Στην πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε όλοι
μας, ο Πολιτισμός αποτελεί το απάνεμο λιμάνι της
επικοινωνίας
και της ψυχαγωγίας.
Στον Δήμο Κηφισιάς παρά τα αυστηρά μέτρα όλα
τα προγράμματα Πολιτισμού έγιναν και γίνονται
σύμφωνα με τους νέους κανόνες, που οφείλουμε όλοι
μας να ακολουθήσουμε.
Αγκαλιάζουμε τις Τέχνες και τον Πολιτισμό,
διαχρονικά, διαθέτοντας σημαντικούς πόρους.
Προσφέρουμε το πολιτισμικό αγαθό και στηρίζουμε
έμπρακτα τους δημιουργούς.
Ο σύγχρονος Πολιτισμός μας φιλοξενείται και φέτος
στα «Μενάνδρεια 2020».
Ευχαριστώ τη Διοίκηση και το προσωπικό του
Πολιτιστικού Οργανισμού μας «Δημήτριος Βικέλας» για
την οργάνωση των εκδηλώσεων.
Γιώργος Θωμάκος
Δήμαρχος Κηφισιάς

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Παπαδημητρίου Βασιλική – Αμαλία, Πρόεδρος
Παπαδόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
Κόκκαλης Νικήτας
Αστερίου Πολυξένη
Κλουβάτου - Κονιτοπούλου Στέλλα
Πιτούλη Βασιλική
Κροντηρά Κατερίνα
Φειδάκη – Κεφαλά Μαρία
Τσιάμα Μαρία – Χριστίνα
Χιώτη Ευγενία
Κορογιαννάκη Άννα
Μπιτσάνης Αντώνιος
Διονυσίου Γεωργία
Παναγιωτουνάκος Ευάγγελος
Βιανέλο Φρατζέσκο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κουκουλά Ασημίνα
Μήτσης - Αναγνώστου Νίκος
Γαϊτανίδης Γιάννης
Κουτσούκου Ρόζα
Λεβέντη Φανή
Ροζόκος Γιώργος
Συμβουλίδης Πάρης
Τουλή Μάντω
Κοντούκας Οδυσσέας
Παπαδήμα Ευγενία
Καρράς Δημήτρης
Κασναφέρης Γιώργος
Θρασυβουλίδου Μάρα
Κατσάφαρος Ιωάννης
Αλεξανδράτος Νικόλαος

Ο Πολιτισμός είναι η ζωντανή έκφραση και το ηχηρό
αποτύπωμα της αισθητικής ανησυχίας μας και της
υπαρξιακής μας αγωνίας.
Για 18 συνεχή χρόνια σε πείσμα των καιρών ο Δήμος
Κηφισιάς στη φετινή διοργάνωση των Μενανδρείων ανοίγει
τις πύλες της έκφρασης, της καλλιτεχνικής αναζήτησης
«με λογισμό και με όνειρο»
Είμαστε κοντά σας για να ενώσουμε τις καρδιές μας, ώστε
μέσα από την καλλιτεχνική διέξοδο που δίνει ο Πολιτισμός
να προσφέρουμε στην ψυχή μας τις ανάσες εκείνες που
τόσο έχει ανάγκη στην παρούσα συγκυρία η χειμαζόμενη
ζωή μας.

Λίλα Παπαδημητρίου
Φιλόλογος
Πρόεδρος
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Κηφισιάς

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Δ.Βικέλας” του Δήμου Κηφισιάς εναρμονισμένο
πλήρως στις οδηγίες του ΕΟΔΥ και των αρμοδίων αρχών εξ’ αιτίας
της πανδημίας του covid-19, για την προστασία της δημόσιας
υγείας, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια
των δημοτών και των καλλιτεχνών προκειμένου να διεξαχθούν
απρόσκοπτα οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΩΝ 2020.
Σύμφωνα με τις οδηγίες περί ασφαλούς διεξαγωγής ακροαμάτων,
θεαμάτων & παραστάσεων σε ανοιχτούς χώρους είναι :
• υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας
από το ακροατήριο
• Επιβάλλεται η σταδιακή είσοδος και έξοδος ανά σειρά και η
σταδιακή άφιξη του κοινού, με ώρα προσέλευσης 30 λεπτά πριν
την έναρξη της κάθε εκδήλωσης.
Επίσης, κατά την είσοδο και έξοδο θα πρέπει να τηρούνται
ουρές με αποστάσεις 1,5 μέτρου.
•
•

οι χώροι θα πρέπει να υποδέχονται μόνο καθήμενους
και όχι όρθιους θεατές και πρέπει σε όλη την διάρκεια
του θεάματος να παραμένουν στις θέσεις τους
Οι θέσεις δεν είναι αριθμημένες

•

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις, θα γίνεται ΜΟΝΟ με
τηλεφωνικές κρατήσεις από Τετάρτη 26/8 ώρες 10:00 – 14:00
(Δευτέρα έως Παρασκευή), στο τηλέφωνο 210 8080527.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να κάνει κράτηση έως δύο
άτομα.

•

Για τις παραστάσεις 1/9 και 4/9 η προπώληση των εισιτηρίων θα
γίνεται απο την Εμμανουήλ Μπενάκη 3 από τις 10π.μ. έως τις
2μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΩΡΑ:20:30
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

CHARMS
Το θρυλικό συγκρότημα των ‘60s ξανάρχεται στην Κηφισιά
“για να βγάλουνε ψεύτη τον χρόνο τον κλέφτη” “για να
μείνουμε πάντα παιδιά”. Τι και αν σου φωνάζω “έλα πάλι έλα”
“γλυκιά αγαπημένη”. Μέσα μου όμως “το ξέρω θα’ ρθεις” γλυκό
“τρελοκόριτσο” μια και “έτσι είναι η ζωή”.
Ένα νοσταλγικό ταξίδι στα καλύτερα μας χρόνια τυλιγμένο μέσα
στο φως της αθωότητας.
Γιώργος Στρατής (drums – κρουστά)
Τέρης Ιερεμίας (πλήκτρα – τραγούδι)
Κώστας Νικολόπουλος (κιθάρα)
Γιάννης Σαρόγλους (μπάσο – τραγούδι)
Μαζί τους η τραγουδίστρια Ηλέκτρα.

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΩΡΑ: 20:30
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
ΘΕΑΤΡΟ

«ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Οι μούσες που αγάπησα»
Ο Γρηγόρης Βαλτινός
στον ρόλο του Κωστή Παλαμά
«Γνώρισα την Αγάπη, σ’ έζησα πια, ζωή»

Η θεατρική μαγεία του Γρηγόρη Βαλτινού
ζωντανεύει μαζί με την άρτια ερμηνευτική αλλά
και τη σκηνοθετική προσέγγισή του,
«του ποιητή της Ρωμιοσύνης Κωστή
Παλαμά…μια ποιητική φλέβα και ψυχή».
Μέσα από τους λάμποντες Παλαμικούς
στίχους ο Γρηγόρης Βαλτινός συνομιλεί με
τις «μούσες» του ποιητή που σφράγισε με το
ποιητικό και πεζογραφικό του έργο τη νεότερη
λογοτεχνία μας. Η τέχνη και η επιστήμη αποτελούσαν για τον Κωστή
Παλαμά τη μεγάλη και την πιο τέλεια διαλεκτική σύνθεση της ζωής.
Η οικουμενικότητα του νεότερου εθνικού ποιητή, Κωστή Παλαμά καθώς
και η κατάφασή του στην γνώση αποτελούν δύο καίρια γνωρίσματα της
ποίησής του, που ευλαβικά έχει σκύψει επάνω τους ο Γρηγόρης Βαλτινός
δίνοντας έτσι στην πατριδολατρική και στην ερωτική ποίηση του Παλαμά
την αυθεντικότερη και ποιοτικότερη έκφανσή της.
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Βαλτινός
Κείμενο: Μαρία Παναγιωτακοπούλου
Μουσική: Σάκης Παπαδημητρίου
Ενορχήστρωση- συντονισμός
ορχήστρας: Άσπα Παπαδημητρίου
Χορογραφίες: Ευγενία Λιάκου
Βοηθός σκηνοθέτη: Νίκος
Παρασκευόπουλος
Sound design: Βρεζ Χατσατουριάν

ΘΕΑΤΡΟ

Διανομή ρόλων:

Γρηγόρης Βαλτινός: Κωστής Παλαμάς
Ιωάννα Στεφανάτου: Μαρία Βάλβη
Ευγενία Λιάκου: Μούσα
Έλενα Λεώνη Παπαδημητρίου:
ερμηνεία τραγουδιών
Μουσικοί:
Πιάνο: Ιώ Κυριακίδου
Φλάουτο: Βικτώρια Κυριακίδου
Βιολί: Αριέτα Σαϊτά
Τσέλο: Στέλλα Τέμπρελη

Γενική Είσοδος 5 €

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ: 20:30
ΑΛΣΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΜΟΠΟΥΛΟΣ»
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
με τους

ContraBand

Μια πλούσια ηχητική παλέτα, πλούσια σε ένταση και σε έκφραση
από pop και alternative rock μέσα στο καταπράσινο Άλσος της
Κηφισιάς. Ένα μουσικό καλειδοσκόπιο με επιτυχίες των Pink, Adele,
Alicia Keys, Muse, Evanescence, Radiohead και πολλά άλλα γνωστά
τραγούδια. Μια ιδιαίτερη βραδιά για νέους και για όσους νιώθουν
νέοι!!

Οι ContraBand είναι:
Δήμητρα Σπέλα (Τραγούδι - Ακ. κιθάρα)
Γιώργος Μάκαρης (Ηλεκτρική κιθάρα - Φωνητικά)
Αναστασία Μεγαλοκονόμου (Φωνητικά - Πλήκτρα)
Γιώργος Πολίτης (Μπάσο)
Χάρης Αναγνώστου (Τύμπανα)

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ:20:30
ΑΙΘΡΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης,
Κηφισιά)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
με την

ΕΥΑΝΘΙΑ
ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ
Ο ήχος του βιολιού
αποκτά ένα εντελώς
ιδιαίτερο χρώμα στα
χέρια της Ευανθίας
Ρεμπούτσικα. Η
συνθέτις με το κόκκινο
βιολί
θα μας παρασύρει και θα
μας οδηγήσει στα μουσικά
μονοπάτια, που εκείνη
ακολουθεί, γοητεύοντας
και αιχμαλωτίζοντας μας
με τη μαγεία της μουσικής της. Η Ευανθία αφήνει τις νότες της να
ταξιδέψουν σε Ανατολή και Δύση, ν’ αγκαλιάσουν τα όνειρα μας και
να σβήσουν μέσα στις καρδιές μας, γιατί εκεί που αποτυγχάνουν οι
λέξεις μιλάει η μουσική της Ευανθίας!
Στη σκηνή συνοδοιπόροι της σε αυτή την ιδιαίτερη παράσταση
τέσσερις εξαιρετικοί μουσικοί: ο Θάνος Σταυρίδης στο
ακορντεόν, ο Πάνος Δημητρακόπουλος στο κανονάκι, ο
Ανδρέας Συμβουλόπουλος στο πιάνο και ο Βαγγέλης Καρύπης
στα κρουστά και τα τύμπανα.

Γενική Είσοδος 5 €
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ:20:30
ΠΑΡΚΟ «ΑΝΔΡΕΑ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
(Οδ. Ανδρούτσου &
Εθν. Αντιστάσεως,
Νέα Ερυθραία)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
με τη

ΖΩΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
”Πήρα απ’ τη νιότη
χρώματα…’’
αφιέρωμα στην Ευτυχία
Παπαγιαννοπούλου
Μέσα από την πολυτάραχη
ζωή της Ευτυχίας
Παπαγιαννοπούλου
ξεδιπλώνεται όλη η ιστορία της
νεότερης Ελλάδας,
αλλά και η σύγχρονη ιστορία
του λαϊκού τραγουδιού.
Η λαϊκή αυθεντική ποίηση
της πρωτοπόρου δημιουργού
Ευτυχίας κρύβει μέσα της την
δύναμη, τον πόνο αλλά και την όρεξη για ζωή.
Η μοναδική προσέγγιση των τραγουδιών αυτών από την
καταξιωμένη καλλιτέχνιδα Ζωή Παπαδοπούλου η οποία
κατορθώνει ν’ αναστήσει έναν κόσμο του χθες δοσμένο με την
ματιά του σήμερα θα φέρει στο νου μας “Περασμένες αγάπες”,
παρέα με τον πιανίστα Γιάννη Δαμιανίδη και τον κιθαρίστα
Βαλάντη Καμπουρελάκο.

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ:20:30
ΕΝΩΣΗ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ
ΝΕΑΣ
ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
(Καρασταμάτη &
Ι. Δρυμπέτη 2,
Νέα Ερυθραία)
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΒΡΑΔΙΑ

Ένα ταξίδι στα ρεμπέτικα και λαϊκά μονοπάτια
της μουσικής μας με το συγκρότημα «ΣΟΥΑΡΕ»
Στον φιλόξενο χώρο της Ένωσης Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας
ένα λαϊκό πάλκο πολλά υποσχόμενο με τραγούδια που φέρνουν
κοντά αλλά με …. αποστάσεις δημιουργούν παρέες και στιγμές
κεφιού μέσα από πρωτότυπες εκτελέσεις. Τραγούδια διαχρονικά
που καταδεικνύουν την ωραιότητα του ρεμπέτικου τραγουδιού που
είναι η λαϊκή μας έκφραση. Ο μουσικοσυνθέτης Πέτρος Βαϊόπουλος
και ο τραγουδοποιός Ορφέας Περίδης υπογράφουν την βραδιά.
Μουσικοί
Λευτέρης Βαϊόπουλος: Κιθάρα, τραγούδι,
Μιχάλης Δάρμας: Κοντραμπάσο
Γιάννης Δάφνος: Πιάνο, τραγούδι,
Ανατολή Κουγιουμτζίδου: τραγούδι
Αλκαίος Σουγιούλ: Μπουζούκι, τραγούδι

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ:20:30
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
ΘΕΑΤΡΟ

“Κύριε Αττίκ… τελειώσαμε”
του Γιώργου Α. Χριστοδούλου
Ένας αλλιώτικος Αττίκ δοσμένος μέσα από τον βραβευμένο
συγγραφέα Γιώργο Χριστοδούλου. Ένας μονόλογος
του ταλαντούχου ηθοποιού Πέτρου Αποστολόπουλου,
που εξελίσσεται σε διάλογο με ανύπαρκτα πρόσωπα επί σκηνής,
υπαρκτά όμως στη ζωή του Αττίκ.
Τις τελευταίες του στιγμές ο στιχουργός, συνθέτης και ερμηνευτής
αναπολεί και αναμετριέται με το παρελθόν του.
Ο Αττίκ ζωντανεύει για λίγο στα μάτια μας, παραμένοντας πάντα
ζωντανός στις καρδιές μας.
Συντελεστές:
Κείμενο: Γιώργος Α. Χριστοδούλου
Σκηνοθεσία – Μουσική Επιμέλεια: Φωτεινή Νταφοπούλου
Φωτισμοί- Βίντεο – Τεχνική Υποστήριξη: Σάββας Σουρμελίδης

ΘΕΑΤΡΟ

Νύχτα Μαγικιά

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ:20:30
ΖΗΡΙΝΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
(Λεωφ. Κηφισίας 192, Κηφισιά)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

«Νύχτα Μαγικιά»
Αφιέρωμα στα 95 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη
«Είσαι Έλληνας! Αυτό που ήσουν κάποτε θα γίνεις ξανά»
Μίκης Θεοδωράκης
Ο Συνθέτης σύμβολο της συλλογικής μας μνήμης, των πανανθρώπινων
Ιδεών και Αξιών, που γαλούχησε γενιές Ελλήνων με τη γνήσια
Ελληνικότητα της μουσικής του. Το στάδιο του Ζηρινείου θα
πλημμυρίσει με την ερμηνευτική δύναμη της Ανεξάρτητης Λαϊκής
Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης».
Μια συναυλία απόδοση πνευματικού χρέους στον συνθέτη της ψυχής
των Ελλήνων Μίκη Θεοδωράκη, από τους καταξιωμένους καλλιτέχνες
ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΤΡΑΚΗ και ΣΠΥΡΟ ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ
Μουσική επιμέλεια Θανάσης Βασιλάς.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μουσικοί:
Θανάσης Βασιλάς, μπουζούκι,
κορυφαίος
Γιάννης Ματσούκας, μπουζούκι
Δημήτρης Ανδρεάδης, πιάνο
Ξενοφών Συμβουλίδης, πνευστά
Παντελής Ντζιάλας, κιθάρα
Αρτέμης Σαμαράς, βιόλα
Λευτέρης Γρίβας, ακορντεόν
Θεόδωρος Κουέλης, μπάσο
Νίκος Σκομόπουλος, ντραμς
Στέφανος Θεοδωράκης –
Παπαγγελίδης, κρουστά
Μιχάλης Αλεξάκης, ηχοληψία
Σάκης Καρασαρίνης, ηχοληψία
Μαργαρίτα Θεοδωράκη,
καλλιτεχνικός διευθυντής
Sophie Hayes, υπεύθυνη παραγωγής
Με τη συνδιοργάνωση της
Περιφέρειας Αττικής.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ:20:30
ΠΛΑΤΕΙΑ 28ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
(Κολοκοτρώνη
& Κύπρου, Νέα
Ερυθραία)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
με τη

ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ
«Ένα αστέρι, πέφτει,
πέφτει»
Η αισθαντική
ερμηνεύτρια Μελίνα
έχει δώσει παλμό
και κατεύθυνση στο
ελληνικό τραγούδι.
Τραγούδια που την
ανέδειξαν και που συνθέτουν το soundtrack μιας ξεχωριστής
ζωής και πορείας. Συνθέσεις των Άκη Πάνου, Απόστολου
Καλδάρα, Γιώργου Ζαμπέτα, Γιάννη Σπανού, Θανάση
Παπακωνσταντίνου και Σωκράτη Μάλαμα που έγραψαν
ιστορία. Η ηχώ της νοσταλγίας των τραγουδιών της αξέχαστης
Βίκυς Μοσχολιού, η σεμνή μορφή της, αναλλοίωτη μέσα στο
χρόνο και στις ψυχές όλων μας, θα μας συντροφεύει εκείνο το
βράδυ.
Μαζί της οι μουσικοί:
Γιώργος Παχής - ενορχήστρωση προγράμματος & μπουζούκι
Βαγγέλης Κονταράτος – κιθάρες
Βασίλης Αρμένης - ακορντεόν & πλήκτρα

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ:20:30
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΔΑΜΩΝ
(Πελοποννήσου & Φιγαλείας,
Κηφισιά)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
με τους

ΚΩΣΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΙΝΑΡΗ και
ΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟ
«Τα τραγούδια μιας ζωής»
Μια μελωδική παλέτα πλημμυρισμένη από
τις μελωδίες του ‘70.
Ένα ταξίδι στο εντεχνολαϊκό και
ρεμπέτικο τραγούδι. Σημαντικές
εκτελέσεις που σημάδεψαν μια
ολάκερη εποχή και παραμένουν
αυθεντικές και λατρεμένες ως σήμερα,
ζωντανεύουν μελωδικά ο ταλαντούχος
ερμηνευτής Κωστής Χρήστου,
η μοναδική εκφραστική φωνή της
Μαρίας Κατινάρη και ο Γιάννης
Θωμόπουλος.
Μαζί τους οι μουσικοί:
Θεόδωρος Παρασκευαΐδης:
Μπουζούκι
Γιάννης Μπέκας: κιθάρα – τραγούδι
Ανδρέας Πριονάς: πλήκτρα
Κ. Ξυγκάκης: τύμπανα

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ:20:30
ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑΛΗΣ
(Πλατεία Κέννεντυ, Εκάλη)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
με τη ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Με μια αγκαλιά από μελωδίες που κάποτε ονειροπολήσαμε,
τραγουδήσαμε και ερωτευτήκαμε. Η Βαλεντίνα θα μας ταξιδέψει
σ’ όλα τα είδη της πολύμορφης ελληνικής και ξένης μουσικής.
Μαζί της η μπάντα Music Maze.
Οι συντελεστές είναι:
Αναστασοπούλου Βαλεντίνα
Χατζητίμπας Στράτος
Σαραντίδης Ανδρέας
και στον ήχο ο Προμπονάς Γιάννης

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ:20:00
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
με την ΚΡΙΣΤΥ ΚΑΘΑΡΙΟΥ
“Τραγουδώντας τον Έρωτα’’
Με τη μοναδική κρυστάλλινη χροιά της φωνής της η σοπράνο
Κρίστυ Καθαρίου, συνδυάζοντας την τεχνική αρτιότητα με
τη βαθιά αυθεντική ερμηνεία, ενώνει τις δυνάμεις της με την
έντεχνη αισθαντικότητα του ταλαντούχου τενόρου Σταύρου
Βόλκου, σε μια μουσική βραδιά με μερικά από τα ωραιότερα
τραγούδια του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου, σ΄ ένα
πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων.
Ενορχηστρώσεις - Πιάνο - Βιολί: Γιώργος Κωνσταντινίδης
Βιολί: Βασίλης Δήμος
Κλαρινέτο - Σαξόφωνο: Κωνσταντίνος Ιωαννίδης
Ηλεκτρική Κιθάρα: Γιάννης Κωνσταντινίδης
Ηλεκτρικό Μπάσο: Αλέκος Κοσκινάς
Ντραμς – Κρουστά: Κωνσταντίνος Ζέρβας
Απαγγέλει ο Λογοτέχνης Κωνσταντίνος Γεωργάτος

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 17
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ:18:30
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης,
Κηφισιά)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

«ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ»
Παιδιά ελάτε να ζήσουμε
μια «Περιπέτεια στο δάσος»,
ένα μουσικό παραμύθι
γεμάτο από ελπίδα,
αισιοδοξία, αγάπη, φιλία,
αλληλεγγύη, σεβασμό
στα ζώα και στο περιβάλλον.
Μια περιπέτεια στο δάσος,
με εντυπωσιακές
μεταμφιέσεις, κεφάτα τραγουδάκια και... το μήνυμα της...
ΕΛΠΙΔΑΣ να γεμίζει με αισιοδοξία τις παιδικές ψυχές!!! Σας
περιμένουμε όπως πάντα με αγάπη!!!
Κείμενο, σκηνοθεσία: ΚΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ
Μουσική: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ
Χορογραφίες: ΑΝΝΑ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ
Σκηνικά, κατασκευές, καπέλα: ΜΑΡΙΑ ΠΟΘΗΤΟΥ
Κοστούμια: ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΗ
Παίζουν, χορεύουν τραγουδούν, μεταμφιέζονται οι ηθοποιοί:
ΣΠΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ και ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΟΥΜΠΡΗ
* Για παιδιά από 3 έως 8 ετών

ΘΕΑΤΡΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ:20:00
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
με την ΠΗΓΗ ΛΥΚΟΥΔΗ
«Επιμένω πως ο κόσμος είναι όμορφος…» Νικηφόρος
Βρεττάκος
«Η μουσική αποτελεί μια αποκάλυψη, ανώτερη κάθε σοφίας και
φιλοσοφίας» Ludwig van Beethoven
Μια παράσταση όπου η Ποίηση συνομιλεί με την Τέχνη της
Μουσικής, δοσμένη μέσα από το πληθωρικό ταλέντο της Πηγής,
σ’ ένα καλοκαιρινό ταξίδι με στίγμα την ποιότητα και το πάθος που
έχουν οι συνθέσεις της μια και η καλλιτέχνις… “επιμένει πως ο
κόσμος είναι όμορφος” όπως και ο Νικηφόρος Βρεττάκος. Σκοπός
της υπέροχης μουσικής βραδιάς είναι να δώσει στην ζωή μας και
ανάσα δροσιάς.
Ερμηνεύουν οι εξαιρετικές φωνές της νέας γενιάς:
Γεωργία Αγγέλου και Μαρίνα Βολουδάκη
Η Ξένια Δικαίου συμμετέχει στα φωνητικά.
Συνοδεύουν οι σολίστες μουσικοί:
Δημήτρης Κοντονής: κιθάρες
Πάρης Μαμμάς: Κλαρινέτο
Μανώλης Μασίνας: μπουζούκι
Άγγελος Κουσάκης: κρουστά
Η συνθέτις στο πιάνο.

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ:20:00
ΠΑΡΚΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
(Νέα Κηφισιά)

10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ – ΖΙΩΓΑΛΑΣ –
ΜΗΛΙΩΚΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Τέσσερα…νέα…παιδιά που παρά την….ηλικία τους, έχουν μια
πλούσια δισκογραφία, έρχονται να ροκάρουν στην Κηφισιά. Ο
Γιάννης Μηλιώκας, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Νίκος Ζιώγαλας
και ο Λάκης Παπαδόπουλος θα μας τραγουδήσουν πως “ο
Χαραμοφάης” “Greco maskara” από “το Κακοσάλεσι” και πως η
“Γυριστρούλα” “Ευλαμπία” έγινε “Σταρ του Cinema” παρ’ όλα αυτά
εξακολουθεί να βάζει “ρούχα μαζί που πλύθηκαν και έχουν γίνει
ροζ”, “να βάφει τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες” και να
“χαμογελά”.
Μία υπέροχη ροκ παρέα μας προσκαλεί στο Πάρκο Ηρώων
Πολυτεχνείου και μας υπόσχεται πως “απόψε θα γιορτάσουμε”.

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ: 20:00
ΑΙΘΡΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
(Διονύσου &
Μυρσίνης, Κηφισιά)
ΘΕΑΤΡΟ

«Άγρια Δύση» του
Θοδωρή Αθερίδη
«Η κωμωδία είναι απλώς
ένας αστείος τρόπος να
είσαι σοβαρός»
Peter Ustinov
Ένα Κρητικό γουέστερν στα Σφακιά γεμάτο γέλιο, πάθος για τη
Ζωή, τον Έρωτα, την Αγάπη για την Ελλάδα. Μια κωμωδία που
υπογράφει ο Θοδωρής Αθερίδης με Κρητική λεβεντιά και Ελληνική
περηφάνια. Μια αλληγορία για την τραυματισμένη Ελλάδα της
οικονομικής κρίσης, με μια διάχυτη αίσθηση για τη δύση μιας
εποχής και την ανατολή μιας νέας.

Πρωταγωνιστούν οι:
Αντώνης Κρόμπας, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Φιόνα
Γεωργιάδη και ο Γιάννης Φραγκίσκος.
Σκηνοθεσία: Αντώνης Κρόμπας

ΘΕΑΤΡΟ

ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ:19:30
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ

«Το Σκλαβί»

της Ξένιας Καλογεροπούλου
Το θρυλικό έργο για μικρούς και μεγάλους της καταξιωμένης
συγγραφέως και ηθοποιού Ξένιας Καλογεροπούλου. Ένα συμιακό
παραμύθι που τοποθετείται σε μια εποχή όπου «οι άλλες χώρες ήταν
ακόμη μακρινές, που τα βιβλία τα’ γράφαν με το χέρι και που οι μέρες
δεν περνούσαν τόσο γρήγορα».Το Σκλαβί είναι το έργο εκείνο που
«κατοίκησε» περισσότερο μέσα στην Ξένια, τιμήθηκε δε το 2000 με το
βραβείο Καρόλου Κουν ως το καλύτερο θεατρικό έργο της χρονιάς.
Να είστε όλοι εκεί !!!
Συντελεστές:
Ερασιτεχνική Εφηβική Ομάδα Act & Play
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Στάικου
Χορογραφία: Δανάη Μορφονιού
Μουσική Διδασκαλία: Μαριάννα Καλογεράκη
Σκηνικά: Μαρίνα Κοράκη
Παίζουν: Αντώνης Χαβελές, Βαγγέλης Σιακωτός, Βασιλική
Καραγιάννη, Βιβιάννα Μιχαλοπούλου, Γεωργία Αγγελή, Γιάννης
Νικολάου, Γιώργος Ανδρεαδάκης, Εύη Καλογράνη, Ιωάννα
Δημητρακοπούλου, Ξανθίππη Νικολάου, Στράτος Μπαχατούρης
και οι μικροί Αλίκη Κοκκόλα, Λευτέρης Καλογράνης.

ΘΕΑΤΡΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 έως
και ΔΕΥΤΕΡΑ 28
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ:20:00
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης,
Κηφισιά)
ΘΕΑΤΡΟ

«Ένα καπέλο από
ψάθα Ιταλίας»

του Eugène Labiche
από τη Θεατρική Ομάδα
του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ. Βικέλας»
Η ταλαντούχος σκηνοθέτις Κική Αυγουστάτου με την εξαίρετη
θεατρική ομάδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ. Βικέλας» μας παρουσιάζουν το
αρχαιότερο θέατρο του παραλόγου!! Μια τραγελαφική κωμωδία με
ανεπανάληπτα ευρήματα, με ευφυέστατη σύλληψη με μεθοδική πλοκή.
Μια συρροή από ευτυχείς εμπνεύσεις με κωμικότατες επινοήσεις και
θεατρικές «βολές» που δημιουργούν συνεχείς εξωφρενικές καταστάσεις.
Η ευτράπελη «Οδύσσεια» του ήρωα της κωμωδίας που άθελά του
βρίσκεται μπλεγμένος την ημέρα του γάμου του. Η συνέχεια επί
….σκηνής!
Σκηνοθεσία: ΚΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ
Σκηνικά, μουσική διδασκαλία: ΤΟΝΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Μουσική επιμέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ
Παίζουν
Φαντινάρ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚΑΝΔΡΕΑΣ
Νονανκούρ: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΡΕΠΗΣ
Μπεζινέ: ΝΙΚΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αναϊς: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ
Φελίξ: ΣΠΥΡΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ
Εμίλ και Αχιλλέας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΟΛΙΑΚΟΣ
Νύφη: ΣΟΦΙΑ ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ
Μπομπερτουί: ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

Κλάρα: ΤΟΝΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Βαρώνη: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΑΓΗ
Βιργινία: ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ
Μπομπέν: ΖΗΣΙΜΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ταρντιβό: ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
Θεία νύφης: ΜΙΡΕΛΛΑ ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ
Υπηρέτρια Βαρώνης: ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΡΕΜΜΥΔΑ
Αστυνόμος: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΓΓΟΣ
Ήχος – Φως: Γιάννης Μαυρίδης
Κατασκευή σκηνικών: Ντίνος
Μάρκου, Νίκος Ραβάνης
Βεστιάριο: ΣΥΡΟ

ΘΕΑΤΡΟ

Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους
τα στελέχη του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ. Βικέλας»
Βάρσου Νίκη
Γεωργοπούλου Μαρία
Γιαννενάκη Παναγιώτη
Γιασημάκου Ειρήνη
Γλύκα Χριστίνα
Ζαχάρη Μάριο
Κορομήλου Ελένη
Λάζαρη Εύη
Μπενοβία Μαργαρίτα
Σεραφειμίδου Βασιλική
Σούτσο Αλέξανδρο
Επιμέλεια κειμένων προγράμματος
Λίλα Παπαδημητρίου
Εικαστική επιμέλεια προγράμματος
Κατερίνα Δερβινιώτη

