Καλωσορίσατε στην καρδιά της Κρήτης, στην καρδιά του
Πολιτισμού και των Τεχνών. Για ένα ακόμα καλοκαίρι,
το Ρέθυμνο δημιουργεί, εμπνέει και καλεί κατοίκους κι
επισκέπτες να απολαύσουν μαγικά ταξίδια καλλιτεχνικής
έκφρασης στην πόλη και τους οικισμούς.
Ακολουθήστε, λοιπόν, μαζί μας τις ψυχαγωγικές διαδρομές που ετοιμάσαμε και γίνετε κι εσείς συμμέτοχοι στις,
γεμάτες συναισθήματα, εικόνες και ήχους, φωτεινές μέρες
και νύχτες του ρεθυμνιώτικου καλοκαιριού.
Πέπη Μπιρλιράκη
Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. και Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής Δήμου Ρεθύμνης

Welcome to the heart of Crete, to the heart of Culture
and Arts. Once again this summer, Rethymno creates and
inspires, inviting residents and visitors to enjoy a
magic journey full of artistic expression
in the city and the villages.
Follow us along the recreative paths we have prepared
and become a part of the bright days and nights of the
rethymnian summer, that are full of emotions,
images and sounds.
Pepi Birliraki
President of KEDIR (Non-profit Organization of the
Municipality of Rethymno) and the Tourism Committee
of the Municipality of Rethymno

Δήμος Ρεθύμνης
Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
Ελευθερία Μιχάλα, Μάνος Παλαφούτης, Πόπη Δινιακού,
Ελένη Χαμογιωργάκη, Λιάνα Μηλιδάκη, Έλενα Πατσαχάκη.
Επιμέλεια προγράμματος: Ματίνα Αρβανίτη, Νίκος Κουμεντάκης,
Ζωή Μητσοπούλου, Γιάννης Ντακάκης.
Υποδοχή - Ταξιθεσία: Ομάδα Εθελοντών Πολιτισμού.
Υγειονομική Στήριξη: Ελλ. Ερυθρός Σταυρός - Σώμα Εθελοντών
Σαμαρειτών - Διασωστών.
Σχεδιασμός προγράμματος: www.pixelplus.info
(Νεκτάριος Δρουδάκης, Μιχάλης Ροδινός)
Municipality of Rethymno - K.E.D.I.R.
CULTURE EVENTS’ ORGANIZING COMMITTEE:
Eleytheria Michala, Manos Palafoutis, Popi Diniakou,
Eleni Chamogiorgaki, Liana Milidaki, Elena Patsahaki
Festival Curation: Matina Arvaniti, Nikos Koumentakis,
Zoe Mitsopoulou, Giannis Ntakakis.
Welcome Service: Team of Volunteers for Culture
Health Support: Hellenic Red Cross - Samaritans,
Rescuers and Lifeguards.
Graphic design: www.pixelplus.info
(Nektarios Droudakis, Michalis Rodinos)

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ «ΦΟΡΤΕΤΖΑ»
8 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:00 Θέατρο «Ερωφίλη». Το κέντρο προσχολικής αγωγής ,το «Παιδικό Χαμόγελο» της κ. Γιώτας Χατζηπαράσχου - Σπινθουράκη πραγματοποιεί την παράσταση «Ένα ποίημα, ένας θησαυρός» με θέμα τους μεγάλους
Έλληνες ποιητές.

15 ΙΟΥΝΙΟΥ

19:00 Θέατρο «Ερωφίλη». Το 15ο Δημοτικό Σχολείο παρουσιάζει την θεατρική παράσταση «Ερωτόκριτος»
με τους μαθητές της Στ΄τάξης και όλους τους μαθητές του σχολείου στα τραγούδια και τα χορευτικά.

18 ΙΟΥΝΙΟΥ

19:30 Θέατρο «Ερωφίλη». Ο Λαογραφικός Σύλλογος «Χοροκρήτες» του κ. Μανώλη Καπαρού πραγματοποιεί την ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση των μαθητών του.

21 ΙΟΥΝΙΟΥ

21:00 Λόφος Φορτέτζας. Η Σχολή Μπαλέτου «Χοροκίνηση» της κ. Βάσιας Σακελλαρίου παρουσιάζει την
χορευτική παράσταση «Ο Πήτερ Πάν στην χώρα του ποτέ και του σήμερα».

24 ΙΟΥΝΙΟΥ

21:00 Θέατρο «Ερωφίλη». Το 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου παρουσιάζει την μαθητική παράσταση «Οδύσσεια».

25 ΙΟΥΝΙΟΥ

21:00 Θέατρο «Ερωφίλη». Το 1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνης παρουσιάζει την θεατρική παράσταση «Σώσε» του Μάικλ
Φρέιν.

26 ΙΟΥΝΙΟΥ

21:00 Θέατρο «Ερωφίλη». Η Σχολή Χορού και Μπαλέτου της κ. Ελίνας Παναρετάκη παρουσιάζει την ετήσια
παράσταση της σχολής της.

30 ΙΟΥΝΙΟΥ

21:00 Θέατρο «Ερωφίλη». Το Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσιάζει την παράσταση «Ποιός ήτο ο φονεύς του αδελφού μου;» του Γ. Βιζυηνού.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΣΤΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

21-22 ΙΟΥΝΙΟΥ

2019
Μουσικό
∆ιήµερο
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Κ.Ε.∆Η.Ρ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21/6/2019
21:00 - Πλατεία Μικρασιατών
«Ερωτόκριτος»
του ∆ηµήτρη Μαραµή µε τους
Vamos Ensemble
Ερµηνεύουν: Θοδωρής
Βουτσικάκης,
Ελένη ∆ηµοπούλου, Ιωάννα
Φόρτη
Βασισµένο στο πρωτότυπο
του Βιτσέντζου Κορνάρου

ΣΑΒΒΑΤΟ
22/6/2019
Πλατεία Ηρώων
Πολυτεχνείου (Σοχώρα)
21.00: Οµάδα Ριζίτικων
Τραγουδιών - Όµιλος
Βρακοφόρων Κρήτης
21.30: ∆ηµοτική Χορωδία.
(∆ιεύθυνση: Ισιδώρα
Χαλκιαδάκη)
22.00: Μεικτή Χορωδία
Ελληνικού Ωδείου Ρεθύµνου.
(∆ιεύθυνση: Ελένη Περπιράκη)

Wines of Crete @ Fortezza 2019
Tο φρούριο Φορτέτζα ανοίγει ξανά τις πόρτες του για μια βραδιά γεμάτη κρητικό κρασί! Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, ο Δήμος Ρεθύμνης και το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης-Wines of Crete, διοργανώνουν την εκδήλωση γευσιγνωσίας κρητικού κρασιού Wines of Crete @ Fortezza, το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019. Οινόφιλοι, αλλά και επαγγελματίες του οίνου,
έχουν τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν, κάτω από το φως του φεγγαριού, κρητικό κρασί από τα μέλη του Δικτύου Οινοποιών
Κρήτης, γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες, νέες και παλαιές εσοδείες, αλλά και να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους πίσω από την
«ετικέτα». Τη γευσιγνωσία θα συνοδέψουν με τις μελωδίες τους ο Δημήτρης Κατακουζηνός και η Νέλλη Βαβάση.
Ημερ/νία: Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019, Ώρα: 20:00 - 23:30, Τιμή εισόδου: 7€ (με ποτήρι γευσιγνωσίας)

Wines of Crete @ Fortezza 2019
On Saturday the 29th of June 2019, wine lovers and wine professionals have the chance to enjoy a special Cretan wine tasting by the
winery members of Wines of Crete. The special wine tasting, co-organized by the Region of Crete, the Municipality of Rethymno and
the Wines of Crete, will be held for the second time in Fortezza fortress, in a night full of Cretan flavors! Visitors and professionals
will taste old and new vintages highlighting the indigenous varieties by the Cretan wineries and they will also have the chance to
meet the winemakers. Live music by Dimitris Katakouzinos and Nelly Vavassi.
Date: Saturday, 29th of June 2019, Time: 20:00 - 23:30, Entrance: 7€ (wine tasting glass included)
facebook: Rethymno European Wine City | instagram: @ rethymnowinecity | youtube: Rethymno Wine City | #RethymnoWineCity

27-28

ΙΟΥΝΙΟΥ - ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:00

ΛΟΦΟΣ ΦΟΡΤΕΤΖΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 10€ (Γενική είσοδος), 8€ (Προπώληση)
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΑ
ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 20€ κανονικό - 15€ μειωμένο

Διάρκεια : 80 λεπτά (με ένα Διάλειμμα 10 λεπτών)

(άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητικά, ΑμεΕΑ και παιδιά έως 12 ετων)

Ποιητική απόδοση: Γιώργος Καλογεράκης, Πρωτότυπη μουσική και
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρεδιδασκαλία χωρικών: Θανάσης Παπαθανασίου, Σκηνικά-σχεδιασμός:
θύμνου και η θεατρική ομάδα
Θανάσης Παπαθανασίου, Κοστούμια: Γιώργος Καλογεράκης, Διδασκαλία
από-δραση παρουσιάζουν την
χωρικών: Απόστολος Κουγιτάκης, Τεχνικές εργασίες: Γιώργος
αντιπολεμική κωμωδία
Αποκορωνιωτάκης, Ήχος-φως: Μαίρη Σπύρο, Κατασκευές:
Κατερίνα Δαφέρμου, Κομμώσεις: Κωνσταντίνος Καλλιονάκης
Face 2, Μουσική επιμέλεια: Απόστολος Κουγιτάκης. Παίζουν οι
του Αριστοφάνη
ηθοποιοί: Λυσιστράτη: Άρτεμις Βροντζάκη, Κλεονίκη: Ειρήνη
Σοφουλάκη, Λάμπιτω: Εύα Βαρδάκη, Πρόβουλος: Αργύρης
Η Λυσιστράτη είναι κωμωδία του
Νυπιράκης, Γυναίκες που δραπετεύουν: Εμμανουέλλα
Αριστοφάνη που γράφτηκε το 411
Πιπεράκη, Μαριάννα Κουγιτάκη, Βαλεντίνα Ντζούριτς.
π.χ. Θεωρείται ένα από τα παλιόΜυρίνη: Ειρήνη Γρηγοράκη, Κινησίας: Απόστολος
τερα και χαρακτηριστικότερα αντιΚουγιτάκης, Παιδί Κινησία: Γιάννης Τσαβάλος,
πολεμικά έργα. Η υπόθεση έχει να
Σωματ/λακες-Λαμπιτους: Βαλεντίνα Ντζουριτςκάνει με τη σεξουαλική απεργία
Μαίρη Κουργεντάκη, Κορυφαίος αντρικού χορού:
που κηρύσσουν οι γυναίκες της
Αντώνης Παπαδομανωλακης, Κορυφαία
Αθηνάς και της Σπάρτης, προγυναικείου χορού: Άννα Δαμιανάκη,
σπαθώντας έτσι να πείσουν τους
Πρύτανης Αθηναίων: Αργύρης Νυπιράκης,
άντρες τους να σταματήσουν τον
Κήρυκας Σπαρτιάτης: Στέφανος
Πελοποννησιακό πόλεμο . Το έργο
Λινοξυλάκης, Συνδιαλλαγή: Μαίρη
αντιπροσωπεύει μια από τις καΚουργεντάκη (επιμέλεια κοστουμιού
λύτερες στιγμές του Αριστοφάνη.
Τάνια τσακσταρα) ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:
Είναι η τελευταία προσπάθειά του
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΓΙΤΑΚΗΣ
να επικρατήσει η ειρήνη.

Λυσιστράτη

Ο Μικρός
Πρίγκιπας

21:00

Κείμενο - Σκηνοθεσία:
Μπίλιω Κωνσταντοπούλου
Χορογραφίες:
Χρήστος Κατίδης
Σκηνικά - Κοστούμια:
Δανάη Πανά
Φωτισμοί:
Γιώργος Ζίγκας
ArtWork:
Παναγιώτης Πούλος
Παραγωγή:
Θέατρο του Βορρά

του Αντουάν
Ντε - Σαιν Εξυπερύ

Το Θέατρο του Βορρά, με περηφάνεια φέτος παρουσιάζει
την ιστορία του Μικρού Πρίγκιπα, μιας από τις πιο αγαπημένες ιστορίες όλων των
εποχών! Με οδηγό τον Μικρό
Πρίγκιπα, θυμόμαστε ξανά
τις παιδικές μας ζωγραφιές,
φτιάχνουμε έναν πλανήτη
όπως εμείς ονειρευόμαστε
και απλώνουμε τα φτερά μας
για να πετάξουμε!
Ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο
του Μικρού Πρίγκιπα, γεμάτο
με χρώμα, χιούμορ και τρυφερότητα!

Παίζουν: Ελένη Γαβριηλάτου, Βαγγέλης Δαλλές,
Όλια Μήτσιου, Άννα Χατζηαντωνίου, Κωνσταντίνα
Χουλιάρα
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΤΕΤΑΡΤΗ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

Το Παιδί
που τόλμησε

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 10€ (Γενική είσοδος), 8€ (Προπώληση)
Ελεύθερη Είσοδος για ΑΜΕΑ

Ο τίτλος της παράστασης γεννήθηκε από τα
ίδια τα παιδιά που συμμετέχουν ενεργά και
Kείμενο / Σκηνοθεσία: Δημήτρης Πιέτρης
δεν είναι απλοί θεατές σε αυτήν τη μαγική
Παίζουν οι ηθοποιοί: Idra Kayne, Τζοάννα Βρακά,
παράσταση.
Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Πιέτρης
Το υπέροχο κοινό του Ρεθύμνου αγκάλιασε
Αφήγηση: Βίκυ Τσιανίκα από το Τρίτο πρόγραμμα
με πολλή αγάπη τα δύο προηγούμενα έργα
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας
μας ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ και το ΣΑΝ
Μουσική: Τραγούδι «Αγάπη» Ματούλα Ζαμάνη
ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΑΝΤΑΣΙΑ.
& Ειρήνη Τριανταφυλλίδη - Αλέξανδρος
‘ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΕ’ δεν είναι μια
Τριανταφυλλίδης, Eικαστική επιμέλειαακόμα
παιδική παράσταση...είναι ένα υπέροΖωγραφική-Σκηνικά: Σπανόπουλος
χο
ταξίδι
στην φαντασία, στην γνώση , στον
Γιάννης, Κατασκευή Σκηνικών: Τάκης
πολιτισμό μας , στα όνειρα των παιδιών ,
Ακριτόπουλος, Κοστούμια: Τέτα
στην αυτοπεποίθηση και στην τόλμη!
Βασιλάτου - Γιάννης Σπανόπουλος
4 έμπειροι και ταλαντούχοι ηθοποιοί θα
Χορογραφίες: Ιωάννα Μουλιάκου,
υποδυθούν 30 ρόλους και θα μας μεταφέΜακιγιάζ: Freddy Make Up Stage
ρουν στην πιο μαγική παράσταση του καλο- Φρέντυ Καλομπράτσος- Χαρά
καιριού!
Αλάτζα - Έφη Αργυροπούλου,
Ψηφιακές προβολές:
Ονειρικά σκηνικά - κοστούμια , τρισδιάσταJames D.
τες προβολές και ατμοσφαιρικοί φωτισμοί
Συμπαραγωγή:
περικλείουν την πιο τρυφερή ιστορία που
Εργοστάσιο Ονείρου
απευθύνεται στο κάθε παιδί αλλά και στους
και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
μεγάλους θεατές… προετοιμαστείτε κοινό
Ρούμελης
και ηθοποιοί θα γίνουν ένα στις 10 Ιουλίου
στο θέατρο της Φορτέτζας.
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΠΕΜΠΤΗ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 18€ (Γενική είσοδος), 15€ μειωμένο
(άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητικά, ΑμεΕΑ και παιδιά έως 12 ετων)

Προπώληση: ΚΙΟΣΚΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 4ων ΜΑΡΤΥΡΩΝ (INFOKIOSK)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕΣΩ TICKETSERVICES KAI PUBLIC

Η Νεράιδα και
το Παληκάρι
του Λάκη Μιχαηλίδη
ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΚΗΔΕΣ ή ΒΡΟΝΤΑΚΗΔΕΣ;
Η μάχη φέτος θα είναι ανελέητη και θα έχει
γέλιο μέχρι δακρύων…!

Κείμενο: Λάκης Μιχαηλίδης, Διασκευή - Σκηνοθεσία:
Γιώργος Βάλαρης, Σκηνικά: Λία Ασβεστά,
Στην Κρήτη όπου διαδραματίζεται η ιστορία μας, οι βεντέΚοστούμια: Έλενα Παπανικολάου,
τες έχουν την τιμητική τους. Έτσι λοιπόν οι δύο γνωστές
Φωτογράφος: Μάνθος Τσακιρίδης
και εύπορες οικογένειες οι Φουρτουνάκηδες και οι ΒροVideotrailer: Φώτης Φωτόπουλος, Βοηθός
ντάκηδες, κρατώντας την παράδοση της βεντέτας ανά τους
σκηνοθέτη: Κων/νος Φρίγγας, Πρωταγωνιστούν:
αιώνες, είναι στα μαχαίρια. Δεν μιλούν, ούτε χαιρετούνται
Μαρία Κορινθίου (Κατερινιώ), Παναγιώτης
όταν ανταμώνουν και φυσικά προσπαθούν με κάθε τρόπο να
Πετράκης (Μανούσος), Σταύρος Νικολαίδης
κρατήσουν μακριά τα μοναχοπαίδια τους μην τύχει και ειδω(Ενωμοτάρχης), Ευτυχία Φαναριώτη (Λενιώ), θούν και αγαπηθούν. Οι Βροντάκηδες καλούν τον μοναχοΑνδρέας Κωνσταντινίδης (Μανολιός) και
γιό τους από την Αθήνα που σπουδάζει στην Κρήτη να τον
στον ρόλο του Βροντάκης Κοσμάς
παντρέψουν με το Λενιώ... και οι Φουρτουνάκηδες από την
άλλη, αρραβωνιάζουν το Κατερινιώ με τον ώριμο και μάλΖαχάρωφ. Φιλική συμμετοχή: Πέτρος
λον ασχημάντρα μεν, άρχοντα του χωριού δε, τον Καπετάν
Ξεκούκης, Μητέρα Φουρτουνάκη:
Σκανταλάκη και το ρίχνουν στο γλέντι εκεί όπου μέλλει να
η Μαρία Φιλίππου, Πατέρας
συναντηθούν για πρώτη φορά το Κατερινιώ με τον Μανούσο
Φουρτουνάκη: Τάσος Κωστής,
και εκεί με την πρώτη ματιά ανθίζει ένας έρωτας μεγάλος
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ως
σύγχρονοι Ρωμαίος και Ιουλιέττα! Ανατροπές, κωμικές
ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ
εξελίξεις αλλά και δραματικές οδηγούν στη στιγμή που θα
Παραγωγή: Broadway
πούμε «και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα», σε ένα
Show Productions
κρητικό γλέντι με την λύρα και τη χαρακτηριστική σφραγίδα
του δημοφιλούς Κρητικού καλλιτέχνη Νίκου Ζωιδάκη!
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:00

Λωξάντρα

Η μεγάλη επιτυχία της Αθήνας,
τώρα περιοδεία σε όλη την
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 20€ κανονικό - 15€ μειωμένο
Ελλάδα, ένας πολυπληθής θί(άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητικά, ΑμεΕΑ και παιδιά έως 12 ετων)
ασος
ηθοποιών και μουσικών,
Προπώληση μέσω viva.gr
με επικεφαλής την Ελένη ΚοκΠρωταγωνιστούν: Ελένη Κοκκίδου,
κίδου (Λωξάντρα), τον Γιώργο
Γιώργος Αρμένης, Μιχάλης Μητρούσης,
Αρμένη (Δημητρός), τον ΜιχάΕυαγγελία Μουμούρη, Χρύσα Παπά
λη Μητρούση, την Ευαγγελία
Συμμετέχουν αλφαβητικά: Κατερίνα
Μουμούρη, την Χρύσα ΠαπάΑντωνιάδου, Χρήστος Ζαχαριάδης,
και την Σοφία Παπάζογλου
Αλεξάνδρα Καρακατσάνη,
(τραγουδίστρια Ευθαλία) ζωΚωνσταντίνος Κυριακού, Γιάννης
ντανεύουν την ιστορία, τα ήθη
Κουκουράκης, Αλεξία Μουστάκα,
και τα έθιμα, τα τραγούδια, τις
Κοραλία Τσόγκα, Σόλων
γεύσεις και τις μυρωδιές μιας
Τσούνης, Αλμπέρτο Φάις,
ξεχασμένης Ελλάδας.
Μαρία Χάνου, Χριστίνα
Η «Λωξάντρα», βασισμένη στο
Ψάλτη
συναρπαστικό μυθιστόρημα της
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ
Μαρίας Ιορδανίδου, σε θεατριΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
κή απόδοση του Άκη Δήμου και
ΤΑΓΑΡΗ
σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη
είναι μια γοητευτική παράσταση-ταξίδι στο χρόνο, μέσα από
τα μάτια.
ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ

21:30

ΛΟΦΟΣ ΦΟΡΤΕΤΖΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€ (Γενική είσοδος), 13€ (Προπώληση)
Σημεία προπώλησης: Περίπτερο πληροφοριών Δήμου
Ρεθύμνης (Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων) - Bankery Fraoules - Public - Ticketservises.gr

Λαυρέντης
Μαχαιρίτσας
Νίκος
Πορτοκάλογλου

“Τι έχει μείνει απ’τη φωτιά”
Συμμετέχουν: Steve Tesser κιθάρα, τραγούδι
Αγάπη Διαγγελάκη τραγούδι,
Δύο τραγουδοποιοί με παράλληλες διαδρομές
γιουκαλίλι, κρουστά
σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών, ο Λαυρέντης
Μαζί τους οι: Βύρων Τσουράπης μπάσο,
Μαχαιρίτσας και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, συμαντολίνο, φυσαρμόνικα, τραγούδι.
ναντήθηκαν τον χειμώνα που μας πέρασε για
Ηλίας Λαμπρόπουλος βιολί,
πρώτη φορά στη σκηνή του Γυάλινου Μουσιτρομπέτα, κλαρίνο, μπουζούκι,
κού Θεάτρου διαγράφοντας μια θριαμβευτική
τραγούδι Άκης Αμπράζης
τροχιά εμφανίσεων από τον Νοέμβριο μέχρι
μπάσο, κρουστά, Φίλιππος
το Πάσχα. Η παράσταση αυτή, με τίτλο «Τι
Σπυρόπουλος κρουστά,
έχει μείνει απ’τη φωτιά», ήταν ταυτόχρονα
τύμπανα
απολογισμός και γιορτή, φόρος τιμής στις
Οργάνωση παραγωγής:
ετερόκλητες επιρροές τους και αναδρομή
Metrolive Productions
στις μεγάλες στιγμές της πορείας τους και
& 360ο Entertaiment
κέρδισε επάξια τον τίτλο του σχήματος της
Διοργάνωση:
χρονιάς. Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και ο
Cretanart
Νίκος Πορτοκάλογλου αποχαιρέτησαν τον
Productions
μαγικό αυτό χειμώνα σε ένα κλίμα νοσταλγίας, συγκίνησης και ψυχαγωγίας, και αναΟι πόρτες
νέωσαν το ραντεβού τους στους σταθμούς
ανοίγουν
της μεγάλης καλοκαιρινής τους περιοδείας.
στις 20:30
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 10€ (Γενική είσοδος), 8€ (Προπώληση)

Η Μάσα και
ο αρκούδος
(παραδοσιακό
ρωσικό παραμύθι)

ΣΚΗΝΙΚΑ - ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ:
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗ
Γεώργιος Λαμπριανίδης
&
ΟΡΑΜΑ
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Τζένη Αρκούδη
Παιδική σκηνή Δελφινάκι
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Ειρήνη Κοτζάσοβα
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: Βαλερή
“Η Μάσα και ο αρκούδος” είναι ένα
Παπαδημητρίου
κλασσικό παραμύθι για παιδιά, όπου
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ:
μέσα από την δράση, τις διάφορες κωΕιρήνη Κοτζάσοβα
μικές καταστάσεις, τη μουσική, τα τραΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:
γούδια και με όλο το σκηνικό διάκοσμο
Γεώργιος Γρηγοριάδης
βγαίνει όλη εκείνη η ομορφιά των αιΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ:
σθημάτων που γεννά ένα παραμύθι.
Σοφιάννα Γρηγοριάδη,
Μέσα από τον κόσμο του παραμυθιού
Γιάννης Κωστάρας,
δίνετε η ευκαιρία στα παιδιά να ανακαΠάτρικ Τοχουμίδης,
λύψουν αυτές τις αξίες όπως η αγάπη, η
Ιωάννα Προσμίτη,
ελπίδα, η φιλία, η ειρήνη, η οικολογική
Ειρήνη Κοτζάσοβα
συνείδηση και να τις διαφυλάξουν.
και ο Θανάσης
Δουλέψαμε σε αυτόν τον σπουδαίο
Λιούνης
μύθο με κέφι και μεράκι και είμαστε
πραγματικά ενθουσιασμένοι που θα τον
μοιραστούμε μαζί σας.
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΑ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 10€ (Γενική είσοδος)

Τι τραβάμε και
εμείς οι μάνες
Η Ελληνική οικογένεια...
στα μαχαίρια

θεατρική διασκευή:
Μια κωμωδία που θα σας μείνει αξέχαστη.
Πάνος Αμαραντίδης και Ελένη Λευθεριώτη
Ένα διαχρονικό βιβλίο με την υπογραφή της Κατερίνας
Τους ρόλους ερμηνεύουν:
Μανανεδάκη, ένα βιβλίο που στους πρώτους μήνες
Απόστολος - Κώστας Τσιμπούκας
της κυκλοφορίας του έγινε best seller με πάνω από
Μαρίνα - Δήμητρα Χατζηνικολάου
150.000 αναγνώστριες, καταρρίπτει τον μύθο της ιδαΑλεξάνδρα - Μαίρη Αποστολάκη
νικής μητέρας, της υπέροχης συζύγου και της τέλειας
Λούλα , Σουλτάνα - Κατερίνα Λιμναίου
εργαζόμενης. «Πρέπει οπωσδήποτε να γίνεις μάνα. Δεν
Ελλη - Γεωργία Κοκκαλιάρη
υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από τη μητρότητα, σου
Θοδωρής - Μάριος Λιαπάκης
λένε οι άλλες μάνες προτού μπεις στο κλαμπ, και σε
Σκηνικά, Κοστούμια:
κάνουν να αναρωτιέσαι: Εγώ πότε θα γίνω μάνα; Πότε
Ειρήνη Μηλαθιανάκη
επιτέλους θα αποκτήσω μωρό;» Μια συνωμοσία ροζ
Μουσική επιμέλεια:
πανευτυχίας που ξεσκεπάζεται όταν, δυστυχώς, είναι
Μάνος Μανιάς
πια πολύ αργά. Όταν έχεις αποκτήσει μια τεράστια κοιΗχητικά - φωτισμοί:
λιά σαν φάλαινα, όταν γεννάς, αν και θα προτιμούσες
Γιάννης Λαντζουράκης
να πατήσεις σε αναμμένα κάρβουνα, και όταν το μωρό
Σκηνοθεσία - Επεξεργασία:
ουρλιάζει ρυθμικά, σε κοιτάζει με αγωνία και εσύ αδυΜάνος Μανιάς
νατείς να καταλάβεις τι θέλει από σένα! Κι όλα αυτά
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(ΘΕΑΣΗ)

την ώρα που η στρίγκλα διευθύντριά σου απαιτεί τα
πάντα, ενώ ο στοργικός πατέρας σφυρίζει αδιάφορα!»
Οι «αληθινές» γυναίκες, έχουν μαύρους κύκλους στα
μάτια, δε χωράνε μετά τη γέννα στο καλό τους τζιν και
τα νεύρα τους είναι μονίμως χάλια, γιατί κανείς δεν καταλαβαίνει… τι τραβάμε κι εμείς οι μάνες!
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΤΡΙΤΗ

21:30

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€ (Γενική είσοδος), 12€ προπώληση &
μειωμένο (άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητικά, ΑμεΕΑ και παιδιά έως 12 ετων)

Τρεις φόνοι...
καμία κηδεία
Μια απρόβλεπτη κωμωδία

Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Κωνςταντίνος Κυριακού
Τρία άτομα, που αποτελούν ένα θεΣκηνικά: Νατάσσα Παπαστεργίου
ότρελο
ερωτικό τρίγωνο, επισκέπτοΚοστούμια: Κατερίνα Ανδρικοπούλου
νται μέσα σε έναν χρόνο, σε τρεις
Φωτισμοί: Βλάσης Θεοδωρίδης
διαφορετικές περιόδους διακοπών
Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης
- Χριστούγεννα, Πάσχα, ΠρωτοχροΔημόσιες σχέσεις: Μαργαρίτα Δρούτσα
νιά - το ίδιο ξενοδοχείο, το ίδιο δωμάτιο, με τον ίδιο δολοφονικό σκοπό:
να εξοντώσουν το τρίτο άτομο από τη
σχέση τους.
Μια κωμωδία γεμάτη σασπένς, που
ξεχειλίζει από ξεκαρδιστικά σχέδια
δολοφονίας ανάμεσα στον ερωτύλο
και άπιστο εραστή (Κώστας Αποστολάκης), τον σκανδαλιάρη απατημένο
σύζυγο (Σπύρος Πούλης), και τη μοιραία γυναίκα του (Κατερίνα Μπιλάλη).
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΤΕΤΑΡΤΗ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 10€ (Γενική είσοδος)

Το βαλς με τα
παραμύθια

Για παιδιά από 2 ετών και άνω και για όλη
την οικογένεια.
Σκοπός μας αυτή τη φορά είναι να γνωρίσουΚείμενο - Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη
με στα παιδιά τον πατέρα του βαλς, τον Γιόχαν
Σκηνικά - Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή
Στράους και την υπέροχη μουσική του. ΔιαλέΚίνηση - χορογραφίες - φωτισμοί:
ξαμε
έξι παραμύθια και τα ντύσαμε με τις μεΠέτρος Γάλλιας, Μουσική
λωδίες και τα τραγούδια του Γιόχαν Στράους!
επεξεργασία-Videoart: Αντώνης
• Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΧΗΣ!
Δελαπόρτας, Στίχοι: Ανδρέας
•
Η
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ!
Κουλουμπής, Διδασκαλία
•
Ο
ΣΠΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ!
τραγουδιών: Λαρίσα Ερεμέγιεβα,
• ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΒΡΕΜΗΣ!
Υπεύθυνη περιοδείας: Ελένη
• Ο ΠΙΝΚ ΚΑΙ Η ΠΟΝΚ!
Καρτάση
•
Η
ΧΡΥΣΗ ΧΗΝΑ!
ΗΘΟΠΟΙΟΙ (με αλφαβητική
Όμως
η επιλογή των παραμυθιών δεν έγινε
σειρά): Χάρης Αγγέλου,
τυχαία. Η σκέψη ήταν να αφηγηθούμε ιστορίΑθηνά Δημητρακοπούλου,
ες, κάθε μια από τις οποίες θα μας βοηθούΜάιρα Γεωργάρου,
σαν
να αναδείξουμε αξίες της ζωής όπως:
Ιουστίνα Μάτσιασεκ,
ΑΓΑΠΗ
- ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ - ΣΥΓιάννης Νικολάου,
ΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΚΑΛΟΣΥΝΗ.
Νικόλας
Η παράσταση πλαισιώνεται με παραμυθένια
πακωνσταντίνου,
σκηνικά
και κοστούμια - προβολές - μαγιΟρφέας
κούς
φωτισμούς
- πλούσιες χορογραφίες,
Τσαρέκας
υπέροχους ηθοποιούς που παίζουν, χορεύουν και τραγουδούν, καταθέτοντας την ψυχή
τους σε κάθε παράσταση.
Διάρκεια παράστασης: 1:30’
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΠΕΜΠΤΗ

21:00

ΛΟΦΟΣ ΦΟΡΤΕΤΖΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 14€ κανονικό - 12€ (Προπώληση,
φοιτητές, ΑΜΕΑ, άνεργοι)

Σωκράτης
Μάλαμας

Αν είστε από αυτούς που τους
αρέσουν τα παραμύθια και τα κάτοπτρα, αν έχετε ταξιδέψει με χάρτη
ή χωρίς, σε ασύλληπτους λαβυρίνθους του νου και σε ασπρόμαυρες
ιστορίες, αν βάζετε στο repeat
#tasketa, αν σας αρέσει να τραγουδάτε μαζί με το πλήθος σε γεμάτα θέατρα για τέσσερις ώρες,
τότε δεν γίνεται να λείπετε από τις
συναυλίες του Σωκράτη Μάλαμα.

Προπώληση: Κλαψινάκης, Staras, Xpress, Agigma
Ηλεκτρονική προπώληση: viva.gr

Μαζί του επί σκηνής:
Ιουλία Καραπατάκη: τραγούδι
Δημήτρης Λάππας: Κιθάρες, τζουράς,
μπουζούκι, Νίκος Μαγνήσαλης: Τύμπανα
Γιάννης Παπατριανταφύλλου: Μπάσο
Φώτης Σιώτας: Βιολί, βιόλα, τραγούδι
Κυριάκος Ταπάκης: Λαούτο, μπουζούκι
Νίκος Παραουλάκης: Νέυ
Ο Σωκράτης υπόσχεται να «φοΤίτος Καργιωτάκης & Παναγιώτης
ράει» τα καλύτερά του: τα πιο αγαΗλιόπουλος: Ηχοληψία, Χρήστος
πημένα του (σας) τραγούδια, τα πιο
Λαζαρίδης: Σχεδιασμός φώτων
σκοτεινά, τα φωτεινά και τα χιλιοΔημήτρης Κατέβας: Τεχνικός
τραγουδισμένα ή μία απρόβλεπτη
σκηνής
ροή που σίγουρα θα συγκινήσει και
Οργάνωση :
θα μας ενώσει πάλι.
Μυθωδία
Παρέα με την εκλεκτή μπάντα του
35°N/25°E
και το χαμογελαστό ταλαντούχο
NovelVox
κορίτσι που τον συνοδεύει τα δύο
τελευταία χρόνια, την Ιουλία Καραπατάκη.
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:30

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 20€ κανονικό - 15€ μειωμένο
(άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητικά, ΑμεΕΑ και παιδικό)

Μετάφραση: Γιάννης Αστερής
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς
Συνεργάτης στη δραματουργία:
Θεοδώρα Καπράλου
Σκηνικά: Κλειώ Μπομπότη
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη
Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος

Νεφέλες

του Αριστοφάνη

Η αριστοτεχνική κωμωδία “Νεφέλες” του
Αριστοφάνη, σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά,
μετάφραση Γιάννη Αστερή, σκηνικά Κλειώ
Μπομπότη και κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη.

Ο Δημήτρης Καραντζάς καταπιάνεται για
πρώτη φορά με το αριστοφανικό έργο και
με τη σύμπραξη πολύ σημαντικών ηθοποιών (Γιώργος Γάλλος, Νίκος Καραθάνος,
Χρήστος Λούλης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη,
Θεοδώρα Τζήμου, Αινείας Τσαμάτης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Πάνος Παπαδόπουλος,
Μουσική: Ανρί Κεργκομάρ
Γιάννης Κλίνης, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Ευδοξία
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου
Ανδρουλιδάκη, Έμιλυ Κολιανδρή, Ελίνα ΡίΒοηθός σκηνοθέτη:
ζου) χρίζει πρωταγωνίστριες της παράσταΓκέλυ Καλαμπάκα
σης τις ίδιες τις Νεφέλες, που έρχονται να
Παραγωγή: Θεατρικές
κηρύξουν την αμφισβήτηση της παντοδυναΕπιχειρήσεις Τάγαρη
μίας της λογικής και την επιστροφή σε μια
χαμένη πνευματικότητα, σ’ ένα αέναο και
επικίνδυνο παιχνίδι μεταμορφώσεων. Οι
Νεφέλες του Αριστοφάνη παρουσιάστηκαν
στα Μεγάλα Διονύσια το 423 π.Χ. και μας
αφηγούνται την περιπέτεια ενός «καθημερινού ανθρώπου», του Στρεψιάδη, που προσπαθεί ν’ απαλλαγεί από τα χρέη του.
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ & ΔΕΥΤΕΡΑ

21:30

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης
και Αυλοποτάμου
Σύναξη Νέων και Φοιτητών Θεατρική Ομάδα
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΤΡΙΤΗ

21:30

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

Ο Αρης (Βελουχιώτης), το «ΠΑΙΔΙ της
Λιάκουρας, σπαθί του Γερανοβουνιού κι αητός της Γκιώνας», αυτός
που δεν «ήξερε μαθές από χαρτιά και
Συντελεστές:
μπερδεμένα λόγια», αυτός που «με
Σκηνοθεσία: Βασίλης Μπισμπίκης
το
σπαθί του γύρναγε του κόσμου τις
Στον ρόλο του Άρη ο Τάσος Σωτηράκης
σελίδες
και διάβαζε ολόισια την καρΣυγγραφέας: Σοφία Αδαμίδου
διά χωρίς πολλά τερτίπια μ’ ένα ΝΑΙ,
Ο ηθοποιός Θοδωρής Τσουανάτος και ο μικρός
μ’ ένα ΟΧΙ», χρόνια φυλαγμένος στις
Πέτρος Φλωράκης «έδωσαν» τις φωνές τους.
καρδιές μας, στη σκέψη και στις συΣκηνικά - κοστούμια: Ομάδα Cartel.
ζητήσεις μας, «έρχεται» μ’ ένα φανάρι
Μουσική: Villagers of Ioannina City (VIC). Το
τραγούδι «Αρη μου», σε στίχους Αγλαϊας Κλάρα,
αναμμένο, καλεσμένος μιας ανάγκης.
μελοποίησε και ερμηνεύει η Ερωφίλη. Το
Της ανάγκης του «θέλω», της ανάμουσικό κομμάτι της έναρξης και του τέλους
γκης του «μπορώ», της ανάγκης του
είναι του Βασίλη Καραγιάννη.
«εμείς».
Κινησιολογία: Αγγέλα Πατσέλη
Πρωί 15 Ιουνίου 1945, σταματάει η καρΦωτισμοί: Λάμπρος Παπούλιας
διά του Πρωτοκαπετάνιου της ΑντίσταΕπιμέλεια video: Ηλίας Φλωράκης
σης. Εδωσε ο ίδιος τέλος στη ζωή του.
Ειδικά Εφέ: Προκόπης Βλασερός
Φωτογραφίες: Δήμητρα
Το νεκρό σώμα του και του συντρόΨυχογυιού, Σκίτσο αφίσας:
φου του Τζαβέλλα, δε βρέθηκε ποτέ.
Γιώργος Γούσης
Ούτε τα κομμένα τους κεφάλια, που
Σχεδιασμός αφίσας:
εκτέθηκε σε δημόσια θέα από τους
Νικολέτα Διολή
διώκτες του, στους φανοστάτες της
Εκτέλεση Παραγωγής:
κεντρικής πλατείας των Τρικάλων.
Φαίη Τζήμα
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 12€ (Γενική είσοδος),
10€ (ομαδικά εισιτήρια μετά από συννενόηση)
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr

Αϊ Δημήτρης

του Γιώργη Καλογεράκη

Το φετινό μας έργο «Αϊ-Δημήτρης» αποτεΣκηνοθεσία:
λεί ένα διαχρονικό χαιρετισμό στην αγαπηΑποστόλης Κουγιτάκης
μένη μας Μακεδονία, που τυχαίνει επίκαιρη
Σκηνικά:
και στις μέρες μας! Δεν πρέπει να ξεχνάμε
Γιάννης Τσάβαλος
ποτέ ότι Κρητικοί πρωτοστάτησαν και στον
Κοστούμια - Μουσική
Μακεδονικό Αγώνα! Η δε παρουσίαση της
επιμέλεια: Γιώργης
ζωής και του μαρτυρικού τέλους του Αγίου
Καλογεράκης
Δημητρίου, καταθέτει τον δικό της προβληΟργανωτική
ματισμό! Μας δείχνει ανάγλυφα τη φοβερή
Στήριξη:
ομοιότητα στη σήψη και την παρακμή της
πατέρας
υστερορωμαϊκής εποχής με τη δική μας!
Νικόλαος
Μας αντιπαραθέτει τον κόσμο της βίας, της
Νικηφόρος
συσσώρευσης πλούτου και της έκλυσης
των ηθών που αντιπροσώπευε η Ρώμη με
την ηθική και συγκρατημένη επιλογή του
Χριστιανισμού, που έφτανε μέχρι τη θυσία.
Και αυτή η αντιπαραβολή, που τυχαίνει να
είναι τραγικά σύγχρονη, μας δίνει και την
ευθύνη της επιλογής μας!

Άρης
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΤΕΤΑΡΤΗ

21:00

Οδυσσεβάχ

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 10€ (Γενική είσοδος), 8€ (Προπώληση)

Η παιδική Σκηνή του Φώτη Σπύρου
παρουσιάζει την θεατρική παράσταση «Οδυσσεβάχ» της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση
Σαββόπουλου.

Κείμενο: Ξένια Καλογεροπούλου, Μουσική: Διονύσης
Σαββόπουλος, Σκηνοθεσία: Φώτης Σπύρος
Χορογραφίες / κινησιολογία: Ηλίας Μπαγεώργος
Η παράσταση που μεγάλωσε και
Σκηνικά: Σπύρος Στάης, Κοστούμια: Σπύρος
μεγαλώνει γενιές φέτος σε όλη την
Στάης - Νάγια Ζαχαράτου, Κατασκευή ειδικών
Ελλάδα... Ο Οδυσσεβάχ από την
κουστουμιών: Φωτεινή Κοσμάτου
Ιθαγδάτη ταξιδεύει ψάχνοντας το
Μουσική διδασκαλία: Πρόδρομος Μακρίδης
κυκλολωτογοργοκιρκιλάριζο.
body music: Simone Mongelli
Σας περιμένει να τον βοηθήσετε
Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης
να ξεπεράσει τις δοκιμασίες και να
Σχεδιασμός Φωτισμών: Απόστολος
επιστρέψει στην πατρίδα του... Μια
Τσιτσώνης, Γραφιστική επιμέλεια:
ιδανική παράσταση για παιδιά όλων
Ντίνα Ζαφειρίου, Διεύθυνση
των ηλικιών με χιούμορ, δράση,
παραγωγής: Γιάννης Μακρίδης
φαντασία και… συναίσθημα!
Οργάνωση παραγωγής:
Σταυρούλα Χρηστίδου,
ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ
Υπεύθυνος τεχνικής
ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ
κάλυψης: Θωμάς Χαρέλας
Το ταξίδι ξεκινάει! Επιβιβαστείτε!
Οργάνωση περιοδείας:
TEXNIS
Παίζουν: Ορφέας ΠαπαδόπουΥπεύθυνοι περιοδείας:
λος, Νίκος Χρηστίδης, Φλάβιους
Γιάννης Μακρίδης Νεάγκου, Ήρα Δαμίγου, Ευθύμης
Εύα Τσαναή
Τζώρας και ο Φώτης Σπύρος.
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΠΕΜΠΤΗ

21:00

ΛΟΦΟΣ ΦΟΡΤΕΤΖΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€ κανονικό 10€ μειωμένο (άνεργοι, πολύτεκνοι,
φοιτητικά, ΑμεΕΑ και παιδιά έως 12 ετων)

Προπώληση εισιτήριων:
Ticketpluss.gr
Info Kiosk (Πλατεια 4ων Μαρτύρων)
Βιβλιοπωλείο Κλαψινάκης
(2831050200)
Προπώληση από 15€
Πληροφορίες για
τη Συναυλία:
2310257218
6909205621
6986713300

Γιάννης Πάριος
«το ταξίδι του έρωτα»

Έπειτα από τις δυο sold out εμφανίσεις του
μεγάλου τραγουδιστή Γιάννη Πάριου στο
θέατρο Αστόρια τον χειμώνα που μας πέρασε, επιστρέφει στην Κρήτη.
Το «φαινόμενο Πάριος», ο πιο ερωτικός
τραγουδιστής της γενιάς του, με τραγούδια που έχουν μείνει πια στην ιστορία και
αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη για το
μέλλον της Ελληνικής μουσικής, παρουσιάζει σε μια μοναδική συναυλία στον Λόφος
Φορτέζας, την δουλειά του με τίτλο

«ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ»

Ο Γιάννης Πάριος, ο αυθεντικότερος ίσως
τροβαδούρος του έρωτα, με τα περισσότερα από 46 χρόνια ουσιαστικής πορείας στο
Ελληνικό τραγούδι έρχεται για να μοιραστεί
με τους πολυπληθείς θαυμαστές του, μοναδικές του επιτυχίες που τους συνόδευσαν
όλα αυτά τα χρόνια στα δύσκολοπερπάτητα
μονοπάτια του έρωτα, στα ψυχανεμίσματα
της καθημερινότητας τους, κάποιες φορές
σε μεσοπελαγίτικα αρμενίσματα ίσως, στη
«ζωή που περνά και χάνεται» εν τέλει.

Μαζί του δεκαμελή ορχήστρα.
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:30

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 20€ κανονικό - 15€ μειωμένο
(άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητικά, ΑμεΕΑ και παιδιά έως 12 ετων)

Ο κατά
φαντασίαν
ασθενής
του Μολιέρου

Μετάφραση-Απόδοση: Πέτρος Φιλιππίδης, Δημήτρης Φιλιππίδης
Σκηνοθεσία: Πέτρος Φιλιππίδης, Σκηνικά-Κοστούμια: Γιάννης
Το τελευταίο έργο του κορυφαίΜετζικώφ, Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης, Χορογραφίεςου Γάλλου δραματουργού σκηΚινησιολογία: Ελπίδα Νίνου, Φωτισμοί: Λευτέρης
νοθετεί ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο
Παυλόπουλος, Μουσική διδασκαλία: Παναγιώτης Τσεβάς
οποίος υπογράφει τη μετάφραΒοηθός χορογράφος: Ζωή Πολυχρονιάδη
ση μαζί με τον Δημήτρη ΦιλιπΒοηθός σκηνοθέτη: Χάρης Χιώτης
πίδη και με σκηνικά - κοστούμια
Γιάννη Μετζικώφ κρατώντας
Παίζουν: Πέτρος Φιλιππίδης (Αργκάν), Μυρτώ
παράλληλα
τον πρωταγωνιΑλικάκη (Μπελίν), Τάκης Παπαματθαίου
στικό ρόλο, με έναν εξαιρετικό
(Μπεράλντ), Τάσος Γιαννόπουλος (κος
θίασο στο πλευρό του, που θα
Ντιαφουαρύς), Αντίνοος Αλμπάνης (Τομά
περιοδεύσει μαζί του σε μεγάλα
Ντιαφουαρύς), Λαέρτης Μαλκότσης
(Μπονφουά), Ιωάννα Ασημακοπούλου
φεστιβάλ ανά την Ελλάδα.
(Τουανέτ), Νεφέλη Κουρή (Ανζελίκ), Ρένος
Η κωμωδία του Μολιέρου αποΡώτας (Κλεάντ), Θάλεια Σταματέλου
τελεί ένα από τα δημοφιλέστερα
(Λουιζόν), Χάρης Χιώτης
θεατρικά κείμενα και γοητεύει
(κος Φλεράν), Βαγγέλης Κυπαρίσσης
αιώνες το κοινό, καθώς αγγίζει
(κος Πυργκό).
την ανθρώπινη ψυχή προσπαθώντας να ξορκίσει μέσα από το
Παραγωγή: ΤΑΓΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
γέλιο φόβους και αμφιβολίες.
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 10€ (Γενική είσοδος)
Διάρκεια: 60 λεπτά

Σχεδιασμός δράματος:
Σίσσυ Ιγνατίδου,
Αλέξανδρος Ράπτης,
Φώτης Δούσος
Παίζουν:
Σίσσυ Ιγνατίδου,
Νίκη Πεταλά,
Αλέξανδρος Ράπτης
Κίνηση:
Μίκα Στεφανάκη
Κοστούμια:
Κατερίνα Χατζοπούλου
Μάσκες:
Μάρθα Φωκά
Σκηνοθεσία Μουσική:
Φώτης Δούσος
- Αλέξανδρος
Ράπτης

Το Νησί των
Συναισθημάτων
Η διεθνής ομάδα Hippo παρουσιάζει
τη διαδραστική παράσταση Το Νησί
των Συναισθημάτων, βασισμένη σε
μια ιστορία του Χορχέ Μπουκάι.

Κεντρικό θέμα του προγράμματος είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Η
παράσταση είναι βασισμένη σε τεχνικές του σωματικού θεάτρου με έμφαση στην εκφραστικότητα, την κίνηση,
το χορό και το τραγούδι και είναι διαδραστική. Τα παιδιά συμμετέχουν σ’
αυτήν σε συγκεκριμένα σημεία της
δράσης μέσα από θεατρικά παιχνίδια
και τεχνικές του Εκπαιδευτικού Δράματος, επηρεάζουν την εξέλιξή της
ιστορίας, αλληλεπιδρώντας, ασκώντας την κριτική τους σκέψη και συμμετέχοντας ενεργητικά.
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ

21:30

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€ (Γενική είσοδος), 12€ (Προπώληση ανεργίας, φοιτητικό, άνω των 65, πολύτεκνοι) 10€ (παιδικό)

Αρκάς
«Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ
ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ»

Η εταιρεία θεατρικών παραγωγών «Μέθεξις», παρουσιάζει φέτος το καλοκαίρι
σε μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα την “Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων” του ΑΡΚΑ. Τα κείμενα και οι χαρακτήρες του αγαπημένου και ανατρεπτικού
σκιτσογράφου, ξεπηδούν μέσα από τις
σελίδες των κόμικς και ζωντανεύουν μ’
ένα μεγάλο θίασο σύγχρονων πρωταγωνιστών. Τον Θανάση Βισκαδουράκη,
τη Σοφία Βογιατζάκη, την πληθωρική
εμφάνιση του Γιώργου Γαλίτη, τον Πέτρο
Μπουσουλόπουλο, τον Χρήστο Τριπόδη,
Γιώργο Χατζή κ.ά. σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγορά. Μια παράσταση που απευθύνεται με τόλμη σε όλους όσους αγαπούν
τον ΑΡΚΑ και δε φοβούνται να κοιτάξουν
με σαρκασμό το πρόσωπό τους στον καθρέφτη. Η “Ζωή Μετά”, ο “Ισοβίτης”, οι
“Χαμηλές Πτήσεις”, ο “Καστράτο”, το
“Μαλλί με Μαλλί” πρωταγωνιστές στην
ξεκαρδιστική παράσταση “Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων”, που θα φέρει λυτρωτικό γέλιο στα χείλη κάθε πικραμένου.
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ΙΟΥΛΙΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΑ

Αλέξης
Ζορμπάς

21:30

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 13€ (Γενική είσοδος), 10€ προπώληση
& μειωμένο (άνεργοι, φοιτητικά, ΑμεΕΑ)

Μια Θεατρική παράσταση βασισμένη στο βιωματικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά».

Σκηνοθέτης: Νίκος Βερλέκης, ο οποίος θα ενσαρκώσει
Tο εμβληματικό έργο του μεγάλου μας στοεπίσης και το θρυλικό ρόλο του Αλέξη Ζορμπά. Διασκευή:
χαστή που γνώρισε την παγκόσμια αναγνώΘανάσης Παπαθανασίου & Μιχάλης Ρέππας. Μουσική:
ριση θα ζωντανέψουμε φέτος το καλοκαίρι.
Μίκης Θεοδωράκης, Βοηθός Σκηνοθέτη: Πόπη
Δασκαλάκη, Επιμέλεια κοστουμιών: Κατερίνα
Στην παράσταση μας, σκύβουμε με σεβασμό
Κονταξάκη, Σκηνικά: Νίκος Λιοντάκης, Χορογραφίες:
στο σπουδαίο αυτό κείμενο για να αναδείΚατερίνα Βαγγέλα, Σχεδιασμός Φωτισμού: Νίκος
ξουμε με πάθος τα διαχρονικά και οικουΝικολουδάκης, Φροντιστήριο: Έλσα Δρούγκα,
μενικά μηνύματατου για τη ζωή και τον
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:
άνθρωπο.
Βούλα Βασιλάκη, Δημήτρης Γιαννίδης, Νίκος
Μια παράσταση με την αυθεντική μουσική
Δακαλάκης, Σπύρος Δένδιας, Δέσποινα
του Μίκη Θεοδωράκη.
Δρανδάκη, Καλλιόπη Καλαγηράτου,
Σκηνοθέτης
θα είναι ο διακεκριμένος ηθοΙπποκράτης Λαζάκης,
ποιός
Νίκος
Βερλέκης,
ο οποίος θα ενσαρΜιχάλης Μαλλιωτάκης,
κώσει επίσης και το θρυλικό ρόλο του ΑλέΚωστής Μαυρικάκης,
ξη Ζορμπά.
Μανώλης Μπαλοθιάρης,
Δέσποινα Μπιτζέ,
Νίκη Μύρου, Αντώνης
Σκύβαλος, Σοφία
Στυλανουδάκη,
Γιώργος
Ψυλλάκης

Η διασκευή του έργου έγινε από τους Θανάση Παπαθανασίου& Μιχάλη Ρέππα.
Μια θεατρική παράσταση που δεν πρέπει να
χάσουμε φέτος το καλοκαίρι.
Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας

30

ΙΟΥΛΙΟΥ - ΤΡΙΤΗ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 18€ (Γενική είσοδος), 15€ (Φοιτητικό, άνω των 65)
13€ (Ανέργων, ΑΜΕΑ, πολυτέκνων)
Προπώληση: Viva.gr, artinfo.gr, ΚΙΟΣΚΙ Πλατείας 4ων Μαρτύρων (INFO
KIOSK - Δευτέρα έως Σάββατο 10.00 - 14.00)

Ρένα

του Αύγουστου Κορτώ
Μετά τη μεγάλη επιτυχία στο Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά με συνεχείς soldout
παραστάσεις, η «Ρένα» του Αύγουστου
Κορτώ βάζει πλώρη για τα μεγαλύτερα θερινά θέατρα όλης της χώρας.

Ρένα του Αύγουστου Κορτώ. Στον ομώνυμο ρόλο η Υρώ Μανέ
Σκηνοθεσία: Νικαίτη Κουντούρη.
Συμπρωταγωνιστούν: Άγης Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος Φάμης,
Μιχάλης Αβρατόγλου. Μαζί τους στη σκηνή οι μουσικοί:
Η «Ρένα», η ηρωίδα από το ομώνυμο
Παναγιώτης Τσεβάς και Κώστας Νικολόπουλος.
μυθιστόρημα του Αύγουστου Κορτώ,
Θεατρική διασκευή: Στέλιος Χατζηαδαμίδης
βγαίνει από τις σελίδες και- επί σκηνής
Σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη
πλέον- διηγείται τη θυελλώδη ζωή
Σκηνικά-κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης
της αλλά και παράλληλα όλη την σύγΜουσική: Παναγιώτης Τσεβάς, Φωτισμοί: Στέλλα
χρονη ελληνική ιστορία από τις αρχές
Κάλτσου, Επιμέλεια κίνησης: Φρόσω Κορρού
του προηγούμενου αιώνα έως σήμερα.
Video: Στέφανος Παπαδόπουλος
Μια παράσταση ύμνος στην αγάπη, στη
Βοηθός σκηνοθέτης: Θάλεια Γρίβα
ζωή και στον έρωτα χωρίς φραγμούς,
Βοηθός σκηνογράφου - Ενδυματολόγου:
σε μια Ελλάδα που σπαράσσεται, γοΜαρία Παπαδοπούλου, Βοηθός φωτιστή:
νατίζει,
ανασταίνεται και συνεχίζει μοιΣτέβη Κουτσοθανάση
ραία
και
ακάθεκτη.
Μια τοιχογραφία
Φωτογραφίες: Μαντώ Βασίλη
της χώρας μας μέσα από τη μουσική
Επιμέλεια μακιγιάζ φωτογράφισης
των δεκαετιών, την αθωότητα, την
και video: Ευάγγελος Κοντομούς
αμεσότητα
και τη δύναμη για επιβίωση
Σχεδιασμός αφίσας:
μιας
γυναίκας,
που το μόνο που ήξεΘωμάς Παλυβός
ρε καλά ήταν να προσφέρει ερωτικές
Με την υποστήριξη του
υπηρεσίες.
Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

31-1

21:30
ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 18€ (Γενική είσοδος),15€
(φοιτητικά - μαθητικά, άνω των 65), 12€ (άνεργοι
με κάρτα) Προπώληση: 15€ (για περιορισμένο
αριθμό εισιτηρίων)

Μαρία
Πενταγιώτισσα

Το 1982 ο Μποστ έγραψε τη «Μαρία Πενταγιώτισσα», ένα από τα πιο αστεία έργα του νεοελληνικού ρεπερτορίου, ακολουθώντας τον προσφιλή
του 15 σύλλαβο.
Μια παρωδία ηθών εμπνευσμένη από γνωστά παραδοσιακά τραγούδια. Η Μαρία Πενταγιώτισσα,
πραγματικό πρόσωπο από τους Πενταγιούς Φωκίδας υπήρξε το αντικείμενο του πόθου για πολλούς επίδοξους εραστές που δημιουργούσανσυχνά επεισόδια, ενώ δείχνει να ήταν από τις πρώτες
φεμινίστριες.

Στο ρόλο της “Πενταγιώτισσας”
ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.
Πρωταγωνιστούν: Βίκυ Σταυροπούλου,
Δημήτρης Μαυρόπουλος, Αργύρης
Μέσω της ιστορίας της θρυλικής Μαρίας, ο Μποστ
Αγγέλου, Ηλίας Μελέτης και Χάρης
σαρκάζει τους θεσμούς αμφιβάλλοντας για αυΓρηγορόπουλος.
τούς. Με μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών παΣκηνοθεσία:
ρουσιάζουμε μια παράσταση που με άφθονο γέλιο,
Μάνος Καρατζογιάννης.
μουσική που βασίζεται στην παράδοση και σκηνιΚοστούμια:
κά και κοστούμια που ανατρέχουν στον Τσαρούχη
Βάνα Γιαννούλα
και στον Μόραλη θα χαρίσει στο κοινό «ψυχαγωΣκηνικά:
γία» με την πραγματική έννοια του όρου!!!
Αρβανίτης Γιάννης,
Μουσική:
Ο Χρύσανθος Μέντης Μποσταντζόγλου, σκιΘύμιος
τσογράφος, γελοιογράφος, ζωγράφος,θεαΠαπαδόπουλος
τρικός συγγραφέας, στιχουργός, αρθρογράΠαραγωγή:
φος - δημιούργησε ένα μοναδικόέργο που
5η Εποχή
τα έχει όλα: χιούμορ, πολιτικό στοχασμό και
Τέχνης
αγάπη για τους ανθρώπους.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 20€ κανονικό - 15€ μειωμένο
(άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητικά, ΑμεΕΑ και παιδιά έως 12 ετων)

Προπώληση εισιτηρίων μέσω: viva.gr

Οι Γαμπροί
της Ευτυχίας
«Οι Γαμπροί της ευτυχίας»… ξαναχτυπούν!

Η αγαπημένη κωμωδία, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, που λάτρεψε το
αθηναϊκό κοινό, φέτος το καλοκαίρι
περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα!

Κείμενο: Νίκος Τσιφόρος - Πολύβιος Βασιλειάδης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος
Μουσική &amp; Τραγούδια:
Φοίβος Δεληβοριάς
Η μοναδική κωμωδία του Νίκου ΤσιΣκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη
φόρου και Πολύβιου Βασιλειάδη.
Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου
Με τον Γιάννη Μπέζο, την Δάφνη ΛαΧορογραφίες: Σοφία Καλπενίδου
μπρόγιαννη
και 10 ακόμη ηθοποιούς.
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας
Βοηθός σκηνοθέτη: Ντένια
Μουσική και τραγούδια Φοίβου ΔεΣτασινοπούλου
ληβοριά.
Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού
Μια παράσταση «στοίχημα» κοινού
Οργάνωση Παραγωγής Ντόρα
ρυθμού
ηθοποιών και θεατών, με
Βαλσαμάκη
στόχο το μεγάλο και πηγαίο γέλιο!
Παραγωγή: Θεατρικές
Παίζουν: Γιάννης Μπέζος, Δάφνη
Επιχειρήσεις Τάγαρη
Λαμπρόγιαννη, Γιάννης Στόλλας,
Γιάννα Παπαγεωργίου, Ντένια Στασινοπούλου, Παναγιώτης Κατσώλης,
Κωνσταντίνα Νταντάμη, Θανάσης
Ισιδώρου.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

Ερωτόκριτος

του Βιτσέντζου Κορνάρου

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 10€ κανονικό - 5€ μειωμένο

Ο «Ερωτόκριτος» του Θεατρικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2005, στο
Διασκευή, σκηνοθεσία: Μιχάλης Πιερής
θέατρο «Ερωφίλη» της Φορτέτζας,κι εδώ
Μουσική: ΑντώνηςΞυλούρης (Ψαραντώνης)
και 14 χρόνια κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον
Χορικά, τραγούδια: Χρήστος Πήττας
του
θεατρόφιλου κοινού.Η παράσταση
Σκηνικός διάκοσμος, φροντιστήριο:
γνώρισε ενθουσιώδη κριτική υποδοχή και
Χρίστος Λυσιώτης, Κοστούμια: Μαρίνα
αναγνωρίστηκε ως σημείο αναφοράς για τη
Κλεάνθους, Xρίστος Λυσιώτης
θεατρική
πρόσληψη του κορυφαίου έργου
Φωτισμοί: Καρολίνα Σπύρου
του
Βιτσέντζου
Κορνάρου και της Κρητικής
Διεύθυνση παραγωγής, βοηθός
Αναγέννησης.
σκηνοθέτη: Σταματία Λαουμτζή
(άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητικά, ΑμεΕΑ και παιδιά έως 12 ετων)

Διδασκαλία τραγουδιών:
Νικόλας Παπαγεωργίου
Τους ρόλους ερμηνεύουν
25 μέλη του Θεατρικού
Εργαστηρίου του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Θεατρικό Εργαστήρι
Πανεπιστημίου
Κύπρου

Ο δισυπόστατος πολιτισμικός χαρακτήρας
του έργου, όπου συναντιόνται Ανατολή και
Δύση, υπογραμμίζεται από την ύπαρξη δύο
μουσικών δρόμων. Ο ένας εκπροσωπείται
από τον ιδιοφυή παραδοσιακό μουσικό Ψαραντώνη, και ο δεύτερος - από την έντεχνη
μουσική του Χρήστου Πήττα, ενός συνθέτη
με δυτική μουσική παιδεία.

Μια από τις πλέον επιτυχημένεςθεατρικές
παραγωγέςτου Θ.Ε.ΠΑ.Κ., ο «Ερωτόκριτος»
παίχτηκε πάνω από 50 φορές στην Κύπρο,
την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ολλανδία και την Ιταλία.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ

21:30

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 18€ (Γενική είσοδος), 15€ μειωμένο (μαθητές,
φοιτητές, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, άνω των 65 και ΑΜΕΑ έως 67%)

Οιδίπους
Τύραννος
Σοφοκλέους

Το τελειότερο έργο του Σοφοκλή, και κατά γενική ομολογία η
Μετάφραση: Γιάννης Λιγνάδης
πλέον υποδειγματική αρχαία τραΣκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
γωδία ξεκινά με ένα μυστήριο. Η
Σκηνικά - Κοστούμια: Πάρις Μέξης
πόλη της Θήβας πλήττεται από
Μουσική: Μίνως Μάτσας
λοιμό και ο βασιλιάς Οιδίποδας
Κίνηση: Κική Μπάκα, Φωτισμοί: Αλέκος
ζητά να εξακριβώσει τον λόγο.
Γιάνναρος, Βοηθοί σκηνοθέτη: Δήμητρα
Ο χρησμός του Απόλλωνα παΔερμιτζάκη, Έλενα Σκουλά, Φιλολογικός
ραγγέλνει ότι για να καθαρίσει η
Σύμβουλος: Νίκος Μανουσάκης, Βοηθός
πόλη πρέπει πρώτα να τιμωρηθεί
Μουσικού: Δήμητρα Αγραφιώτη, Φωνητική
ο δολοφόνος του Λάιου. Ο βασιΔιδασκαλία: Κατερίνα Κοζαδίνου,
λιάς αποφασίζει να εξιχνιάσει το
Φωτογραφίες παράστασης:
αίνιγμα και ξετυλίγει ένα κουβάρι
Πάτροκλος Σκαφίδας
φρικτών αποκαλύψεων.
Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα
Χορός: Μιχάλης Αφολαγιάν,
Δημήτρης Λιγνάδης, Αμαλία ΜουΔημήτρης Γεωργαλάς, Δημήτρης
τούση, Νίκος Χατζόπουλος, ΚωνΚαραβιώτης, Κώστας Κοράκης,
σταντίνος Αβαρικιώτης, Γιώργος
Αλκιβιάδης Μαγγόνας,
Ζιόβας, Γιώργος Ψυχογιός, ΝιΔημήτρης Μαύρος, Βασίλης
κόλας Χανακούλας.
Παπαδημητρίου, Γιάννης
Παραγωγή: ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
Πολιτάκης, Γιωργής
- ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΠΕΤσουρής, Βαγγέλης
ΘΕ ΚΡΗΤΗΣ
Ψωμάς
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΤΡΙΤΗ

Δον Ζουάν

21:30

Η 5 Εποχή παρουσιάζει το καλοκαίρι του 2019 το
αριστούργημα του Μολιέρου ΔΟΝΖΟΥΑΝ.
η

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 18€ κανονικό - 14€ μειωμένο

Ο Μολιέρος πραγματεύεται έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους μύθους, δίνοντας την
ισχυρότερη λογοτεχνική ενσάρκωση του θρυλικού ήρωακαι ένα από τα πιο γοητευτικά και αινιγματικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας.
Οδηγώντας τον ήρωά του στα άκρα, μετατοπίζει
το ενδιαφέρον από τα ερωτικά επιτεύγματα στη
φιλοσοφία του.

(άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητικά, ΑμεΕΑ και παιδιά έως 12 ετων)

15€ προπώληση

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ
Στο ρόλο του Δον Ζουάν ο ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ,
Ελβίρα η ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ,
Σγαναρέλ ο ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί:
Προικισμένος με οξύνοια, δικαιολογεί τις πράξεις
ΗΡΩ ΜΠΕΖΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ,
του μέσα από τον αδιαφιλονίκητο ορθολογισμό
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ενός ελεύθερα σκεπτόμενου ανθρώπου, ενώ ταυΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ,
τόχρονα αποκαλύπτει την υποκριτική κοινωνία. Η
ΕΛΙΖΑ ΣΚΟΛΙΔΗ κ.ά.
διαρκής αναζήτηση της ηδονής δε σημαίνει παρά
διεκδίκηση της απόλυτης ελευθερίας αποτινάζοντας κάθε συναισθηματικό, ηθικό, κοινωνικού,
οικογενειακού ή θρησκευτικό φραγμό.
Πρόκειται για ένα σαγηνευτικό αλλά και επίφοβο πορτρέτο ενός προβοκάτορα, που υπονομεύει
και παραβιάζειθεσμούς, κανόνες, καιαξίες, προκαλώντας τη συντηρητική κοινωνία κάθεεποχής.
Το έργο υπήρξε αντικείμενο σκανδάλου και λογοκρισίας από την πρώτη κιόλας στιγμή και πολεμήθηκε όσοκανένα. Διατηρεί ωστόσο μέχρι σήμερα το σφρίγοςκαι την ανατρεπτική του δύναμη.

7

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΤΕΤΑΡΤΗ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 20€ κανονικό - 15€ μειωμένο
(άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητικά, ΑμεΕΑ και παιδιά έως 12 ετων)

Όνειρο
Καλοκαιρινής
Νύκτας
του William Shakespeare

Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας
Ένα από τα πιο ερωτικά και ποιητικά έργα του William
Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης - Μανώλης Δούνιας
Shakespeare
- το “Όνειρο Θερινής Νυκτός» - σκηνοΜουσική: Κωνσταντίνος Βήτα
θετούν ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Μανώλης Δούνιας
Σκηνικά - Κοστούμια: Τέλης Καρανάνος σε μια παράσταση που θα περιοδεύσει το καλοκαίρι
Αλεξάνδρα Σιάφκου
σε
ολόκληρη την Ελλάδα. Το εξαιρετικά δημοφιλές
Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος
έργο
θα
παρουσιαστεί σε νέα μετάφραση του Γιώργου
Κίνηση: Αντωνία Οικονόμου
Μπλάνα και με πρωτότυπη μουσική του ΚωνσταντίΒοηθός Σκηνοθετών: Δημήτρης Κακαβούλας
νου Βήτα και σκηνικά- κοστούμια Τέλης Καρανάνος
Παίζουν: Αιμίλιος Χειλάκης, Βλαδίμηρος
και
Αλεξάνδρα Σιάφκου. Στους κεντρικούς ρόλους ο
Κυριακίδης, Αθηνά Μαξίμου, Μιχάλης
Αιμίλιος
Χειλάκης που αναλαμβάνει τον διπλό ρόλο
Σαράντης, Αλέξανδρος Βάρθης,
του Θησέα και του βασιλιά των ξωτικών Όμπερον και
Λένα Δροσάκη, Αλέξανδρος
ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης που θα ερμηνεύσει τον Πάτο,
Μαυρόπουλος, Χριστίνα Χειλάέναν
από τους πιο αξιαγάπητους και κωμικούς χαραΦαμέλη, Κρις Ραντάνοφ,
κτήρες
του παγκόσμιου δραματολογίου. Τον ρόλο της
Παναγιώτης Κλίνης, Τίτος
βασίλισσας των ξωτικών Τιτάνιας θα ερμηνεύσει η
Λίτινας, Μιχάλης Πανάδης
Αθηνά Μαξίμου και τον εμβληματικό Πουκ ο Μιχάλης
Κωνσταντίνος Μουταφτσής
Σαράντης. Στην παράσταση εμφανίζονται ακόμα ο Αλέξανδρος Βάρθης, η Λένα Δροσάκη, ο Αλέξανδρος ΜαυΠαραγωγή:
ρόπουλος και η Χριστίνα Χειλά- Φαμέλη στους ρόλους
«ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ»
των νεαρών εραστών και οι Κρις Ραντάνοφ, ΠαναγιώΤΑΓΑΡΗΣ Μ. της
Κλίνης, Τίτος Λίτινας, Μιχάλης Πανάδης και ΚωνΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Γ. Ο.Ε
σταντίνος Μουταφτσής στους ρόλους των μαστόρων.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:00

Αντιγόνη
Σοφοκλέους

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 20€ κανονικό - 15€ μειωμένο
(άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητικά, ΑμεΕΑ και παιδιά έως 12 ετων)

Ομάδα Σημείο Μηδέν
Μετάφραση: Δημήτρης Δημητριάδης
Σκηνοθεσία: Σάββας Στρούμπος
Μουσική: Λεωνίδας Μαριδάκης
Φωτισμοί: Κώστας Μπεθάνης
Δραματολόγος: Μαρία Σικιτάνο

Η παράσταση «Αντιγόνη» της Ομάδας Σημείο Μηδέν, είναι το αποτέλεσμα πολύμηνου εργαστηρίου
πάνω στην αρχαία Τραγωδία. Η
πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο
Θέατρο Άττις - Νέος Χώρος, τον
Μάιο του 2019. Για τις ανάγκες της
παράστασης δημιουργήθηκε νέα
μετάφραση από τον Δημήτρη Δημητριάδη.

Διανομή:
Αντιγόνη: Έβελυν Ασουάντ
Κρέων: Κωνσταντίνος Γώγουλος
Βλέπουμε την «Αντιγόνη» ως ΤραΤειρεσίας - κορυφαία Χορού:
γωδία για τη Διεκδίκηση της Ζωής.
Έλλη Ιγγλίζ
Η παράστασή μας παίζεται αμέσως
Ισμήνη - Αγγελιαφόρος:
μετά από έναν πόλεμο.Δεν βλέπουΑνδρομάχη Φουντουλίδου
με τον Μύθο στο βάθος του παρελΑίμων: Γιάννης Γιαραμαζίδης
θόντος, αλλά στο Μέλλον. Μπορεί
Ευρυδίκη - κορυφαία
η ζωή να επανεκκινήσει μετά τον
Χορού: Ρόζυ Μονάκη
πόλεμο; Μπορεί ο άνθρωπος να διΦύλακας - Εξάγγελος:
εκδικήσει εκ νέου τους όρους της
Στέλιος Θεοδώρου ζωή του; Ο πόλεμος αφορά την οιΓκλίναβος
κουμένη και δεν έχει χωρικό όριο.
Χορός: η Ομάδα
Το ίδιο και η τραγωδία.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ

21:30

ΛΟΦΟΣ ΦΟΡΤΕΤΖΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€ (Γενική είσοδος), 12€ (µειωµένο:
άνεργοι, φοιτητικά, άτομα άνω των 65 και παιδικά)
Προπώληση θα πραγματοποιηθεί για 12 ημέρες.

Μιχάλης
Τζουγανάκης

Ο Μιχάλης άντλησε στοιχεία από τη μουσική
του νησιού του, τα εκσυγχρόνισε και τα πάντρεψε, με έναν εντελώς δικό του εναλλακτικό τρόπο. Τόλμησε να ερμηνεύσει με την ιδιαίτερη, ιδιότυπη και μοναδική σε χροιά φωνή
του και να παίξει το λαούτο με έναν τρόπο που
δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν.
Στο μουσικό ταξίδι των εμφανίσεων του Μιχάλη Τζουγανάκη, θα γίνει ένα πέρασμα από
τη μακρόχρονη δισκογραφική του πορεία, δεν
αποκλείονται ανέκδοτα τραγούδια αλλά και
εμπνεύσεις επί σκηνής.
Με αυτόν τον τρόπο ο καλλιτέχνης καταφέρνει
να δώσει μια μοναδικότητα στην κάθε του εμφάνιση, χαρίζοντάς μας μια αξέχαστη εμπειρία.
Επιπλέον η συνύπαρξη του στη σκηνή έρχεται
να εμπλουτιστεί με τον Αλέξανδρο Τζουγάνακη, ένα νέο πολλά υποσχόμενο καλλιτέχνη,
που θα μας παρουσιάσει ένα μέρος από δικές
του δημιουργίες καθώς και τραγούδια της παραδοσιακής και ελληνικής σκηνής με ξεχωριστό και εκπληκτικό τρόπο.
Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το
πάντρεμα δύο λαούτων και δύο φωνών σε μία
ιδιαίτερη μουσική επικοινωνία.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ

21:30

ΛΟΦΟΣ ΦΟΡΤΕΤΖΑΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Σκηνοθεσία, χορογραφίες και κείμενα:
Κρυοβρυσανάκης Γιάννης

Παραδοσιακός
Σύλλογος
«Ερωφίλη»

Η μεγάλη μουσικοχορευτική
και θεατρική παράσταση του
καλοκαιριού!
Ο Παραδοσιακός Σύλλογος «Ερωφίλη», συνεπής στο ραντεβού του κάθε καλοκαίρι, επιστρέφει και φέτο στο φρούριο Φορτέτζα με
μια πανδαισία κρητικής μουσικής, χορού και
παραδοσιακών δρώμενων.

Ερωφίλη... στα βήματα
της παράδοσης!!

Με τεράστια προσφορά στην παράδοση, τον
πολιτισμό και την κοινωνία του τόπου, διοργανώνει παραστάσεις οι οποίες αποτελούν
σημείο αναφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα,
παρουσιάζοντας τα δημοφιλέστερα μουσικά
σχήματα της Κρήτης, πολυάριθμους και κορυφαίους κρητικούς χορευτές, και θεατρικά
σενάρια.
Ένα ταξίδι ξεγνοιασιάς, απόλαυσης, ψυχαγωγίας και γέλιου στη Κρήτη του χθες και του σήμερα μέσα από όμορφα σκηνικά, διαλόγους,
μουσική, χορό, ευτράπελα.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΑ

21:30

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€, 12€ (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνω των
65 ετών), 10€ (μαθητές, φοιτητές, άνεργοι ΟΑΕΔ, ΑΜΕΑ έως 67%)
ΑΜΕΑ πάνω από 67% δωρεάν

Φαίδρα
Η κλασική τραγωδία του Ρακίνα Φαίδρα, αριστούργημα του γαλλικού 17ου
αιώνα, που αντλεί τις πηγές της από τον
Πλούταρχο και τον Βιργίλιο και εμπνέεται το θέμα της από τα έργα Ιππόλυτος
του Ευριπίδη και Φαίδρα του Σενέκα,
παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Έφης
Θεοδώρου.

Μετάφραση: Στρατής Πασχάλης, Σκηνοθεσία: Έφη
Θεοδώρου, Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη, Κοστούμια:
Άγγελος Μέντης, Μουσική: Κορνήλιος Σελαμσής,
Κίνηση: Γιώργος Σιώρας Δεληγιάννης, Φωτισμοί:
Ό άνομος έρωτας της Φαίδρας για τον
Λευτέρης Παυλόπουλος, Βοηθός σκηνοθέτη:
Ιππόλυτο,
τον γιο του συζύγου της ΘηΗλιάνα Καλαδάμη, Βοηθός κινησιολόγου:
σέα,
ζωντανεύει
μέσα από τη νέα μετάΜυρτώ Δελημιχάλη.
φραση του ποιητή και μεταφραστή ΣτραΠαίζουν: Μαρία Σκουλά (Φαίδρα),
τή Πασχάλη, που αποδίδει μέσα από μια
Γιάννος Περλέγκας (Θησέας), Γιάννης
γλώσσα
σύγχρονη τη μορφολογία του
Παπαδόπουλος (Ιππόλυτος), Γιώργης
πρωτότυπου έργου με μέτρο και ομοιοΤσαμπουράκης (Θηραμένης), Μαριάννα
καταληξία, όσο το δυνατόν πιο πιστά στις
Δημητρίου (Οινώνη), Πηνελόπη
τονικότητες και τους ρυθμούς του. Η νέα
Τσιλίκα (Αρικία), Ελένη Μπούκλη
αυτή μετάφραση, που παρουσιάζεται για
(Ισμήνη / Πανόπη), Ακούγονται,
πρώτη φορά, αναδεικνύει τη μουσικότημε θραύσματα του κειμένου
τα του πρωτότυπου κειμένου και επιτρέηχογραφημένα ηθοποιοί της
πει μια νέα δραματουργική, σκηνοθετική
σύγχρονης γαλλικής σκηνής:
και ερμηνευτική προσέγγιση του έργου με
Valerie Dreville, Matthieu
έμφαση στο διάλογο ανάμεσα στη μουσιSampeur, Cedric Eeckκή των γλωσσών. Η παράσταση είναι μια
hout, Melodie Richard,
συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών και
Francois Loriquet,
Farida Rahouadj,
Επιδαύρου και του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης.
Yasmine Hadj Ali.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΤΡΙΤΗ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 10€ (Γενική είσοδος), 8€ (Προπώληση)
Διάρκεια : 80 λεπτά (με ένα Διάλειμμα 10 λεπτών)

Ο Λαγός
και η Χελώνα
παιδικό θέατρο

Το Μικρό Θέατρο Λάρισας, κλείνοντας
Παίζουν και χορεύουν οι ηθοποιοί:
αισίως τα 10 χρόνια συνεπής παρουσίΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ, ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΙΦΑΝΗ
ας στον χώρο του ποιοτικού παιδικού
ΔΑΝΙΗΛ , ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΟΪΝΑ & ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΚΟΡΡΕΣ
θεάτρου, παρουσιάζει για 9η χρονιά στην
Κείμενο - Σκηνοθεσία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ
πόλη μας, μια παιδική παράσταση που
Σκηνογραφία: ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΛΦΙΕΡΗ
θα μιλήσει στην καρδιά των μικρών μας
Κοστούμια: ΤΕΤΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ
αλλά και στις μνήμες των μεγαλύτερων
Σχεδιασμός Φωτισμών: ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
φίλων μας.
Γραφιστικά: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
Ο Λαγός και η Χελώνα, Η Αλεπού και το
Ειδικές Κατασκευές:
Κοράκι, Ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας, Η
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΛΦΙΕΡΗ
Αλεπού και τα Σταφύλια, Η Αλεπού και ο
Δημόσιες Σχέσεις:
Τράγος, ο Ψεύτης Βοσκός & ο Ήλιος και
ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Βοριάς, μετρούν αιώνες ιστορίας και δεν
Μουσική Επιμέλεια:
παύουν
ποτέ να αποτελούν την επιτομή της
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ
ηθικοδιδαχής.
Με τη μοναδική ικανότητα
Ζωγραφική: ΜΙΝΑ
του Αισώπου να δίνει στα ζώα των μύθων
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
του ανθρώπινη ιδιότητα, ψυχή και λαλιά,
Παραγωγή:
αλλά και το επιμύθιο που ήταν πάντοτε
ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ
απλοϊκό κι εύληπτο για τα παιδιά. Έτσι και
ΛΑΡΙΣΑΣ
στην παράστασή μας οι εξανθρωπισμένοι
ήρωες διδάσκουν αλλά πρώτα μαθαίνουν
και οι ίδιοι από τα παθήματά τους.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

Toc Toc

του Laurent Baffie

Ο Ομάρ, ο Φώτης, η Νίτσα, η Άννα
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 20€ (Γενική είσοδος), 15€ Εκπτωτικό
Μαρία,
η Λίλη, ο Μπάμπης, ιδιαίτε(Φοιτητές, Ανέργων, ΑμεΑ) Προπώληση μέσω viva.gr
ροι και ξεχωριστοί άνθρωποι με τα
ιδιόμορφα προβλήματα τους, άγνωΠαίζουν: Κώστας Σπυρόπουλος, Δημήτρης Σταρόβας,
στοι μεταξύ τους, συναντώνται στον
Ναταλία Δραγούμη, Νίκος Πολυδερόπουλος, Φωτεινή Ντεμίρη,
προθάλαμο του παγκοσμίου φήμης
Αποστολία Ζώη. Διασκευή - Απόδοση Κειμένου: Κώστας
γιατρού,
στις ικανότητες του οποίου
Σπυρόπουλος, Κατερίνα Μπέη, Σκηνοθεσία: Κώστας
έχουν εναποθέσει όλες τις ελπίδες
Σπυρόπουλος, Σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης,
Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου, Στεφανία Λυμπεροπούλου,
τους για οριστική θεραπεία. Ο γιαΦωτισμοί: Δημήτρης Κουτάς,
τρός όμως λείπει και όπως συνεχώς
Φωτογράφος: Μανώλης Χιώτης
ενημερώνει τους ασθενείς η βοηθός
Μακιγιάζ: Make up Lab by Yiannis Marketakis
του, προσπαθεί να έλθει και όλο κοVideoArt: Δημήτρης Ζόγκας, Artwork: Κατερίνα
ντεύει και όλο όμως αργεί.
Νικολαϊδη, Α΄ Βοηθός Σκηνοθέτη: Δημήτρης
Οι ήρωές μας περιμένουν και όσο
Κατσόγιαννος, Β΄ Βοηθός Σκηνοθέτη: Εβελίνα
περιμένουν κουβεντιάζουν και όσο
Καραπάνου, Διεύθυνση παραγωγής: Δημήτρης
κουβεντιάζουν οδηγούνται μοιραία
Κουκάς, Παραγωγή: Κάππα Σίγμα producσε grouptherapy αυτοδίδακτο ελtions. Το τραγούδι της παράστασης «Αγάπη
λείψει ιατρού, τα αποτελέσματα του
ρε...» ερμηνεύει ο Πάνος Κιάμος σε
μουσική Γιώργου Σαμπάνη
άκρως απρόσμενα και ανατρεπτικά,
και στίχους Νίκου Γρίτση
ξεκαρδιστικά και συγκινητικά.
Δημόσιες Σχέσεις - Προβολή:
TOC-TOC Μια παράσταση
Μαργαρίτα Δρούτσα 6942065888,
…ψυχοθεραπεία!!!!!
mdroutsa@gmail.com
Οργάνωση Περιοδείας:
Χρόνος-Δράσεις πολιτισμού
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΑ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

Η Αγία Ευκαρπία

Κρήτη. 1964. Μια οικογένεια προσφύγων
από το Ουσάκ της Μικράς Ασίας. Χρόνια
μετά τον ξεριζωμό της προσφυγιάς, ο
θάνατος της μάνας, Ευκαρπίας, πάνω στη
γέννα της μικρής κόρης, αποστραγγίζει την
Παίζουν οι ηθοποιοί:
υπόλοιπη οικογένεια από κάθε πίστη και
θέληση για ζωή και οι σχέσεις μέσα σε αυτήν
Χριστίνα Αππανά, Γεωργία Γαλλιάκη,
μετατρέπονται
σε σχέσεις θύματος- θύτη. Ο
Μάνος Κανδιλάκης, Μποτόνης Μποτονάκης,
δυνατός
κατά
του
αδυνάτου. Τεταμένη είναι
Διονύσης Ξενικάκης, Αντώνης Ρισσάκης
η
ατμόσφαιρα
και
κλιματολογικά
αφού τον
Κείμενο/ Σκηνοθεσία:
καύσωνα του καλοκαιριού έχει διαδεχθεί
Ελβίνα Μποτονάκη
ένας άνυδρος και ξηρός χειμώνας με αποΠρότυπη Μουσική Σύνθεση:
τέλεσμα τον φόβο της επικείμενης πείνας
Hior Chronik
αφού η γη παραμένει ξηρή και άκαρπη. ΠαΣκηνικά:
ράλληλα μια εξιστόρηση της εκατοντάχροΆννα Γαλερού
νης θείας για την θανούσα μάνα, φέρνει στο
Κοστούμια:
φως μνήμες από τις οποίες η μικρή κόρη
Καλλιόπη Τσιμπισκάκη
της οικογένειας αντλεί τέτοια δύναμη και
πίστη που όλα ξεφεύγουν της ρεαλιστικής
Παραγωγή: ΛΥΚΟΦΩΣ
τους υπόστασης και εκρήγνυνται προς όλες
Α.Μ.Κ.Ε.
τις κατευθύνσεις αφήνοντας ένα μοναδικό
και θαυμαστό αποτύπωμα.
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 12€ (Γενική είσοδος), 10€ (Προπώληση)
8€ (Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ)

Η παράσταση διερευνά τη θαμμένη στην
άγονη γη πίστη και αποτελεί μια μνεία στη
Μάνα. Στη γενεσιουργό δύναμη. Στην αρχή
των πάντων. Στην Ευκαρπία.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΤΡΙΤΗ

Nατάσσα
Μποφίλιου

21:30

ΛΟΦΟΣ ΦΟΡΤΕΤΖΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 13€ (Γενική είσοδος)
(θα ισχύσουν ειδικές τιμές για φοιτητές και παιδιά)

Θέμης Καραμουρατίδης: Ενορχηστρώσεις
Γεράσιμος Ευαγγελάτος: Επιμέλεια Προγράμματος

«Ελληνικά διάφορα» Βεράντα 2019!

Ύστερα από την μεγάλη επιτυχία και το
απόλυτο soldout σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο η Νατάσσα Μποφίλιου, ο
Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος
Ευαγγελάτος, κάνουν το σαλόνι τους
υπαίθριο και παρουσιάζουν τα “Ελληνικά διάφορα” σε επιλεγμένους προορισμούς ανά την Ελλάδα!

Μoυσικοί: Θέμης Καραμουρατίδης Πιάνο,
Άρης Ζέρβας Τσέλο, Ακουστική Κιθάρα,
Γιώργος Μπουλντής Κοντραμπάσο, Λάμπης
Κουντουρογιάννης Κιθάρες, Μανώλης
Γιαννίκιος Τύμπανα, Κρουστά, Γιώργος
Καστανός Πνευστά, Σχεδιασμός Ήχου:
Βασίλης Μιχαηλίδης, Ηχοληψία: Γιάννης
Τα «Ελληνικά διάφορα», η νέα παράσταΠαξεβάνης, Αντώνης Ζαχόπουλος,
ση – πρόταση της αγαπημένης τριάδας
Χειρισμός Φώτων: Περικλής
που γοήτευσε το κοινό και άφησε τις
Μαθιέλλης
καλύτερες
εντυπώσεις για την τόλμη
Artwork: Κωνσταντίνος
και
την
αρτιότητά
της, υπόσχεται να σας
Γεωργαντάς, Φωτογραφίες:
προσφέρει
ένα
ξεχωριστό
ταξίδι στη
Τάσος Βρεττός, Digital media
μνήμη και το συναίσθημα, με μια επιagency: “Hume & Margie”,
λογή από τα πιο γνωστά τραγούδια που
Μαργαρίτα Γλυκήαγαπήσαμε
μέσα στα χρόνια.
Βαγγέλης Ορφανίδης
Παραγωγή:
Prospero - Κατερίνα
Σταματάκη

Αυτή η σειρά παραστάσεων - σαν μια
βραδιά στη βεράντα του σπιτιού μας έχει ένα στόχο: να ξαναθυμηθούμε ποιοι
είμαστε και να το τραγουδήσουμε παρέα.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΤΕΤΑΡΤΗ

21:30

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 12€ (Γενική είσοδος), 10€ (Προπώληση)
8€ (άνεργοι και ευπαθείς ομάδες, στην είσοδο του Θεάτρου)
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr

Πήτερ Παν
του J.M. Barrie
«Όλα τα παιδιά μεγαλώνουν,
εκτός από ένα ...»

Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο
καμία
άλλη, έρχεται στο Ρέθυμνο.
Διασκευή - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης
Μια
θεατρική
πανδαισία για όλα
Σκηνικά - κοστούμια: μαγικές σβούρες
τα παιδιά. Ο Δημήτρης Αδάμης,
Kίνηση: Χριστίνα Σουγιουλτζή - Αντιγόνη Λινάρδου
ο αγαπημένος σκηνοθέτης των
(από την ομάδα Κι όμως κινείται)
παιδιών,
σκηνοθετεί αυτή την
Ενορχήστρωση: Γιώργος Κωνσταντινίδης
θαυμάσια,
εφευρετική,
εναέρια θα
Μουσική Επιμέλεια: Δημήτρης Αδάμης
μπορούσαμε να πούμε, παραγωγή
Διδασκαλία τραγουδιών: Ιωάννα Εμμανουήλ,
των «μαγικών σβουρών.
Μάσκες - Κατασκευές: Ιφιγένεια Κωφού,
Φωτισμοί: Γιώργος Φωτόπουλος, Βοηθοί
Πρόκειται για μια σύγχρονη, δυΣκηνοθέτη: Ειρήνη Καλογεροπούλουναμική, μαγευτική, φανταστική
Ρενάτα Τσιούλου, Παραγωγή: μαγικές
παραγωγή που μας οδηγεί σε μια
σβούρες - Επιχειρήσεις Μαροσούλη
Χώρα του Ποτέ που θα μπορούΠαίζουν οι ηθοποιοί: Άρης Βέβης,
σε να είναι καλά κρυμμένη στην
Μικές Γλύκας, Ντέπυ Μοράρη,
καθημερινότητα των παιδιών της
Νεφέλη Οικονόμου, Τάσος
πόλης. Η Χώρα του Ποτέ είναι το
Ράπτης, Κωνσταντίνος
Τώρα. Πρόκειται για ένα εφευρεΤσονόπουλος, Χρυσαλένα
τικό παιχνίδι. Η Χώρα του Ποτέ είΧριστοπούλου, Μαριλίζα
ναι μια παιδική χαρά περιπέτειας.
Χρονέα
Ο «Πήτερ Παν» απευθύνεται σε
Με την φροντίδα
παιδιά
κάθε ηλικίας.
της Ελεονώρας
Διάρκεια:
80΄
Μελέτη.

22

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΠΕΜΠΤΗ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 10€ (Γενική είσοδος), 8€ (Προπώληση)
Προπώληση εισιτηρίων: Περίπτερο πληροφοριών
Δήμου Ρεθύμνης (Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων)

Sankara Magic
“Magic inside”

Ο κορυφαίος illusionist Σανκάρα και η
ομάδα του σε προσκαλούν σε ένα show
ψευδαισθήσεων, στο «Magic inside».

Ο Σανκάρα, ο άνθρωπος που δεν φοβάται
να «παίξει» με τη φωτιά, που καταλήγει
αλώβητος από σπαθιά κι από μαχαίρια, από
πτώσεις, ρισκάρει έχοντας το πλεονέκτημα
του «θάρρους» και της πίστης πως σε έναν
μαγικό κόσμο όλα μπορούν να συμβούν ενώ
δεν φοβάται την απόδραση ή τη δραπέτευση
από τον χωροχρόνο, μεταφέρεται αστραπιαία, εμφανίζεται κι εξαφανίζεται δίχως
να σαλέψει στο ελάχιστο η κόρη του ματιού
σου, δίχως να σκεφτείς, να υποψιαστείς την
επόμενη κίνησή του, διότι είναι εκείνος που
έχει μαντέψει ήδη τις σκέψεις σου, έχει ήδη
διεισδύσει στα έγκατα του νου σου.
Αν πιστεύεις στη μαγεία, ο Σανκάρα και η
ομάδα του σε περιμένουν για ένα ευφάνταστο show ψευδαισθήσεων. Αν δεν πιστεύεις
στη μαγεία, καιρός να διαψευστείς!
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:15

ΛΟΦΟΣ ΦΟΡΤΕΤΖΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€ (Γενική είσοδος)
Οι πόρτες ανοίγουν: 20:15

Eρμηνεύτρια:
Άλκηστις Πρωτοψάλτη
Συμμετέχει ο Γιάννης Μαθές.

Άλκηστις
Πρωτοψάλτη

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μετά από έναν
δυνατό καλλιτεχνικό χειμώνα στη μουσική
σκηνή του Gazarte - με τρεις συνεχόμενες
παρατάσεις και διθυραμβικές κριτικές - θα
ταξιδέψει την «Σε απευθείας σύνδεση» με
το κοινό της, η διαχρονική ερμηνεύτρια μαζί
με πέντε ταλαντούχους σολίστες μουσικούς, θα μοιραστεί μαζί μας μία από τις πιο
επιτυχημένες φετινές παραστάσεις!

Mουσικοί:
Θωμάς Κοντογεώργης:
Πιάνο / Ενορχηστρώσεις:
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα - αποκάλυψη,
Πέτρος Βαρθακούρης: Mπάσο,
στο οποίο η ροκ διάθεση, η ανεξάντλητη
Παντελής Ντζιάλας: Κιθάρα,
ενέργεια και ο πηγαίος αυθορμητισμός της
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος:
ορμητικής και αεικίνητης Άλκηστης ΠρωτοΤρομπόνι,
ψάλτη εναλλάσσονται με εξαιρετικές ακουΚώστας Μυλωνάς: Κρουστά
στικές στιγμές, που γαληνεύουν την ψυχή
Επιμέλεια Ήχου:
μας. «Σε απευθείας σύνδεση», ένα κρεσέντο
Ζαχαρίας Σταμούλος
χαράς, με ιδιαίτερες εκπλήξεις όπου αποΦωτισμοί:
λαμβάνουμε με τη μοναδική Άλκηστη ΠρωΔημήτρης Λάιος
τοψάλτη να ερμηνεύει τα ωραιότερα τραγούδια της, που αποτελούν σταθερή αξία
στο χρόνο, αλλά και το νέο της υλικό,
επιβεβαιώνοντας πως η αγάπη μας για εκείνη θα κρατήσει αιώνια! Συμμετέχει ο ταλαντούχος τραγουδοποιός Γιάννης Μαθές.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ

21:30

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€ (Γενική είσοδος), 13€ (Προπώληση)
Σημεία προπώλησης: Περίπτερο πληροφοριών Δήμου
Ρεθύμνης (Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων) - Bankery Fraoules - Public - Ticketservises.gr

Άντ. Λονγκ, Τζ. Ουίνφιλντ, Ντ. Σίνγκερ

Απόψε,
ολόκληρος
ο Σαίξπηρ!

Μετάφραση - σκηνοθεσία:
Κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά!
Δημήτρης Μυλωνάς
Σκηνικά - κοστούμια: Ειρήνη Πετράκη
Ο ξακουστός μας θίασος, ένας θίασοςπουΦωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης
ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπο, για τον
Μουσική: Παύλος Κατσιβέλης
άνθρωπο που αγαπάει το θέατρο αλλά η
οικονομική στενότητα δεν του επιτρέπει
Επιμέλεια κίνησης: Χρυσηίς
να παρακολουθήσει πολύ θέατρο, -πολύ;
Λιατζαβίρη
Καθόλου θέατρο, ούτε απ’ έξω δεν περΒοηθός σκηνοθέτη:
νάει-, ο θίασος μας λοιπόν έρχεται με μια
Μαρία Σιαμάτρα
ανεπανάληπτη προσφορά: με την αγορά
Παίζουν: Δημήτρης
ενός εισιτηρίου, -καλά ακούσατε!-, θα αποΜακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος,
λαύσετε
και τα 37 έργα του Σαίξπηρ στη μια
Σταύρος Σβήγκος
και μοναδική παράστασηΑπόψε, ολόκληρος
ο Σαίξπηρ! Η νέα γενιά καταξιωμένων κωμικών (Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Σταύρος Σβήγκος), αναμετράται με
τα άπαντα του Σαίξπηρ και τα δίνει όλα επί
σκηνής: καταιγιστικός ρυθμός, εναλλαγές
ρόλων, αστείρευτος αυτοσχεδιασμόςοδηγούν σε μιααπολαυστική εμπειρία απίστευτου γέλιου για όλη την οικογένεια!
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€ κανονικό 10€ μειωμένο (άνεργοι, πολύτεκνοι,
φοιτητικά, ΑμεΕΑ και παιδιά έως 12 ετων)

Οι κάτω
απ’ τ’ αστέρια

Τέλη των 80ς, αρχές των 90ς.

Η Μένια και ο Νικολής πάνε μαζί
σχολείο, γίνονται αχώριστοι, ονειΚείμενο: Τηλέμαχος Τσαρδάκας
ρεύονται, μεγαλώνουν, κάνουν έρωΕρμηνεία - Σκηνοθεσία:
τα, ερωτεύονται «για πάντα».
Λίλα Μπακλέση,
Κωνσταντίνος Μπιμπής
Μια ιστορία αγάπης και ενηλικίωσης,
Συνεργασία στη σκηνοθεσία:
γεμάτη συγκίνηση και χιούμορ, τρυΆρτεμις Γρύμπλα
φερότητα και απόρριψη, σύγκρουση
Σκηνικά: Αντώνης Χαλκιάς
και νοσταλγία.
Φωτισμοί: Σεσίλια
Τσελεπίδη
Μια αναμέτρηση ενός μεγάλου εγκλωΔ/νση Παραγωγής:
βισμένου έρωτα, με φόντο την κοιΛευτέρης
νωνία ενός μικρού νησιού και την
Πλασκοβίτης
ξέγνοιαστη εποχή της αθωότητας.
Παραγωγή: K2L
ΑΛΦΑ-ΙΔΕΑ
Ε.Ε
Διάρκεια:
70 λεπτά
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΑ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

Αστρογέννητος
Μουσικοθεατρική παράσταση

Τα παραμύθια είναι κάτι περισσότερο από
αληθινά και ανασαίνουν κάθε φορά που οι
λέξεις και οι ιστορίες τους ταξιδεύουν από
Παιδική Χορωδία Δήμου Χανίων
χείλη σε χείλη. Ανασαίνουν κάθε φορά που
Συντελεστές:
χτυποκάρδια χαράς, αγωνίας, λύπης συγκιΛιμπρέτο: Αρίστη Συντυχάκη,
νούν ψυχές μικρών και μεγάλων. Οι ήρωες
Μουσική: Νίκος Περάκης,
τους ξυπνούν όσα κοιμούνται μέσα μας και
Σκηνοθεσία / Κίνηση:
τα ζωντανεύουν γιατί μιλάνε στην καρδιά
Μαρία Μυρωτή - Μαρία Παϊζη,
μας, γιατί λένε αλήθειες. Ο» ΑστρογέννηΣκηνικά / Κοστούμια: Λαμπρινή
τος» με συνοδοιπόρους τα παιδιά της «ΠαιΜποβιάτσου, Video Projections:
δικής χορωδίας του Δήμου Χανίων,νεράιΛαμπρινή Μποβιάτσου-Γιάννης
δες και ξωτικά, σ’ ένα ταξίδι ζωής ψάχνουν
Γιαννικάκης, Φωτισμός: Γιάννης
να βρουν αλήθειες κι αγωνίζονται το δίκιο
Γιαννικάκης, Ήχος: Μανώλης
ξανά να βασιλέψει. Μουσικές, τραγούδια
Παπαδάκης, Αφίσα: Scripta
και παιδιά με αστείρευτο κέφι, με αξιοθαύΠλήκτρα: Αφροδίτη Μητσοτάκη
μαστο πείσμα και κουράγιο μπροστά στις
Πιάνο /Διεύθυνση:
δυσκολίες του εγχειρήματος ,δίνουν πνοή
Νίκος Περάκης
στον «Αστρογέννητο» και στήνουν μια
Επιμέλεια Συντονισμός:
υπέροχη μουσικοθεατρική παράσταση.
Σύλλογος Γονέων και
Σαν άριστοι ταξιδευτές τα παιδιά, δοκιΦίλων Παιδικής
μάζουν,
γνωρίζουν τα όριά τους, μαζεύΧορωδίας Δ.
ουν
εμπειρίες
και φωτίζουν το δρόμο της
Χανίων
αγάπης, της αλήθειας, της καλοσύνης, σαν
τον μόνο άξιο να ταξιδευτεί. Μιμητές τους
ας γίνουμε όλοι.
Είσοδος ελεύθερη με κουτί εθελοντικής εισφοράς
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΤΡΙΤΗ

21:30

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

Η είσοδος είναι ελεύθερη με κουτί εθελοντικής εισφοράς
για τα έξοδα των παραστάσεων

Σκηνή: η Εφηβική Χορωδία του Δήμου Χανίων
καθοδηγούμενη από την Μ. Μυρωτή

“Love me do”
Beatles
του J.M. Barrie
Αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει κάποιος που
δεν ξέρει την λέξη «Μπητλς» ή που δεν έχει
ακούσει έστω και ένα τραγούδι τους…

Το έργο «LOVE ME DO» έχει σκοπό με ένα
Σκηνοθεσία: Μ. Παΐζη
απλό
λιμπρέτο των Πολ. Κουτσάκη και Γ. ΚαΧορογραφία: Γ. Σφυράκη
λούτση σαν όχημα να φέρει κοντά μας την
Σκηνικά: Λ. Μποβιάτσου
θρυλική εκείνη εποχή.
Κουστούμια: Μ. Τσουρουνάκη
Video Projections: Λαμπρινή
Η διασκευή των τραγουδιών των Beatles
Μποβιάτσου και ο Γιάννης Γιαννικάκης
για χορωδία δεν ήταν εύκολη δουλειά! Αλλά,
Φωτισμός: Γιάννης Γιαννικάκης
όπως σε κάθε περίπτωση μιας μεταφοράς
Ήχο: Μανώλης Παπαδάκης
οποιασδήποτε ιδέας από την μια μεριά κάτι
χάνεται, από την άλλη όμως κάτι κερδίζεται!
και ο Γιάννης Λύκος.
Το κέρδος εδώ είναι ηθικο-παιδαγωγικό: διαΠιάνο συνοδεύει
σκευάζοντας τα τραγούδια αυτά, τα έφερα
ο Νίκος Περάκης.
κοντά στα παιδιά με την πολύτιμη για αυτά
Αφίσα:
εμπειρία να τα τραγουδήσουν και να αισθανΒασίλης Πιτσώνης
θούν λιγάκι σαν αναδημιουργοί των Beatles!
Scripta
Η εμπειρία της γραφής, όσο και της αποτύπωσης της στις φωνές της Εφηβικής Χορωδίας
ήταν πηγή μεγάλης χαράς για μένα. Όπως επίσης πολύτιμη για μένα είναι και η ικανοποίηση
να βλέπω και να αισθάνομαι στα πρόσωπα και
στις φωνές των παιδιών την δικιά τους χαρά.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΤΕΤΑΡΤΗ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 20€ (Γενική είσοδος), 17€ (Προπώληση)
Προπώληση μέσω viva.gr

Βερβερίτσα

θηλυκό, μικρό θηλαστικό της οικογένειας των σκίουρων… ή αλλιώς
μια παράδοξη ιστορία καθημερινής
τρέλας!

Μία βερβερίτσα γίνεται η αιτία για μία
Κείμενο-Σκηνοθεσία: Νίκος Μουτσινάς
σειρά αστείων και τρομοκρατικών
Πρωταγωνιστούν: Νίκος Μουτσινάς,
γεγονότων που συμβαίνουν στον
Μαρία Σολωμού, Ματίνα Νικολάου,
Μενέλαο Φονιά (Νίκο Μουτσινά) και
Φανή Γεωργακοπούλου, Στέλλα Ρουσάκη
τη γυναίκα του Άννα- Μαρίζα Φονιά
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας
(Μαρία Σολωμού).
Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου
Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου
Το ζευγάρι, μετά από πολλές συνεδρίΧορογραφία: Χριστίνα Φωτεινάκη
ες σε σύμβουλο γάμου, αποφασίζει να
Βίντεο: Κάρολος Πορφύρης
πάει στα γενέθλια της αδελφής του
Βοηθός Σκηνοθέτη:
Μενέλαου και χάνεται σε ένα δάσος.
Αναστασία Μανιάτη
Στην προσπάθεια να βρουν τον δρόμο
Φωτογραφίες: Νίκος Ζήκος
της επιστροφής, χτυπάνε με το αυτοArtwork: Κωνσταντίνος
κίνητό τους τη Βερβερίτσα στη μέση
Γεωργαντάς
του πουθενά και το μόνο που βρίσκεται
κοντά τους είναι το σπίτι της ΑινχόνΠαραγωγή:
χεν (Ματίνα Νικολάου), που ζει με τις
PEOPLE
αδελφές της: την Αινχόνχεν (Φανή ΓεENTERTAINMENT
ωργακοπούλου) η οποία είναι μουγκή
GROUP
και την Αινχόνχεν (Στέλλα Ρουσάκη) η
οποία είναι τυφλή ! Θα καταφέρουν να
βγουν από το σπίτι ζωντανοί;
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΠΕΜΠΤΗ

21:30

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 10€ (Γενική είσοδος), 7€ (Προπώληση-Μειωμένο)

Η

Γυναικοκρατία
Δημητρίου Βυζάντιου

Στην κωμωδία «Η ΓυναικοΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
κρατία» ο πρωτουργός του
Καρμπαδάκη Ελένη, ΣΚΗΝΙΚΑ: Κανδανολέων Ευτύχης νεοελληνικού θεάτρου Δ. Κ.
Μπουζάκης Απόστολος
Βυζάντιος (1790-1853) σαΣΚΙΤΣΟ: Πατούρας Γιάννης
τιρίζει εκπληκτικά όχι μόνο
ΔΙΑΝΟΜΗ (με σειρά εμφάνισης):
τη γλωσσική ασυνεννοησία
Φανώ: Καρμπαδάκη Ελένη
που κυριαρχούσε στο νεοσύΑντζουλής: Κανδανολέων Ευτύχης
στατο ελληνικό κράτος μετά
Μυρσίνη: Κανιτσάκη Γιούλα
την Επανάσταση του 1821,
Χρύσω: Κυριακοπούλου Εμμανουέλλα
αλλά κυρίως τα ήθη και τη
Μάρω: Ανδρεαδάκη Φρόσω
χαλάρωση αυτών που παΜπίτζω: Αθανασοπούλου Έλενα
ρατηρούσε στις γυναίκες της
Τζαπούνης: Μπουζάκης Απόστολος
εποχής του, τις τάσεις, τις νοΜαζέτος: Σγουράκης Νεκτάριος
οτροπίες, τις συμπεριφορές
Καρτέλος: Μπομπολάκης Αντώνης
και τους επηρεασμούς των
Μπαλούλος: Αθανασόπουλος Νάσος
Ελλήνων της ταραγμένης και
Ζαμπακιά: Βιγλάκη Ελένη
μεταβατικής εκείνης εποχής.
Χορός Γυναικών: Ανδρουλάκη
Είναι η περίοδος της μισητής
Κατερίνα, Κανελλοπούλου
για τον Ελληνικό λαό ΒαυαΚατερίνα, Καπνισάκη
ροκρατίας. Όπου η Ελλάδα
Αθηνά, Καποκάκη Μαρία,
μάταια αναζητά την ταυτότηΚαραβασιλειάδη Ντένια,
τά της μιμούμενη τα ευρωΜπουμπόναρη Φανή,
παϊκά πρότυπα της εποχής.
Τσόντου Χρύσα.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:30

ΛΟΦΟΣ ΦΟΡΤΕΤΖΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€ (Γενική είσοδος), 13€ (Προπώληση)
Προπώληση εισιτηρίων: Περίπτερο πληροφοριών
Δήμου Ρεθύμνης (Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων)
Ηλεκτρονική προπώληση: Ticketplus.gr

Γλυκερία - Μελίνα Ασλανίδου
Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30
Διοργάνωση: Γέφυρα Πολιτισμού 440

Γλυκερία Μελίνα Ασλανίδου

«Όπου με πας, σε πάω...»

Οι δύο σπουδαίες και χαρισματικές ερμηνεύτριες Γλυκερία & Μελίνα Ασλανίδου, σε μία
κορυφαία μουσική συνάντηση επί σκηνής! Θα
παρουσιάσουν ένα ξεχωριστό, αυθεντικό, και
ιδιαίτερα ψυχαγωγικό πρόγραμμα, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, αλλά και αγαπημένα
τραγούδια – σταθμούς σημαντικών Ελλήνων
δημιουργών.

Η Γλυκερία, παραμένει για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες στην πρώτη γραμμή, σφραγίζοντας με τις αψεγάδιαστες ερμηνείες της πολλά
και απαιτητικά είδη του ελληνικού τραγουδιού.
Στις ζωντανές της εμφανίσεις ξεσηκώνει και
ενθουσιάζει το κοινό με τα τραγούδια της και
δίνει μοναδικό παλμό με τις επιτυχίες της.
Η Μελίνα Ασλανίδου είναι μια από τις πιο γνωστές και αγαπημένες ερμηνεύτριες του λαϊκού
και έντεχνου τραγουδιού. Η μοναδική χροιά της
φωνής της μαγεύει το κοινό και τα τραγούδια
που έχει τραγουδήσει έχουν αγαπηθεί και τραγουδηθεί από τον κόσμο, ενώ τα περισσότερα
από αυτά αποτελούν πραγματικά διαχρονικά
διαμάντια του σύγχρονου ρεπερτορίου.

6

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ
ΕΡΩΦΙΛΗ

Βασίλειος Τζήκας
Από Βορρά προς Νότο» ένα μουσικό ταξίδι

Ο Βασίλειος Τζήκας είναι ένας πολυοργανοπαίχτης και
μουσικοσυνθέτης. Απο πολύ μικρή ηλικία έπαιζε κρουστά
πάνω σε πέτρες και ξύλα, ακούγωντας τους ήχους των
ρυακιών και του ανέμου στους πρόποδες του Ολύμπου. Η
Μουσική σύνθεση - Παραγωγή:
αναζήτηση των ήχων της ζωής, τον οδήγησε στο νησί της
Βασίλειος Τζήκας
Κρήτης. Ως σπουδαστής, έμαθε να δημιουργεί τον βέλτιστο ήχο, να συνδυάζει φωνή και όργανα και να ακούει την
έκφραση των πολλών διαφορετικών ιδεών και αντιλήψεων των ανθρώπων. Ο ίδιος ίδρυσε τα πρώτα του μουσικά συγκροτήματα και με την οικογένειά του ταξίδεψε στη
Γερμανία, έμαθε να αγαπά, να χάνει και να ξαναβρίσκει το
Βερολίνο. Το 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ «Aπosmos». Ένα μείγμα νοσταλγίας και λαχτάρας, όπου ο θυμός και η μοναξιά παίζουν με την αγάπη.
Κινηματογραφικά τραγούδια τυλιγμένα στον πολιτιστικό
μανδύα των παιδικών του χρόνων. Για το έργο του αυτό
του απονεμήθηκε η πρώτη θέση στα «Γερμανικά Βραβεία
Τραγουδιού». Και τώρα επιστρέφει. Και πάλι πολύ μικρός
και στην αρχή, και πάλι σε αναζήτηση - σε αναζήτηση των
ήχων της ζωής ανυπομονώντας να το μοιραστεί. To 2019
ξεκινά την πρώτη του σόλο περιοδεία «Από Βορρά προς
Νότο» - ένα μουσικό ταξίδι. Με τη βοήθεια των μουσικών
οργάνων του, τη φωνή του και με την τεχνική υποστήριξη
«Loop Station», θα παρουσιάσει ζωντανά τα νέα του ορχηστρικά κομμάτια. Τι είναι η μουσική του; Η μουσική του είναι η έκφραση της ψυχής του. Πρωτότυπη και εκφραστική.
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 5€ (Γενική είσοδος)

Πώληση εισητηρίων την ημέρα της παράστασης
στην είσοδο του θεάτρου

7

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€ (Γενική είσοδος), 13€ (Προπώληση)
Προπώληση εισιτηρίων: Περίπτερο πληροφοριών
Δήμου Ρεθύμνης (Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων)
Ηλεκτρονική προπώληση: Ticketplus.gr

Σίρλεϋ Βαλεντάιν η ΜΠΕΣΥ ΜΑΛΦΑ
Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Η γλυκόπικρη κωμωδία

Shirley Valentine
του Willy Russell
ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αλέξανδρος Ρήγας παρουσιάζει την γλυκόπικρη κωμωδία του Willy Russell, «Σίρλεϋ Βαλεντάιν».

Η Βρετανίδα Σίρλεϋ είναι μια γυναίκα λίγο μετά
τα 50, μάνα δύο παιδιών που έχουν τη δική τους
πλέον ζωή και σύζυγος ενός άνδρα που η σχέση
τους χάθηκε κάπου στην πορεία των χρόνων.
Ένα ταξίδι στην Ελλάδα, ένα τραπεζάκι μπροστά στη θάλασσα, ένα αγιόκλημα και μια... αναπάντεχη γνωριμία, θα συνθέσουν το σκηνικό
της δικής της επανάστασης απέναντι σε όσα την
καταπίεζαν.
Πόσο όμως θα κρατήσει αυτή η επανάσταση; Θα
καταφέρει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της
με το μέσα της και τους δικούς της ανθρώπους;
Και τελικά, υπάρχει δεύτερη ευκαιρία στη ζωή;
Ένα έργο γεμάτο συναίσθημα, γέλιο, συγκίνηση
και απρόοπτα...

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ καλοκαιρινής περιόδου 2019

CONTEMPORARY ART MUSEUM OF CRETE
EXHIBITION PROGRAM for summer period 2019

28 Ιουνίου - 27 Οκτωβρίου 2019
June 28 - October 27, 2019

Blind Date εκδοχές πολιτισμικής ιθαγένειας / versions
of artistic citizenship. Επιμέλεια: Αντώνης Βολανάκης /
Curatorial concept: Adonis Volanakis. Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης Κρήτης, Μεσολογγίου 32, παλιά πόλη, Ρέθυμνο
Contemporary Art Museum of Crete, Mesologgiou 32, old
town, Rethymno. photo credit: LefterisKanakakis

Ιούλιος - Οκτώβριος 2019 / July - October2019

Eric Giovon: Creative varieties
Επιμέλεια: Ελευθέριος Οικονόμου / Curatorial concept:
Eleftherios Ikonomou
Τζαμί Ιμπραήμ Χαν - Φορτέτσα, Ρέθυμνο / Imprahim Han
Mosque - Fortezza, Rethymno
Photo credit: Eric Giovon

Νοέμβριος 2019 - Μάρτιος 2020
November 2019 - March 2020

Μεσογειακό Φεστιβάλ Φωτογραφίας 2019 -2020 / Med
photo Festival 2019 - 2020. Μία έκθεση συνδιοργάνωση
του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης και της KOLEKTIV8
/ An exhibition organized by the Contemporary Art Museum
of Crete and KOLOKTIV8 / Μουσείο ΣύγχρονηςΤέχνης Κρήτης, Μεσολογγίου 32, παλιάπόλη, Ρέθυμνο / Contemporary
Art Museum of Crete, Mesologgiou 32, oldtown, Rethymno

Μεσολογγίου 32, Ρέθυμνο
Mesologgiou 32 str. Rethymno
T: +30 28310 52530
E-mail: info@cca.gr
www.cca.gr
1-20 Οκτωβρίου 2019/ 1-20 October 2019

Unfrozen Education - Or How To Relearn
Επιμέλεια: ΓιώταΤσότρα & ΔήμητραΧαραμαντάς
Curatorial concept: Yiota Tsotra& Dimitra Charamandas
Συνδιοργάνωση έκθεσης: Μουσείο της Εκπαίδευσης Xeniseum,
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας / An exhibition organized
by: Museum of Education Xeniseum, University of Crete Contemporary Art Museum of Crete - Athens School of Fine Arts
Κτίριο παλαιού Λιμεναρχείου, Τζαμί Καρά Μουσά Πασά, Ενετικός
Ναός Αγίας Σοφίας, Αίθουσα Πυροβολικού - Φορτέτσα, Ρέθυμνο /
Old Building of Port Authority, Kara Moussa Pasha Mosque, Aghia
Sophia Venetian Church, Artillery Building - Fortezza, Rethymno

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2019
October - December 2019

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνέδριου The Mediterranean of the
artists που διοργανώνει το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ρεθύμνου, συνδιοργάνωση έκθεσης του Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης Κρήτης με το Ι. Μ. Σ. Ρεθύμνου. / Within the International
Conference. The Mediterranean of the Artists of the Intitute of
Mediterranean Studies, FO.R.T.H.,an exhibition will be realized by
the Contemporary Art Museum of Crete in cooperation with the
FO.R.T.H. Επιμέλεια: Μαρία Μαραγκού / Curatorial concept: Maria
Marangou. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ιωάννου Μελισσινού
130 &Νικ. Φωκά - Ρέθυμνο / Institute for Mediterranean Studies,
Ioannou Melissinou 130 & Nik. Foka - Rethymno
Photo credit: Marianne Strapatsakis

“ΕΝΑΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΑ”
ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ (ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ) ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ

Καθημερινά κάτω από έναν ουρανό γεμάτο αστέρια, συντροφιά με τα μεγαλύτερα αστέρια του
παλιού ελληνικού κινηματογράφου, σας περιμένουμε για βραδιές γεμάτες νοσταλγία, ήχους
ξεχασμένους και άρωμα άλλων εποχών... στον κινηματογράφο Αστέρια από Δευτέρα 15 Ιουλίου μέχρι Κυριακή 20 Ιουλίου 2019. Ώρες προβολής 21.30. Κάθε βράδυ και ένας ξεχωριστός
περίπατος στο νοσταλγικό χθες της πόλης μας.

Πρόγραμμα προβολών ταινιών (ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ)
1. Δευτέρα 15 - 7 - 2019 Η Αρχόντισσα και Ο Αλήτης(1968)
Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος, Σενάριο: Λάκης Μιχαηλίδης, Μουσική: Νίκος Μαμαγκάκης.
2. Τρίτη 16 - 7 - 2019: Μια ζωή την έχουμε. (1958)
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Γιώργος Τζαβέλλας, Μουσική: Μάνος Χατζηδάκις.
3. Τετάρτη 17 - 7 - 2019 : Η Βίλλα των οργίων. (1964)
Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος, Σενάριο: Γεράσιμος Σταύρου, Μουσική: Γιώργος Μουζάκης.
4. Πέμπτη 18 - 7 - 2019: Ο Ξυπόλητος Πρίγκηπας 1966
Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης, Σενάριο: Γιάννης Δαλιανίδης, Μουσική: Μίμης Πλέσσας.
5. Παρασκευή 19 - 7 - 2019: Ένα κορίτσι για δύο (1963).
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Γιάννης Δαλιανίδης, Μουσική: Μίμης Πλέσσας.
6. Σάββατο 20 - 7 - 2019: Η γυναίκα μου τρελάθηκε (1966).
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Νικολαΐδης, Σενάριο: Νίκος Τσιφόρος, Πολύβιος Βασιλειάδης.
Μουσική: Κώστας Καπνίσης
7. Κυριακή 21 - 7 - 2019 Ο φίλος μου ο Λευτεράκης. (1963)
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Αλέκος Σακελλάριος, Μουσική:Γεράσιμος Λαβράνος.

7ο Διεθνές Φεστιβάλ Τάνγκο Ρεθύμνου “A los Amigos” 28/8 - 1/9, 2019
7th International Tango Festival of Rethymno “A los Amigos” 28/8 - 1/9, 2019
Όπως κάθε χρόνο το Ρέθυμνο μεταμορφώνεται
για 5 μέρες σε μητρόπολη του Τάνγκο!
4 ζευγάρια επαγγελματιών χορευτών από την Αργεντινή, κορυφαίων στο είδος
τους, καταξιωμένοι διεθνώς djs, ζωντανή ορχήστρα και εραστές του χορού από 36
χώρες δίνουν το ετήσιο ραντεβού τους στο Ρέθυμνο για ένα από τα πιο δημοφιλή
φεστιβάλ του είδους στον κόσμο! To A los Amigos Tango Festival vol. 7*
*Υποψήφιο στις κατηγορίες “Καλύτερου Φεστιβάλ” & “Καλύτερου Διοργανωτή”
στα φετινά “Όσκαρ” του τάνγκο στην Αργεντινή.
Πληροφορίες - εγγραφές: www.a-los-amigos.com
Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Tango Cultural

Each year Rethymno becomes an International
metropolis for Tango!
4 top-notch couples of professional dancers from Argentina, world renown djs,
a live orchestra, and tango lovers from 36 countries they all give their annual
appointment in Rethymno for what has become one of the most popular tangoevents worldwide! The A los Amigos Tango Festival vol. 7*
*Nominated in the categories “Best Festival” & “Best Organiser” in this year’s
Premios Tango ceremony in Argentina.
Info-registrations: www.a-los-amigos.com
Org. by: the non-profit Association “Tango Cultural”

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
• Έκθεση στο Πυροβολικό του Ποθουλάκη Μάρκου

Στην καρδιά του καλοκαιριού, στο σημείο αναφοράς της πόλης, το φρούριο Φορτέτζας Ρεθύμνου στην αίθουσα
πυροβολικού θα φιλοξενηθεί η καλοκαιρινή έκθεση του Ποθουλάκη Μάρκου με έργα papier mache και χειροποίητο
κόσμημα από μία πλούσια και ιδιαίτερη ποικιλία λίθων.
Η έκθεση θα διαρκέσει από Δευτέρα 8/7/19 έως Σάββατο 20/7/19. Ωράριο λειτουργίας 10:00 - 22:00

• Έκθεση στο πυροβολικό του καλλιτέχνη Βαγγέλη Τέρζη
με τίτλο fine Art και διάρκεια από
22 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου 2019.

• Έκθεση ζωγραφικής της Φανής Γαλερού και Ηρώς Ορφανού
με θέμα «παίζω με τα χρώματα»
19/8/19- 5/9/19.
• Γιώργος και Σταύρος Μαζωνάκης 6 Σεπτεμβρίου -14 Σεπτεμβρίου 2019
Στην Αίθουσα Πυροβολικού στην Φορτέτζα Ρεθύμνου από 6 έως 14
Σεπτεμβρίου 2019, οι αδελφοί Μαζωνάκη παρουσιάζουν την αναδρομική
καθώς και τη νέα τους δουλειά στην φωτογραφία, στο σχέδιο και σε
ιδιαίτερες συνθέσεις με ξύλο.

• ΕΥΗ ΤΣΑΝΑ 16 Σεπτεμβρίου - 29 Σεπτεμβρίου 2019

Για τρίτη συνεχή χρονιά διοργανώνεται η ομαδική εικαστική έκθεση “ΤΡΙΑ”.
Τρείς γυναίκες με κοινές αναζητήσεις και κοινά σταυροδρόμια, εκφράζονται μέσα από τα έργα τους εκθέτοντας πορείες ζωής, καταθέτοντας τις αλήθειες τους.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΔΙΑΝΗΣ ΒΕΛΙΓΡΑΝΤΑΚΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΓΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΒΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΘΕΟΥΣ. Η ΘΕΪΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΦΥΣΗΣ.
Αποτελείται από μία σειρά 50 εικαστικών έργων περίπου, δουλεμένα
κυρίως με την τεχνική του λαδιού σε
καμβά που από τη μία, αναδεικνύουν
την χαμένη σύνδεση με τη γή και τις
παραδόσεις και από την άλλη, προσελκύουν με την ζωντανή έκφραση
των προσώπων και των μορφών, την
επανασύνδεση μας με το φυσικό μας
στοιχείο και περιβάλλον.
8-14 Ιουλίου 2019
ΖΩΗ - ΒΕΝΕΤΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
- ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΩΝΤΑΣ –
Έκθεση ζωγραφικής
Από την ανάγκη για δημιουργία ο καλλιτέχνης ωριμάζοντας περνάει στην
ανάγκη της επικοινωνίας. Η πρώτη
ατομική έκθεση της Ζωής - Βενετίας
έπειτα από χρόνια ασταμάτητης δημιουργίας. Επιμέλεια: Αικατερίνη Γιαβρίδη. Ανοιχτά κάθε μέρα 18:00-21:00

ΕΚΘΕΣΗ ΜΝΗΜΕΣ ΓΑΙΑΣ
Η έκθεση «Μνήμες Γαίας - Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO
Ελλάδας - Κύπρου» παρουσιάζει τα εντυπωσιακά γεωλογικά
μνημεία που φιλοξενούν τα Γεωπάρκα της Ελλάδας και της
Κύπρου (Λέσβος, Ψηλορείτης, Σητεία, Βίκος - Αώος, Χελμός
- Βουραϊκός και Τρόοδος), την ομορφιά των τοπίων, τις διεργασίες που σμίλεψαν τα τοπία σε συνάρτηση με το χρόνο και
διαμόρφωσαν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη της ποικιλίας
των σύγχρονων φυσικών οικοσυστημάτων και του πολιτισμού από την προϊστορία μέχρι τις μέρες μας.
Η έκθεση πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου «Γεωτουρισμός στα νησιωτικά Γεωπάρκα» και ακρωνύμιο GEO-IN του
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014 - 2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
9η ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2019
Τα Παιχνιδοκαμώματα σας προσκαλούν σε ένα καλλιτεχνικό
ταξίδι στον χρόνο. Οι μικροί μας ζωγράφοι σας παρουσιάζουν
την ετήσια έκθεση των έργων τους και τηνπρόοδότους. Ταξιδεύουμε στις ηπείρους και στον χρόνο μέσα από μια πληθώρα
καλλιτεχνικών ρευμάτων. Γνωρίζουμε την ιστορία και την
επιρροή σπουδαίων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Πρόσκληση
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚΚΕΚΑΚΗ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πηγής & Αγίου
Δημητρίου, σε συνεργασία με το Δήμο
Ρεθύμνης - Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., σας προσκαλεί
στην ημέρα μνήμης που διοργανώνει
προς τιμήν του αείμνηστου Γεωργίου
Εκκεκάκη.
Μετά το διετές μνημόσυνο το οποίο θα
τελεστεί στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πηγής,
την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019, ο Πολιτιστικός Σύλλογος θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει στην πλατεία του χωριού τμήμα της
προσωπικής συλλογής του αειμνήστου με
φωτογραφικό υλικό από τα παιδικά έως
τα τελευταία χρόνια της ζωής του καθώς
και κάποια από τα έργα του.

9, 10 11, 13, 14, 15/07

σχολικό μουσείο

Η θεατρική ομάδα «ΝΙΚΟΣ ΣΚΕΠΕΤΖΗΣ»
του πολιτιστικού συλλόγου Άδελε Αγ.
Παρασκευής παρουσιάζει την θεατρική
παράσταση «Καλώς το!!!» στο Θεατράκι
του Πολιτιστικού κέντρου Κωστής
Γιαμπουδάκης.
Κείμενο - σκηνοθεσία:
Ελβίνα Μποτονάκη.
Μουσική σύνθεση:
Δημήτρης Σπυριδάκης
Σκηνικά:
Αλέξανδρος Ανδρουλάκης
Ώρα έναρξης: 21:00

Την Δευτέρα 22 Ιουλίου στις 7.00 μ.μ. το
Σχολικό Μουσείο του Δήμου Ρεθύμνης
θα πραγματοποιήσει στις εγκαταστάσεις
του στην Αμνάτο την καθιερωμένη μεγάλη ετήσια εκδήλωσή του, η οποία εφέτος
επιγράφεται «Τιμή στον ανώνυμο Κρητικό δάσκαλο».
Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα γίνουν
τα αποκαλυπτήρια σχετικού μνημείου.
Διοργάνωση: Σχολικό Μουσείο, με τη στήριξη του πολιτιστικού συλλόγου Αμνάτου

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
8η ΒΡΑΔΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΥΝΠΟΛΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019ΩΡΑ:20:30 / ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
8 Βραδιά Αλληλεγγύης απο το Σύλλογο
Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου «ΣΥΝΠΟΛΙΣ», την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 και
ώρα 20:30 στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου, με την εθελοντική συμμετοχή:
• του Πέτρου Μαρούλη με το συγκρότημα του, • Θα χορέψει ο Λαογραφικός
Όμιλος «Χοροκρήτες», • Την βραδιά θα
ανοίξει ο Ανδρέας Μπικάκης.
Τα έσοδα θα διατεθούν για τις κοινωνικές δράσεις του Σύνπολις και την ενίσχυση εύαλωτων κοινωνικών ομάδων
και δομών του Ρεθύμνου.
ΕΙΣΟΔΟΣ: 7€, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:5€ (κιόσκι
Δ. Ρεθύμνου πλατεία 4 Μαρτύρων, Agora
Cafe parking Δημαρχείου, Ζαχαροπλαστείο Ν .Ν. Σκαρτσιλάκη Παλιά πόλη).
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ, ΔΩΡΕΑΝ.
η

«Δίνεις Aγάπη Παίρνεις Αγάπη»
ΓΙΟΡΤH ΑΓAΠΗΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓYΗΣ
«Ντροπή στο έθνος που ακόμα δεν κατάλαβε ύστερα από πέντε
αιώνων περπάτημα, πως ο ποιητής του Ερωτόκριτου, αυτός είναι
ο μέγας του ελληνικού έθνους και αθάνατος ποιητής ...»
Κωστής Παλαμάς 1907 «Είναι (η γλώσσα του Ερωτόκριτου), η
τελειότερα οργανωμένη γλώσσα που άκουσε ο μεσαιωνικός και
ο νεότερος ελληνισμός, μια γλώσσα που εκφράζει με σταθερό
χαρακτήρα, την ευαισθησία του κόσμου που τη μιλούσε.»
Γιώργος Σεφέρης Ο Πανελλήνιος Όμιλος φίλων του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη, που εδρεύει στα Ρούστικα, συμμετέχοντας
στους εορτασμούς για το «έτος Ερωτόκριτου», αφιερώνει την
καθιερωμένη ετήσια εκδήλωσή του στο σπουδαίο ποιητικό έργο
του Βιτσέντζου Κορνάρου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Αυγούστου,
8.30΄μμ στα Ρούστικα. Ο Βρετανός νεοελληνιστής και μελετητής
του Ερωτόκριτου David Holton, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Cambridge θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωσή μας,
ενώ για την επίδραση του Ερωτόκριτου στη ζωή και την τέχνη
του τόπου μας θα μιλήσει η Τασούλα Μαρκομιχελάκη, επίκουρη
καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Α.Π.Θ. Στα πλαίσια της
εκδήλωσης, η φιλόλογος Αρχόντισσα Παπαδερού, θα δωρίσει
στον Όμιλο αυτόγραφη επιστολή του Μ.Αναγνωστάκη, ενώ θα
λειτουργεί και μέρος της έκθεσης του Ιδρύματος της Βουλής των
Ελλήνων για τον Μ.Αναγνωστάκη με θέμα: ο Μ. Αναγνωστάκης
και η Κρήτη. Τέλος, ο φυσικός και μουσικός Αλέξανδρος Αγγελάκης, θα αποδώσει μουσικά αποσπάσματα του αριστουργήματος
αυτού της Κρητικής Αναγέννησης.

Ο ιστορικός Παγκρήτιος σύλλογος Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής ιδρύθηκε το 1981 και αριθμεί 560 περίπου μέλη μουσικούς
και τραγουδιστές. Σκοπός του είναι η διάσωση, η διάδοση και η
σωστή προβολή της κρητικής παράδοσης και ο σεβασμός στα ήθη
και έθιμα του τόπου μας. Κάθε χρόνο διοργανώνει συναυλίες και
διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, με μουσικό πρόγραμμα στο οποίο οι καλλιτέχνες παίζουν και τραγουδούν
παραδοσιακά τραγούδια και χορούς της Κρήτης. Την Δευτέρα
19 Αυγούστου ο Παγκρήτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κρητικής
μουσικής τιμά τον Αείμνηστο Μανόλη Κακλή, έναν από τους σημαντικότερους Κρήτες Καλλιτέχνες του 20ου αιώνα και ένα από
τα ιδρυτικά στελέχη του συλλόγου μας. Η τιμητική εκδήλωση θα
γίνει στον δημοτικό κήπο Ρεθύμνης με κεντρικό ομιλητή τον Μανόλη Παπιράκη.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά οι καλλιτέχνες:
Τραγούδι: Γιάννης Κακλής, Λύρα: Ζαχαρίας Μελεσανάκης, Μανόλης Αλεξάκης, Μιχάλης Αλεφαντινός, Κώστας Βερδινάκης,
Κώστας Κακουδάκης, Σήφης Τσουρδαλάκης, Γώργος Βογιατζής
Λαγούτο: Μιχάλης Πετσάκης, Γιώργος Ρεράκης, Κιθάρα: Δημήτρης Κολιακουδάκης, Σπύρος Παπαδάκης, Μπάσο: Μιχάλης
Μαυράκης, Κρουστά: Νίκος Γκαλονάκης. Είσοδος Ελεύθερη. Θα
υπάρχει κυτίο για την οικονομική φιλανθρωπικού ιδρύματος. Με
τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και σε συνδιοργάνωση με τον
Δήμο Ρεθύμνης. Ώρα Έναρξης 9.30 μ.μ.

Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, ακολουθώντας
μια παράδοση 26 χρόνων διοργανώνεται στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου μια βραδιά Αγάπης - Αλληλεγγύης
αφιερωμένη στις αξίες αυτές, καθώς και στα άτομα με
αναπηρία, του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ».
Η εκδήλωση περιλαμβάνει: ΠΛΟΥΣΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΑΡΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
Έναρξη παιδικού προγράμματος στις 17:00 / Έναρξη
προγράμματος ενηλίκων στις 20:30
Τιμή εισόδου: 3€. Τα έσοδα θα διατεθούν στον σύλλογο ”ΑΓΑΠΗ”. Με την φροντίδα των:

και του προσωπικού των ξενοδοχείων Grecotel
στην Κρήτη CRETA PALACE, WHITE PALACE,
AMIRANDES, CARAMEL BOUTIQUE RESORT, MELI
PALACE, CLUB MARINE PALACE, GRAND-LEONIKI
RESIDENCE, PLAZA SPA APARTMENTS, NIKOS
DASKALANTONAKIS FOUNDATION
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ “ΑΓΑΠΗ”

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
1/6 Άδελε - Αγ. Παρασκευή. Εκδήλωση για τους 18 εκτελεσθέντες και 9ος Σαρακείνιος δρόμος θυσίας.

19/7 Ρούστικα. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ρουστίκων διοργανώνει παραδοσιακό πανηγύρι. Καλ9/6 Ρούστικα. Ο αθλητικός σύλλογος ‘Φλόγα Ρουστίκων’ διοργανώνει παραδοσιακό πανηγύρι. λιτέχνες: Δημήτρης και Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά τους. Ώρα: 21:30
Καλλιτέχνης: Μαρτσάκης Αντώνης με το συγκρότημα του. Ώρα : 22:00
20/7 Αρμένοι. Συναυλία με την Πέγκυ Ζήνα στο χώρο του πολιτιστικού συλλόγου. Προπώλη16/6 Άδελε - Αγ. Παρασκευή. Εκδήλωση, κλείσιμο των σχολών με τις δράσεις τους. Χορωδία, ση:12€ ,Τιμή στην είσοδο: 15€. Ώρα: 21:30, Τηλ. Επικοινωνίας: 6975859524
μουσικά όργανα, παρουσίαση θεατρικής ομάδας, χορευτικά.. Πολιτιστικό κέντρο Κωστής Για- 20/7 Κυριάννα. Κρητική παραδοσιακή καντάδα που περιλαμβάνει τον γύρο του χωριού με παραμπουδάκης Είσοδος ελεύθερη
δοσιακά κεράσματα. Καλλιτέχνης: Αλέξανδρος Αγγελάκης. Ώρα: 20:30
27/6 Γάλλος. Παραδοσιακό κρητικό πανηγύρι στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Καλλιτέ- 22/7 Αμνάτος. Το Σχολικό Μουσείο του Δήμου Ρεθύμνης θα πραγματοποιήσει στις εγκαταστάχνες: Γιώργος και Νίκος Στρατάκης. Ώρα: 21:30. Τιμή:15€ με πλήρες μενού.
σεις του στην Αμνάτο την καθιερωμένη μεγάλη ετήσια εκδήλωσή του «Τιμή στον ανώνυμο Κρη29/6 Πρίνος. Χοροεσπερίδα - Κρητική Βραδιά στο Πολιτιστικό Σύλλογο Πρίνου με τους καλλι- τικό δάσκαλο». ‘Ωρα: 19:00
τέχνες Χαλκιαδάκη και Μανωλούδη. Ώρα: 21:30
25/7 Κάστελλος. Παραμονή της Αγίας Παρασκευής: Εσπερινός στο Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής - Αγίου Παντελεήμονα, με παραδοσιακό κέρασμα (βραστό-πιλάφι) στους προσκυνητές.
30/6 Λούτρα. 3ος Αγώνας δρόμου Λούις Τίκας . Διαδρομή Αρκάδι - Λούτρα 10χλμ
30/6 Πηγή - Άγιος Δημήτριος. Ημέρα μνήμης προς τιμήν του αείμνηστου Γεωργίου Εκκεκάκη. 25/7 Χάρκια. Πανηγύρι για τον εορτασμό της Αγίας Άννας με το συγκρότημα του Χάρη και του
Γιώργου Παντερμάκη.
Στην πλατεία του χωριού θα φιλοξενηθεί τμήμα της προσωπικής συλλογής του.
30/6 Σταυρωμένος. Μουσική Βραδιά αφιερωμένη στα ρεμπέτικα τραγούδια από τη χορωδία 27/7 Επισκοπή. Ανήμερα του Αγίου Παντελεήμονα, παραδοσιακό κρητικό πανηγύρι με τον Βατου πολιτιστικού συλλόγου. Υπεύθυνος χορωδίας : Σκεπετζής Γιάννης, Αρμόνιο : Χαλίμ Μάριος σίλη Σταυρακάκη.
27/7 Πρινές. Πανηγύρι Αγίου Παντελεήμονα με το συγκρότημα του Νικόλαου Γωνιανάκη. ΏΡΑ
7/7 Γουλεδιανά. Πανηγύρι Αγίας Κυριακής. Ώρα: 21:00
9, 10, 11, 13, 14, 15/7. Άδελε - Αγ. Παρασκευή. Η θεατρική ομάδα «ΝΙΚΟΣ ΣΚΕΠΕΤΖΗΣ» του 21:30 Τιμή:15€ με ποτό
πολιτιστικού συλλόγου Άδελε Αγ. Παρασκευής παρουσιάζει την θεατρική παράσταση «Καλώς 30/7 Κάστελλος. Πανηγύρι στον αύλειο χώρο του Μοναστηριού της Αγίας Παρασκευής-Αγίου
Παντελεήμονα με κρητική μουσική. Καλλιτέχνες: Γιαννακάκης Γιάννης και Ψαρουδάκης Γιώρτο!!!» στο Πολιτιστικό κέντρο Κωστής Γιαμπουδάκης (Θεατράκι). Ώρα έναρξης: 21:00
9/7 Μυριοκέφαλα. Στο Δημοτικό Σχολείο η διεθνής ομάδα Hippo παρουσιάζει τη διαδραστική γος. Τιμή εισόδου 15 € με πλήρες μενού. Ώρα έναρξης: 21.00

2, 3, 4/08 Άδελε - Αγ. Παρασκευή. 2η έκθεση καλλιτεχνών «Αrt Adele», με ζωγραφική, βιτρό
10/7 Αρχαία Ελεύθερνα. Στο «Θέατρο Δάμακας» η διεθνής ομάδα Hippo παρουσιάζει τη διαδραστική και εικαστικά στο Πολιτιστικό κέντρο Κωστής Γιαμπουδάκης. Ώρες λειτουργίας : 19:00 - 22:00.
2/8 Λούτρα. Κρητικό παραδοσιακό πανηγύρι με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του στο
παράσταση «Το Νησί των Συναισθημάτων», βασισμένη σε μια ιστορία του Χορχέ Μπουκάι.
γήπεδο του χωριού.
10/7 Πρινές. Συναυλία με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Ώρα: 21:30
παράσταση «Το Νησί των Συναισθημάτων», βασισμένη σε μια ιστορία του Χορχέ Μπουκάι.

12/7 Άδελε - Αγ. Παρασκευή. Μεγάλη χοροεσπερίδα με το συγκρότημα του Αντώνη Μαρτσάκη 3/8 Αρχοντική. Μουσικοχορευτική Βραδιά
3/8 Κυριάννα. Συναυλία της Βούλας Στρατάκη στο Νηπιαγωγείο του χωριού. Τιμή: 8€. Ώρα: 21:00
στο Δημοτικό σχολείο Άδελε. Τιμή: 15€ , πλήρες μενού
19/7 - 28/7 Κάστελλος. Ομαδική έκθεση καλλιτεχνών Καστέλλου «Made in Kastellos» Ώρες: 4/8 Αλώνες. Εκδήλωση προς τιμήν του Γκουστάβο Ντουράν για τη ζωή και το ρόλο του στη
παροχή νερού στο χωριό. Ζωντανή μουσική από τη Χιλή και τη Κρήτη. Ώρα: 13:00
11:00 - 13:00 και 19:00 - 22:00

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
4/8 Γεράνι. Μια μέρα χωρίς τροχοφόρα στον κεντρικό δρόμο του χωριού «παίΖΩ κεκλεισμένων 27/8 Καπεδιανά. Παραδοσιακό πανηγύρι. Καλλιτέχνες: Γιώργος και Νίκος Στρατάκης Ώρα: 20:30
των θυρών». Ώρα: 10:30 - 11:30
31/8 Μυσσίρια - Περιβόλια. Παραδοσιακό γλέντι. Καλλιτέχνης: Ανδρέας Μανωλαράκης με το
4/8 Ελεύθερνα. «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ» 3η χρονιά. Περιήγηση αρχαιολογικού και φυσιο- συγκρότημά του. Ώρα: 21:30. Τιμή: 13€
λατρικού ενδιαφέροντος στα μονοπάτια της Ελεύθερνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα: 9:30π.μ. στο 1/09 Άδελε - Αγ. Παρασκευή. Μουσικοχορευτική Εκδήλωση με χορούς από όλη την Ελλάδα,
δημοτικό σχολείο Ελεύθερνας.
Από την ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου Σταυρωμένου στο Πολιτιστικό κέντρο Κωστής Για4/8 Ρούστικα. Ο Όμιλος φίλων ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη σε συνεργασία με τον σύλλογο μπουδάκης. Επιμέλεια: κ. Τίνα Μαμούχα. Είσοδος Ελεύθερη.
μας θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην κάτω πλατεία του χωριού. Ώρα: 20:00
1/9 Σαρακίνα - Κουμπές. Ο πολιτιστικός σύλλογος του Οσίου Νικολάου Κουρταλιώτη διοργα6/8 Καπεδιανά. Κρητικό παραδοσιακό πανηγύρι. Καλλιτέχνες: Δημήτρης και Μιχάλης Κουνάλης. νώνει πανηγύρι προς τιμήν του Οσίου. Καλλιτέχνης: Νίκος Λαγουδάκης με το συγκρότημά του.
Ώρα: 21:00 Τιμή:15€ πλήρες μενού και ποτό.
Ώρα: 20:30.
7/8 Μούνδρος. Παραδοσιακό Πανηγύρι με τους καλλιτέχνες Λευτέρη και Μανούσο Καλλέργη 8/9 Μυριοκέφαλα. Πανηγύρι Παναγίας Μυριοκεφαλίτισσας στον χώρο του πολιτιστικού συλλόγου . Καλλιτέχνες: Λευτέρης Καλλέργης , Μανούσος Καλλέργης και Μιχάλης Ι. Κουνάλης.
και τον Μιχάλη Ι. Κουνάλη. Τιμή:15€. Ώρα 21:00
ο
9/8 Άνω Βαλσαμόνερο. Εκδήλωση «2ο Αγροτικό Πανηγύρι» στη πλατεία του χωριού από τον 2 15ημερο Σεπτεμβρίου Γουλεδιανά. Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο « Ω νύμφαι Γουλεδιανών
Εκπολιτιστικό Σύλλογο Νέων Άνω Βαλσαμονέρου. Καλλιτέχνες: Δημήτρης και Μιχάλης Κουνά- παρόν, παρελθόν και μέλλον»
λης με το συγκρότημά τους. Ώρα: 21:30
9/8 Επισκοπή. Παραδοσιακό Κρητικό Πανηγύρι με τον Αντώνιο Μαρτσάκη
10/8 Αμνάτος. Κρητική χοροεσπερίδα με το συγκρότημα του Γιώργου & Νίκου Στρατάκη στον
αύλειο χώρο του σχολικού μουσείου.
11/8 Ρούστικα. «6ο Κυνήγι θησαυρού Ρουστίκων» βασισμένο στη τοπική ιστορία του χωριού.
Ώρα: 14:00

«Made in Kastellos» 19 - 28 Ιουλίου.
Ομαδική έκθεση καλλιτεχνών Καστέλλου
Ώρες: 11:00 - 13:00 και 19:00 - 22:00

14/8 Γεράνι. Παραδοσιακό πανηγύρι παραμονή της Παναγίας με το συγκρότημα του Γρηγόρη
Παραγιουδάκη. Ώρα: 21:00
15/8 Γεράνι. Παραδοσιακό πανηγύρι ανήμερα της Παναγίας με ζωντανή Κρητική Μουσική
15/8 Κυριάννα. Παραδοσιακό πανηγύρι ανήμερα της Παναγίας στο νέο γήπεδο του χωριού. Ώρα:
21:00. Τιμή: 15€ με πλήρες μενού και ποτό
16/8 Ελεύθερνα. Χοροεσπερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελεύθερνας στην αυλή του Δημοτικού
Σχολείου με τον Χρήστο Τζανιδάκη, τον Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά τους. Ώρα: 21:30
17/8 Παγκαλοχώρι. Παραδοσιακό Πανηγύρι στον αύλειο χώρο της Εκκλησίας του χωριού. Ώρα: 21:30

«Art Adele» 2 - 4 Αυγούστου. 2η έκθεση καλλιτεχνών με ζωγραφική, βιτρό και εικαστικά στο Πολιτιστικό κέντρο Κωστής Γιαμπουδάκης. Λαμβάνουν μέρος: Αλέξανδρος Ανδρουλάκης, Μαρίνα Μαραβελάκη, Άννα Μυριοκεφαλιτάκη, Νίκος Συριανόγλου,
Ελευθερία Συριανόγλου, Μαριλένα Παναρετάκη. Ώρες λειτουργίας: 19:00 - 22:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ:
Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων. Ώρες λειτουργίας 09:00-14:00
Μια ώρα πριν από κάθε εκδήλωση. Τηλ.: 28310 28101
Παρακαλούμε να προσέρχεστε στο χώρο των εκδηλώσεων τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την έναρξη της παράστασης.
Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η μετακίνηση καθισμάτων στους χώρους των εκδηλώ́σεων. Στο χώ́ρο του φρουρίου υπά́ρχει αναψυκτή́ριο.
Παρακαλούμε μην καταναλώνετε τρόφιμα ή αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.
Μετά την έναρξη της παράστασης στο θέατρο Ερωφίλη, δεν ισχύουν οι αριθμημένες θέσεις.
Για την έκδοση φοιτητικών εισιτηρίων, καθώς και για την είσοδο με αυτά στις παραστάσεις,
παρακαλούμε να επιδεικνύετε τη φοιτητική σας ταυτότητα.
Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης λόγω κακών καιρικών συνθηκών, ανωτέρας βίας
κ.τ.λ., οι κάτοχοι θα ενημερωθούν από τον Τύπο για την επιστροφή αντιτίμου του εισιτηρίου τους
ή την τυχόν πραγματοποίηση της εκδήλωσης σε άλλο χώρο.

ADVANCE TICKET SALES AND INFORMATION

MUNICIPAL INFO KIOSK:
Tessaron Martyron Square. 09:00-14:00
FORTEZZA THEATRE EROFILI: One hour prior to each performance. Tel.: 28310 28101
We kindly ask you to come to the area where the performance will take place at least 20
minutes before the performance begins. It is forbidden to move chairs in the event venue where
performances are held. Smoking is strictly prohibited.
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 when purchasing tickets and upon
entering the theatre.
Once performances have begun, seat numbers in the theatre Erofili are no longer valid.
In case of cancellation of a performance due to the weather conditions or other circumstances,
ticket holders will be informed through the Press for the return and reimbursement of their
ticket or the possibility of postponing the performance to another date.

Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για τις τιμές των εισιτηρίων.
Ο υπεύθυνος της κάθε παραγωγής αναγράφεται στους συντελεστές.

