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09.07 - 19.09

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ

2020

Φωτογραφία Εξωφύλλου: Victor Moriyama
(Ευχαριστούμε την Μαρία Ρούση για την πολύτιμη συμβολή της)
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ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 24/07 - 16/08

ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΘΕΑτΡΟ «ΒΑΣΙΛΗΣ τΣΑΓΚΛΟΣ»
Μιλτιάδη Μαντά 22, Μαραθώνας

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Λεωφ. Μαραθώνος & 25ης Μαρτίου, Μαραθώνας

ΑΦΕτΗΡΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - Παραλία τύμβου
Σύλλογος Καρδιτσιωτών, Λεωφ. Δημοκρατίας 49

ΚΑΛΕτΖΙ - Πέτρινο Θέατρο, Αγία Παρασκευή

ΓΡΑΜΜΑτΙΚΟ - Κεντρική Πλατεία

ΒΑΡΝΑΒΑΣ - Ντόρμπερι / Γήπεδο Μπάσκετ / Παραλία

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Θέατρο Πολιτιστικού & Αθλητικού Πάρκου, Λεωφ. Μαραθώνος 196

Κεντρική Πλατεία / Λιμανάκι

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙτΗΡΙΩΝ 
Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Νέας Μάκρης 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
Κτήριο Διοίκησης: 10:00 - 13:00 & Κυλικείο: 17:00 - 21:00 

ΣΑΒΒΑτΟΚΥΡΙΑΚΟ:
Κυλικείο: 10:00 - 13:00 & 17:00 - 21:00

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣτΙΒΑΛ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - Κ.Ε.Δ.ΜΑ

Οινόης 6, 190 07 Μαραθώνας - Λ. Μαραθώνος 196, 190 05 Νέα Μάκρη
Υποκ/μα: Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Νέας Μάκρης «Α. Παπανδρέου»

τΗΛ: 22940 69822, 22940 69800, 22940 69801
EMAIL: kedma@marathon.gr
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ΟΔΗΓΙΕΣ  ΑΣΦΑΛΟΥΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ακροαμάτων, θεαμάτων και παραστάσεων 
σε ανοικτούς χώρους όπως αυτές αναφέρονται στην 

από 23/6/2020 με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΣΠ/312359/1536 
του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Συγκεκριμένα:

• Θα πρέπει να τηρούνται οι μεγαλύτερες δυνατές αποστάσεις 
μεταξύ των θεατών. Πρακτικά, θα πρέπει ανά δύο θέσεις το 
(τρίτο) επόμενο κάθισμα να μην προορίζεται για χρήση, ή να 
προβλέπεται ανάλογη κενή θέση/κενός χώρος.

• Σε περίπτωση ομαδικής κράτησης, ο μέγιστος αριθμός 
ορίζεται στα τέσσερα (4) άτομα με κενή θέση/κενό χώρο από 
την επόμενη κράτηση. 

• το κοινό συστήνεται να φορά μη ιατρική μάσκα και να 
χρησιμοποιεί αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (70%).

• Κατά την είσοδο και έξοδο θα πρέπει να τηρούνται ουρές με 
αποστάσεις 1,5 μέτρου. 

• Η χρήση μη ιατρικής μάσκας από κάθε θεατή κατά την είσοδο 
και μέχρι την τοποθέτηση κάθε θεατή στην θέση του καθώς 
και κατά την έξοδο του, είναι υποχρεωτική.
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Αγαπητοί Δη μότες,
Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε τις επιλογές μας για 
το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2020. Είναι μια συνεύρεση καλλι-
τεχνικών σχημάτων, καταξιωμένων στο χώρο τους, με αντί-
στοιχες ομάδες που απαρτίζουν πολίτες του Δήμου μας.

Οι Σύλλογοι, οι Ενώσεις, οι Φορείς  -όσοι μπόρεσαν εν μέσω 
πανδημίας- δίνουν το δικό τους  χρώμα σ’ αυτές τις εκδηλώ-
σεις, αποτυπώνοντας τις ιδιαιτερότητες  της πληθυσμιακής 
ιδιοπροσωπίας.

Η Μουσική, με το ρεσιτάλ πιάνου του Βασίλη τσαμπρόπου-
λου, τη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρα της 
ΕΡτ, σε μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς και η συνεύρεση 
της έντεχνης - παραδοσιακής μουσικής (Χρίστος τσιαμού-
λης) με την τζαζ (τάκης Φαραζής), είναι οι κορυφαίες στιγμές 
του Πολιτιστικού Καλοκαιριού. το Θέατρο, με την παρουσί-
αση γνωστών Θιάσων και άξιων πρωταγωνιστών. Ο χορός 
αναδικνύεται με τη συμμετοχή των τοπικών Συλλόγων, που 
για άλλη μια φορά, θα παρουσιάσουν τον καλύτερο εαυτό 
τους. 

τέλος, ως Πρόεδρος του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα, 
πρέπει να εξάρω την προσπάθεια των μελών του θιάσου και 
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του σκηνοθέτη τους, οι οποίοι κατάφεραν, παρά τις δυσκολί-
ες, να ανεβάσουν κάποια κείμενα του Ιονέσκο των οποίων η 
επικαιρικότητα είναι συγκλονιστική. Μπορούμε να γίνουμε 
καλύτεροι με την συμμετοχή και τις προτάσεις σας.

Εύχομαι Καλό Καλοκαίρι
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                         

Στέργιος Τσίρκας

Φίλες και Φίλοι,
Παρά τις αντίξοες συνθήκες, τις οποίες όλοι βιώνουμε τα τε-
λευταία χρόνια στη χώρα μας φέτος ήρθε και η πανδημία 
του κορονοϊού, να δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προ-
βλήματα.    
Μέσα σε αυτές τις δυσκολίες  η  Δημοτική Αρχή Μαραθώνα, 
η Κοινωφελής Επιχείρηση και εγώ προσωπικά,  καταβάλαμε 
κάθε προσπάθεια και συνθέσαμε ένα πολιτιστικό πρόγραμ-
μα  το οποίο στοχεύει στο να σας ψυχαγωγήσει και να κάνει 
τα καλοκαιρινά σας βράδια λίγο διαφορετικά. Πάντα σύμφω-
να με τις οδηγίες της πολιτείας για την ασφάλεια όλων μας.
Οι προθέσεις και οι στόχοι μας είναι να αναδείξουμε τις καλ-
λιτεχνικές δυνάμεις της περιοχής, σε συνδυασμό με τα δό-
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κιμα σχήματα και τις καλλιτεχνικές μονάδες του ευρύτερου 
καλλιτεχνικού χώρου.  
Στην προσπάθειά αυτή επιδιώξαμε να συμμετάσχουν και να 
συνεργαστούν, άλλοτε ως σύμβουλοι και άλλοτε ως αρω-
γοί, οι δημότες, οι καλλιτέχνες που ζουν δίπλα μας, αλλά 
και οι Σύλλογοί, τα Σωματεία και οι Φορείς  που εσείς έχετε 
δημιουργήσει. Σκοπός μας είναι η επέκταση αυτής της συ-
νεργασίας.
τι περισσότερο πολύτιμο από τη δημιουργία ενός «τόπου» 
ανοιχτού στην έκφραση, ενός «τόπου» συνάντησης ολοένα 
και περισσότερων συμπολιτών μας που θα συμμετέχουν στη 
Μεγάλη Γιορτή!
Αυτήν την αγωνία του «ενός» που επιχειρούμε να αναπλά-
σουμε σε συνεύρεση της «κοινότητας», απεικονίζει και το 
εξώφυλλο του προγράμματος που έχετε στα χέρια σας.
Αν η κανονικότητα είναι το έρπον, εμείς ζητάμε στο αποκλί-
νον την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή.
Θα κριθούμε από το αποτέλεσμα, τη δική σας συμμετοχή και 
τις δικές σας δημιουργικές προτάσεις για να συνεχίσουμε.
Ευχαριστώ τον Δήμαρχο που μας περιέβαλε με την εμπιστο-
σύνη του, τους πολύτιμους συνεργάτες μου, αλλά κυρίως 
εσάς που αγκαλιάζετε τις εκδηλώσεις μας.

Καλό Καλοκαίρι!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Μανώλης Γεωργάτος
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Όλα τα φυσικά στοιχεία διαλαλούν / την ύπαρξη 
των δυνάμεων που απειλούν τον κόσμο / ποιος όμως 

θα μπορέσει να μετρήσει την ύβρη του ανθρώπου»

Αισχύλου, Χοηφόρες στιχ. 106

Η μεγάλη τέχνη βρίσκεται οπουδήποτε 
ο άνθρωπος κατορθώνει ν’ αναγνωρίζει τον εαυτό του 
και να τον εκφράζει με πληρότητα μες στο ελάχιστο

Οδυσσέας Ελύτης, Εν λευκώ, σελ. 105
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Ο ΡΟΒΙΝΣΩΝΑΣ
ΚΑΙ Ο ΚΡΟΥΣΟΣ  
της Ξένιας Καλογεροπούλου

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑτΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

Η συναρπαστική ιστορία δύο θεότρε-
λων ναυαγών σε έναν κόσμο χαράς, 
ελπίδας και αλληλεγγύης. Δυο ξένοι 
ναυαγούν πάνω σε μια στέγη… στη 
μέση του πουθενά! Καθώς η στάθμη 
του νερού γύρω τους όλο και ανεβαί-
νει αναγκάζονται να ξεπεράσουν τις 
διαφορές τους και μέσα από έντονες 
συγκρούσεις να συνεργαστούν. Ο 
ένας μιλάει ελληνικά κι ο άλλος μία 
ξένη, ακαταλαβίστικη διάλεκτο! Όμως, 
στον μαγικό χώρο του θεάτρου, όπου 
όλα είναι εφικτά, οι δυο τους κατα-
φέρνουν, όχι μόνο να συνεννοηθούν 
αλλά να γίνουν και… φίλοι!

ΜΟΥΣΙΚΗ: 
Διονύσης Σαββόπουλος
ΣΚΗΝ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-
ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ: 
Ηλίας Μπαγεώργος
ΣΚΗΝΙΚΑ - ΚΟΣτΟΥΜΙΑ: 
Ανθή Πετρουλάκη
ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ-
ΕΝΔΥΜΑτΟΛΟΓΟΥ-ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΚΑτΑΣΚΕΥΕΣ: 
Νάγια Ζαχαράτου
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Εφη Καπινιάρη
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩτΙΣΜΩΝ: 
Θωμάς Χαρέλας
ΠΑΙΖΟΥΝ: 
Φώτης Σπύρος 
& Νίκος Χρηστίδης

ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 8€, 
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 6€

09 ΠΕΜΠτΗ

ΙΟΥΛΙΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου
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Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΛΕΜΟΝΗΣ 
ΚΑΙ Η ΟΜΟΡΦΗ 
ΚΡΕΜΜΥΔΩ  
του Γιώργου Σακελλαρίδη

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑτΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

Μια διαδραστική παράσταση, με τα 
πολυαγαπημένα τραγούδια του Πρί-
γκιπα Λεμόνη! τα παιδιά, γνωρίζουν 
από κοντά το Λεμόνη και την Κρεμμύ-
δω και μαζί τους μαθαίνουν για την 
υγιείνη διατροφή, συζητούν για τη δια-
φορετικότητα και μιλούν για τη δύναμη 
της αγάπης! Ο καλόκαρδος Πρίγκιπας 
Λεμόνης γνωρίζει την όμορφη Κρεμ-
μύδω και την ερωτεύεται! Παρά τις 
αντιρρήσεις που έχει ο περίγυρος και 
των δυο θα παντρευτούν και θα απα-
ντήσουν σε όλους όσους επικρίνουν 
την αγάπη τους...με αγάπη!!!

ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΟΥΣΙΚΗ: 
Γιώργος Σακελλαρίδης

ΘΕΑτΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ - 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: 
Μπίλιω Κωνσταντοπούλου

ΣΚΗΝΙΚΑ - ΚΟΣτΟΥΜΙΑ: 
Anna Wassiac

ΠΑΙΖΟΥΝ: 
Λευτέρης Κωνσταντίνου, 
Αννα Χατζηαντωνίου

ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 9€, 
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 7€

16 ΠΕΜΠτΗ

ΙΟΥΛΙΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου
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18 ΣΑΒΒΑτΟ

ΙΟΥΛΙΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου
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ΡΕΣΙτΑΛ ΠΙΑΝΟΥ
του Βασίλη τσαμπρόπουλου
για τον ΜΠΕτΟΒΕΝ

Eπ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 
250 χρόνων από τη γέννηση του 
Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν - Σονάτες

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της σύμπραξής 
του στον απαιτητικό διπλό ρόλο του σο-
λίστ και μαέστρου με μια από τις κορυ-
φαίες Ορχήστρες του κόσμου, τη Βασιλι-
κή Φιλαρμονική του Λονδίνου, και με δύο 
θρυλικά κοντσέρτα την ίδια βραδιά, στο 
sold out Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο 
Βασίλης τσαμπρόπουλος ετοιμάζεται να 
παρουσιάσει στην Ελλάδα και το Εξωτερι-
κό, μια σειρά ρεσιτάλ με έργα Beethoven.                                                                                      
Ο Βασίλης τσαμπρόπουλος ανήκει στις 
σπάνιες περιπτώσεις μουσικών που ξε-
διπλώνουν το ευρύ φάσμα του ταλέντου 
τους από το κλασικό σολιστικό πιανιστικό 
ρεπερτόριο και τη διεύθυνση ορχήστρας, 
έως τις πιο σύγχρονες μορφές και ανα-
ζητήσεις της σύνθεσης και του αυτοσχε-
διασμού. Μετρώντας μία πολύχρονη δι-
σκογραφική παρουσία αλλά και έχοντας 
συνεργαστεί με σημαντικές Ορχήστρες 
της Ευρώπης και της Αμερικής, έχει χτί-
σει διεθνώς ένα πολύπλευρο μουσικό 
προφίλ, βασισμένο στέρεα στο κλασικό 
ρεπερτόριο που αποτελεί πάντα τη βάση, 
την πηγή έμπνευσης και το σημείο πορεί-
ας του βιρτουόζου σολίστ και ενός από 
τους σημαντικότερους διεθνώς Έλληνες 
μουσικούς.

«Ένας μάγος του ήχου και ένας 
σπάνιος μουσικός που ακρο-
βατεί με ιδιαίτερη άνεση ανά-
μεσα στην κλασική και την τζαζ 
μουσική, σαν ένας γνήσιος διά-
δοχος του Keith Jarrett...»

New York Times

«Ο ήχος του είναι ευαίσθητος 
και οι φράσεις του αέρινες, 
με φινέτσα, δεν επιδιώκει τον 
εντυπωσιασμό και ερμηνεύει 
τα πιο δεξιοτεχνικά περάσματα 
χωρίς καμία προσπάθεια».

Le Monde

«Ο Βασίλης τσαμπρόπουλος 
όντως είναι μια πολύ σπάνια 
περίπτωση μουσικού […] εί-
ναι μουσικός της απόλαυσης 
[…] της δημιουργίας μακριά 
από κλισέ και πόζες. […] Ένας 
γοητευτικός και άμεσα επικοι-
νωνιακός εκτελεστής […] ένας 
εσωτερικός συνθέτης που οι 
νότες του κρύβουν μυστήριο 
[…] ένας μαέστρος γεμάτος 
ενέργεια και πάθος. [...] Ένας 
μουσικός ολοκληρωμένος […] 
που ίσως ακολουθεί το δρόμο 
της μουσικής πληρότητας που 
άνοιξε ο Leonard Bernstein».

London Times.

ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 10€
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Χορωδία «Ηλιόπετρα»
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ

«Καθρέφτης, μάρμαρο, γυαλί                                                                                                                           
που λάμπει στην ανατολή».

Στην φετινή καλοκαιρινή συναυλία 
της χορωδίας «Ηλιόπετρα», με ρεπερ-
τόριο απ’ όλη την Ελλάδα, θα ακου-
στούν τραγούδια από το Βορειοανα-
τολικό Αιγαίο (Σαμοθράκη, Λήμνος, 
Σάμος, Ικαρία, Χίος, Λέσβος). Είναι μια 
ιδιαίτερη περιοχή της οποίας η παρά-
δοση μοιάζει με αυτήν των παραλίων 
της Μικράς Ασίας. Συμμετέχει το χο-
ρευτικό τμήμα του ΕΣΝΜ. ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 5€

Συνοδεύουν οι μουσικοί:

Νίκος Αγγελόπουλος 
(ΛΑΟΥτΟ)
Στέλιος Μαργαρίτης (ΒΙΟΛΙ)
Βαγγέλης Καλύβας
(ΚΑΝΟΝΑΚΙ)                                                                                                                     
Χρίστος τσιαμούλης 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 
& ΟΥτΙ

21 τΡΙτΗ

ΙΟΥΛΙΟΥ
20:30

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΣΚΗΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ

Προσοχή! Βρέχει ...Φόβο
βασισμένη σε κείμενα 
Eugene Ionesco

Στο έργο μου προσπάθησα να εξω-
τερικεύσω το άγχος των χαρακτήρων 
μου. Να κάνω τα σκηνικά να μιλήσουν. 
Να παραστήσω ορατά και συγκεκριμέ-
να τον ΦΟΒΟ, την μετάνοια, τις τύψεις, 
την αποξένωση...
Ο ΦΟΒΟΣ δεν κουράζεται, στην έχει 
εκεί, στημένη. Σε ποτίζει με αγωνία...ο 
ΦΟΒΟΣ».

EUGENE IONESCO

δημοτ ι κό
θέατρο
μαραθώνα

ΔΡΑΜΑτΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: 
Έρση Βασιλικιώτη

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νίκος Γκεσούλης

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γιάννης Ψειμάδας

ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣτΟΥΜΙΑ: 
Ματίνα Γεωργά

ΕΙΚΑΣτΙΚΑ-ΑΦΙΣΑ: 
Δημήτρης Παπαστάμος

ΠΑΙΖΟΥΝ (ΑΛΦΑΒΗτΙΚΑ): 
Μαρίνα Αντωνίου Ελένη, Ηλιέτα 
Δήμου, Μαριάντζελα Καπάνταη, 
Γιώργος Κωνσταντινίδης, Γιώργος 
Λέπουρης, Εύη Μασιαλά, Δημήτρης 
Μυλωνάς, Βιβή Νικολακοπούλου, 
Κων/να Νικολοπούλου, Αναστασία 
Ντάση, Λάμπρος Πανόπουλος, 
Φίλιππος Σδράλιας, Κατερίνα 
Σκορδή-τσούρα, Αναστασία 
τουρκαντώνη, Όλγα Φωτίου

24 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΙΟΥΛΙΟΥ
21:00

ΚΑΛΕτΖΙ
Πέτρινο Θέατρο
Αγ. Παρασκευής
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25 ΣΑΒΒΑτΟ

ΙΟΥΛΙΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου
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«Μνήμη» 
Μάτι - Ν. Βουτζάς

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ 
ΟΡΧΗΣτΡΑ τΗΣ ΕΡτ

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡτ 
ιδρύθηκε το 1938 και καλύπτει το κλα-
σικό, ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. 
Έχει παρουσιάσει έργα σημαντικών Ελ-
λήνων και ξένων συνθετών, μαέστρων 
και ερευνητών μέσα από ηχογραφήσεις, 
ζωντανές μεταδόσεις από το ραδιόφωνο 
και την τηλεόραση καθώς και από συ-
ναυλίες στην Αθήνα και την περιφέρεια.
την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της 
ΕΡτ διηύθυναν ως προσκεκλημένοι 
συνεργάτες πολλοί Έλληνες και ξένοι 
μαέστροι καθώς και συνθέτες διεθνούς 
φήμης. Επίσης, με την ορχήστρα συνέ-
πραξαν ως σολίστ πολλοί διάσημοι καλ-
λιτέχνες, έλληνες και ξένοι.
Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της 
ΕΡτ έχει εμφανιστεί επανειλημμένα στο 
Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Αθηνών, στο Φεστιβάλ Πάτρας & Βελι-
γραδίου, στην Όπερα Καΐρου, στο Μό-
ντρεαλ, στην Κολωνία, στο Παρίσι, στην 
Κωνσταντινούπολη, σε διεθνείς μουσι-
κές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την 
E.B.U., στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών  
κλπ. τον Οκτώβριο του 2006, η Εθνική 
Συμφωνική Ορχήστρα πραγματοποίησε 
συναυλία στην αίθουσα Γενικής Συνέ-
λευσης των Ηνωμένων Εθνών και στο 
Λίνκολν Σέντερ της Νέας Υόρκης. τον 
Οκτώβριο του 2007, στο Polytheater του 
Πεκίνου, πραγματοποίησε την εναρκτή-
ρια συναυλία των εκδηλώσεων για το 
πολιτιστικό έτος της Ελλάδας στην Κίνα.

L.v. Beethoven 
τρία equali 
για τρομπόνια

R.Wagner,
Siegfried Idyll, WWV 103

A.Mozart
Συμφωνία αρ.41,
του Διός
  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΡΧΗΣτΡΑΣ:
Νίκος Χαλιάσας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

25 ΣΑΒΒΑτΟ

ΙΟΥΛΙΟΥ
21:00

ΒΑΡΝΑΒΑΣ
Ντόρμπερι

Ορχήστρα Smyrna 
MΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Μια ορχήστρα ελληνικής παραδοσι-
ακής μουσικής αμιγώς γυναικεία που 
την αποτελούν 5 κοπέλες - μουσικοί: 
η Σταυρούλα Βλασοπούλου (τσέλο), 
η Άντρια Ζήκου (κιθάρα), η Κάλια Κα-
μπούρη (κανονάκι, τραγούδι), η Δανάη 
Λουκίδη (βιολί, τραγούδι) και η Πένυ 
Παπακωνσταντίνου (πολίτικο λαούτο, 
κρουστά, τραγούδι). Συμμετέχει η Μι-
χαέλα Αρχοντή. 
Από το 2010 που συστάθηκε έχει δια-
γράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στην 
Ελληνική μουσική σκηνή τόσο με τη 
δισκογραφία της όσο με τις συνεργα-
σίες της με αξιόλογους καλλιτέχνες, 
με την παρουσία της σε σπουδαία φε-
στιβάλ εντός και εκτός Ελλάδας αλλά 
και στις μουσικές σκηνές της Αθήνας 
και της επαρχίας.

ΜΕ τΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τΗΣ

ΔΗΜΟτΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟτΗτΑΣ
ΒΑΡΝΑΒΑ
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΣΚΗΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ

Προσοχή! Βρέχει ...Φόβο
βασισμένη σε κείμενα 
Eugene Ionesco

Στο έργο μου προσπάθησα να εξω-
τερικεύσω το άγχος των χαρακτήρων 
μου. Να κάνω τα σκηνικά να μιλήσουν. 
Να παραστήσω ορατά και συγκεκριμέ-
να τον ΦΟΒΟ, την μετάνοια, τις τύψεις, 
την αποξένωση...
Ο ΦΟΒΟΣ δεν κουράζεται, στην έχει 
εκεί, στημένη. Σε ποτίζει με αγωνία...ο 
ΦΟΒΟΣ».

EUGENE IONESCO

δημοτ ι κό
θέατρο
μαραθώνα

ΔΡΑΜΑτΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: 
Έρση Βασιλικιώτη

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νίκος Γκεσούλης

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γιάννης Ψειμάδας

ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣτΟΥΜΙΑ: 
Ματίνα Γεωργά

ΕΙΚΑΣτΙΚΑ-ΑΦΙΣΑ: 
Δημήτρης Παπαστάμος

ΠΑΙΖΟΥΝ (ΑΛΦΑΒΗτΙΚΑ): 
Μαρίνα Αντωνίου Ελένη, Ηλιέτα 
Δήμου, Μαριάντζελα Καπάνταη, 
Γιώργος Κωνσταντινίδης, Γιώργος 
Λέπουρης, Εύη Μασιαλά, Δημήτρης 
Μυλωνάς, Βιβή Νικολακοπούλου, 
Κων/να Νικολοπούλου, Αναστασία 
Ντάση, Λάμπρος Πανόπουλος, 
Φίλιππος Σδράλιας, Κατερίνα 
Σκορδή-τσούρα, Αναστασία 
τουρκαντώνη, Όλγα Φωτίου

26 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΙΟΥΛΙΟΥ
21:00

ΒΑΡΝΑΒΑΣ
Παραλία
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τΟ ΠΑΓΚΑΚΙ
ΘΕΑτΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

Δύο άγνωστοι συναντιούνται σε ένα 
πάρκο και κάθονται στο ίδιο παγκά-
κι. Είναι όμως πραγματικά άγνωστοι; 
Μπορεί κάποτε να ήσαν κάτι άλλο; 
Είναι τυχαία αυτή η συνάντηση ή όχι; 
Μήπως έχουν επινοήσει μία ζωή που 
δεν μπόρεσαν ποτέ να ζήσουν; Πρό-
κειται για μια κωμικοτραγική ιστορία 
δύο μοναχικών και απελπισμένων αν-
θρώπων, που θα μπορούσε να συμβεί 
παντού, σε κάθε χώρα, σε κάθε πόλη. 
Μία ιστορία που εγείρει ένα ιδιαίτερο 
σύγχρονο και βασανιστικό ερώτημα: 
μπορούν πλέον οι άνθρωποι να ζή-
σουν πραγματικά μαζί; Κι αν ναι, πώς 
θα μπορούν να το επιτύχουν, αν συνε-
χώς κρύβει ο ένας απ’ τον άλλον αυτό 
που πραγματικά είναι;

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΑΣΚΕΥΗ - 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ: 
Γιώργος Κιμούλης

ΜΕτΑΦΡΑΣΗ: 
Νίκος Καμτσής

ΚΟΣτΟΥΜΙΑ: 
Σοφία Νικολαίδη

ΦΩτΙΣΜΟΙ: 
Στέλλα Κάλτσου

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕτΗ: 
Στάθης Παναγιωτίδης

ΠΑΙΖΟΥΝ: 
Γιώργος Κιμούλης
Φωτεινή Μπαξεβάνη

ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 16€, 
ΑΜΕΑ-ΑΝΕΡΓΩΝ 12€

28 τΡΙτΗ

ΙΟΥΛΙΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου
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ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Καραγκιόζης
Ο θίασος Αθανασίου ιδρύθηκε το 
1982 από τα αδέρφια Κώστα, Γιάννη, 
Αργύρη και Ελένη μετά από πολύ-
χρονη μαθητεία δίπλα στον αείμνηστο 
καραγκιοζοπαίκτη Γιώργο Χαρίδημο. 
Από το 1987 μέχρι και σήμερα ο θία-
σος δίνει παραστάσεις παραδοσιακού 
Καραγκιόζη, σε νηπιαγωγεία, δημο-
τικά, και γυμνάσια όλης της χώρας, 
παράλληλα δημιουργεί εργαστήρια 
θεάτρου σκιών στον Ε.Ο.Π, σε σχολεία 
και κατασκηνώσεις, αλλά και σε καλο-
καιρινά φεστιβάλ.

 ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 5€

29 TETAΡTH

ΙΟΥΛΙΟΥ

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου
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ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ OMAΔΑ 
“ΞΕΣΥΡΤΟΣ”
Η Ήπειρος συναντά 
τον Πόντο
ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥτΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

Μια μουσικοχορευτική προσέγγιση 
αφιερωμένη στην λαογραφική παρά-
δοση της Ηπείρου και του Πόντου.Ένα 
αφιέρωμα στα λαϊκά δημιουργήματα 
που τα ονομάζουμε λαϊκό πολιτισμό, 
όπως τα ήθη και έθιμα, δημοτικά τρα-
γούδια, αλλά κι ότι επιβίωσε από πα-
λιότερες εποχές και συνθέτει το νεο-
ελληνικό ήθος και ύφος ζωής.

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

30 ΠΕΜΠτΗ

ΙΟΥΛΙΟΥ
20:00

ΚΑΛΕτΖΙ
Πέτρινο Θέατρο
Αγ. Παρασκευής

ΚΑΛΛΙτΕΧΝΙΚΗ EΠΙΜΕΛΕΙΑ 
& OΡΓΑΝΩΣΗ: 
Γιάννης Χαμαλτζής 

ΣτΗ ΠΟΝτΙΑΚΗ ΛΥΡΑ 
Ο ΔΩΔΕΚΑΧΡΟΝΟΣ
Σταύρος Παγκαλίδης

τιμούμε τα 101 χρόνια 
από την γενοκτονία 

των Ελλήνων του Πόντου
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΣΚΗΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ

Προσοχή! Βρέχει ...Φόβο
βασισμένη σε κείμενα 
Eugene Ionesco

Στο έργο μου προσπάθησα να εξω-
τερικεύσω το άγχος των χαρακτήρων 
μου. Να κάνω τα σκηνικά να μιλήσουν. 
Να παραστήσω ορατά και συγκεκριμέ-
να τον ΦΟΒΟ, την μετάνοια, τις τύψεις, 
την αποξένωση...
Ο ΦΟΒΟΣ δεν κουράζεται, στην έχει 
εκεί, στημένη. Σε ποτίζει με αγωνία...ο 
ΦΟΒΟΣ».

EUGENE IONESCO

δημοτ ι κό
θέατρο
μαραθώνα

ΔΡΑΜΑτΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: 
Έρση Βασιλικιώτη

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νίκος Γκεσούλης

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γιάννης Ψειμάδας

ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣτΟΥΜΙΑ: 
Ματίνα Γεωργά

ΕΙΚΑΣτΙΚΑ-ΑΦΙΣΑ: 
Δημήτρης Παπαστάμος

ΠΑΙΖΟΥΝ (ΑΛΦΑΒΗτΙΚΑ): 
Μαρίνα Αντωνίου Ελένη, Ηλιέτα 
Δήμου, Μαριάντζελα Καπάνταη, 
Γιώργος Κωνσταντινίδης, Γιώργος 
Λέπουρης, Εύη Μασιαλά, Δημήτρης 
Μυλωνάς, Βιβή Νικολακοπούλου, 
Κων/να Νικολοπούλου, Αναστασία 
Ντάση, Λάμπρος Πανόπουλος, 
Φίλιππος Σδράλιας, Κατερίνα 
Σκορδή-τσούρα, Αναστασία 
τουρκαντώνη, Όλγα Φωτίου

31 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΙΟΥΛΙΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου
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SABOTAZ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ

‘Εντεχνη, Λαϊκή, Παραδοσιακή
Μουσική

ΜΕ τΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τΗΣ

ΔΗΜΟτΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟτΗτΑΣ
ΓΡΑΜΜΑτΙΚΟΥ

01 ΣΑΒΒΑτΟ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΓΡΑΜΜΑτΙΚΟ
Κεντρική Πλατεία

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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01 ΣΑΒΒΑτΟ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΚτΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Λεωφ. Δημοκρατίας 49

Κύριε Υπουργέ, τι 
έγινε με το θέμα μ’;
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑτΡΟ ΚΑΡΔΙτΣΑΣ

ΘΕΑτΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

Κωμωδία που έχει ως θέμα «τα ρου-
σφέτια» που ζητούν οι ψηφοφόροι 
από τον φίλο τους Υπουργό. το ωραίο 
θεατρικό κείμενο, με στοιχεία πολιτι-
κής σάτιρας, που κάθε χρόνο επικαι-
ροποιείται ανάλογα με την τρέχουσα 
πολιτική κατάσταση και στοιχεία ηθο-
γραφικά, που τιμούν και προβάλλουν 
την παράδοση, οι εξαίρετες ερμηνείες 
των Καρδιτσιωτών ηθοποιών, τα όμορ-
φα και λιτά σκηνικά και κοστούμια, η 
εξαίσια μουσική-τραγούδια κι η καλή 
μικροφωνική και φωτιστική κάλυψη, 
συνθέτουν μία άρτια κι εξαιρετική πα-
ράσταση.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: 
Δημήτρης Ρήτας

ΠΑΙΖΟΥΝ: 
Σωτήρης Μπακαρός,
Αποστόλης Χαλαβέτας 
Αυγή Παπαδημητρίου, 
Απόστολος Ρήτας, 
Ειρήνη Γεωργατζά, 
Βάιος Ρήτας, 
Δημήτρης Ρήτας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΔΙτΣΙΩτΩΝ 
ΑττΙΚΗΣ
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01 ΣΑΒΒΑτΟ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Λιμανάκι - Πεζόδρομος

Κώστας Λειβαδάς
& Ανδριάνα Μπάμπαλη
ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Μια μουσική παράσταση που επιστρέ-
φει το κέντρο βάρους στο να ακούσεις 
και όχι να δεις και στο να τραγουδή-
σουμε όλοι μαζί, με τη μουσική και τα 
λόγια πρωταγωνιστές. Σας περιμένου-
με ψάχνοντας πάντα την αλήθεια της 
συγκίνησης και της στιγμής.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΜΕ τΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τΗΣ

ΔΗΜΟτΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟτΗτΑΣ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
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04 τΡΙτΗ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου

SANKARA 
MAGIC INSIdE

Ο κορυφαίος Έλληνας μάγος Σανκά-
ρα και η ομάδα του επιστρέφουν στην 
Νέα Μάκρη και αυτό το καλοκαίρι για 
να παρουσιάσουν το νέο τους show 
με τίτλο «Magic Inside».
Εδώ η μαγεία αποκτά νόημα καθώς 
όλα ακροβατούν ανάμεσα στο ρεα-
λισμό και στην ψευδαίσθηση. Παρα-
κολουθήστε απίστευτες στιγμές, που 
κόβουν την ανάσα, που «κλέβουν» το 
μυαλό και μιλούν στην ψυχή μας κα-
θώς και άλλα πρωτότυπα και απίστευ-
τα tricks κόντρα στους νόμους της φυ-
σικής και της λογικής. Ενας από τους 
σύγχρονους αλχημιστές της εποχής 
μας έρχεται για να μας χαρίσει μαγεία, 
χιούμορ αλλά και δυνατά συναισθή-
ματα για μικρούς και μεγάλους. ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 10€, 

ΠΑΙΔΙΚΟ 8€
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 10€, 
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 8€

05 τΕτΑΡτΗ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου

Ο τΡΕΛΑΝτΩΝΗΣ
της Πηνελόπης Δέλτα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑτΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

«Ο τρελαντώνης» έρχεται να διασκε-
δάσει, να θυμίσει αλλά και να διδάξει 
μέσα από τις καλοκαιρινές διακοπές 
μιας παρέας παιδιών. Με μουσική, 
τραγούδια και χορό, ο τρελαντώνης, 
παρέα με τις αδερφές του Αλεξάνδρα 
και Πουλουδιά -χαϊδευτικό της Πηνε-
λόπης Δέλτα- και τον μικρό του αδερ-
φό του Αλέξανδρο, αναστατώνει την 
όμορφη γειτονιά της Καστέλας όπου τα 
περίτεχνα σπίτια του αρχιτέκτονα τσί-
λερ ενώνουν τη μεγαλοπρέπεια τους 
με την ταπεινή ομορφιά του γιασεμιού 
και της γαζίας. Σε μια άλλη εποχή, με 
άλλες συνήθειες μα με την ίδια πάντα 
ζωντάνια στο παιχνίδι των παιδιών.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: 
Ανδρονίκη Μαλακόζη

ΔΙΑΣΚΕΥΗ - ΣτΙΧΟΙ: 
Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου

ΜΟΥΣΙΚΗ:
Χάρης Γκατζόφλιας

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
Χρήστος Μυλωνάς

ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣτΟΥΜΙΑ: 
Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης

ΠΑΙΖΟΥΝ:
Δήμητρα Θεοδουλίδου,
Γιώργος Κωνσταντίνου,
Αναστασία Μαυροπούλου,
Χρήστος Μυλωνάς,
Βλάσσης Παπακωνσταντίνου,
Μαρία Προδρόμου,
Σωτηρία Σακαλάκη
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06 ΠΕΜΠτΗ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου

ΡΑΦτΗΣ ΚΥΡΙΩΝ 
του Ζωρζ Φεντώ

ΘΕΑτΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

Μια κλασική, εξαιρετικά απολαυστική 
κωμωδία, γεμάτη απρόοπτα, έξυπνο 
χιούμορ και καταιγιστική δράση. Η συ-
ζυγική απιστία γίνεται το εργαλείο για 
να σατιριστούν η υποκρισία, η σεμνο-
τυφία και τα μικροαστικά ήθη δημιου-
γώντας την εικόνα της απόλυτης φάρ-
σας. 

ΜΕτΑΦΡΑΣΗ- ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: 
Γιάννης Μπέζος 
ΜΟΥΣΙΚΗ-τΡΑΓΟΥΔΙΑ: 
Φοίβος Δεληβοριάς  
ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣτΟΥΜΙΑ: 
Αντώνης Χαλκιάς  
ΦΩτΙΣΜΟΙ: 
Χρήστος τζιόγκας 
ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕτΗ: 
Ντένια Στασινοπούλου  
ΠΑΙΖΟΥΝ:
Γιάννης Μπέζος,
τάσος Γιαννόπουλος, 
Ελένη Ουζουνίδου,
Άννα Κουτσαφτίκη,
Γιάννα Παπαγεωργίου,
Λεωνίδας Μαράκης,
Θανάσης Ισιδώρου, 
Κωνσταντίνα Νταντάμη, 
Ντένια Στασινοπούλου 

ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 20€, 
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
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ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ OMAΔΑ 
“ΞΕΣΥΡΤΟΣ”
τέσσερις Εποχές
ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥτΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

Μια παράσταση που μας παρουσιά-
ζει την λαϊκή και δημοτική μας παρά-
δοση μέσα στις τέσσερις εποχές του 
χρόνου. Θέσπισμα ανάμεσα στη γη 
και τον ουρανό, καλόδεχτη η βροχή ν’ 
απλώσουν χέρια τα σπαρτά, να γεννή-
σουν παιδιά κι άλλα παιδιά. Μανάδες 
Μακεδονία, Θεσσαλία, Θράκη, Κρήτη. 
τα 12 νησιά χορεύουν… Στόχος μας η 
προσέγγιση νέων ανθρώπων μας πα-
ραδοσιακούς χορούς, με σκοπό την 
εκμάθηση και διδασκαλία μας πολιτι-
σμικής και πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς σαν έθνος.

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΚΑΛΛΙτΕΧΝΙΚΗ EΠΙΜΕΛΕΙΑ 
& OΡΓΑΝΩΣΗ: 
Γιάννης Χαμαλτζής 

Φιλική συμμετοχή
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 
ΑΘΛΗτΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
τΜΗΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ τΕΧΝΩΝ

07 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
20:30

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
Θέατρο Β. τσάγκλος
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Οι τρεις λειτουργίες της πολιτικής εξουσίας 
είναι η νομοθετική, η δικαστική και η κυβερνητική, 
όχι η εκτελεστική. Όταν μια κυβέρνηση κηρύσσει 
πόλεμο, δεν εφαρμόζει κανένα νόμο, εκμεταλεύεται 

απλώς τη δυνατότητα που της δίνει ο νόμος.

Κορνήλιος Καστοριάδης, Η Ελληνική Ιδιαιτερότητα, τ.Β ,́ σελ., 85

Αυθεντικότητα σημαίνει να είσαι συνεπής 
με τις εικόνες των ονείρων σου

Πέδρο Αλμοδοβάρ - Όλα για τη μητέρα μου.
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08 ΣΑΒΒΑτΟ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 10€

Με καλοκαιρινή διάθεση 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Για πρώτη φορά, τρεις γνωστοί καλλιτέ-
χνες και κάτοικοι της περιοχής μας, συ-
ναντιούνται και ενώνουν τις φωνές τους 
σε μια καλοκαιρινής διάθεσης συναυλία 
που θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο του 
Πολιτιστικού & Αθλητικού Πάρκου της 
ΚΕΔΜΑ.

Ο Χρίστος τσιαμούλης, γνωστός από το 
συγκρότημα «Δυνάμεις του Αιγαίου», 
ενώνει την τέχνη του με τις πιο «τζαζ» 
νότες του τάκη Φαραζή και τη υπέροχη 
φωνή της Μαριαστέλλας τζανουδάκη 
και μαζί δημιουργούν μια συναυλία με 
έντεχνα τραγούδια, διασκευές της παρά-
δοσης και αυτοσχεδιασμούς. Μαζί τους 
θα είναι η Σοφία Παπάζογλου.                                                                                                                     
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09 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου

Ο ΘΗΣΕΑΣ
ΚΑΙ Ο ΜΙΝΩτΑΥΡΟΣ
της Κάρμεν Ρουγγέρη

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑτΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

τα παιδιά αλλά και το ευρύ κοινό, θα 
παρακολουθήσουν την πορεία του 
δημοφιλή ήρωα της μυθολογίας μας, 
μέσα σε μια προσεγμένη, σε όλες τις 
λεπτομέρειες, παράσταση. Περιλαμβά-
νεται η πορεία του Θησέα από την τροι-
ζήνα στην Αθήνα, το ταξίδι του Θησέα 
προς την Κρήτη και το παλάτι του Μί-
νωα και ο περίφημος λαβύρινθος, μέσα 
στον οποίο ο Θησέας, παίρνοντας τον 
μίτο από την βασιλοπούλα Αριάδνη, θα 
βοηθηθεί ώστε να φτάσει στον Μινώ-
ταυρο και να πετύχει τον σπουδαιότερο 
άθλο του. Όλα αυτά με κρητική λύρα, 
μαντινάδες, χορό και παραδοσιακά 
τραγούδια της Κρήτης.  

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κάρμεν 
Ρουγγέρη, Χριστίνα Κουλουμπή

ΣΚΗΝΙΚΑ - ΚΟΣτΟΥΜΙΑ: 
Χριστίνα Κουλουμπή

ΚΙΝΗΣΗ - ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ - 
ΦΩτΙΣΜΟΙ: Πέτρος Γάλλιας 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: 
Αντώνης Δελαπόρτας 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
τΡΑΓΟΥΔΙΟΥ: Αγάπη 
Διαγγελάκη

ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ τΡΑΓΟΥΔΟΥΝ:
Κατερίνα Γεωργάκη, 
Μάϊρα Γεωργάρου, Άρης 
Δελαγραμμάτικας, Χριστίνα 
Κουλουμπή, Μανώλης 
Κλωνάρης, Γιώργος 
Μπανταδάκης, Στέλιος Νίνης, 
Σωτήρης Σουριανός, Βασίλης 
τσιγκριστάρης

ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 10€
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10 ΔΕΥτΕΡΑ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
(μια σύνθεση βασισμένη στον 
Οιδίποδα τύραννο του Σοφοκλή
και στο σενάριο του Πιερ Πάολο 
Παζολίνι για την ομώνυμη ταινία)

ΘΕΑτΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

Μια «ψιθυριστή» παράσταση που επι-
χειρεί να αναμοχλεύσει την εσωτερική 
διαδρομή των προσώπων και να απο-
καλύψει την οδύνη που συνθέτουν 
ερήμην τους. Μια βουτιά στο υποσυ-
νείδητο, σε μια μνήμη / σε μια γνώση  
που ενυπάρχει μέσα μας και που πα-
λεύουμε αενάως να μην δούμε.

ΜΕτΑΦΡΑΣΗ 
(ΟΙΔΙΠΟΔΑ τΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ): 
Μίνως Βολανάκης

ΜΕτΑΦΡΑΣΗ 
(ΟΙΔΙΠΟΔΑ τΟΥ ΠΑΖΟΛΙΝΙ): 
Δημήτρης Αρβανιτάκης

ΔΙΑΣΚΕΥΗ:
Θεοδώρα Καπράλου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: 
Δημήτρης Καραντζάς

ΚΟΣτΟΥΜΙΑ: Ιωάννα τσάμη

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γιώργος Πούλιος

ΦΩτΟΓΡΑΦΙΕΣ & ΕΙΚΑΣτΙΚΟ 
ΑΦΙΣΑΣ: Γκέλυ Καλαμπάκα

ΠΑΙΖΟΥΝ:
Μιχάλης Σαράντης,
Μαρία Κεχαγιόγλου,
Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης

ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 18€, 
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
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11 τΡΙτΗ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου

ΜΟΥΣΙΚΕΣ 
ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ                                                                                                                      
για το Μάνο Ελευθερίου

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Γιώργος Γουρζουλίδης: 
Πιάνο & Μουσική επιμέλεια                                                                                                           
Λευτέρης Ψαραδάκος:
Μπουζούκι
Χρήστος τσούτης:
Κιθάρα
Φώτης Αποστολάρας:
Μπάσο
Αλέξανδρος Παρασκευόπουλος
& Εύη Λουκά: 
τραγούδι

 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Καραγκιόζης
Ο θίασος Αθανασίου ιδρύθηκε το 
1982 από τα αδέρφια Κώστα, Γιάννη, 
Αργύρη και Ελένη μετά από πολύ-
χρονη μαθητεία δίπλα στον αείμνηστο 
καραγκιοζοπαίκτη Γιώργο Χαρίδημο. 
Από το 1987 μέχρι και σήμερα ο θία-
σος δίνει παραστάσεις παραδοσιακού 
Καραγκιόζη, σε νηπιαγωγεία, δημο-
τικά, και γυμνάσια όλης της χώρας, 
παράλληλα δημιουργεί εργαστήρια 
θεάτρου σκιών στον Ε.Ο.Π, σε σχολεία 
και κατασκηνώσεις, αλλά και σε καλο-
καιρινά φεστιβάλ.

 ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 5€

13 ΠΕΜΠτΗ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου
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14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
Παραλία τύμβου

τΡΑΓΟΥΔΙΑ
των Στέλιου Καζατζίδη, 
Γρηγόρη Μπιθικώτση
& Βίκυς Μοσχολιού

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

τραγουδούν οι: 
ΗΛΙΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣτΙΓΚΑ
ΣΩτΗΡΗΣ ΔΟΓΑΝΗΣ
ΑΝΝΑ ΜΠΙΘΙΚΩτΣΗ

Συμμετέχει:
Η Λαϊκή Ορχήστρα 
«ΑΝΝΑ ΜΠΙΘΙΚΩτΣΗ 
υπό τη μουσική δ/νση
του μαέστρου και συνθέτη 
ΝΙΚΟΥ ΣτΡΑτΗΓΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΜΕ τΗΝ
ΥΠΟΣτΗΡΙΞΗ τΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑττΙΚΗΣ
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 15€, 
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 12€,
ΜΑΘΗτΙΚΟ 12€

18 τΡΙτΗ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου

ΑΡΚΑΣ
Η ζωή μετά
ΘΕΑτΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

Στην παράσταση τα κείμενα και οι χα-
ρακτήρες του αγαπημένου σκιτσογρά-
φου ζωντανεύουν, σχολιάζοντας με 
πολύ χιούμορ και με λιτό αλλά καυ-
στικό τρόπο την καθημερινότητα του 
σύγχρονου Έλληνα, τις ανθρώπινες 
σχέσεις, τους φόβους, τους πόθους 
και τις μεταφυσικές του ανησυχίες. 
Μια παράσταση που απευθύνεται με 
τόλμη σε όλους όσοι αγαπούν τον 
ΑΡΚΑ και δε φοβούνται να κοιτάξουν 
με σαρκασμό το πρόσωπό τους στον 
καθρέφτη.

ΘΕΑτΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ / 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: 
Δημήτρης Αγοράς

ΣΚΗΝΙΚΑ: 
Λία Ασβεστά

ΚΟΥΣτΟΥΜΙΑ: 
Κωνσταντινιά Βαφειάδου

ΚΑΛΛΙτΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Χρήστος τριπόδης

ΠΑΙΖΟΥΝ:
Γιώργος Γιαννόπουλος, 
Θανάσης Βισκαδουράκης, 
Σοφία Βογιατζάκη, 
Πέτρος Μπουσουλόπουλος, 
Χρήστος τριπόδης, 
Δημήτρης Αγοράς
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 10€, 
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 8€

20 ΠΕΜΠτΗ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου

Η ΛΙΜΝΗ τΩΝ ΚΥΚΝΩΝ
των Βασίλι Γκέλτσερ 
& Βλαντιμίρ τσαικόφσι  
ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑτΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

Η Λίμνη των κύκνων μας ταξιδεύει στο 
όνειρο, στις φεγγαρόπετρες νυχτιές, 
στο χώρο της μαγείας και των ξωτι-
κών. Η παραμυθένια ατμόσφαιρα του 
έργου μας οδηγεί μικρούς και μεγά-
λους, πίσω  στην αθωότητα. Κεντρικό 
θέμα της ιστορίας η αγάπη του νεαρού 
πρίγκιπα Ζίγκφριντ και της όμορφης 
πριγκίπισσας Οντέντ. Στην πριγκίπισ-
σα έχει κάνει μάγια ο κακός μάγος Φον 
Ρόμπαρκ. Κάθε μέρα μεταμορφώνεται 
σε κύκνο και παίρνει την αληθινή της 
μορφή μόνο την νύχτα. τα μάγια θα 
λυθούν και η Οντέντ θα λυτρωθούν 
αν βρεθεί κάποιος να την αγαπήσει πιο 
πολύ και από την  ιδία του την ζωή. Η 
αγνή αγάπη νικάει πάντοτε τον κακό.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:
Δημήτρης Παπαϊωάνου

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Δήμητρα Παγκάλου 

ΣΚΗΝΟΘΕτΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
& ΥΠΟΚΡΙτΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:
Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος

ΣΚΗΝΙΚΑ: 
Γιώργος Γιαννακός

ΠΑΙΖΟΥΝ & ΧΟΡΕΥΟΥΝ:
Πέννυ Αδαμοπούλου, 
Μάνος Γερωνυμάκης, 
Άρης Κοντός, 
Κωνσταντίνα Λάλλου, 
Δήμητρα Παγκάλου, 
Μαργαρίτα τσελίκη, 
Ελένη Χονδρογιάννη, 
Δέσποινα Χρυσάνθου, 
Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος
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Σήμερα δεν γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, 
αλλά οφείλουμε να δράσουμε αμέσως. 

Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είμαστε υποχρεωμένοι 
να ζούμε σαν να ήμασταν ζωντανοί.            

Slavoj Zizec

Η «μεταρρύθμιση» έτσι όπως χρησιμοποιείται ο όρος, 
με την ιερότητα του ταμπού ή με την αυταρχικότητα της 
επιβολής, αποκλείει κάθε αντίρρηση με τη μομφή της 

βεβηλώσεως ή του ...σκοταδισμού.

τάσος Λιγνάδης, Καταρρέω, σελ. 334
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Σπύρος 
Πολυκανδριώτης 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΡΕΜΠΕτΙΚΟΥ - ΣΜΥΡΝΕΪΚΟΥ
ΔΗΜΟτΙΚΟΥ 
& ΝΗΣΙΩτΙΚΟΥ τΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Με το εξαμελές συγκρότημα
του Σπύρου Πολυκανδριώτη.

Μαζί του η Μαρία Κιοσέ.

 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

21 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Κεντρική Πλατεία

ΜΕ τΗΝ
ΥΠΟΣτΗΡΙΞΗ τΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑττΙΚΗΣ
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ΛΑΪΚΗ ΟΡΧΡΗΣτΡΑ
τΩΝ ΦΙΛΩΝ 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Βρυωνίδης Θάνος: 
πλήκτρα, φωνή

Διασάκος Δημήτρης: 
κιθάρα, φωνή

Μανωλόπουλος Γιάννης: 
μπουζούκι, φωνή

Παναγιώτου Νανά: 
τραγούδι

22 ΣΑΒΒΑτΟ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
Αφετηρία 

Μαραθωνίου Δρόμου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΜΕ τΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τΗΣ

ΔΗΜΟτΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟτΗτΑΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 15€, 
ΑΜΕΑ-ΑΝΕΡΓΩΝ 13€

23 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου

Ο ΚΗΠΟΣ
του Bruce Gooch  
ΘΕΑτΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

Η παράσταση που θυμίζει στους θε-
ατές με τον πιο συγκινητικό τρόπο τη 
δύναμη της αγάπης, μετά την πολύ πε-
τυχημένη πορεία της στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη, ξεκινάει την περιοδεία 
σε μια δύσκολη περίοδο για όλους μας, 
δίνοντας στις  πόλεις της περιφέρειας 
το πολιτιστικό στίγμα που μας αξίζει.                                                                                                              
Πόσο βαθιά μπορεί να είναι η ανά-
γκη του ανθρώπου για αγάπη, για 
συντροφικότητα, για πλήρη αποδο-
χή; Μπορούν δύο φαινομενικά αντί-
θετες προσωπικότητες να βρουν 
ο όμως στον άλλο το πρόσωπο 
που έψαχναν σε όλη όμως τη ζωή;                                                                         
το έργο μιλάει για μνήμες και εμπειρί-
ες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη 
ζωή του καθενός.                                                               

ΜΕτΑΦΡΑΣΗ: 
Κάτια Σπερελάκη

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: 
Δημήτρης Μυλωνάς

ΦΩτΙΣΜΟΙ:
Γιώργος Αγιαννίτης

ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣτΟΥΜΙΑ: 
Λήδα Σπερελάκη- 
Αγγελική Αθανασιάδου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Χρυσηίς Λιατζιβίρη

ΠΑΙΖΟΥΝ: 
Στέλιος Μάινας, 
Κάτια Σπερελάκη
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 15€, 
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 12€

26 τΕτΑΡτΗ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου

ΑΧ ΕΡΩτΑ! 
του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα
ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΘΕΑτΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

Όσα στερηθήκαμε την άνοιξη, θα τα 
απολαύσουμε το καλοκαίρι. την δια 
ζώσης επικοινωνία, τη χαρά, τη συ-
γκίνηση, τη διασκέδαση του νου και 
της ψυχής από την τόσο δύσκολη κα-
θημερινότητα, την ανταλλαγή συναι-
σθημάτων… τον έρωτα τον ίδιο! Και θα 
τραγουδήσουμε για αυτόν, με τους 
στίχους του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρ-
κα. Μια ονειρική παράσταση γεμάτη 
με ερωτικούς στεναγμούς, που θα μας 
σεργιανίσει στα σοκάκια της Σεβίλιας 
και της Γρανάδας, θα μας παροτρύνει 
να βρέξουμε τα πόδια μας στα νερά του 
Γουαδαλκιβίρ και θα μας παρακινήσει 
να ερωτευτούμε κι εμείς κάτω από τον 
καυτό Ανδαλουσιανό ήλιο.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: 
Νανά Νικολάου

ΣΚΗΝΙΚΑ: 
Μαίρη τσαγκάρη

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Αρετή Μώκαλη

ΦΩτΙΣΜΟΣ:
Μελίνα Μάσχα

ΠΑΙΖΟΥΝ: 
Νάντια Μπουλέ, 
Παναγιώτης Πετράκης, 
Γιάννης Καλατζόπουλος, 
Δήμητρα Στογιάννη,
Στάθης Παναγιωτίδης, 
Πελαγία Αγγελίδου, 
Έφη Σισμανίδου, 
Δημήτρη Συνδουκά  

ΣτΟ ΠΙΑΝΟ
ο Κωνσταντίνος Κωτούλας                                                                                                        
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Έγκλειστος Βίος
ΘΕΑτΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

το βίωμα της καραντίνας στάθηκε η 
αφορμή για την συλλογή κειμένων φω-
τογραφιών, βίντεο, εικαστικών και μου-
σικής που αφορούν την περίοδο του 
πρόσφατου εγκλεισμού και το αποτυ-
πώματος που αφήνει στη ζωή μας. Με 
την βοήθεια των τμημάτων, των φίλων 
και των μελών των Πολιτιστικών Απο-
πειρών η συλλογή αποκτά θεατρική 
μορφή που αναδεικνύει τον ήχο, τον 
ρυθμό και τον λόγο της εποχής.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΩτΟτΥΠΟΥ 
ΚΑΛΛΙτΕΧΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-
ΣΥΝτΟΝΙΣΜΟΣ: 
Μαρία Ρούση,
Αρχοντία Ζοργιού, 
Ξένη Βασιλάκη

ΔΡΑΜΑτΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:
Μαρία Ρούση

27 ΠΕΜΠτΗ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
Μουσείο 

Μαραθωνίου Δρόμου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 5€

28 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου

ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΑ
του Ομήρου
ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΛΑΜΑτΑΣ

ΘΕΑτΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ
Η Οδύσσεια είναι ένα άκρως γοητευ-
τικό παραμύθι με φιλοσοφικά και μυ-
στικά μονοπάτια, που εύκολα διαβαίνει 
όποιος ταξιδευτής επιθυμεί, μέσα από 
την αφήγηση, να γίνει συνοδοιπόρος 
του Οδυσσέα. Είναι ένα κείμενο αρχε-
τυπικό, ποιητικό, που μπορεί να διαβα-
στεί σε πολλαπλά επίπεδα. Επώδυνη 
διαδρομή προς τη γνώση, πορεία προς 
την ουσιαστική ενηλικίωση, καταγραφή 
ενός περάσματος από την προϊστορία 
των ηρώων και των κατορθωμάτων 
τους όπως καταγράφονται στα Έπη, 
στην εποχή της ιστορίας του νοήμονος 
όντος. Πέρασμα από τη βουκολική οι-
κονομία του ανταλλάξιμου προϊόντος 
στην πρώιμη καπιταλιστική οικονομία 
του οικογενειακού ιδιοκτησιακού κα-
θεστώτος και δικαίου.

ΜΕτΑΦΡΑΣΗ: 
Δημήτρης Μαρωνίτης

ΔΡΑΜΑτΟΥΡΓΙΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΘΕΑτΡΙΚΗ 
ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Πλάτων 
Μαυρομούστακος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:
Γιάννης Μαργαρίτης

ΠΡΩτΟτΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: 
Δημήτρης Οικονομάκης

ΚΟΣτΟΥΜΙΑ:
Ελένη Μανωλοπούλου

ΦΩτΙΣΜΟΙ: 
Αλέκος Αναστασίου

ΠΑΙΖΟΥΝ: 
Κώστας Αρζόγλου, 
Χρυσάνθη Δούζη, 
Νίκος Καρδώνης,
Στάθης Κόικας
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 17€, 
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 14€

29 ΣΑΒΒΑτΟ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου

ΑΝτΙΓΟΝΗ
του Σοφοκλή

ΘΕΑτΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

Η Θήβα, όπου βασίλευε η γενιά των 
Λαβδακιδών, βρίσκεται σε κατάσταση 
δεινής πολιτικής κρίσης. Οι δυο γιοι 
του τελευταίου βασιλιά, του Οιδίποδα, 
που χάθηκε χτυπημένος από τη βαριά 
κατάρα που κατατρύχει τους Λαβδα-
κίδες, συγκρούονται για τη διαδοχή. 
Και, ενώ ο Ετεοκλής μένει να κυβερνά 
τη Θήβα, ο Πολυνείκης, εξόριστος, ξε-
σηκώνει στρατό από το Άργος για να 
επιτεθεί στην πόλη. Η επίθεση αποτυγ-
χάνει, αλλά στη μάχη ο Ετεοκλής και ο 
Πολυνείκης αλληλοσκοτώνονται. Δεν 
απομένουν πλέον στη ζωή παρά οι 
δυο κόρες του Οιδίποδα, η Αντιγόνη 
και η Ισμήνη, τελευταίοι κρίκοι της αλυ-
σίδας των Λαβδακιδών.

ΜΕτΑΦΡΑΣΗ: 
Παναγιώτα Πανταζή

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΣΚΗΝΙΚΟ: 
Θέμης Μουμουλίδης

ΜΟΥΣΙΚΗ: 
Σταύρος Γασπαράτος

ΚΟΣτΟΥΜΙΑ:
Παναγιώτα Κοκκόρου

ΠΑΙΖΟΥΝ:
Ιωάννα Παππά
Γιωργος Χρυσοστόμου,
Λουκία Μιχαλοπούλου,                
Μάνος Καρατζόγιαννης,
Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, 
Δημήτρης Σαμόλης
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΣΚΗΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ

Προσοχή! Βρέχει ...Φόβο
βασισμένη σε κείμενα 
Eugene Ionesco

Στο έργο μου προσπάθησα να εξω-
τερικεύσω το άγχος των χαρακτήρων 
μου. Να κάνω τα σκηνικά να μιλήσουν. 
Να παραστήσω ορατά και συγκεκριμέ-
να τον ΦΟΒΟ, την μετάνοια, τις τύψεις, 
την αποξένωση...
Ο ΦΟΒΟΣ δεν κουράζεται, στην έχει 
εκεί, στημένη. Σε ποτίζει με αγωνία...ο 
ΦΟΒΟΣ».

EUGENE IONESCO

δημοτ ι κό
θέατρο
μαραθώνα

ΔΡΑΜΑτΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: 
Έρση Βασιλικιώτη

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νίκος Γκεσούλης

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γιάννης Ψειμάδας

ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣτΟΥΜΙΑ: 
Ματίνα Γεωργά

ΕΙΚΑΣτΙΚΑ-ΑΦΙΣΑ: 
Δημήτρης Παπαστάμος

ΠΑΙΖΟΥΝ (ΑΛΦΑΒΗτΙΚΑ): 
Μαρίνα Αντωνίου Ελένη, Ηλιέτα 
Δήμου, Μαριάντζελα Καπάνταη, 
Γιώργος Κωνσταντινίδης, Γιώργος 
Λέπουρης, Εύη Μασιαλά, Δημήτρης 
Μυλωνάς, Βιβή Νικολακοπούλου, 
Κων/να Νικολοπούλου, Αναστασία 
Ντάση, Λάμπρος Πανόπουλος, 
Φίλιππος Σδράλιας, Κατερίνα 
Σκορδή-τσούρα, Αναστασία 
τουρκαντώνη, Όλγα Φωτίου

30 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΒΑΡΝΑΒΑΣ
Γήπεδο Μπάσκετ

31 ΔΕΥτΕΡΑ

ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
21:00

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
Θέατρο Β. τσάγκλος
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Κάθε γνώση που δεν είναι επακόλουθο 
μιας αίσθησης, μου είναι άχρηστη

Αντρέ Ζιντ

Κατέχετε κάθε εξουσία πάνω μας, 
αλλά κατέχουμε όλη τη γνώση 

που δεν μπορείτε να αποκτήσετε»

Roland Barthes, 
Αποσπάσματα του ερωτικού λόγου, εκδ. ΚΕΔΡΟΣ, σελ. 271
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
ΚΕΝτΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Υπό το φως της Σελήνης 
το μελιχρόν
του Α. Παπαδιαμάντη

ΘΕΑτΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

Μια πρωτότυπη σκηνική σύνθεση για 
10 φωνές με την εξαιρετική εσωτερι-
κή ρυθμολογία και την αφάνταστου 
πλούτου γλώσσα τους. Οι ανθρώπι-
νες ιστορίες  και ο ανεκπλήρωτος έρω-
τας συνδιαλέγονται με έναν πλούσιο 
κόσμο συμβόλων (νερό, σελήνη, κλπ) 
και συνομιλούν με την οργιώδη φύση 
που μαγεύει τον νου και αποπλανά τις 
αισθήσεις. 

ΘΕΑτΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ - 
ΔΡΑΜΑτΟΠΟΙΗΣΗ: 
Λίλλυ Μελεμέ

ΠΑΙΖΟΥΝ:
Παντελής Αναστασιάδης,
Ξένη Βασιλάκη,
Πέγκυ Δέλγα,
Μάρκος Δεληγιάννης,
Αρχοντία Ζοργιού,
Στάθης Κορακίδης,
Δέσποινα Ντόκα,
Γιολάντα Ραπάνου, 
Μαρία Ρούση

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

03 ΠΕΜΠτΗ

ΣΕΠτΕΜΒΡΙΟΥ
21:00

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
Θέατρο Β. τσάγκλος
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 10€

ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ - ΜΙΚΡΕΣ 
ΚΥΡΙΕΣ«Η δύναμη της 
Αγάπης»
ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑτΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

Οι αγαπημένοι ήρωες της παιδικής 
μας ηλικίας έγιναν παράσταση! Γενιές 
ολόκληρες έχουν διασκεδάσει αλλά 
και διδαχθεί με τους πολύχρωμους 
Μικρούς Κυρίους και τις υπέροχες 
Μικρές Κυρίες! τώρα ζωντανεύουν 
στη σκηνή! Πρόκειται για την επίσημη 
παράσταση των Μικρών Κυρίων στην 
Ελλάδα και είναι μια διαδραστική πα-
ραγωγή που θα ενθουσιάσει μικρούς 
και μεγάλους. Η παράσταση προάγει 
την ευγένεια και την ενσυναίσθηση 
με διασκεδαστικό τρόπο, μέσα από τις 
ιστορίες των διάσημων Μικρών Κυρί-
ων, τα τραγούδια τους και τη συμμετο-
χή των παιδιών. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: 
Παυλίνα Χαρέλα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΣτΙΧΟΙ: 
Καλλιόπη Παπαδάκη

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Ελένη Χρυσομάλλη

ΣΚΗΝΙΚΑ: 
Λορέντζο Μπελλέλι

ΦΩτΙΣΜΟΙ: Ανέστης Ατακτίδης

ΚΑτΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣΚΟτ: 
Ανεμοσκορπίσματα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑτΑΣΚΕΥΕΣ: 
Πένη Δάνη

ΠΑΙΖΟΥΝ:
Αναστασία Ευσταθοπούλου, 
Ελίζα Κιτσικίδου, 
Λένα Μισχοπούλου, 
Στράτος Μπαπαγιαννάκης,
Θανάσης τζιατζιάφης

04 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΠτΕΜΒΡΙΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 5€

05-06 ΣΑΒΒΑτΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΕΠτΕΜΒΡΙΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου & Αθλητικού Πάρκου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Όρνιθες του Αριστοφάνη

ΘΕΑτΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

το Θεατρικό Εργαστήρι του ΕΣΝΜ, 
πιστό στο ραντεβού με τα σπουδαία 
θεατρικά έργα, παρουσιάζει τους 
όρνιθες του Αριστοφάνη.Οι όρνι-
θες είναι μια καυστική σάτιρα του 
Αριστοφάνη για την εποχή του,που 
παραμένει σύγχρονη! Λες και τίποτα 
δεν έχει αλλάξει από τότε μέχρι σή-
μερα στην Ελληνική-Αθηναϊκή κοι-
νωνία! Με πολύ χιούμορ, κωμικές 
καταστάσεις μέχρι δακρύων, αλλά 
και ποιητικά και υπερβατικά στοιχεία, 
ο Αριστοφάνης μας δίνει ένα έργο 
καθρέφτη της κοινωνίας μας, που 
πάντα θα μας συγκινεί!

ΜΕτΑΦΡΑΣΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: 
Δ. Κανέλλος

ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣτΟΥΜΙΑ: Ζ. Λεγάκη-Κέφου

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. Ανδρέου

ΣτΙΧΟΙ-ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ: Σ. Ανδριανού, Κ. 
Βογιατζής, Δ. Δεριζιώτης, Μ. Κέκκου, Δ. 
Κογιάννης, Ν. Κολλάρος, Μ. Κουτσοδήμας, 
Ν. Μάντη, Β. Ματσούκα, Β. Μαυροκεφάλου, 
Σ. Παπαδοπούλου, Μ. Πατεράκη, Ν. 
ταβουλάρη, Ζ. τερψιόπουλος

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ε. Ζαβιτσάνου

ΦΩτΙΣΜΟΙ: Δ. Μαργαρίτης

ΕΚΜΑΘΗΣΗ τΡΑΓΟΥΔΙΩΝ-ΖΩΝτΑΝΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ: Ε. Σκουργιαλού

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ε. Αζιλόγλου, Κ. Γάκης, 
Π. Γιαννόπουλος, Α. Γούσιος, Ε. Ζαβιτσάνου, 
Μ. Ζέρβας, Α. Κακιοπούλου, Ν. Καλογερίκος, 
Δ. Καραλή, Σ. Κοκόρη, Μ. Κυρίου, 
Ζ. Λεγάκη-Κέφου, Ν. Μαντή, Ξ. Οικονόμου, 
Ν. Οικονόμου, Δ. Πίστη, Κ. Σακελλάρη, 
Ν. Σαραφάκης, Ε. Σκουργιαλού, Ν. 
τραγιάσκος, Θ.τσάτσου
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 5€

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Καραγκιόζης
Ο θίασος Αθανασίου ιδρύθηκε το 
1982 από τα αδέρφια Κώστα, Γιάννη, 
Αργύρη και Ελένη μετά από πολύ-
χρονη μαθητεία δίπλα στον αείμνηστο 
καραγκιοζοπαίκτη Γιώργο Χαρίδημο. 
Από το 1987 μέχρι και σήμερα ο θία-
σος δίνει παραστάσεις παραδοσιακού 
Καραγκιόζη, σε νηπιαγωγεία, δημο-
τικά, και γυμνάσια όλης της χώρας, 
παράλληλα δημιουργεί εργαστήρια 
θεάτρου σκιών στον Ε.Ο.Π, σε σχολεία 
και κατασκηνώσεις, αλλά και σε καλο-
καιρινά φεστιβάλ.

12 ΣΑΒΒΑτΟ

ΣΕΠτΕΜΒΡΙΟΥ
21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αμφιθέατρο Πολ/κου
& Αθλητικού Πάρκου
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3η ΓΙΟΡτΗ ΚΡΑΣΙΟΥ & 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥτΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

Στη Γιορτή συμμετέχουν 12 σύλλογοι 
του Δήμου Μαραθώνα με τα χορευ-
τικά τους τμήματα καθώς και μέχρι 
στιγμής  περισσότεροι από 5 σύλλογοι 
από την Ανατολική Αττική. Επίσης συμ-
μετοχή οινοπαραγωγών (με περίπτε-
ρα) από τον Δήμο Μαραθώνα καθώς 
και από γειτονικούς Δήμους.

• ΚΕΝτΡΙΚΗ ΟΡΧΗΣτΡΑ 
   ΠΑΝΑΓΙΩτΗ ΛΑΛΕΖΑ

• ΟΡΧΗΣτΡΑ ΠΟΝτΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

• ΟΡΧΗΣτΡΑ ΚΡΗτΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  

12 ΣΑΒΒΑτΟ

ΣΕΠτΕΜΒΡΙΟΥ
19:30

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
Αφετηρία

Μαραθωνίου Δρόμου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 
Νάνσυ Σακελλάρη
Έφη τσιλίκη
Νότα Δενδρολιβανά
Σοφία Λάσκου
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19 ΣΑΒΒΑτΟ

ΣΕΠτΕΜΒΡΙΟΥ
21:00

ΚΑτΩ ΣΟΥΛΙ
Άγιος Μόδεστος

ΕΞΩΡΑΪΣτΙΚΟΣ- 
ΕΚΠΟΛΙτΙΣτΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΜΙΛτΙΑΔΗΣ»
ΚΑτΩ ΣΟΥΛΙΟΥ 
ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΛΑΪΚΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Στις εκδηλώσεις μας ανεξάρτητα από τον χώρο 
πραγματοποίησης και τον φορέα που θα τις υλοποιήσει, η 
συμμετοχή θα γίνεται με προσκλήσεις, λίστα προτεραιότητας 
ή προαγορασμένα εισιτήρια.

Η Διεύθυνση Πολιτισμού της ΚΕΔΜΑ, στις παραστάσεις των 
θεατρικών παραγωγών με εισιτήριο δεν εμπλέκεται στον 
τρόπο διάθεσης τους, την τιμή και την ταξιθεσία. τα παραπάνω 
είναι ευθύνη των παραγωγών της κάθε παράστασης. Επίσης, 
ευθύνη των παραγωγών είναι και η εφαρμογή των οδηγιών 
ασφαλούς διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

Στο Θέατρο του Πολιτιστικού & Αθλητικού Πάρκου υπάρχει 
πρόβλεψη για θέσεις ΑΜΕΑ, πρόσβαση με αυτοκίνητο μέχρι 
το χώρο του θεάτρου, χώροι στάθμευσης αναπηρικών 
οχημάτων, καθώς και τουαλέτα ΑΜΕΑ.

τέλος κατά την διάρκεια της εκδήλωσης απαγορεύεται η 
κίνηση οχημάτων πέριξ του θεάτρου. Προτείνεται στους 
επισκέπτες η χρήση των χώρων στάθμευσης Α΄ περιοχής. 
(Κτήριο Διοίκησης).
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με την υποστήριξη

με την ευγενική χορηγία

Επιμέλεια Κειμένων Προγράμματος: Δημήτρης Καραγιώργος

Στοιχειοθεσία Προγράμματος: Μαίρη Χατζοπούλου




