναι και παραμυθένια και σημερινή. Ένα πειραγμένο παραμύθι
με νεράιδες, πύργους και πριγκιπόπουλα, αλλά και με αυτοκινητόδρομους, τρένα,
υπολογιστές, τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, όπου η πριγκίπισσα δουλεύει σκληρά για
να βγάλει το ψωμί της και κερδίζει με το σπαθί της τον έρωτα του σύγχρονου πρίγκιπα.
Μια ιστορία ενηλικίωσης από αυτές που αγαπούν τόσο τα παιδιά, ένα έργο που
απευθύνεται στο μυαλό και στην καρδιά, σκανδαλιάρικο όσο και ανθρώπινο, μια
παράσταση με καλαισθησία, χιούμορ, με πολλή μουσική και ωραία χορογραφία, και
με ένα θίασο από εξαιρετικούς ηθοποιούς. Παιδιά όλων των ηλικιών, αλλά και οι γονείς
τους, θα βρουν πολλά πράγματα για να διασκεδάσουν και να συγκινηθούν, πολλές
εικόνες που θα τους συνοδεύουν για πολύ πολύ καιρό.
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ROB BECKER
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
TΡΙΤΗ
21:30

AUGUST
TUESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡΟ CORONET
Συγγραφέας: Rob Becker
Σκηνοθεσία - Διασκευή: Αναστασία Παπαστάθη
Μετάφραση: Ερατώ Τάττη
Φωτισμοί: Valentin Galle
Σκηνογραφία: Ειρήνη Παγώνη
Κουστούμια: Keira Coltrane
Μουσική: Πάνος Φορτούνας
Παραγωγή: Θέατρο Coronet & Mogul Theater
Ηθοποιός: Βλαδίμηρος Κυριακίδης

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 15 €,
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης , ως γνήσιος απόγονος του
Caveman σας αποκαλύπτει με τον πλέον διασκεδαστικό
τρόπο τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων που εδώ και
30.000 χρόνια κάνουν τη συνύπαρξή τους κάποιες φορές
‘ανυπόφορη’ αλλά πάντα αυτονόητη και μοναδική.Το
μυστικό του είναι ο ίδιος εξαιρετικός συγγραφέας Rob
Becker ο οποίος με αστείο και καυστικό τρόπο σχολιάζει την
καθημερινότητα μας, και το γεγονός πως ο ίδιος ο θεατής
ανακαλύπτει ένα κομμάτι του εαυτού του στο έργο. Ο Caveman έχει υπάρξει… ο καλύτερος θεραπευτής ζευγαριών στη
σύγχρονη κοινωνία! Για αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι
στην Ελλάδα ο «Caveman», έχει κερδίσει πιστούς οπαδούς
που συμπάσχουν και ταυτίζονται με τα παθήματα και τα
κατορθώματα του.
Δίνοντας έμφαση στη διαφορετικότητα μεταξύ ανδρών
και γυναικών, ο R. Becker έπλασε τον Σωτήρη, 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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Ντόναλντ Μάργκιουλις
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
21:30

AUGUST
WEDNESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Θεατρικές

επιχειρήσεις
Θοδωρής Μαροσούλης

σκηνοθεσία: Γρηγόρης Βαλτινός,
απόδοση: Γρηγόρης Βαλτινός,
Μαριλένα Παναγιωτοπούλου
σκηνογραφική επιμέλεια, κοστούμια: ΓιάννηΣ Μετζικώφ
φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
Φωτογραφίες και video-art: Θωμάς Χρυσοχοΐδης.
Σύνθεση ήχων: Κώστας ΕμμανουηλίδηΣ
Βοηθός σκηνοθέτη: Χαρά Μπαλτά.
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 18 € , ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 16 €
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 12 €

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ
Ένα εξαιρετικό, σύγχρονο έργο, αστείο και συγχρόνως «σκοτεινό», είναι το «Δείπνο με
φίλους» του Ντόναλντ Μάργκιουλις, που θα παρουσιάσει από τον Οκτώβριο στο θέατρο
«Ιλίσια» ο Γρηγόρης Βαλτινός, μαζί με τον Κλέωνα Γρηγοριάδη, τη Ρένια Λουιζίδου και
την Μπέσυ Μάλφα. Δυο γυναίκες, δύο άντρες, δυο ζευγάρια, τέσσερις φίλοι. Τέσσερις
άνθρωποι προστατευμένοι μέσα στο κέλυφος της οικογενειακής ζωής, ζουν την κοινή
τους καθημερινότητα ως ερωτευμένοι, ως αντίπαλοι, ως εχθροί και σύντροφοι. Ο ένας
αποφασίζει να σπάσει τον σύνδεσμο. Οι συνέπειες αλλάζουν τη ζωή τους για πάντα.
Το «Δείπνο με φίλους» το οποίο ο Γρηγόρης Βαλτινός πρωτοπαρουσίασε στο ελληνικό
κοινό με τεράστια επιτυχία πριν δεκατρία χρόνια , έχει τιμηθεί επίσης με το Βραβείο της
Ένωσης Αμερικάνων Κριτικών, το Βραβείο Lucile Lortel και Outer Critics Circle, καθώς και
το Βραβείο Dramatists Guild Hull-Warriner.
Πρωταγωνιστούν:
Γρηγόρης Βαλτινός, Κλέων Γρηγοριάδης,
Ρένια Λουιζίδου, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ
21:00

AUGUST
ΤHURSDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Σκηνοθεσία: ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΑΚΟΣ
Χορογραφιες: ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΚΗ
σκηνικα-κοστούμια: ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
μουσικη: ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ
φωτογραφια: ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝΑΚΗΣ
Παίζουν οι::

ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΣΕΤΑ,ΣΟΦΙΑ ΑΡΟΥΚΑΤΟΥ,
ΦΑΝΗ ΚΥΠΡΑΙΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΩΞΑΚΟΣ,
ΚΡΙΣΥ ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ κ.α.
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 9 €, ΜΕΙΩΜΕΝΟ: 7 €

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

H ΜΑΓΙΚΗ ΚΟΥΚΛΑ
theatre for children
Η Αλίκη, ένα μικρό κορίτσι αποφασίζει με την βοήθεια της καλής νεράιδας,να ταξιδέψει
στον κόσμο των παραμυθιών.Παρέα με την μαγική της κούκλα,θα επισκεφθούν
τρία κλασικά παραμύθια γνωρίζοντας από κοντά την όμορφη Σταχτοπούτα και τον
αγαπημένο της πρίγκιπα,την Κοκκινοσκουφίτσα και τον κακό λύκο και την Νεράιδα του
Βορρά.
Θα καταφέρει άραγε να αλλάξει τα παραμύθια δίνοντας αίσιο τέλος και να διασκεδάσει
με τα παιδιά;Όλα αυτά θα τα μάθουμε με την βοήθεια της μαγικής κούκλας στις 21
Αυγούστου.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:00

AUGUST
FRIDAY

Ηλίας
Παλιουδάκης

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA

ILIAS PALIOUDAKIS
CONCERT
The music artist ilias paliioudakis wants to take us to
a magical journey though his music and wander with
us in musical paths from Crete to Vardaris offering us
a unique musical night. The programme incluoles all
his songs we love and which we will enjoy .Also he will
sing many beloved songs of the artistic popular stage
and Cretan music….. Because music embraces all the
people of the word...
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

Σε Μαγικό ταξίδι με την μουσική του,
θέλει να μας βάλει ο έντεχνος λαΐκός
καλλιτέχνης Ηλίας Παλιουδάκης, και
απο την Κρήτη ως τον Βαρδάρη θέλει
να μας σεργιανίσει, χαρίζοντας μας,
μια βραδιά μοναδική. Το πρόγραμμα
θα περιλαμβάνει ολα τα δικά του
αγαπημένα μας τραγούδια που θα
απολαύσουμε, καθώς και πολλά
αγαπημένα τραγούδια της έντεχνης
λαΐκής σκηνής, και της κρητικής
μουσικής...
Γιατί η μουσική ειναι μια αγκαλιά... Στις
22 αυγούστου...
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
21:00

AUGUST
SATURDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Σταύρος Γαλάνης • Βασίλης Κούρης
Σκηνοθεσία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ
Σκηνικά: ΜΑΓΙΟΥ ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΗ
Κοστούμια: ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ
Φωτισμοί: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
Κίνηση: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΥΡΑ
Μουσική Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΚΟΣ
Video Art: ΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ
Φωτογραφίες: ΟΡΦΕΑΣ ΕΜΙΡΖΑΣ
Παίζουν:
Ελένη Ράντου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης,
Ορφέας Αυγουστίδης, Μιχάλης Ιατρόπουλος,
Δημήτρης Καπετανάκος
και ο Μπάμπης Γιωτόπουλος
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 18 €
ΜΑΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ,
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 15 €
ΠΑΙΔΙΑ (6-12ετών), ΑΝΕΡΓΟΙ 12 €

ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

Βραβείο καλύτερου Ελληνικού Έργου «Κάρολος Κουν» 2012
Μια παράσταση βαθιά ανθρώπινη, συγκινητικά αστεία που όσο περνά ο καιρός γίνεται
όλο και πιο σύγχρονη! Ένα έργο που πραγματεύεται τους φόβους και τις ανασφάλειές
μας, και που συγκίνησε βαθιά πολλές χιλιάδες θεατών. Κατάδικος μου!
Δυόμιση ώρες καυστικής ματιάς γύρω από μας, δυόμιση ώρες αλήθειας και κινηματογραφικής ροής που κάποια στιγμή ξεχνιέσαι αν βλέπεις θέατρο η σινεμά. Κοντινά πλάνα
μέσα στις ψυχές μας , στις σκοτεινές μεριές μας, στην ανάγκη μας για αποκλειστικότητα,
στην επιθυμία μας να μη γίνουμε ο Κανένας και ο Τίποτα. Η λέξη φοβάμαι ακούγεται απ’
όλους τους ήρωες σε όλους τους τόνους και τα χρώματα.
Δεν πατάμε ανθρώπους μίστερ λέει ένας ξένος. Το ίδιο φεγγάρι βλέπουμε όλοι
λέει ο γηραιότερος του θιάσου, καθηγητής ιστορίας στο Πάντειο που τώρα
πια, συμβολικά, πάσχει από αλτσχάιμερ, και μια ανάλυση του τι μπορεί
να σου στερήσει ένα άλφα στερητικό από μια
φιλόλογο, μας κάνουν να
αναρωτηθούμε όχι για
το που φτάσαμε εμείς
οι νέο-έλληνες αλλά
για το ΠΩΣ φτάσαμε
ως εδώ.
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Romain Gary
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
21:15

AUGUST
SUNDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: “ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ”
Διασκευή: Ξαβιέ Ζαγιάρ (Xavier Jaillard)
Σκηνοθεσία: Άννα Βαγενά
Μετάφραση: Ελένη Χριστοδούλου
Επεξεργασία κειμένου: Βασίλης Κατσικονούρης
Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
Παιζουν:
Μαντάμ Ρόζα: Άννα Βαγενά
Μόμο: Ιμπραήμ Χασάν
Γιατρός: Κώστας Λάσκος
Πατέρας: Χρήστος Ροδάμης

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 15 €
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 12 €
IΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Ο.Γ.Α.
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

H ΖΩΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ

Η ιστορία μίας ηλικιωμένης γυναίκας της μαντάμ Ρόζας (η Άννα Βαγενά σε έναν από
τους καλύτερους ρόλους της καριέρας της), μεγαλώνει ένα ορφανό παιδί (Ιμπραήμ
Χασάν), που το έχουν εγκαταλείψει οι γονείς του. Ένα καταπληκτικό ντουέτο, ένα από τα
καλύτερα θεατρικά ζευγάρια που είδαμε ποτέ στο θέατρο.
Μια αγάπη δίχως όρια.
Μια σχέση απέραντης στοργής και αφοσίωσης.
Μια παράσταση όπου το κωμικό εναλλάσσεται με το δραματικό
και το δάκρυ κυλά δίπλα στο χαμόγελο.
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ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21:30

AUGUST
MONDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΙΑΠΑΣΟΝ
Ερμηνεύουν:
Βασίλης Λέκκας
Δέσποινα Δρακάκη
Τάσος Ψαλλιδάκης
Μουσικοί:
Βιολί: Κώστας Έντμοντ Αλέξι
Κλασική κιθάρα - μαντολίνο: Ντορίν Λασκαρίδου
Ακουστική κιθάρα: Μανώλης Χατζογιαννάκης
Μπουζούκι: Βασίλης Παυλίδης
Τσέλο: Σπύρος Ραφτάκης
Κόντρα μπάσο: Δημήτρης Τσούρτος
ΤύMΠανα: Ηλίας Κοντούδης
Πιάνο: Νίκος Κατσανεβάκης
Επιμέλεια συναυλίας:
Νίκος Κατσανεβάκης

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €,
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 8 €, ΜΑΘΗΤΙΚΟ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 8 €
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

Μίκης Θεωδοράκης &
Μάνος Χατζιδάκις
CONCERT

Οι δυο μεγαλύτεροι Έλληνες συνθέτες αλλά και στιχουργοί, οι δυο παγκόσμιοι στις
πρώτες θέσεις τις δισκογραφίας, οι δυο που μετέφεραν τους μεγάλους Έλληνες λόγιους
και ποιητές μελοποιημένους σε όλη την υφήλιο, ο Μάνος και ο Μίκης. Έχουμε την τιμήν
να παρουσιάσουμε ένα μικρο μέρος των τραγουδιών τους στη Φορτέτζα στο θέατρο
Ερωφίλη. Μαζί μας ένα από τα πολύ αγαπημένα “παιδιά” του Μάνου και του Μίκη ο
Βασίλης Λέκκας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πάντα φιλόξενο δήμο Ρεθύμνου που για
μια ακόμα φορά μας δίνει την ευκαιρία να τραγουδήσουμε σε αυτό το υπέροχο θέατρο.
Two largest Greek composer and lyricist but, the two world- leading positions in the
discography, both carrying the great Greek scholar and poet set to music throughout
the globe the Manos and MIkis. We have the honor to present a small part of the song in
Fortezza in theater Erolifi. With us one of their very fevorite “children” Manou and mikis,
Vasilis Lekkas. Many thanks to Municipality of Rethymnon which gave us once again
the opportunity to take part in this wonderfull theater.
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Μιγκέλ ντε Θερβάντες
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΤΡΙΤΗ
21:00

AUGUST
TUESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΑΓΙΚΕΣ ΣΒΟΥΡΕΣ
Κείμενο -Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης
Σκηνικά -Κοστούμια: Μαγικές σβούρες
Επιμέλεια κοστουμιών: Δόμνα Ζαφειροπούλου
Κίνηση-Χορογραφία: Σταύρος Αποστολάτος
Ενορχήστρωση-Διασκευή: Γιώργος Κωνσταντινίδης
Μουσική Επιμέλεια: Δημήτρης Αδάμης
Φωτισμοί:
Γιώργος Ανεστόπουλος
Boηθός σκηνοθέτη:
Κωνσταντίνος Παππάς
Παίζουν:
Δημήτρης Αγοράς,
Αλέξης Βιδαλάκης,
Πέτρος Ιωάννου,
Θώμη Κοσκώση,
Γιώργος Μπαλόπητας,
Δανάη Σδούγκου,
Μαριλίζα Χρονέα
Με την υποστήριξη
του Ινστιτούτου Θερβάντες
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €
Eισιτήριο για ομάδες άνω
των 30 ατόμων και άνεργοι : 6 €
ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ

theatre for children

Η ιστορία μας εκτυλίσσεται στην Ισπανία. Ένας ευγενής που ζει εκεί με την ανιψιά
του και τους καλούς του υπηρέτες διαβάζει πολλά βιβλία αλλά ένα από αυτά του κάνει
ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι το βιβλίο του Θερβάντες «Δον Κιχώτης». Αμέσως, χωρίς
δεύτερη σκέψη, πείθει τον εαυτό του ότι ο Δον Κιχώτης, είναι αυτός ο ίδιος . Αυτό τον
οδηγεί να αναζητήσει τα ίχνη του ήρωά του, στο δικό του πια ταξίδι που έχει άπειρες
ομοιότητες με το ταξίδι του Δον Κιχώτη.
Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να « συναντήσουν» τις ιδέες αλλά και τους ήρωες του
πασίγνωστου αυτού έργου. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν, μέσα
από την υψηλή αισθητική και την ποιότητα που διακρίνει τις παραστάσεις του θιάσου
«μαγικές σβούρες» , στοιχεία του Ισπανικού Πολιτισμού. Τα εντυπωσιακά κοστούμια της
παράστασης είναι επηρεασμένα από πίνακες ζωγράφων που εμπνεύστηκαν ή έζησαν
στην Ισπανία όπως του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο) , του Βελάσκεθ, του Νταλί
και άλλων. Τα σκηνικά έχουν αναφορές κι αυτά σε πίνακες ζωγράφων, όπως του Πικάσο,
και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα υποβλητική. Η εξαιρετική μουσική, πηγάζει όλη από
την μεγάλη γκάμα των Ισπανών συνθετών και τα τραγούδια βασίζονται σε παραδοσιακά
και λαϊκά τραγούδια από το φλαμένκο μέχρι τον Λόρκα, ειδικά διασκευασμένα για τα
παιδιά.
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ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ - ΕΛΛΗ ΠΑΣΠΑΛΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
21:30

AUGUST
WEDNESDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: WE

PROMOTION

Συντελεστές
Επιμέλεια προγράμματος:
Μάριος Φραγκούλης, Έλλη Πασπαλά
Ενορχηστρώσεις: David Lynch
Σχεδιασμός φώτων: Κώστας Αλεξίου, Μαρία Βενιατάκη
Επιμέλεια ήχου: Δημήτρης Μπουρμπούλης
Παραγωγή: Team-spirit
Συμμετέχουν οι μουσικοί:
David Lynch:
τενόρο και σοπράνο σαξόφωνο, φλάουτο, πίκολο, κρουστά
Γιώργος Καλούδης:
τσέλο, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, κρουστά
Τάκης Φαραζής: πιάνο, ακορντεόν
Πέτρος Βαρθακούρης: κοντραμπάσο, κιθάρα
Κώστας Μυλωνάς: ντραμς & κρουστά

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 15 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

Η ΑΓΑΠΗ ΘΕΛΕΙ ΔΥΟ

Ελληνικός κινηματογράφος

FAMOUS GREEK ARTISTS MARIOS FRAGOULIS - ELLI PASPALA
CONCERT
Μετά από μία πολύ επιτυχημένη περιοδεία στην Αμερική, ο Μάριος Φραγκούλης επιστρέφει στην Ελλάδα για μια σειρά συναυλιών με άρωμα και χρώμα ελληνικό, με θέμα
τον κλασικό ελληνικό κινηματογράφο. «Η αγάπη θέλει δύο» και με την Έλλη Πασπαλά
συνοδοιπόρο στο μουσικό αυτό ταξίδι, θα μας θυμίσουν μελωδίες και λόγια που όλοι αγαπήσαμε και
τραγουδήσαμε. Φέτος ο ελληνικός κινηματογράφος γιορτάζει τα 100 του χρόνια («Η
Γκόλφω», η πρώτη μεγάλου μήκους
–βουβή- ελληνική ταινία γυρίστηκε
το 1914) και οι δύο ερμηνευτές θα
μας ταξιδέψουν στις σημαντικότερες
μουσικές στιγμές του. Αγαπημένες
μελωδίες μεγάλων συνθετών που
επένδυσαν μουσικά ταινίες όπως
οι: «Φαίδρα», «Μανταλένα», «Τα
κόκκινα φανάρια», «Στέλλα», κ.ά.,
ταινίες που αποτέλεσαν ορόσημα
και σφράγισαν με τις ανεπανάληπτες
ερμηνείες τους η Μελίνα, η Ρένα, η Αλίκη,
η Τζένη, ο Χορν, ο Παπαμιχαήλ… Τραγούδια
που αποτελούν σημεία αναφοράς στο σύγχρονο κινηματογραφικό μας πολιτισμό και
ξυπνούν συναισθήματα και αναμνήσεις από μια εποχή υπέροχα
ξεχωριστή!
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ
21:30

AUGUST
THURSDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: TSILIS EVENTS - PRODUCTIONS
Stavros Xarhakos one of the best and
well known composers in Greece and
worldwide as well will present songs and
compositions from his 50 year – career in
a tour around Greece in the mainland and
islands this summer.
Mr. S. Xarhakos has composed a lot of
songs for the cinema, theatre, television,
greek ancient theatre, international ballet
and discography. He has received a lot of
awards and prizes in Greece and internationally. During this summer tour he will
be followed and accompanied by three excellent and very talented singers from the
younger generation while he personally on
stage will conduct a 10 member orchestra
consisted of famous soloists-musicians.
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 20 €,
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΑΜΕΑ: 15 €
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ
ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΕΛΛΑΣ
STAVROS XARHAKOS SUMMER TOUR
Ο Σταύρος Ξαρχάκος, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, θα
βρίσκεται στο Ρέθυμνο, στο Θέατρο Ερωφίλη! Η συναυλία, με τίτλο «Μάνα μου Ελλάς»,
θα παρουσιάσει τη μουσική πορεία του Σταύρου Ξαρχάκου, 50 και πλέον χρόνων, με τα
πιο αντιπροσωπευτικά τραγούδια από τον κινηματογράφο, το θέατρο, την τηλεόραση
και τη δισκογραφία.
Συνταξιδιώτες σε αυτή την περιοδεία θα είναι η Ηρώ Σαΐα, ο Ζαχαρίας Καρούνης, ο
Νεοκλής Νεοφυτίδης, καθώς και μια 10μελής ορχήστρα καταξιωμένων μουσικών –
σολίστ που πλαισιώνουν οι:
Νεοφυτίδης Νεοκλής (πιάνο), Καλαντζής Δημήτρης (πιάνο), Σαμπαζιώτης
Νίκος (κιθάρα), Σιάμπος Δημήτρης (κιθάρα κλασική - ηλεκτρική), Σιδερίδης
Διαμαντής (μπαγλαμάς μπουζούκι - τζουράς), Ζάκκας Ηρακλής (μαντολίνο μπουζούκι - τόμπρα), Δρογκάρης Βασίλης (ακορντεόν), Κακουλίδου Σοφία
(ντραμς - νταούλι - μπεντίρ - ζίλια - κουρτίνες), Τσεμπερούλης Φίλιππας (κλαρίνο σαξόφωνο - φλάουτο), Μέρμηγκας Χάρης (κοντραμπάσο).
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IΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

TO MΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ

AUGUST
FRIDAY

«Το μεγάλο μας τσίρκο» είναι ένα έργο – σταθμός
στην ιστορία του θεάτρου. Πρόκειται για μια πολιτική
επιθεώρηση, που παρουσιάζει την Ελλάδα σαν
τσίρκο, σαν μια σκηνή από την οποία παρελαύνουν
γελωτοποιοί και σαλτιμπάγκοι, ψεύτες και
ανδρείκελα, χαμένες επαναστάσεις και
προδομένα όνειρα, στιγμές μεγαλείου και
ταπείνωσης.
Η Ελλάδα είναι ο Κρόνος που τρώει τα
παιδιά του, χωρίς να χορταίνει, από
την Αρχαιότητα ως τις μέρες μας.
Για πρώτη φορά, από θεατρική
ομάδα, θα παρουσιαστεί, ως
εναρκτήρια σκηνή, το ανέκδοτο
κείμενο «Γραφείο λογοκρισίας»,
που ο συγγραφέας έγραψε στα
χρόνια της χούντας, με αφορμή όσα
πέρασε κατά το πρώτο ανέβασμα της
παράστασης, το καλοκαίρι του 1973.

21:30

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Σκηνοθεσία: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ
Τραγούδι: ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Σκηνικά – κοστούμια: ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗ ΜΙΚΕΛΑ
Μουσική επιμέλεια: ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Αφίσα – σκίτσα – σκηνικά: ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Φωτογραφία: ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ερμηνεύουν: (αλφαβητικά)
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ,
ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΒΕΡΟΥΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ,
ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ, ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ,
ΘΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΜΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ,
ΚΛΑΟΥΖΕΝ ΡΕΓΓΙΝΑ, ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ,
ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑ,
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, ΜΠΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,
ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ,
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΥΣΤΑΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ,
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ, ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,
ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,
ΤΑΚΤΙΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΡΑΧΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,
ΧΙΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ,
ΨΥΛΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 10 €, MEΙΩΜΕΝΟ - ΟΜΑΔΙΚΑ: 8 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATER
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ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΛΑΡΗ - ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
21:15

AUGUST
SATURDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Σκηνοθεσία : Γιώργος Βάλαρης
Μουσική επιμέλεια: Νίκος Ραμός
Φωτισμοί: Γιώργος Βάλαρης
Χορογραφία: Χριστιάνα Κουλιζάκη
Πρωταγωνιστούν:
Δήμητρα Ματσούκα (Κική),
Μαρία Σολωμού (Νίνα),
Ιωσήφ Μαρινάκης (Μάνος),
Τόνυ Δημητρίου (Φώτης)

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 15 €
ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE

ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Σ’αγαπάω, αλλά…

Μετά από 3 σεζόν μεγάλης επιτυχίας σε Ελλάδα και εξωτερικό (Αυστραλία, Αμερική,
Καναδά και Κύπρο), η ξεκαρδιστική κωμωδία «ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ» παρουσιάζεται σε
σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη στο Θέατρο Ερωφίλη.
Πρόκειται για μία διαδραστική «ζευγαρο-κωμωδία» που αφηγείται τις περιπέτειες
δύο παντρεμένων ζευγαριών… σε καιρούς κρίσης! Μία παράσταση για το γάμο και
τις σχέσεις, με έντονες κωμικές, τρυφερές, συγκινητικές και… άκρως ανατρεπτικές
καταστάσεις!
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
21:00

AUGUST
SUNDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 7 €,

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / THEATRE FOR CHILDREN

H ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΥ
theatre for children
Θεατρική παιδική παράσταση βασισμένη στο βραβευμένο παραμύθι “Το Δώρο της
Παπλωματούς” ένα υπέροχο σύγχρονο παραμύθι που γιορτάζει τη χαρά της προσφοράς,
την αξία της γενναιοδωρίας, το άνοιγμα του εαυτού μας στους άλλους.
Μια παράσταση γεμάτη χρώματα, πολύχρωμους χαρακτήρες, φαντασία, όμορφη
μουσική, χιούμορ, με δυνατές εικόνες θεατρικής δράσης και διάδραση με τα παιδιά.
Ο βασιλιάς μαθαίνει από την παπλωματού ότι το να μοιράζεσαι και να δίνεις είναι
η μεγαλύτερη πηγή ευτυχίας. τα παιδιά χορεύουν μαζί του και προσπαθούν να τον
κάνουν να γελάσει. Εκείνος τους χαρίζει δώρα (γυάλινους βόλους, καραμέλες).
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21:00

SEPTEMBER
MONDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΝΙΚΟΣ

ΜΑΚΚΑΣ

Θεατρική προσαρμογή - σκηνοθεσία:
Τάκης Χρυσικάκος
Συνεργάτης - σκηνοθέτης:
Εμμανουέλα Αλεξίου
Εικαστικά: Ντίνος Πετράτος
Επιλογη τραγουδιων: Γεωργία Νταγάκη
Χαΐνης Δημήτρης Αποστολάκης
Μουσική επιμέλεια: Δημήτρης Μίχαλος
Φωτισμός: Ντίνος Μεταλίδης
Οργανωση παραγωγης: Νίκος Μάκκας

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ: 12 €
ΑΝΕΡΓΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 10 €

MΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ/ MUSIC THEATRE

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ
Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ο Τάκης Χρυσικάκος, που ερμηνεύει τον Νίκο
Καζαντζάκη και πρόσωπα του έργου του, καθώς και η Γεωργία Νταγάκη, που με τη λύρα
και το τραγούδι της συνομιλεί με τους πρωταγωνιστές του, τον Καπετάν Μιχάλη, τον
Αλέξη Ζορμπά, τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και την ωραία Ελένη του Ομήρου!
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:00

SEPTEMBER
FRIDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Μ.O.T.He trio
Drums: Vagelis Tsinas
Bass: Ilias Pantazis
Piano: Manolis Papadakis

EΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ / FREE ENTRANCE
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

CONCERT
Το trio M.O.T.He, (music of the heart) ειναι ενας κοσμος ατμοσφαιρικων jazz, ethnic,
ελληνικων και αυτοσχεδιων ρυθμικων και ηχητικων εναλλαγων, με καταβολες και επιρροες απο την ευρωπαϊκη jazz σκηνη, την ελληνικη παραδοση, και τη συγχρονη διεθνη
μουσικη σκηνη. Ενα συναισθηματικο ταξιδι στον κοσμο του ελευθερου αυτοσχεδιασμου
με συμμετοχη στα μεγαλυτερα Ελληνικα Φεστιβαλ και στην Ευρωπη.
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 odern
European traditional standards, rock and folk elements. A contact between interpreter
and public, inside of descriptive sound image with unique expressiveness, freedom and
fantasy. They performed in the greatest music festivals of Greece and the International
Festival of Syracuse.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
20:30

SEPTEMBER
SATURDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΧΗΜΑ

ΛΟΓΟΥ

Μπουζούκι, λαούτο, φωνή:
Σάκης Σακελλαρίδης
Λύρα, κρουστά,φωνή:
Λευτέρης Τζαγκαράκης
Φωνή:
Αλεξάνδρα βεργαδή
Κιθάρα,φωνή:
Γιάννης Κορίνθιος
Κρουστά, φωνή:
Βαγγέλης Ακριβός
Τύμπανα:
ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Πιάνο:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ
Μπάσο:
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΤΣΗΣ

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 5 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

SCHEMA LOGOU
CONCERT
Το «ΣΧΗΜΑ ΛΟΓΟΥ» είναι ένα συγκρότημα που εδρεύει στo Ρέθυμνο της Κρήτης
. Πάνω σε μουσικούς πειραματισμούς, ήρθε το πάντρεμα της κρητικής λύρας με το
μπουζούκι, δημιουργώντας κατά βάση έναν φολκλορικό ήχο, θέλοντας όμως να
επιτύχουν μια αρμονική συνύπαρξη στην τόσο πλούσια μουσική παράδοση του τόπου
μας. «Επηρεασμένοι από την έντεχνη σκηνή με το ρεμπέτικο, το λαϊκό και το ροκ
στοιχείο να συνυπάρχουν αρμονικά, και βέβαια με ειδικό βάρος στο παραδοσιακό
μας τραγούδι που είναι και η μήτρα κάθε μεταγενέστερης έμπνευσης (κατά την
γνώμη μας), επιλέγεται το μουσικό μας πρόγραμμα», λένε οι ίδιοι. Οι εμφανίσεις
τους ξεκίνησαν το 2010 στο Ρέθυμνο σε νυχτερινά μαγαζιά και μουσικές
σκηνές. Έχουν πάρει μέρος σε διάφορα φεστιβάλ και έχουν πραγματοποιήσει
συναυλίες σε επιλεγμένους χώρους σε όλη την Ελλάδα. Ετοιμάζονται
για την πρώτη δισκογραφική τους παρουσία με τη συμμετοχή τους
στον δίσκο «Όλα απ την Αρχή» που περιέχει 13 τραγούδια σε στίχους
και μουσική του Σάκη Σακελλαρίδη, υλικό που θα περιλαμβάνει
το απόσταγμα της εμπειρίας τους. H κυκλοφορία αυτής της
δουλειάς θα πραγματοποιηθεί σε λίγους μήνες.
Schema Logou is a musical band playing in the prefecture of Rethymno in Crete. On trying musical experimentations, the band managed to combine the
Cretan lyra with the bouzouki. The result was a
folklore sound keeping harmony in our rich musical tradition.
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put on your dancing shoes!
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
20:00

SEPTEMBER
SUNDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Μουσικοδιαδραστικός
σύλλογος καλλιτεχνών Κρήτης

Rethymno welcomes Greece’s leading roots reggae
band One Drop Forward on their first visit, playing
one of only two dates on the island in the Venetian
Castle, on Sunday 7thSeptember. This eleven-piece
family of musicians from Thessaloniki bring their
music in the spirit of Love, Peace and Unity, in the
true Jamaican tradition. This is a Frantic Freaks /
Tigerfish production, which guarantees a good
time on every occasion. Tickets are 12 Euros on the
door or 10 Euros in advance and for students and
children.

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

ONE DROP FORWARD
CONCERT
Το Ρέθυμνο καλωσορίζει τούς One Drop Forward ένα πρωτοπόρο συγκρότημα με ήχους
Reggae Roots στην πρώτη τους επίσκεψη,στη
Φορτετζα,την Κυριακή 7 Σεπτέμβρη. Αυτή
η ενδεκαμελή μουσική οικογένεια από τη
Θεσσαλονίκη φέρνουν τη μουσική τους με
πνεύμα Αγάπης Ειρήνης και Ενότητας, μέσω
της Τζαμαϊκανής παράδοσης.Οι Frantic Freaks
με την Τigerfish productions σας υπόσχονται
μια θεαματική βραδιά με Fire Juggling και
σύγχρονο τσίρκο.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21:30

SEPTEMBER
MONDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Alltogethernow
Μαζί με το Γιάννη Αγγελάκα θα είναι η
πιστή παρέα του τα τελευταία χρόνια:
Ντίνος Σαδίκης, Χρήστος Χαρμπίλας,
Τίτος Καργιωτάκης, Στάθης Αραμπατζής

TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 12 €, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 10 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

CONCERT
Ένας από τους πιο ξεχωριστούς εκπροσώπους της ελληνικής
ροκ σκηνής, ο Γιάννης Αγγελάκας, θα εμφανιστεί τη
Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη στη Φορτέτσα.
Από τις Τρύπες μεχρι το τελευταίο βιβλίο cd του με
τίτλο «Ή ΓΕΛΑΣΤΗ ΑΝΗΦΟΡΑ», ο Γιάννης Αγγελάκας,
μας ταξιδεύει κάθε φορά μέσα από ολόκληρο το
φάσμα της ιδιαίτερης δημιουργικής του ικανότητας. Μία ξεχωριστή μίξη τραγουδιών από το
παρελθόν το παρόν και το μέλλον,
που ορίζουν το εδώ και τώρα
του καθένα μας, δίνουν
χαρακτήρα στις ζωντανές
εμφανίσεις του.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30

SEPTEMBER
FRIDAY

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ - FORTEZZA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Tango Sonos:
Nicola e Antonio Ippolito
Dancers:
Jens Krueger- Cinthia Labaronne
(Basel-Buenos Aires)
Rui Barroso-Ines Gomez
(Lisbon)
Ciccio Aiello-Sofia Galanaki
(Cosenza-Heraklion)
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 15 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT

ΣΥΝΑΥΛΙΑ TANGO
CONCERT

Συναυλία με το γκρουπ Tango Sonos (Ιταλία) και χορευτικές παρουςιάςεις από
3 ζευγάρια επαγγελματιών χορευτών αργεντίνικου τάνγκο από το εξωτερικό θα έχει την ευκαιρία να απολαύςει το κοινό του Ρεθύμνου την
Παραςκευή 12 Σεπτεμβρίου. Η συναυλία πραγματοποιείται στα πλαίσια
του 2ου διεθνούς Φεστιβάλ τάνγκο της πόλης μας, «A los Amigos»,
που διοργανώνεται 12-14 Σεπτεμβρίου από τον Πολιτιςτικό Σύλλογο
Ρεθύμνου.
Μετά από τη συναυλία θα ακολουθήσει βραδιά χορού για όλους.
Concert with the group Tango Sonos (Italy)
and shows by 3 distinguished couples of
professional Argentine Tango dancers.
The concert is being held as an
introduction to the Second
International Tango Festival
of our city «A los Amigos»,
organized 12-14 september
by the Rethymnon Cultural
Association.
After the concert there will be
a milonga (dance party).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
• 16 -22 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ» έκθεση φωτογραφίας «Υδάτινες εικόνες».
• 10 - 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Νικολαροπούλου Γεωργία - έκθεση ζωγραφικής με θέμα
«SUMMER ART 2014 BY YIOULIE»
guest star: IKAROS της KRITIS
• 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Μπαξεβάνη Μαριάννα – έκθεση ζωγραφικής
• 12 - 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αλμπάνης Εμμανουήλ - έκθεση ζωγραφικής και Κόμιξ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
• 30 ΙΟΥΝΙΟΥ - 11 ΙΟΥΛΙΟΥ Τ.Ε.Ι Κρήτης – θερινό
πρόγραμμα “Erasmus intensive programme»
• 12 – 20 ΙΟΥΛΙΟΥ Διεθνές Τουρνουά Σκάκι - Σκακιστικός Όμιλος Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθυμνης, Αντιπεριφέρεια
Ρεθ. και Ε.Β.Ε.Ρ.
• 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών – «Γενική
Συνέλευση του Συμβουλίου», ώρες 9:00 π.μ – 17:00 μ.μ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

• 23 ΙΟΥΝΙΟΥ Λύκειο Ελληνίδων Αναπαράσταση του
Εθίμου του Κλήδονα,ώρα έναρξης 20:30 π.μ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

• 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Θέατρο ΕΚΟΝΤΕΣ Παιδική Παράσταση
«Σώστε τους Ήρωες», ώρα έναρξης 21:00

Εκδηλώσεις Πολιτιστικών
Συλλόγων Δήμου Ρεθύμνης

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ “ΕΡΩΦΙΛΗ”

• 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΜΝΑΤΟΣ Θεατρική παράσταση « ΕΘΝΙΚΑΙ
ΕΟΡΤΑΙ» και ώρα 21:00
• 19 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΜΝΑΤΟΣ Μουσική βραδιά με το συγκρότημα « ΣΧΗΜΑ ΛΟΓΟΥ », ώρα 10.00 μ.μ
• 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΡΩΤΗ - Λαϊκή βραδιά στην πλατεία της
Καρωτής με το συγκρότημα του Μανώλη Σταγάκη
• 20 ΙΟΥΛΙΟΥ (βράδυ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ Γιορτή
Προφ. Ηλία. Χοροεσπερίδα στην πλατεία του χωριού με το
συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη.
• 27 ΙΟΥΛΙΟΥ (πρωί) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ Προσκύνημα εκδρομή στις Αραβάνες (Η μετακίνηση γίνεται με αγροτικά,
από την πλατεία του χωριού, ώρα εκκίνησης 7:30).
• 27 ΙΟΥΛΙΟΥ (πρωί) ΕΠΙΣΚΟΠΗ στην εκκλησιά του Αγίου
Παντελεήμωνα ο Σύλλογος Επισκοπής ετοιμάζει παραδοσιακό πιλάφι και εδέσματα για όλους τους προσκυνητές.
• 27 ΙΟΥΛΙΟΥ (βράδυ) ΕΠΙΣΚΟΠΗ - παραδοσιακό Κρητικό
πανηγύρι ανήμερα του Αγίου Ππαντελεήμωνα στην Επισκοπη με τον Γιάννη Κακλή και το συγκρότημά του.
• 27 ΙΟΥΛΙΟΥ (βράδυ) ΑΔΕΛΕ - Πανηγύρι Αγ. Παντελήμονα στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Άδελε με το
συγκρότημα του Μιχάλη Πετσάκη.
• 6 - 10 Αυγούστου ΑΔΕΛΕ - Θέατρο, από την Θεατρική
Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Άδελε- Αγίας Παρασκευής «ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ....» στο κτίριο του
Πολιτιστικού Συλλόγου. Ώρα έναρξης 21.00. Σενάριο:
Νάνσυ Διομανταράκη, Σκηνοθεσία Σκηνικά Κοστούμια:
Χρυσούλα Σκεπετζή.
• 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΡΧ. ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ Μνημόσυνο υπερ
αναπαύσεως πεσόντων της Αρχ. Ελεύθερνας (Πρινέ)
ώρα 11:00.
• 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΡΩΤΗ Κρητική βραδιά στην πλατεία
του χωριού με το συγκρότημα του Ηλία Χορευτάκη.

• 7 ΙΟΥΝΙΟΥ «Βόλτα με τον Νίκανδρο στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου».
Καλοκαιρινή εκδήλωση από τα παιδιά του κέντρου προσχολικής
ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ώρα έναρξης 20.00.
• 15-16 ΙΟΥΝΙΟΥ Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης- Εκδήλωση μαθητών
σχολής, ώρα έναρξης 15/6 19:00 & 16/6 20:00
• 18 ΙΟΥΝΙΟΥ “Ομήρου Οδύσσεια” Παράσταση του παιδικού σταθμού
“Παπάκια”, ώρα έναρξης 20:30
• 21 ΙΟΥΝΙΟΥ Σχολή χορού BAILANDO FUERTE της Ιωάννας Δρυγιαννάκη. «Dancing trough time – Χορεύοντας στο χρόνο»
ώρα έναρξης 9:15
• 22 ΙΟΥΝΙΟΥ Θεατρική παράσταση ”Ο Φάουστ στο δρόμο της Ελευθερίας” από τη Χορωδία Γυμνασίου-Λυκείου Επισκοπής, τη μουσική
ομάδα Σ.Ε.Π.Ε. Ρ., του Πειραματικού Γυμνασίου Ρεθύμνου, Ομάδα
Εναλλακτικών Δράσεων Ε.Λ.Μ.Ε.Ρ., ώρα έναρξης 21:00
• 24 ΙΟΥΝΙΟΥ Σχολή χορού και μπαλέτου Ελίνας Παναρετάκη“Δον Κιχώτης”, ώρα έναρξης 9:15
• 28 ΙΟΥΝΙΟΥ Σχολή μπαλέτου ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ Βάσιας Σακελλαρίου
«4 Εποχές» ώρα έναρξης 9:30
• 30 ΙΟΥΝΙΟΥ «Θυμάσαι, νενέ;» Θεατρική Παράσταση του
2ου Γυμνασίου ώρα έναρξης 21:00
• 2 ΙΟΥΛΙΟΥ H θεατρική Ομάδα “Πειρατές της Τέχνης” παρουσιάζει
«Το διαμάντι και το κήτος ή όλος ο Μποστ σε 1 ώρα» από τους μαθητές
του 3ου ΓΕΛ Ρεθύμνου & Γυμνασίου-Λυκείου Πανόρμου, ώρα έναρξης
21:15.
• 9 ΙΟΥΛΙΟΥ “Η Βαβυλωνεία”. Μαθητική θεατρική Παράσταση από το
Πρότυπο Πειραματικό Λυκείο Ρεθύμνου, ώρα έναρξης 21:15
• 12 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΠΟΛΙΣ – Συναυλία για φιλανθρωπικό σκοπό.
• 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Συναυλία «ΣΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥΤΟΥ» με
γνωστούς δημιουργούς της νεότερης γενιάς, ώρα έναρξης 21:00
• 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού - World Tourism Day
Διοργάνωση: Δήμος Ρεθύμνης, Σύλλογος Ξενοδόχων Δήμου Ρεθύμνης

16-22
ΙΟΥΛΙΟΣ • 21:30 • JULY

KINHMATΟΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑ • “ASTERIA” CINEMA

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2 AUGUST
3

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΜΕΙΣ & ΕΜΕΙΣ

17:00

FRIDAY-SATURDAY-SUNDAY

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - MUNICIPAL GARDEN

100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Όπως παλιά και τόσο απλά....
για να επιστρέψει το γέλιο στη ζωή μας!!!
Μια γιορτή αφιέρωμα στο μοναδικό
Φιλοποίμενα Φίνο για τη σημαντική
προσφορά του.
Τετάρτη 16.7.2014
Η Λίζα και η Άλλη (1961)
Πέμπτη 17.7.2014
Ζητείται ψεύτης (1961)
Παρασκευή 18.7.2014
Μια τρελή τρελή οικογένεια (1965)
Σάββατο 19.7.2014
Μια κυρία στα μπουζούκια (1968)
Κυριακή 20.7.2014
Η ωραία των Αθηνών (1954)
Δευτέρα 21.7.2014
Μια ζωή την έχουμε (1958)
Τρίτη 22.7.2014
Μερικοί το προτιμούν κρύο (1962)

Τριήμερο εκδηλώσεων με κοινωφελή σκοπό διοργανώνουν οι «Ανεμόμυαλοι club» από την Παρασκευή 1 έως και την Κυριακή 3 Αυγούστου.
Οι εκδηλώσεις έχουν σαν στόχο να συνδυάσουν την ενημέρωση και τη
ψυχαγωγία με την προσφορά και την αλληλεγγύη προς ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ
Oι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν:
Τουρνουά παιδικού αγωνιστικού ποδοσφαίρου για «το χαμόγελο του
παιδιού» σε γήπεδο της πόλης καθόλη τη διάρκεια του τριήμερου. Συμμετέχουν οι ποδοσφαιρικές ακαδημίες Ρεθύμνου.
Είσοδος ελεύθερη
Προβολή ευρωπαϊκού ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ημερολόγια Εκφοβισμού» (σχετικό με το φαινόμενο του εκφοβισμού - BULLYING), στο
«cineland ΠΑΝΤΕΛΗΣ».
Εισηγητής ο ψυχολόγος κ. Αλεβίζος Στέφανος.
Είσοδος ελεύθερη.
Μια γιορτή χαράς στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου με DJ PARTY, ΛΟΥΝΑ
ΠΑΡΚ, διαδραστικά παιχνίδια, κρητικό & λαϊκό πρόγραμμα και συναυλία
με τους «ΣΧΗΜΑ ΛΟΓΟΥ». Είσοδος 3 €
Όλα τα έσοδα θα διατεθούν εξολοκλήρου στον οργανισμό «το χαμόγελο του παιδιού».

1

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:00

AUGUST
FRIDAY

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΣΟΚΑΡΑ

6

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΑΒΑΤΟ

19:30

SEPTEMBER
SATURDAY

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΚΡΗΤΩΝ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - MUNICIPAL GARDEN

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ - MΙΚRASIATON SQUARE OLD TOWN

Η Ιστορία Του
Κοντορεβυθούλη Αλλιώς

3ο Φεστιβάλ Αιγαιοπελαγίτικων γεύσεων,
μουσικής και χορών

(για μικρούς και μεγάλους)

Εμπνευσμένο από το Journal secret du Petit Poucet του Philippe
Lechermeier
Ο Κοντορεβυθούλης και τα αδέρφια του, όπως και ολόκληρη η επαρχία, ζουν βυθισμένοι στην Μαύρη Πείνα, τρώγοντας μόνο σούπες με
βότσαλα και αέρα κοπανιστό. Εκτός βέβαια από τον καλοθρεμένο τους
άρχοντα.Θα καταφέρουν να διώξουν τη Μαύρη Πείνα, και να φτιάξουν
έναν κόσμο που θα αρκεί να απλώσεις το χέρι στα δέντρα για να πιάσεις
κάτι να φας; Παράσταση με στοιχεία θεάτρου σκιών, τεχνικές σωματικού
θεάτρου και ζωντανή μουσική, για μικρούς και μεγάλους.
TIMH EIΣΙΤΗΡΙΟΥ / TICKET: 6 €

Ο Σύλλογος ΚΡΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ και η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΑ ΚΟΥΦΗΣ
διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Αιγαιοπελαγίτικων γεύσεων, μουσικής και
χορών το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014, από τις 19.30 ως τις 23.00 με τη
συμμετοχή μουσικοχορευτικών συλλόγων και συνεταιρισμών παραγωγών από την Μυτιλήνη 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.
Πρόγραμμα: • Συνάντηση μαγειρικής και γεύσεων με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των συνεταιρισμών από την Κρήτη και τη Μυτιλήνη. 19.30 -21.30.
Έκθεση προιόντων από τους συνεταιρισμούς και του παραγωγούς.
• Μουσικοχορευτική παράσταση με τα χορευτικά συγκροτήματα και τους
μουσικούς από κάθε τόπο. 21.30-23.00
Η είσοδος για το κοινό σε όλο το πρόγραμμα είναι δωρεάν
με κέρασμα από τους συνεταιρισμούς.

2014

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ /AUGUST

ΕΩΣ / UNTIL OKTΩΒΡΙΟΣ/ΟCTOBER

05/06 - 31/07 • 2014

IOYΝΙΟΣ/JUNE - IOYΛΙΟΣ/JULY

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ • MUSEUM OF CONTEMPORARY ART OF CRETE
Πρόγραμμα Εκθέσεων - Καλοκαίρι 2014 • Exhibitions - Summer Period 2014
“Το φάντασμα της Μεσογείου». Μαριάννα Στραπατσάκη
Τζαμί Καρά Μουσά Πασά - Ρέθυμνο • Επιμέλεια: Μαρία Μαραγκού
Η Μαριάννα Στραπατσάκη επικεντρώνεται στους πολιτισμούς της Μεσογείου και
στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, υμνητή του ιδανικού ανθρώπου. Περνά, έτσι,
από το συγκεκριμένο στο διαρκές, στην αιώνια διεργασία της
γέννησης - θανάτου - αναγέννησης.
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά:12:00 - 14:00 & 19:00 - 21:00, Δευτέρα: Κλειστά

Διαδρομή
Επιμέλεια: Μαρία Μαραγκού
Το σύνολο των έργων της έκθεσης «Διαδρομή» περιλαμβάνει ενδεικτικά όλες
τις τάσεις της σύγχρονης τέχνης όπως εξελίχτηκε τα τελευταία 30 χρόνια.
Έμφαση και με αφορμή τα νέα αποκτήματα της Άσπας Στασινοπούλου αλλά
και τα υπάρχοντα του Λευτέρη Κανακάκι, δίνεται στην πολιτική τέχνη, τόσο
επίκαιρη και ζωντανή στις τρέχουσες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που βιώνει
ο τόπος μας και οι πολίτες του.

Marianna Strapatsaki, “The phantasms of the
Mediterranean”
Kara Musa Pasha Mosque, Rethymnon • Curator: Maria Marangou
Marianna Strapatsaki focuses on Mediterranean cultures and the ancient Greek
civilization which celebrated the ideal man. In this way she goes from the
specific to the timeless - to the eternal process of birth - death - rebirth.
Opening hours: Daily:12:00 - 14:00 & 19:00 -21:00, Monday: Closed

Process
Curator: Maria Marangou
Overall, the exhibits in “Route” represent all trends in contemporary art as it has
evolved in the last thirty years. The exhibition, inspired by the new acquisitions
of Aspa Stassinopoulou as well as the personal effects of Lefteris Kanakakis,
places the emphasis on political art which is again topical in the socio-political
conditions currently experienced by this country and its people.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ / MUSEUM OF CONTEMPORARY ART OF CRETE Χειμάρας 5, 74 100 Ρέθυμνο / Himaras 5, 74100 Rethymnon • www.cca.gr
Ώρες λειτουργίας / Opening hours: Καθημερινά / Daily: 09:00 – 14:00 & 19:00 – 21:00 | Σαββατοκύριακο / Weekend:10:00 – 15:00 | Δευτέρα / Monday: Κλειστά / Closed

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ/AUGUST

04/08 - 11/08 • 2014

KEΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΟΜΜΕΧ) - KΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 15
Oμάδα : ΜΑΔΕρΙ : Μάζωξη Αυθόρμητων Δημιουργών Έργων & Ιδεών
“Θέλω και το παραμύθι μου”
«Oτιδήποτε βλέπεις μπορεί να γίνει ένα Παραμύθι και μπορείς να βγάλεις μια ιστορία από οτιδήποτε αγγίξεις... (Χανς Κρίστιαν Άντερσεν)»Κάπως
έτσι η ο μάδα ΜΑΔΕρΙ στη διαδραστική έκθεση, που πραγματοποιεί στο Κέντρο Κρητικής Λαϊκής Τέχνης, ξεδιπλώνει το δικό της κουβάρι στον
απύθμενο κόσμο του παραμυθιού «αγγίζοντας» υλικά και «δημιουργώντας» μέσα απο διαφορετικές μορφές τέχνης και έκφρασης (τρισδιάστατες
κατασκευές, κόσμημα, έργα ζωγραφικής, μουσικής...) τη δική της «ιστορία»...
Ώρες Λειτουργίας: πρωί 11πμ-2μμ, απόγευμα 7μμ-11μμ

JUNE / IOYΝΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ

Καλοκαιρινή έκθεση χειροποίητων διακοσμητικών και κοσμημάτων από ενεργειακούς λίθους και φυσικά υλικά
κατασκευασμένα με πολύ αγάπη, μεράκι και φαντασία από τον
Μάρκο Ποθουλάκη

12/06 - 18/06 • 2014

Έκθεση εικαστικών όπου τα παιδιά του κέντρου προσχολικής
αγωγής «Παιδικό Χαμόγελο», μαζί με την εικαστικό κ. Τσουκνάκη
μας ταξιδεύουν μέσα στο χρόνο με τα έργα τους.
Ώρες Λειτουργίας: 11.00-13.00 & 18.00- 20.00

IOYΛΙΟΣ / JULY

JUNE / IOYΝΙΟΣ

«Βόλτα με τον Νίκανδρο
στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου»

05/07 - 23/07 • 2014

20/06 - 04/07 • 2014

JUNE / IOYΝΙΟΣ-IOYΛΙΟΣ/JULY

07/06 - 09/06 • 2014

AΙΘΟΥΣΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ • ΑRTILLERY HALL - FORTEZZA
Πρόγραμμα Εκθέσεων - Καλοκαίρι 2014 • Exhibitions - Summer Period 2014

Ευαγγελία Μυλωνάκη
«Βενετσιάνικη σελίδα»

‘Εκθεση Ζωγραφικής & Κοσμήματος.Η έκθεση περιλαμβάνει 30
έργα ζωγραφικής, κοσμήματα με πρωτότυπα υλικά δουλεμένα
στο χέρι καθώς επίσης και άλλες πρωτότυπες δημιουργίες.
Ώρες Λειτουργίας: Πρωί: 10:00-14:00, απόγευμα : 18:00-22:00

Τα παιδιά, είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν σημαντικές στιγμές
στην ιστορία της τέχνης και να αντλήσουν ερεθίσματα μέσα από
έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Παιδιά από 3 έως 63 ετών...
ανέπτυξαν τις δεξιότητες και ικανότητες τους, καλλιέργησαν την
αισθητική τους, η οποία άλλαξε σημαντικά την καθημερινότητά
τους και το εννοιολογικό περιεχόμενό της.
Ώρες Λειτουργίας: 18.00- 22.00

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΕΡΖΗΣ
Modern Art Comics Sculpture

Τίποτε δεν πεθαίνει παρά αν το ξεχάσεις. Η δύναμη ενός παρατημένου μετάλλου, ενός υφάσματος ή ξύλου μου προσφέρει απέραντη συγκίνηση. Η πέτρα, η θάλασσα και ο μύθος αποτέλεσαν τα
υλικά για να ονειρεύομαι. Οι ήρωές μου μοιάζουν να είναι αληθινοί
και άλλοι μπορούν να δώσουν ελπίδα.

AYΓΟΥΣΤΟΣ/AUGUST

06/08 - 30/08 • 2014

ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ

12/09 - 12/10 • 2014

IOYΛΙΟΣ / JULY

Μια νεα καλλιτεχνιδα απο το Ρεθυμνο που καθε χρονο μας αποκαλυπτει μεσα απο τη δουλεια της την αγαπη της για τη μοντερνα
ζωγραφικη με κολαζ. Πινακες με ζωηρα χρωματα μας ταξιδευουν
στον κοσμο της τεχνης και της τεχνικης.
Α young artist from Rethymno every year reveal through
her work of art her love for modern painting with colaz. Vivid
colour paintings lead us to a world of art and technique.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/ΣΕPTEMBER
OKTΩΒΡΙΟΣ/OCTOBER

01/09 - 11/09 • 2014

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/SEPTEMBER

22/07 - 31/07 • 2014

ΜΑΡΙΑ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ «ΜΕΓΑΛΟΥΣ» ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΑΜΩΜΑΤΑ

Το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου παρουσιάζει την έκθεση «ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ» συμβάλλοντας με τον
τρόπο αυτό στην επέτειο των 400 ετών από το θάνατό του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Στην έκθεση αυτή συμμετέχουν 90 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα που κλήθηκαν να ανταποκριθούν,
κατασκευάζοντας λάβαρα, αποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας
με όποιο τρόπο έκρινε ο καθένας κατάλληλο, την ευλάβεια και
το θαυμασμό προς το έργο του μεγάλου ζωγράφου.

ΟΥΚΡΑΝΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ Τοπος, Μυθος, Ιστορια»

Μια εντυπωσιακη διαδρομη δια ένα μεγάλο αριθμό έργων των
Ρώσων και Ουκρανών ζωγράφων ,που μας αποκαλυπτουν στον
καμβα την ιστορια του μυθικου κοσμου του τοπου μας.

Οι δημιουργοί των 120 εργων που παρουσιάζονται στην έκθεση είναι:

BORISOVA E., BELOUS T., DARIA, DVORISANKIN A., DUMBYR X., EPSHTEIN L.,
ILIASHENKO S., ZOYA, ZOSAN E., KAZACHKOVA T., KISHKURNO E. KOROBOV G.,
LESNICHIY G.,LESNICHAIYA E., MIXAILOV A.,MIXAILOV R. REDEGA S.,
TKACHENKO T., VARLAMOF R. Εικαστική Επιμέλεια: IRINI KRAVTCHUK

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.
Parking is strictly prohibited at the Fortress from Kefalogiannidon and Melissinou street to the entrance to
the castle.
People with reduced mobility should contact the Municipal Cultural Office or the people who sell tickets for
issuing a special permit.

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.
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.
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.
Parking is strictly prohibited at the Fortress from Kefalogiannidon and Melissinou street to the entrance to the
castle. People with reduced mobility should contact the Municipal Cultural Office or the people who sell tickets
for issuing a special permit.

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
Διοικητική υποστήριξη:
Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης)
Υποδοχή - Ταξιθεσία:
Ομάδα Εθελοντών Πολιτισμού

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

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

