Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού «Δημήτριος Βικέλας» του
Δήμου Κηφισιάς, παρουσιάζει το νέο Πρόγραμμα Πολιτιστικών και
Αθλητικών Εκδηλώσεων Ιουνίου – Ιουλίου 2018, με ένα εκλεκτό
Πρόγραμμα που στόχο έχει να ικανοποιήσει τους δημότες αλλά
και τους επισκέπτες της πόλης μας.
Και αυτή τη χρονιά, οι θερινές εκδηλώσεις του Δήμου μας,
χαρακτηρίζονται για την ποιότητά τους και την πολιτιστική τους
αξία.
Το Φεστιβάλ Κηφισιάς ξεκινά την Πέμπτη 28 Ιουνίου στο Ζηρίνειο
Στάδιο με ένα μεγάλο ορχηστρικό και χορωδιακό αφιέρωμα στους
Beatles.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν η συναυλία του Γιώργου Κατσαρού,
οι θεατρικές παραστάσεις της Κατερίνας Διδασκάλου και της
Μαίρης Βιδάλη και η θεατρική παράσταση για παιδιά του Χάρη
Ρώμα.
Επίσης, σας περιμένουμε στις καθιερωμένες θερινές αθλητικές
εκδηλώσεις και αναμένουμε την συμμετοχή των παιδιών στην
κορυφαία καλοκαιρινή αθλητική διοργάνωση «ΑΘΛΗΤΙΚΟ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018».
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος Πολιτισμού & Αθλητισμού
Αχιλλέας Κουρέπης
Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς

Φίλες και φίλοι,
Ο Δήμος Κηφισιάς και το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού
«Δημήτριος Βικέλας» σας προσκαλούν για άλλη μια χρονιά στις
πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες του καλοκαιριού.
Από τα 30α Χορωδιακά Κηφισιάς που φιλοξενούν για πρώτη φορά
μετά από πολλά χρόνια χορωδία του εξωτερικού, το Σεργιάνι στην
Παράδοση που θα παρακολουθήσουμε χορευτικούς συλλόγους από
όλη την Ελλάδα, το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που προάγει
την αγάπη για το θέατρο έως και το Φεστιβάλ Κηφισιάς με τις πολλές
και ποιοτικές μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, σας περιμένουμε
σε ξεχωριστές καλοκαιρινές βραδιές πολιτισμού. Αναγνωρίζοντας τη
δυσκολία των καιρών, η είσοδος για τις περισσότερες εκδηλώσεις
είναι ελεύθερη ώστε όλοι οι συμπολίτες αλλά και οι επισκέπτες της
πόλης μας να απολαύσουν το πολιτιστικό μας πρόγραμμα.
Παράλληλα, οι αθλητικές εκδηλώσεις του Δήμου, προεξέχοντος
του Αθλητικού-Πολιτιστικού Καλοκαιριού, κλείνουν την πλούσια
αθλητική δραστηριότητα του Δήμου.
Σας περιμένουμε όλους σε αυτές τις όμορφες καλοκαιρινές
βραδιές.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Ο Αντιπρόεδρος Πολιτισμού & Αθλητισμού
Νικήτας Κόκκαλης
Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς

30ο Χορωδιακό Φεστιβάλ
Δήμου Κηφισιάς
Σάββατο 9 Ιουνίου
Κυριακή 10 Ιουνίου
Ώρα: 20:30
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος
Θωμάκος και το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού
και Αθλητισμού σας προσκαλούν
στα 30α Χορωδιακά του Δήμου μας.
Χορωδίες από την Ελλάδα αλλά και
από το εξωτερικό, μας ετοιμάζουν ένα
μελωδικό μουσικό ταξίδι στον κόσμο
της χορωδιακής μουσικής.
Σάββατο 9 Ιουνίου 2018
Ώρα: 20:30
Παιδική
Χορωδία
Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμού
&
Αθλητισμού
«Δημήτριος
Βικέλας»
Δήμου
Κηφισιάς, Διευθύνει ο Θανάσης
Αρβανίτης
Παιδική
Χορωδία
«Rosarte»,
Διευθύνει η Ρόζη Μαστροσάββα
Γυναικεία Χορωδία Εκπαιδευτικών
του Dobrich Βουλγαρίας, Διευθύνει
η Margarita Ruseva – Ganeva
Φωνητικό σύνολο «Eklipsis»,
Διευθύνει ο Ματθαίος Λεγάκης
Μικτή Χορωδία Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού
& Αθλητισμού «Δημήτριος Βικέλας»
Δήμου Κηφισιάς με τη συνοδεία της
δεκαμελούς ορχήστρας Musica Nova,
Διευθύνει ο Θανάσης Αρβανίτης

Κυριακή 10 Ιουνίου 2018
Ώρα: 20:30
Χορωδία Εκπαιδευτικών Μουσικής
Περιφέρειας Αττικής «Choremus»
& Χορωδία Αποφοίτων Μουσικού
Σχολείου Παλλήνης, Διευθύνει η
Φαίδρα Γιαννέλου
«Χορωδία Κηφισιάς 1937», Διευθύνει
ο Χαράλαμπος Μιχαηλίδης
Μικτή Χορωδία «LA FA Mi LiA»,
Διευθύνει η Ρόζη Μαστροσάββα
Γυναικεία Χορωδία Εκπαιδευτικών
του Dobrich Βουλγαρίας, Διευθύνει
η Margarita Ruseva – Ganeva
Καλλιτεχνική Επιμέλεια:
Θανάσης Αρβανίτης
Παρουσίαση: Τόνια Αγγελοπούλου

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

4ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού
Θεάτρου Δήμου Κηφισιάς
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
Για τέταρτη χρονιά το Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού του
Δήμου Κηφισιάς διοργανώνει το
Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.
Φέτος πέντε ερασιτεχνικοί θίασοι
συμμετέχουν σε ένα Φεστιβάλ,
χωρίς διαγωνιστικό χαρακτήρα, με
μόνο πρόσταγμα την αγάπη για το
θέατρο. Έργα από όλο το φάσμα του
θεατρικού ρεπερτορίου θα έχουμε
την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε
στο Αίθριο του Δημαρχείου Κηφισιάς
από τις 11 έως τις 18 Ιουνίου.
- Δευτέρα 11 Ιουνίου, ώρα 21:00:
«H Όπερα του Ζητιάνου» του Τζον
Γκέι από το Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας», σε σκηνοθεσία Νίκης
Κατσαρού.
- Τρίτη 12 Ιουνίου, ώρα 21:00: «Πάμε παράσταση» του Ρικ Άμποτ από τη
Θεατρική Ομάδα ΠΕΑΠ του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, σε σκηνοθεσία
Μαρίας Χριστοδούλου.
- Πέμπτη 14 Ιουνίου, ώρα 21:00: «Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα» του
Λουΐτζι Πιραντέλλο από τη Θεατρική Ομάδα Λυκόβρυσης - Πεύκης, σε
σκηνοθεσία Νικόλα Μίχα.
- Παρασκευή 15 Ιουνίου, ώρα 21:00: «Να ζει κανείς ή να συζεί?» βασισμένο
στο έργο του Lawrence Casler «Μια βραδιά στο Θέατρο» από το Θεατρικό
Εργαστήρι Διστόμου «Θεατροφρένεια», σε σκηνοθεσία Τάσου Σταθά.
- Δευτέρα 18 Ιουνίου, ώρα 21:00: «Η λέσχη των τρελών» του Βαλεντίν
Κατάγιεφ από τη Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού Φυσιολατρικού
Συλλόγου Δροσιάς, σε σκηνοθεσία Έλντας Φλέγκα
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΩΡΑ 21:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας»
Η Όπερα του Ζητιάνου
του John Gay
Σύντομο βιογραφικό θιάσου
Ιδρύθηκε το 1981 και τιμητικά φέρει το
όνομα του Κορίνθιου ποιητή Βασίλη
Ρώτα. Στα 36 χρόνια ύπαρξής του
έχει παρουσιάσει δεκάδες θεατρικά
έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Διοργάνωνε τη «Βαλκανιάδα θεάτρου»
για 10 έτη, πλέον διοργανώνει το
Πανελλήνιο Ερασιτεχνικό Φεστιβάλ
Θεάτρου. Κάθε Φλεβάρη οργανώνει
Σεμινάριο
Θεατρικής
Παιδείας.
Συμμετέχει σε φεστιβάλ στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Λίγα λόγια για το έργο
Λονδίνο,
δεκαετία του 1930: Η
πόλη ετοιμάζεται για τη στέψη
της Βασίλισσας.
Η διαφθορά
και
τα
παιχνίδια
εξουσίας
έρχονται
στο
προσκήνιο.
Έτσι φτιάχνεται ένας ιστός στα σοκάκια
της πόλης όπου κλέφτες, πόρνες ακόμα
και αστυνομικοί παίζουν ο καθένας τον
ρόλο του, προκειμένου ο μεγαλύτερος
γκάνγκστερ του Λονδίνου ο Μακ ο
Φονιάς να πιαστεί.

Συντελεστές:
Διασκευή – Σκηνοθεσία - Επιμέλεια κίνησης:
Νίκη Κατσαρού
Μουσική Επιμέλεια - Διδασκαλία Τραγουδιών:
Κορνηλία Κουντούρη
Επιμέλεια Σκηνικών:
Νίκος Παπαντωνόπουλος
Επιμέλεια Κουστουμιών: Μαρίνα Πιτσίκου
Φωτισμοί: Μάκης Κίννας
Ειδικό Μακιγιάζ: Ιωάννα Κατσαρού
Φροντιστήριο: Ελένη Μάνθου
Πιάνο: Γιάννης Παπαχριστοδούλου
Τρομπέτα: Νίκος Κωνσταντέλος
Διανομή (με σειρά εμφάνισης):
Κομπέρ: Μαρίνα Πιτσίκου
Ιωνάθαν Ιερεμίας Πήτσαμ:
Κυριάκος Αγγελίδης
Κα Πήτσαμ: Αθανασία Λάσκα
Ζητιάνος 1: Νίκος Κωνσταντέλος
Ζητιάνος 2 -Πάστωρ Κίμπολ – Σάντρα:
Κική Τσόγκα
Ζητιάνος 3 – Καθαρίστρια:
Μαρία Ρουσέτου
Ζητιάνος 4 - Βασιλικός Απεσταλμένος:
Άγγελος Βασιλάκης
Τίμοθυ Φιλτς – Μάθιου - Αστυνόμος Σμιθ:
Νίκος Παπαντωνόπουλος
Μιχαήλ Μακήθ: Ηλίας Κεστερτζής
Πόλυ Πήτσαμ: Βιβή Ασπρούδη
Τζίμμυ Ο Ελαφροχέρης: Νίκος Σωτηρόπουλος
Έντυ: Γαβριήλ Ζήσης
Ζητιάνος 5 - Μπέτυ: Νίκη Σκούρτη
Μαντάμ Ντι: Παγώνα Τσαλπαρά
Τζον Λόκιτ: Δημήτρης Χρυσικόπουλος
Τζένη: Φαίη Χονδροθύμιου
Κορίτσι 1: Αναστασία Ρουστέμη –
Γκουργιώτη
Κορίτσι 2: Γιώτα Κλεμπετσάνη – Σούκουλη
Λίντα: Κωνσταντίνα Μπουλμέτη
Λούσυ: Ιωάννα Κατσαρού

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΩΡΑ 21:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)
Θεατρική Ομάδα ΠΕΑΠ του Δήμου
Λυκόβρυσης-Πεύκης
Πάμε Παράσταση
του Ρικ Άμποτ
Σύντομο βιογραφικό θιάσου
Η Θεατρική Ομάδα του ΠΕΑΠ
του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης
ιδρύθηκε το 2002 με επικεφαλής τον
Πέτρο Δαμουλή. Τον Φεβρουάριο
του
2005
την
καλλιτεχνική
διεύθυνση ανέλαβε ο σκηνοθέτης
Νικόλας Μίχας, o οποίος έδωσε
εντελώς
διαφορετική
μορφή
στη λειτουργία της ομάδας, που
αποτελείται από 100 ερασιτέχνες
ηθοποιούς. Αναμόρφωσε επίσης
και τη λειτουργία του Θεατρικού
Εργαστηρίου, που προσφέρει
σειρά μαθημάτων απαραίτητων
για την κατάρτιση και εξέλιξη των
σπουδαστών.
Συνεργάτις
του
Νικόλα Μίχα είναι η θεατρολόγος,
ηθοποιός και εκπαιδευτικός Μαρία
Χριστοδούλου.

Λίγα λόγια για το έργο
Μία ξεκαρδιστική κωμωδία η
οποία αναφέρεται στα παθήματα
ενός θεατρικού θιάσου που κάνει
πρόβες σε ένα έργο που κανείς δεν
θα ανέβαζε αν η συγγραφέας δεν
παραχωρούσε τα συγγραφικά της
δικαιώματα και η οποία αναζητά
συνεχώς το τέλειο στα κείμενα..
Ένα αστυνομικό έργο εποχής με
ανεκδιήγητα γεγονότα στις επί
σκηνής πρόβες του..
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Μαρία Χριστοδούλου
Μουσική και μουσική επιμέλεια:
Τάσος Μπεκύρος
Σκηνικά – Κοστούμια:
η θεατρική ομάδα
Παίζουν οι:
Βασίλης Παπαπέτρου
Ελένη Λέκκα
Έλλη-Μαρκέλλα Μαμούνα
Άννα Μαύρου
Αναστασία Κελένη
Ελένη Χαραμή
Αλέξανδρος Μπούρας
Οδυσσέας Παγουλάτος
Λεωνίδας Στιβακτής.

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΩΡΑ 21:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)
Θεατρική Ομάδα Λυκόβρυσης –
Πεύκης
Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα
του Λουΐτζι Πιραντέλλο
Σύντομο βιογραφικό θιάσου
Η Θεατρική Ομάδα Λυκόβρυσης –
Πεύκης λειτουργεί υπό τη διεύθυνση
του σκηνοθέτη Νικόλα Μίχα, από τον
Φεβρουάριο του 2015. Αποτελείται
από 100 ερασιτέχνες ηθοποιούς.
Στο ενεργητικό της η ομάδα έχει μια
σειρά αξιόλογων παραστάσεων , σε
σκηνοθεσία Νικόλα Μίχα, τόσο από
το κλασικό όσο και από το μοντέρνο
θέατρο:
«Βυσσινόκηπος»
του
Α.Τσέχοφ (2017), Μονόπρακτα των Λ.
Πιραντέλλο, Σ.Μπέκετ, Τ.Ουΐλλιαμς,
«Ταρτούφος» του Μολιέρου (2016),
«Του Κύκλου τα Γυρίσματα» (2016),
«Ευμενίδες» του Αισχύλου (2016), «Το
πάρτυ του ‘70» του Ν.Μίχα (2016),
«Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του
Σαίξπηρ (2015).
Λίγα λόγια για το έργο
Σε ένα θέατρο ο θίασος κάνει πρόβες
για να ανεβάσει τον «Ρινόκερο» του
Ιονέσκο και ξαφνικά εμφανίζονται
έξι πρόσωπα, μέλη μιας οικογένειας,
δημιουργήματα κάποιου συγγραφέα
που ξεκίνησε να γράφει ένα θεατρικό
έργο αλλά δεν το τελείωσε ποτέ.
Αυτοί οι έξι χαρακτήρες ζητάνε από
τον Σκηνοθέτη να ολοκληρώσει και να

ανεβάσει το έργο με θέμα τη δική τους
ζωή, ώστε να μπορέσουν κι εκείνοι
να αποκτήσουν πλήρη θεατρική
υπόσταση, όπως όλοι οι θεατρικοί
ρόλοι. Για τον σκοπό αυτό το κάθε
πρόσωπο παρουσιάζει την ιστορία
από τη δική του οπτική γωνία.
Σκηνοθεσία: Νικόλας Μίχας
Μουσική: Τάσος Μπεκύρος
Βοηθός σκηνοθέτη:
Γιάννης Τσούτσος
Διανομή:
Σκηνοθέτης: Νεκτάριος Καλαϊτζάκης
Βοηθός σκηνοθέτη/ Μποτάρ:
Χρυσάνθη Μπεκύρου
Πατέρας: Γιώργος Βενάρδος
Πρωταγωνιστής/ Ζαν: Μαρίνος
Αδαμόπουλος
Μητέρα: Αμαλία Μαστοράκη
Πρωταγωνίστρια/ Βοδάρ: Βίλμα
Σιελή
Κόρη: Βάσια Κόκκα
Ενζενί/ Ντέζη: Νάγια Βλάχου
Γιος: Γιάννης Σαρικτζής
Ζεν πρεμιέ/ Μπερανζέ: Γιάννης
Τσούτσος
Κορίτσι: Όλγα Αβραμίδου
Νέα Ηθοποιός/ Γκαρσόνα: Έλενα
Δρόλια
Αγόρι: Τάσος Μπεκύρος
Νέος Ηθοποιός/ Ντιντάρ: Ρωμανός
Οικονομάκος
Μαντάμ Πάτσε: Βιβή Βαρβεράκη
Ηθοποιός/ Παπιγιόν: Σοφία
Ταλιαδώρου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΩΡΑ 21:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)
Θεατρικό Εργαστήρι Διστόμου
«Θεατροφρένεια»
Να ζει κανείς ή να συζεί?
βασισμένο στο έργο του Lawrence
Casler «Μια βραδιά στο Θέατρο»
Σύντομο βιογραφικό θιάσου
Το Θεατρικό Εργαστήρι Διστόμου
«Θεατροφρένεια» ξεκίνησε πριν
από 14 χρόνια τη δράση του από
έναν πυρήνα παλαιών ηθοποιών
που γρήγορα αγκαλιάστηκε από
νέους και νέες του Διστόμου
αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Παρουσιάζοντας πλούσια δράση
στα πολιτιστικά δρώμενα της
περιοχής μας, διατηρώντας και
λειτουργώντας τις εξής σκηνές:
Κεντρική Σκηνή, Παιδική Σκηνή,
Πειραματική
Σκηνή,
Παιδικό
Θεατρικό Εργαστήρι, Θέατρο Κατ’
Οίκον, Κινηματογραφική Λέσχη,
Οργάνωση Θεατρικών Σεμιναρίων
και το μεγάλο καμάρι τους που
είναι η οργάνωση του Πανελλήνιου
Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου
στο Δίστομο κατά το μήνα

Αύγουστο, που φέτος ήδη μετράει
την 8η συνεχόμενη χρονιά!
Λίγα λόγια για το έργο
Δύο
αγαπημένα
ζευγάρια
αποφασίζουν κάποιο βράδυ να
παρακολουθήσουν την κλασική
παράσταση του Σαίξπηρ, τον Άμλετ.
Κατά την διάρκεια του έργου, τα δύο
ζευγάρια αρχίζουν μια σημαντική
συζήτηση για τις ζωές τους και το
έργο μέσα από το αιώνιο ερώτημα,
αποκτά την αναπάντητη πάλι
διασκευασμένη του μορφή: «Να ζει
κανείς ή να συζεί ;»
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία - Μουσική Επιμέλεια Φωτισμοί: Τάσος Σταθάς
Αφίσα – Πρόγραμμα:
Παναγιώτης Χονδρός
Σκηνικά – Κοστούμια:
η θεατρική ομάδα
Διανομή:
Γουώλτερ: Δημήτρης Βουλγαρίδης
Ντόνα:
Αλεξάνδρα Αναγνωστοπούλου
Στάνλεϋ: Νίκος Σταθάς
Μάργκαρετ: Σωτηρία Μίχα

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΩΡΑ 21:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)
Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού
Φυσιολατρικού Συλλόγου Δροσιάς
Η λέσχη των τρελών
του Βαλεντίν Κατάγιεφ
Σύντομο βιογραφικό θιάσου
Δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του
2012, θέλοντας με την ύπαρξή
της
να
προσφέρει
θεατρικό
έργο στο πολιτιστικό τοπίο της
πόλης του Καλλικρατικού Δήμου
Διονύσου. Μια ομάδα φίλων και
μελών του Συλλόγου βρήκαν κοινά
ενδιαφέροντα στο θέατρο και στη
διαδικασία της παραγωγής μιας
θεατρικής παράστασης. Μια ομάδα
που πιστεύει πως από το θέατρο της
εποχής μας δεν θα’ πρεπε να λείπει η
περιέργεια και η φαντασία. Επειδή το
θέατρο στις μέρες μας είναι αναγκαίο
και το θέατρο δεν είναι μόνο Λόγος
αλλά είναι και Κίνηση, Ρυθμός,
Ύφος, Πνευματική Καλλιέργεια. Τη
διδασκαλία του θεατρικού τμήματος,
και τη σκηνοθεσία των θεατρικών
παραστάσεων πραγματοποιεί η κυρία
Έλντα Φλέγκα, ηθοποιός του Ελληνικού
θεάτρου και κινηματογράφου.
Λίγα λόγια για το έργο
Μία κωμωδία καταστάσεων όπου από
μια παρεξηγημένη φράση ανακατεύεται
ένας ολόκληρος κόσμος μιας λέσχης.

Ο επιδέξιος συγγραφέας καταφέρνει
να ευθυμήσει τον θεατή χωρίς φτηνά
αστεία και χυδαιότητες. Το αβίαστο γέλιο
βγαίνει από τις έξυπνες καταστάσεις και
συμπτώσεις των ηρώων του.
Συντελεστές:

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Έλντα Φλέγκα
Σκηνικά: Αργυρώ Ρημική
Φωτισμός – Ηχητικά: Θανάσης Ντούλας
Βοηθός σκηνής:
Δώρα Πωλαναγνωστάκη
Μουσική Επιμέλεια:
Λαμπρινή Μήλα, Έλντα Φλέγκα
Αφίσες – προγράμματα:
Δημήτρης Κοζακλής
Στυλιστικές εμφανίσεις:
Η θεατρική ομάδα
Διανομή (με σειρά εμφάνισης):
Φιλίππα: Αργυρώ Ρημική
Κώστια: Μικές Τηλιακός
Μαρούσκα: Ιωάννα Χατζή
Σουσώφ: Αγκόπ Ιμιριάν
κα Ντούτκινα: Λαμπρινή Μήλα
Ζάιτσεφ: Δημήτρης Βάτσος
Διευθύντρια: Χρυσούλα Θάνου
Μάγια: Ελίζα Σαχακιάν
Γιατρός: Γιώργος Πάντος
Βοηθός Γιατρού: Αντώνης Γιαλέρης
Ντούτκιν: Νίκος Παναγιωτάκης
Ρόζα: Εύη Σερφιώτη
Φυσαρμόνικα: Αντώνης Γιαλέρης

Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Θεσμοί

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ώρα: 20:30
Αίθριο Δημαρχείου
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης,
Κηφισιά)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
«Ειρήνη»
του Αριστοφάνη
από την Ομάδα Θεατρικού
Παιχνιδιού του Δήμου
Κηφισιάς
Την «ΕΙΡΗΝΗ», το έργο
του παππού ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ,
αποφασίσαμε
μαζί
με
τα παιδιά (από 3 έως 13
ετών), να ετοιμάσουμε και
να σας το παρουσιάσουμε!
Ένα έργο που μιλάει για
της ΕΙΡΗΝΗΣ τα καλά...
που πολλά παιδιά στον
πλανήτη μας, δυστυχώς, δεν
απολαμβάνουν!
Ελάτε να μας δείτε... πως τρέξαμε όλοι μαζί στο κάλεσμα του Τρυγαίου...
του αμπελουργού από την Αθήνα... για να ελευθερώσουμε την ΕΙΡΗΝΗ
από τη σπηλιά που την είχε φυλακίσει ο ΠΟΛΕΜΟΣ !!! και πως... διώξαμε
τους εμπόρους του πολέμου και υποσχεθήκαμε ότι θα κρατήσουμε την
«ΕΙΡΗΝΗ» για πάντα μαζί μας!!!

Είσοδος ελεύθερη

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ώρα: 20:30
Αίθριο Εκπαιδευτηρίων I.S.A.
(Αρτέμιδος 42 & Ξενίας, Κηφισιά)
ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Πρόσβαση με συγκοινωνία:
Λεωφορείο 524 (Σταθμός Κηφισιάς - Πολιτεία)
Στάση: Αύρας (οδός Δεληγιάννη) ή
Λεωφορείο 526 (Σταθμός Κηφισιάς Κεφαλάρι) Στάση: Αύρας (οδός Ξενίας)

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
“AQUAPELLA WORLD MUSIC CHOIR”
Η Αυστραλιανή Χορωδία “Aquapella World Music Choir” έρχεται για μία
μοναδική συναυλία στην Κηφισιά, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της
περιοδείας σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα.
Η “Aquapella World Music Choir” ιδρύθηκε στο Townsville της Αυστραλίας
από τον Ελβετό μαέστρο Beat Lehmann. Η χορωδία αποτελείται από
περισσότερα από 60 μέλη και ειδικεύεται στην a capella world music. Το
ρεπερτόριό της εστιάζει σε τραγούδια κοινοτήτων από διάφορες γωνιές
του κόσμου, τα οποία είναι βαθιά νοηματοδοτημένα με μια πνευματική
ή ευρύτερη τελετουργική έννοια στις αντίστοιχες κουλτούρες από τις
οποίες προέρχονται. Τραγουδούν πάντα στην πρωτότυπη γλώσσα της
κοινότητας από την οποία προέρχεται η μουσική που ερμηνεύουν. Αυτή η
μεγάλη μουσική ποικιλία σε επίπεδο διάθεσης, ρυθμού, στίχων, αρμονίας
και φωνητικής ποιότητας κάνει τις παραστάσεις της Aquapella πολύ
διασκεδαστικές και προσβάσιμες σε όλες τις ηλικίες και τα μουσικά γούστα,
ενώ η εκφραστικότητα πολλών από τα τραγούδια που ερμηνεύονται δίνει
στο ρεπερτόριο ένα βαθιά συναισθηματικό χαρακτήρα. Η χορωδία στα
12 χρόνια πορείας της έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες. Η Aquapella
κέρδισε το διαγωνισμό για τη «Χορωδία της Χρονιάς» του ABC, εθνικού
ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Αυστραλίας, της πολιτείας του Queensland
και κέρδισε το Μουσικό Διαγωνισμό της γενέτειρας πόλης της Townsville.
Έχει συμμετάσχει σε μεγάλα φεστιβάλ στην Αυστραλία και δίνει τακτικές
παραστάσεις για φιλανθρωπικά events.
Είσοδος ελεύθερη

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ώρα: 20:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
ΜΟΥΣΙΚΟ - ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«Να τι θα πει Ελλάδα»
από τον Καλλιτεχνικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Τροβαδούρων Κηφισιάς
Οι «Τροβαδούροι Κηφισιάς» όπως κάθε χρόνο θα κλείσουν τη χειμερινή
τους σεζόν με μία Ελληνική χορευτική βραδιά με ζωντανή μουσική και
χορούς από περιοχές της πατρίδας μας. Η εκδήλωση θα αρχίσει με
την χορωδία των «Μικρών Τροβαδούρων» υπό τη Διεύθυνση του
Μουσικοπαιδαγωγού, μουσικολόγου και συνθέτη Γιώργου Σιτώτη και
θα συνεχιστεί με το χορευτικό συγκρότημα του Ιερού Ναού Παναγίας
Φανερωμένης του Χολαργού, που τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος
Νεότητος και Οικογένειας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της οποίας
Διευθυντής είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Συμεών
Βενετσιάνος.
Συμμετέχουν χορευτικά και μουσικά συγκροτήματα από τη Σάμο, την
Ικαρία, τη Θράκη, τον Πόντο, την Εύβοια, την Ήπειρο και το Ιόνιο.

Είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 Ιουνίου
Ώρα 21:00
ΣΚΙΡΩΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Γ. Λύρα 73, Νέα Κηφισιά

Πρόσβαση με συγκοινωνία:
Λεωφορείο 543 (Σταθμός Κηφισιάς - Νοσοκ.
Αγ.Ανάργυροι) Στάση: 1η Λύρα (οδός Γ.Λύρα) ή
Λεωφορείο 522 (Σταθμός Κηφισιάς - Αδάμες Α)
Στάση: Χελιδονούς (οδός Ελαιών) ή
Λεωφορείο 523 (Σταθμός Κηφισιάς - Αδάμες Β)
Στάση: Χελιδονούς (οδός Ελαιών)

ΕΑΡΙΝΕΣ MΕΛΩΔΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ VII
Από τα δοξάρια του κουαρτέτου εγχόρδων του Συλλόγου “Οι Φίλοι της
Ορχήστρας Ποικίλης Μουσικής Κηφισιάς” θα ακουστούν δεξιοτεχνικά και
ατμοσφαιρικά έργα με αφετηρία τον κλασικό ήχο αλλά και τσιγγάνικες,
σουίνγκ και τζαζ αναφορές.
Σε ένα διαφορετικό συναυλιακό χώρο στο Σκιρώνειο Κέντρο Κηφισιάς , με
ένα αίσθημα οικειότητας μεταξύ κοινού και καλλιτεχνών, θα απολαύσουμε
τους μουσικούς σε ένα πρωτότυπο πρόγραμμα ενορχηστρώσεων που οι
ίδιοι επέλεξαν με γνώμονα την ευχάριστη μελωδική και ρυθμική τους
διάθεση.

Είσοδος Ελεύθερη

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ &
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ώρα: 20:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

22ο Σεργιάνι στην Παράδοση 2018
Ο Δήμος Κηφισιάς και ο Δήμαρχος Γιώργος Θωμάκος, καθώς και το Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς, διοργανώνουν την καθιερωμένη
πολιτιστική εκδήλωση «Σεργιάνι στην Παράδοση», τιμώντας τα τμήματα
παραδοσιακών χορών του Δήμου μας και την παράδοση του τόπου μας.
Το «Σεργιάνι στην Παράδοση» θα πραγματοποιηθεί σε δύο ημέρες.
Την πρώτη ημέρα, Σάββατο 23 Ιουνίου, ξεκινά με τα Τμήματα Παραδοσιακών
χορών του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς σε διδασκαλία
Δέσποινας Σκέρλου και Κατερίνας Τσιάμα.
Τη δεύτερη ημέρα, Κυριακή 24 Ιουνίου, περιλαμβάνει τα φιλοξενούμενα χορευτικά
τμήματα και κλείνει με το Επίλεκτο Χορευτικό Συγκρότημα Δήμου Κηφισιάς με
χοροδιδάσκαλο την Δέσποινα Σκέρλου.
1) Σχολή «Εν Χορώ»
Χοροδιδάσκαλοι: Αθανασία Νικολετοπούλου, Δημοσθένης Χρονόπουλος
2) Ελληνικός Σύλλογος Πολιτιστικής Κληρονομιάς “Ηγέχορος”
Χοροδιδάσκαλος: Κωνσταντίνος Τουλάτος
3) Εργαστήρι Λαϊκών και Παραδοσιακών Χορών Δήμου Περιστερίου
Χοροδιδάσκαλος: Αναστασία Ντούρου
4) Βιωματικό Εργαστήρι Λαογραφίας και Παραδοσιακού Χορού
«Μυκονιάτικη Βεγγέρα»
Χοροδιδάσκαλος: Aντώνης Αντωνίνης
5) Πολιτιστικός Σύλλογος Αντιρρίου «Το Καστέλι»
Χοροδιδάσκαλος: Διονυσία Τριανταφυλλοπούλου – Σουλελέ
6) Ένωση Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας
Χοροδιδάσκαλος: Δήμητρα Καραχρήστου
7) Επίλεκτο Χορευτικό Συγκρότημα Δήμου Κηφισιάς
Χοροδιδάσκαλος: Δέσποινα Σκέρλου
Τα χορευτικά τμήματα συνοδεύει το μουσικό σχήμα «Πεντάηχον».
Υπεύθυνη χορευτικών τμημάτων του Δήμου, μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος
Βικέλας» Δήμου Κηφισιάς και του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ανθοκομική Έκθεση Δήμου
Κηφισιάς: Στέλλα Κονιτοπούλου
Παρουσίαση: Κική Αυγουστάτου (Σκηνοθέτις, Ηθοποιός)

ΠΕΜΠΤΗ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ
ĭƪƶƷƭƨƧƯƮƬĭƭƶƭƧƶ
Ώρα: 21:00
Ζηρίνειο Δημοτικό Στάδιο
ƫƬƵƭƱƪƭƳƩƬưƳƷƭƮƳƶƷƧƩƭƳ
(Λεωφ.
Κηφισιάς 192, Κηφισιά)

“Let it beATLES ıĲǆǌ Ʈǆĳǈıǈƾ”

ƭƳƸƱƭƳƸ/21:00
Το
Φεστιβάλ Κηφισιάς 2018 φιλοξενεί 25 συν 1 τραγούδια των BEATLES
σε ευφάνταστες συμφωνικές ενορχηστρώσεις του Νίκου Πλατύραχου,
που διατηρεί το μοναδικό ύφος και τη δυναμική των τραγουδιών
εμπλουτίζοντάς
με το μεγαλείο
του συμφωνικού
Ʒǎ ĭİıĲǈǃƾǊ τα
Ʈǆĳǈıǈƾǐ
ĳǈǊǎǍİǌİǁ
25 ıǑǌ 1ήχου.
ĲǏĮǄǎǘįǈĮ Ĳǔǌ BEATLES
İǑĳƾǌĲĮıĲİǐ
ıǑǋĳǔǌǈǉƿǐ
İǌǎǏǒǆıĲǏǙıİǈǐ
ĲǎǑ ƱǁǉǎǑ ƴǊĮĲǘǏĮǒǎǑ
με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ
įǈĮĲǆǏİǁ Ĳǎ ǋǎǌĮįǈǉǗ ǘĳǎǐ ǉĮǈ Ĳǆ įǑǌĮǋǈǉǀ Ĳǔǌ ĲǏĮǄǎǑįǈǙǌ İǋȺǊǎǑĲǁǅǎ
στο
ρόλο των τεσσάρων «Σκαθαριών» οι:
ĲĮǋİĲǎǋİǄĮǊİǁǎĲǎǑıǑǋĳǔǌǈǉǎǘǀǒǎǑ
Βασίλης Κούρτης
Φαίδων
Φαρίντ
ǋİĲǆǌƳǏǒǀıĲǏĮƶǘǄǒǏǎǌǆǐưǎǑıǈǉǀǐĲǆǐƪƵƷ
Άρης Πλασκασοβίτης
Αποστόλης Ψυχράμης
ıĲǎǏǗǊǎĲǔǌĲİııƾǏǔǌ©ƶǉĮǇĮǏǈǙǌªǎǈ
Μικτή
Χορωδία του Ομίλου ΟΤΕ Αθηνών
ƨĮıǁǊǆǐƮǎǘǏĲǆǐ
&ĭĮǁįǔǌĭĮǏǁǌĲ
η Χορωδία του Ωδείου Αθηνών
ƟǏǆǐƴǊĮıǉĮıǎǃǁĲǆǐ
Διεύθυνση
χορωδίας: Δημήτρης Μπουζάνης
ƧȺǎıĲǗǊǆǐƺǑǒǏƾǋǆǐ
Μουσική
διεύθυνση: Νίκος Πλατύραχος

ĭƪƶƷƭƨƧƯƮƬĭƭƶƭƧƶ

ƫƬƵƭƱƪƭƳƩƬưƳƷƭƮƳƶƷƧƩƭƳ

“Let it beATLES ı
ưǈǉĲǀƹǎǏǔįǁĮĲǎǑƳǋǁǊǎǑƳƷƪƧǇǆǌǙǌ
Γενική είσοδος 5 ευρώ

ƭƳƸƱƭƳƸ/21:00
ƹǎǏǔįǁĮĲǎǑƻįİǁǎǑƧǇǆǌǙǌ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ έως και
ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ώρα: 21:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
ΘΕΑΤΡΟ
«Ξενοδοχείο ο Παράδεισος»
του Georges Feydeau
από τη Θεατρική Ομάδα του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού
«Δημήτριος Βικέλας» Δήμου Κηφισιάς
Ένας ακόμα «Φεντώ» θα παρουσιαστεί και φέτος το καλοκαίρι, από την
ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας» του
Δήμου Κηφισιά, σε σκηνοθεσία Κικής Αυγουστάτου.
Παρίσι στα τέλη του 19ου αιώνα... απιστίες της αστικής τάξης, δοσμένες
με χιούμορ. Παράνομα ζευγάρια σε κακόφημο ξενοδοχείο ....κι εκεί μέσα,
συμβαίνουν ευτράπελα γεγονότα...απρόσμενες συναντήσεις και με...
φαντάσματα, σε έναν ξέφρενο ρυθμό που προκαλεί άφθονο γέλιο!!!!!
Αυτό άλλωστε είναι και το ζητούμενο!
Καλή διασκέδαση!
Μετάφραση: Σταμάτης Φασουλής
Σκηνοθεσία - Κοστούμια: Κική Αυγουστάτου
Σκηνικά: Τόνια Αγγελοπούλου
Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Αυγουστάτος

ıĲǆǌ Ʈǆĳǈıǈƾ”

Παίζουν οι:
Μιχάλης Τσικαλάκης, Κορίνα Μάρκου, Γιώργος Μπακανδρέας, Σπύρος
Σερέτης, Αγγελική Ταραζή, Κατερίνα Καλλιανού, Μαίρη Λουκά,
Δημήτρης Τσολιάκος, Αλέξης Τσατσαρέλης, Γιάννης Καλογεράς,
Τόνια Αγγελοπούλου, Ελένη Παπαγεωργίου, Ρεβέκκα Τζόρβα,
Άννα -Ρέα Καραουλάνη
Είσοδος ελεύθερη

γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε μουσική κα
Ωδείο και στα Ecole Normale και Conservatoire
Παρίσι. Παρακολούθησε σεμινάρια με τον T. Su
Ξεκίνησε την καριέρα της με τη Γαλλική ταινία
eu”. Έπαιξε στο Theatre Nationale de Chaillot
Συμμετείχε σε θεατρικές, τηλεοπτικές κα
παραγωγές στην Ελλάδα, Γαλλία, Αγγλία κα
ραδιοφωνική παραγωγός στην ΕΡΤ. Μεταφρ
Διδάσκει κλασσικό πιάνο στο Εθνικό Ωδείο. Δημι
εταιρεία «ΑΞΙΑ», ανέβασε τα έργα της Sakura,
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ώρα: 21:00
Αίθριο Εκπαιδευτηρίων I.S.A.
(Αρτέμιδος 42 & Ξενίας, Κηφισιά)

[1]

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
με αφορμή το έτος DEBUSSY
‘‘«CLAUDE DEBUSSY»: Η ΖΩΗ ΜΟΥ’’
Με αφορμή την επέτειο από τα 100
χρόνια θανάτου του μεγάλου συνθέτη
Claude Debussy (1862 – 1918), έναν εκ των γνωστότερων Γάλλων
συνθετών, η πιανίστα Ναταλία Μιχαηλίδου και ο ομποΐστας Ευάγγελος
Χριστόπουλος παρουσιάζουν ένα μοναδικό αφιέρωμα με θέμα τη ζωή
και τη μουσική του σπουδαίου Γάλλου συνθέτη, το οποίο εμπνεύστηκε
η μουσικός και σκηνοθέτις Μάγδα Μαυρογιάννη και «ντύνει» με
την αφήγησή της. Ο Claude Debussy, θεωρούμενος ως ο κατ’ εξοχήν
εκπρόσωπος του μουσικού ιμπρεσιονιστικού κινήματος, ο οποίος με
το έργο του σηματοδότησε το πέρασμα από τη ρομαντική εποχή στη
μοντέρνα μουσική του 20ου αιώνα, παρουσιάζεται μέσα από λεκτικές και
μουσικές αφηγήσεις, που αποδεικνύουν ότι η ζωή και το έργο του έχουν
την ίδια ιριδίζουσα χροιά, όπως οι θαλασσογραφίες του Claude Monet,
όπως τα αστέρια που πέφτουν το καλοκαίρι…
Ιδέα – Κείμενο – Αφήγηση: Μάγδα Μαυρογιάννη
Πιάνο - Μουσικές Επιλογές : Ναταλία Μιχαηλίδου
Όμποε: Ευάγγελος Χριστόπουλος
Είσοδος ελεύθερη

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ώρα: 21:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
«Τραγούδια του Έρωτα, του ήλιου και
της θάλασσας»
Τραγουδούν:
Λένα Αλκαίου
Τάνια Τρύπη
Κωνσταντία
και ο βαρύτονος Νικόλας
Καραγκιαούρης
Ο Γιώργος Κατσαρός, ένας από τους
δημιουργικότερους και πιο αγαπημένους
συνθέτες και σπουδαίους σαξοφωνίστες,
παρουσιάζει μία παράσταση γεμάτη
από τραγούδια που αγαπήθηκαν από
γενιές και γενιές Ελλήνων και όλοι έχουμε
τραγουδήσει, όπως «Τα Κύθηρα ποτέ δεν
θα τα βρούμε», «Κάθε λιμάνι και καϋμός»,
«Δεν υπάρχει ευτυχία», «Έρωτα μου ανεπανάληπτε», «Αποκλείεται», «Πάμε για
ύπνο Κατερίνα», «Θα υπάρχω θες δε θες», «Κέρκυρα-Κέρκυρα» και δεκάδες άλλα,
που αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος από τα «μυθικά» τραγούδια που υπογράφει
συνθετικά ο Γιώργος Κατσαρός. Θα υπάρχουν όμως και άλλα, κλασικά και αγαπημένα
τραγούδια σπουδαίων δημιουργών, συμπληρώνοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο από
μεγάλες επιτυχίες.
Ο Γιώργος Κατσαρός ασχολήθηκε εμπνευσμένα με τα περισσότερα είδη μουσικής,
οργανική, λαϊκή, συμφωνική, μοντέρνα και παραδοσιακή, αφήνοντας το δικό του
ισχυρό στίγμα σε ό,τι καταπιάστηκε. Κι όπως είναι γνωστό, εκτός από χαρισματικός
συνθέτης είναι και από τους σημαντικότερους δεξιοτέχνες στο σαξόφωνο, ένας
ευρηματικός, βιρτουόζος μουσικός. Αλλά και μαέστρος, ενορχηστρωτής και δάσκαλος,
ένας δημιουργός που ζει και αναπνέει για τη μουσική, που του έχει χαρίσει και της
έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές.
Μουσικοί:
Κώστας Νικολόπουλος (κιθάρα)
Γιάννης Σαρόγλου (μπάσο)
Στέλιος Τζανετής (μπουζούκι)

Γενική είσοδος 5 ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ώρα: 21:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
«Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες»
του Ιούλιου Βέρν σε σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα
από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου
Ο δημοφιλής ηθοποιός Χάρης Ρώμας πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί το
αριστουργηματικό έργο του Ιούλιου Βερν «Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες».
Το βιβλίο που εκδόθηκε το 1873 και από τότε μεγάλωσε και μεγαλώνει
γενιές και γενιές, θα «ζωντανέψει» στη σκηνή σε μία μαγευτική σκηνοθεσία
- παράσταση αλλά και ερμηνεία του Χάρη Ρώμα. Ένα ταξίδι - παράσταση - με
οδηγό τον Φιλέα Φογκ, που με τη βοήθεια του αερόστατού του και δίπλα του
τον χαρισματικό Πασπαρτού μέσα σε 80 ημέρες θα μας γνωρίσουν όλο τον
κόσμο! Τα πολύ εντυπωσιακά κοστούμια και χορευτικά αποτυπώνουν τη μαγεία
των 5 Ηπείρων που θα παρακολουθήσουμε, δίνοντας μας την δυνατότητα να
γνωρίσουμε ΜΑΓΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ και ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ! Αξίζει εδώ να τονίσουμε
πως ο Ήρωας της παράστασης και πρωταγωνιστής Φιλέας Φογκ (Χάρης
Ρώμας), σε μία από τις ενδιάμεσες στάσεις του, θα επισκεφθεί και την Ελλάδα,
μία από τις πιο Αρχαίες Χώρες του Κόσμου!
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Χάρης Ρώμας
Κοστούμια: Σήλια Δεμίρη

Είσοδος ελεύθερη

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί:
Χάρης Ρώμας
Βαγγέλης Δουκουτσέλης
Μαρία Κοκκολάκη
Λεωνίδας Κουλούρης
Σάββας Γραμματικός
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ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΩΡΑ: 21:00
ΠΛΑΤΕΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Τσακπίνη)
Η
Μαριώ
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& τις
Κύπρου,
Νέα
Ερυθραία)
πηρετεί το ρεμπέτικο 50 χρόνια και έχει την δική της ιστορία.

50 χρόνια και έχει την δική της ιστορία.
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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Είσοδος ελεύθερη
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ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ώρα: 21:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
ΘΕΑΤΡΟ
«Ένας Μήνας στην Εξοχή»
του Ιβάν Σεργκέγεβιτς Τουργκένιεφ
Στο έργο αυτό οι ήρωες, περνούν ένα καλοκαίρι στην εξοχή, όπου μαζί
με τις αποσκευές τους, μεταφέρουν και την πλήξη τους, που μάταια
προσπαθούν να δαμάσουν και στο τέλος, τους καταπίνει. Όταν ο έρωτας
χτυπά την πόρτα της Νατάλια και τα ακίνητα ήρεμα νερά της λίμνης
αναδευτούν, μια θολότητα στα πρώην διάφανα νερά της, θα ταράξει
τις ισορροπίες της ζωής της και του περιβάλλοντός της. Ταλαντεύεται
ανάμεσα στο καθήκον και στον αργοξυπνημένο έρωτά της. Θα παραβλέψει
τις δυνατές συγκινήσεις, που της χαρίζει ανέλπιστα ο θεός Έρωτας; Θα
θωρακιστεί για να γλιτώσει από τα βέλη του;…
Συντελεστές:
Διασκευή: Ιβάν Ντόντακοφ
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαντέλη
Τραγούδι: Αλμπίνα Ζαχαριάδου
Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Δανεσής
Σκηνικά - Κοστούμια: Ιωάννα Κατσιαβού
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Μαίρη Βιδάλη, Πέτρος Αποστολόπουλος, Δημήτρης Δρακόπουλος,
Βέρα Μακρομαρίδου, Κωνσταντίνος Νιάρχος, Τάσος Μπλάτζιος,
Λαμπρινή Λίβα, Ρούλα Αντωνοπούλου, Σάββας Σουρμελίδης
Είσοδος ελεύθερη

ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ώρα: 21:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
από την Ορχήστρα Εγχόρδων του Φεστιβάλ Σαντορίνης
Η Ορχήστρα Εγχόρδων του Φεστιβάλ Σαντορίνης, απαρτιζόμενη από
επίλεκτα μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Ορχήστρας της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα παρουσιάσει σημαντικά έργα του κλασσικού,
ρομαντικού και σύγχρονου ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Υπό τη
διεύθυνση του διαπρεπούς αρχιμουσικού κ. Μίλτου Λογιάδη, η 11μελής
ορχήστρα με τη συμμετοχή δύο σολίστ, θα παρουσιάσει στο κοινό
κονσέρτα από έγχορδα και πιάνο.
Πρόγραμμα:
J.S.Bach (1685 – 1750) ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ για πιάνο και έγχορδα σε φα ελάσ.
Σολίστ: Αθηνά Καποδίστρια
J.Haydn (1732 – 1809) ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ Νο 1 για βιολοντσέλο και ορχήστρα
σε ντο μείζ.
Σολίστ: Ισίδωρος Σιδέρης
E.Grieg (1843 – 1907) ΣΟΥΪΤΑ ΧΟΛΜΠΕΡΓΚ op. 40 για έγχορδα
Νίνο Ρότα (1911 – 1979) ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ για έγχορδα
Διευθυντής Ορχήστρας: Μίλτος Λογιάδης

Είσοδος ελεύθερη

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ώρα: 21:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«Γκαλά Όπερας»
από την Εναλλακτική Σκηνή
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Τραγουδούν οι:
Βασιλική Καραγιάννη (υψίφωνος)
Γιάννης Χριστόπουλος (τενόρος)
Διονύσης Σούρμπης (βαρύτονος)
Συνοδεία στο πιάνο:
Φρίξος Μόρτζος
Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων συνδιοργανώνει
με τον Δήμο Κηφισιάς, τη μουσική εκδήλωση «ΓΚΑΛΑ ΟΠΕΡΑΣ» η οποία
ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εναλλακτικής Σκηνής
Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τον τίτλο «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ ΠΡΩΙΝΑ» που
εντάσσεται στην Πράξη «ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΣΚΗΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΣ» (MIS 5004053) με κωδικό 2017ΕΠΑ08510107 (Άξονας
06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ώρα: 20:30
Αίθριο Δημαρχείου
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης,
Κηφισιά)
Ο
Δήμος
Κηφισιάς,
πιστεύοντας στην αξία
του πλήρως και καλά
ενημερωμένου
πολίτη,
αφιερώνει μία ημέρα στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις
που απασχολούν έντονα την
κοινή γνώμη. Το αφιέρωμα
αυτό αποτελείται από δύο
εκδηλώσεις:
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Θα προηγηθεί θεματικός κύκλος εισηγήσεων
σχετικά με τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις με τους διακεκριμένους ομιλητές:
Άγγελο Συρίγο (Αναπληρωτή Καθηγητή του Πάντειου Πανεπιστημίου)
Γιώργο Κακλίκη (Πρέσβη επί τιμή)
Κωνσταντίνο Λουκόπουλο
(Αντιστράτηγο εν Αποστρατεία, Στρατηγικό Αναλυτή)
Πέτρο Παπακωνσταντίνου (Δημοσιογράφο)
Συντονιστής θα είναι ο Παναγής Καλαντζής
Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Μετά το πέρας της συζήτησης θα ακολουθήσει…
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«Η Μουσική μπορεί το Μαζί»
Συναυλία μουσικής δωματίου με έργα για βιολοντσέλο και πιάνο.
Δύο σολίστ από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, η βιολοντσελίστα Σεντέφ
Ερτσετίν και η πιανίστα Μαρία Παπαπετροπούλου, γιορτάζουν τα 25
χρόνια της μουσικής τους συνεργασίας, που έχουν τιμηθεί με το βραβείο
ελληνοτουρκικής φιλίας και ειρήνης Abdi Ipektsi. Στη συναυλία αυτή,
δημιουργούν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα με έργα Ελλήνων και Τούρκων
συνθετών του αιώνα μας, συνθετών που έχουν γράψει για το ελληνοτουρκικό
αυτό ντουέτο καθώς και κάποια γνωστά έργα του ρεπερτορίου για
βιολοντσέλο και πιάνο. Ερμηνεύουν έργα των Adnan Saygun, Sedef
Ercetin, Περικλή Κούκου, S.Rachmaninoff, Astor Piazzolla, Μάνο Χατζιδάκι.
Είσοδος ελεύθερη

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ &
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ώρα: 21:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
ΜΟΥΣΙΚΟ – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Πού’ ναι τα χρόνια ωραία χρόνια…»
του Σταύρου Κουγιουμτζή
Πρόκειται για ένα μουσικό πανόραμα που με αφορμή τα τραγούδια του
αγαπημένου Έλληνα συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή, ζωντανεύουν στη
σκηνή απλές καθημερινές ιστορίες των ανθρώπων της δεκαετίας του ’60
που κυνηγούν το όνειρο για μια καλύτερη ζωή. Προσωπικές αναμνήσεις
του συνθέτη βασισμένες στα βιβλία του «Ανοιχτά παράθυρα με κλειστά
παντζούρια», «Στα διώροφα έμεναν οι όμορφες» και «Χρόνια σαν βροχή»
καταγράφουν μνήμες και ιστορίες για τις γειτονιές, τις συμπεριφορές, τα
εύθυμα περιστατικά αλλά και τις πίκρες ενός ολόκληρου λαού που αγωνιούσε
να σταθεί στα πόδια του.
Εικόνες δοσμένες με χιούμορ, συγκίνηση αλλά και μαγεία σε μια προσεγμένη
παραγωγή με όμορφο σκηνικό, αυθεντικά κοστούμια εποχής, οκτώ ηθοποιούς
που παίζουν και τραγουδούν σαν μια παρέα που θυμίζει παλιό κυριακάτικο
τραπέζι.
Συντελεστές:
Μουσική – Τραγούδια: Σταύρος Κουγιουμτζής
Κείμενα – Σκηνοθεσία: Γιώργος Φρατζεσκάκης
Σκηνικά – Κοστούμια: Σάββας Πασχαλίδης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Βουτυρά
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Σταύρος Νικολαΐδης, Κορίνα Αλεξανδρίδου, Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Αντώνης
Βαρθαλίτης, Σμαράγδα Τσίρκα, Δημήτρης Πάσιος, Στεφανία Δράκου
Είσοδος ελεύθερη

ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ώρα: 21:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

Κωνσταντίνος Δεστούνης, σολίστ πιάνου
Σοφία Παπαδημητροπούλου, σοπράνο

ΜΟΥΣΙΚΗ – ΠΟΙΗΣΗ – ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Ποίηση:
Κλέλια Χαρίση, δημοσιογράφος,
ποιήτρια
Νικόλαος Περδίκης, νομικός, ποιητής

«Ένα έτος Ελληνικό Ινστιτούτο
Πολιτιστικής Διπλωματίας»

Θεατρικός μονόλογος:
Θωμάς Κινδύνης, ηθοποιός

Με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους
από την ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου
Πολιτιστικής Διπλωματίας (Ε.Ι.Π.Δ.) ο
Δήμος Κηφισιάς σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο, διοργανώνουν μια βραδιά
που θα περιλαμβάνει διαλέξεις γνωστών
ακαδημαϊκών, θεατρικούς μονολόγους
και ποιητικές απαγγελίες βραβευμένων
ηθοποιών και ποιητών, καθώς επίσης
και μουσικές ερμηνείες γνωστών
Ελλήνων συνθετών. Μέσα από αυτό το
μοναδικό πολιτιστικό πρόγραμμα, το
κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει
προσωπικότητες των γραμμάτων και των
τεχνών αλλά και να ενημερωθεί για τους
σκοπούς και το έργο του Ινστιτούτου.

Ομιλητές:
Εισαγωγή
Πέτρος Καψάσκης - Πρόεδρος και
Ιδρυτής του Ελληνικού Ινστιτούτου
Πολιτιστικής Διπλωματίας

Πρόγραμμα:
Υπεύθυνος Προγράμματος Πέτρος Δ.
Καψάσκης Πρόεδρος και Ιδρυτής του
Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής
Διπλωματίας
Μουσική:
Σταύρος Δρίτσας, σολίστ πιάνου
Γιώργος Βολίκας, μουσικοσυνθέτης
Κωνσταντίνος Μπουλουγάρης,
σολίστ κλασικής κιθάρας
Ελένη Τζατζιμάκη, τραγουδίστρια

Κύριοι Ομιλητές:
Σταύρος Ζαπάντης - Δημοτικός
Σύμβουλος Δήμου Κηφισιάς
Έφη Μπάσδρα - Καθηγήτρια
πανεπιστημίου ΕΚΠΑ
Κώστας Μπαλωμένος - Διεθνολόγος,
καθηγητής πανεπιστημίου Πειραιώς
Μιχάλης Διακαντώνης - Γενικός
Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου
Πολιτιστικής Διπλωματίας
Νίνα Καλούτσα - Ειδικός Φωνής
Ελίνα Μουσταίρα - Καθηγητής
πανεπιστημίου ΕΚΠΑ
Σκηνοθεσία:
Άννα Σεβαστή Τζίμα,
ηθοποιός, σκηνοθέτης
Παρουσίαση:
Μαρία Λυσάνδρου, δημοσιογράφος
Είσοδος ελεύθερη

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ώρα: 21:00
Δημοτικό Θέατρο Νέας Ερυθραίας
(Ι.Δρυμπέτη & Κερκύρας, Νέας Ερυθραίας)
ΘΕΑΤΡΟ
«Lemon»
βασισμένο στο ‘Χιλιαεννιακόσια’ του Alessandro Baricco
Ο Lemon στη Νέα Ερυθραία...
Η παράξενη ιστορία ενός σπουδαίου πιανίστα, του «Χιλιαεννιακόσια»,
που γεννήθηκε πάνω σ’ ένα καράβι και δεν κατέβηκε ποτέ από αυτό. Με
μοναδικό σκηνικό αντικείμενο ένα ιδιαίτερο πιάνο, ο Χιλιαεννιακόσια
παρέα με το μοναδικό του φίλο παίζει τη μουσική του Ωκεανού. Βασισμένο
στον ποιητικό μονόλογο «Χιλιαεννιακόσια» του Alessandro Baricco.
Συντελεστές:
Διασκευή - Σκηνοθεσία: Γεωργία Τσαγκαράκη
Μετάφραση: Σταύρος Παπασταύρου
Σκηνογραφία: Νατάσα Τσιντικίδη
Κοστούμια: Κέλλυ Σταματοπούλου
Ηχητικός σχεδιασμός-Ηχοληψία: Λευτέρης Δούρος
Σχεδιασμός φωτισμού: Μαρία Αθανασοπούλου
Φωτογραφίες / Trailer: Χάρης Γερμανίδης
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Μελαχρινός Βελέντζας
Γιώργος Δρίβας
Παραγωγή: Experimento
Είσοδος ελεύθερη

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ώρα: 21:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης,
Κηφισιά)
ΘΕΑΤΡΟ
«ΑΠΟΛΥΜΕΝΗ»
του Αντώνη Τσιπιανίτη
με την Κατερίνα Διδασκάλου
σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη
Η Μαριέτα εργάζεται ως
κοσμικογράφος σε μεγάλο
γυναικείο περιοδικό. Η στήλη
της
θεωρείται
κορυφαία
στο είδος της. Πλούσιοι και
διάσημοι κάνουν το παν για
να δημοσιεύσει φωτογραφία
τους. Η ζωή της είναι γεμάτη
λάμψη, πάρτι, ταξίδια. Και μια
μέρα απολύεται...
Όλες οι ‘πόρτες’ κλείνουν, το
τηλέφωνο σιωπά, τα καλέσματα
ακυρώνονται, οι επώνυμες φίλες ‘εξαφανίζονται’.
Η Μαριέτα ολομόναχη, χωρίς στήριξη από πουθενά, αγωνίζεται να
επιβιώσει.
Καθώς η μοναξιά και η πείνα την κυκλώνουν, συνειδητοποίει πως πριν
απολυθεί από τη δουλειά της ήταν απολυμένη από τον ίδιο της τον
εαυτό, από την ίδια της τη ζωή που την διέσχισε σαν υπνοβάτρια χωρίς
να γνωρίζει ποιά είναι, τί θέλει, τί πραγματικά έχει ανάγκη.
Και τότε όλα αλλάζουν.
Συντελεστές:  
Σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης
Σκηνικά - Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα
Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου
Διανομή:
Μαριέτα: Κατερίνα Διδασκάλου
Γενική είσοδος 5 ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ώρα: 21:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
«Τα όνειρα της γιαγιάς Παραμυθούς»
της Καλλιόπης Γιαννάκου
Η γιαγιά Παραμυθού, κάνει όνειρα για τα παιδιά όλου του κόσμου.
Ονειρεύεται έναν κόσμο, στον οποίο δεν θα υπάρχουν παιδιά που θα
πεινάνε, ή παιδιά που δεν θα έχουν ένα χέρι να τα βοηθήσει. Μας καλεί σε
ένα παγκόσμιο όνειρο, που θα ονειρευτούν και θα ζωντανέψουν οι γιαγιάδες
όλου του κόσμου. Σε αυτό το όνειρο, δεν είναι μόνη, έχει τη βοήθεια της
Βασίλισσας των ονείρων, της φημισμένης Ονειροπόλας... τη βοήθεια
της ξακουστής Ονειρήνης... τη βοήθεια της Βασίλισσας των αγελάδων
της Γαλάτειας... της Βασίλισσας των πουλερικών της Αυγούλας... και της
Βασίλισσας των μελισσών, της Μελισσάνθης. Με τη βοήθεια όλων των
γιαγιάδων του κόσμου αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
«Γιατί τα παιδιά όλου του κόσμου, είναι και δικά μας παιδιά, είναι και δικά
μας εγγόνια» όπως πιστεύουν οι γιαγιάδες απ’ όλες τις χώρες του κόσμου
που έτρεξαν σε βοήθεια, στο κάλεσμα της γιαγιάς Παραμυθούς.
Κι αυτές που ήρθαν να τη βοηθήσουν, ήταν γιαγιάδες από την Αίγυπτο,
Ιταλία, Αυστραλία, Παλαιστίνη, Συρία, Αρμενία και Ν. Αφρική.
Το έργο παίζεται από τρεις γυναίκες ηθοποιούς, οι οποίες υποδύονται 12
ρόλους.
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Γιώργος Σ. Μακρής
Μουσική – Τραγούδια: Γιάννα Κεραμέρη
Τραγούδι: Παιδική χορωδία
Κοστούμια – Σκηνικά: Έλενα Πρίφτη
Είσοδος ελεύθερη

Διανομή:
Γιαγιά Παραμυθού: Μάρω Πέτλη
Νεράιδα και άλλοι 8 ρόλοι:
Ελισάβετ Γιαννακού
Αφηγήτρια: Καλλιόπη Γιαννάκου

