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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την εφαρμογή όλων των κανόνων που ορίζονται
από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και τις
ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30΄ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Φίλες και φίλοι
Σας καλωσορίζω στο καλοκαιρινό μας
αντάμωμα με την τέχνη, τη δημιουργία
και τον πολιτισμό.

Οι “γειτονιές

Πολιτισμού” είναι μία νέα

πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να φωτίσει κάθε γωνιά
της πόλης μας, με θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και
καλλιτεχνικά δρώμενα αλλάζοντας τις βραδιές μας.
Σας προσκαλώ να απολαύσουμε
το πολιτιστικό μας καλοκαίρι συμμετέχοντας,
χειροκροτώντας, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα,
γεμίζοντας με μικρές
πνοές πολιτισμού τις γειτονιές μας.

Σταύρος Τσίρμπας
Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων - Καματερού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ

29 & 30.05| Ώρα: 20:00
«Μουσικές Συναντήσεις»
Το Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων Καματερού,
παρουσιάζει την ετήσια μαθητική συναυλία του.
Διδασκαλία: Γιώτα Ανδρίκουλα, Σωτήρης Δογάνης,
Νίνο Εμπραλίτζε, Πάνος Λουμάκης,
Χρήστος Μοτορίνος, Άννα Μουζάκη,
Κατερίνα Παπαϊωάννου, Χαρά Παπαλεωνίδα,
Αννίτα Στάïκου,Φώτης Τζεράνης.
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Άρης Χρυσοσπάθης

Κήπος Πολιτιστικού Κέντρου «Σπ. Αποστόλου»
05.06|Ώρα: 21:00
«Ζιπ. Ένα αγόρι που γύρισε από το μέλλον»
Παιδική θεατρική παράσταση για την
Ημέρα Περιβάλλοντος.
Ένα παραμύθι που απευθύνεται σε παιδιά
νηπιαγωγείου και δημοτικού με σκοπό να τους
μιλήσει για το περιβάλλον. Για αυτά που πρέπει
να κάνουν ως κανόνα ζωής, προκειμένου να
αποτρέψουν την καταστροφή που το απειλεί, ώστε
να το παραδώσουμε υγιές στις επόμενες γενιές. Αυτή την
καταστροφή μας την περιγράφει ένα παιδί που ταξιδεύει στο
χρόνο κι έρχεται από το μακρινό μέλλον στη σημερινή εποχή, για
να μας πει τι περιβάλλον του παραδώσαμε.
Παίζουν: Γιώργος Λαμπάντος, Μαρίνα Σταμάτη,

Στεφανία Γκουρνέλου, Γιώργος Λουρωτός
Συγγραφή κειμένων: Καλλιόπη (Πόπη) Γιαννάκου
Παραγωγή: Κρικόρ Τσακιτζιάν
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λουρωτός
Μουσική:St – C (Κωνσταντίνος Σταμάτης), Άννα Λεβεντού

Ανοιχτό θεατράκι, Πλατεία Κοκκινόπουλου
06.06| Ώρα: 20:00
«Guitar Survivors»
Μια συναυλία με τους μαθητές του
τμήματος κιθάρας αφιερωμένη στην επιβίωση
της τέχνης του πολιτισμού, του πνεύματος και
της ίδιας της ζωής μέσα σε αυτή τη δύσκολη
συγκυρία που βιώνει η κοινωνία μας.
Διδασκαλία: Φώτης Τζεράνης

Ανοιχτό θέατρο, Ελιά Πεισίστρατου
10.06| Ώρα: 20:30
«Ο Καραγκιόζης και το Λάβαρο του 1821»
Παράσταση θεάτρου σκιών
από τον καραγκιοζοπαίχτη Κ. Σπυρόπουλο.
Την εν λόγω παράσταση δημιουργεί και αποδίδει
ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, γιος και
μαθητής του βετεράνου καραγκιοζοπαίχτη
Θανάση Σπυρόπουλου με
βοηθό σκηνής τη Μαργαρίτα Δρακοπούλου.

Κινηματοθέατρο «ΟΡΦΕΑΣ», Άτταλος
11-12-13-14.06| Ώρα: 19:00-22:00
«Τόσο μακριά, όσο κοντά»
Έκθεση Εικαστικών. Τα τμήματα των εικαστικών εργαστηρίων:
Αγιογραφίας, Βιτρώ, Γραφιστικής, Εικαστικών

κατασκευών από ανακυκλώσιμα υλικά,
Ζωγραφικής, Κεραμικής, Γλυπτού σχεδίου,
Κοσμήματος, Μάσκας, Μαριονέτας,
Ντεκουπάζ και Ψηφιδωτού παρουσιάζουν
τα έργα τους στην έκθεση εικαστικών.
Εκπαιδευτές εργαστηρίων: Μαρία Ανδρεάκου,
Μαρία Ζυγούρη, Ελένη Μαραθού, Ευαγγελία Σκευοφύλαξ.

Πολιτιστικό Κέντρο «Σπ. Αποστόλου»
12 &13.06| Ώρα: 21:00
«Ματωμένος Γάμος» του Φ. Γκ. Λόρκα
Το αξεπέραστο αριστούργημα του Λόρκα
“Ματωμένος Γάμος” στην κλασική μετάφραση
του Νίκου Γκάτσου παρουσιάζουν οι ΟΝΕΙΡΟΒΑΤΕΣ.
Ένα τραγούδι ψυχής για τον έρωτα και τον θάνατο,
την επιθυμία και την απαγόρευση, την ελευθερία της
επιλογής και τις κοινωνικές συμβάσεις.
Σκηνοθεσία: Δήμητρα Χριστοδούλου
Μουσική: Τάσος Σωτηράκης
Σκηνικά: Δημήτρης Μανωλέλλης, Δέσποινα Φιριππίδου
Κοστούμια: Μαρία Τσονάκα
Ηχητική επένδυση: Κίμων Μανιτάκης, Στάθης Νοδάρας
Παίζουν:
Μάνα: Πέννυ Νικολαΐδου
Γαμπρός: Στάθης Νοδάρας
Γειτόνισσα:Τζένη Κουκουτσάκη
Πεθερά: Αγγελική Αλμπανοπούλου
Γυναίκα του Λεονάρδου: Ιωάννα Γιάννου,
Εύα Καρυστινού
Λεονάρδος: Ιγνάτιος Χαλαβατζής
Δούλα: Πηνελόπη Μωραΐτη

Νύφη: Ανδριάνα Ζέρβα
Πατέρας της Νύφης: Γιώργος Βαρβαδούκας
Κορίτσια: Ευαγγελία Βλάχου, Ρέα Μάστορα,
Μαρίνα Χρόνη, Γεωργία Μπέλλου, Γιούλη Κουλεμπιάκινα
Παλικάρια: Κώστας Κουντουράκης, Κίμων Μανιτάκης
Ξυλοκόποι: Νατάσα Μαράτου, Σπύρος Δερβεντζής
Φεγγάρι: Κων/νος Ηλιόπουλος, Χάρης Δούκας
Ζητιάνα - Θάνατος: Μπέτυ Σαλτερή, Μαρίζα Κιουτσούκη
Τραγουδίστρια: Μαρίζα Κιουτσούκη

Κινηματοθέατρο «ΟΡΦΕΑΣ», Άτταλος
17.06| Ώρα: 20:30
«Ο Καραγκιόζης και το Λάβαρο του 1821»
Παράσταση θεάτρου σκιών από
τον καραγκιοζοπαίχτη Κ. Σπυρόπουλο.
Την εν λόγω παράσταση δημιουργεί και αποδίδει
ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, γιος και μαθητής του
βετεράνου καραγκιοζοπαίχτη Θανάση Σπυρόπουλου
με βοηθό σκηνής τη Μαργαρίτα Δρακοπούλου.

Ανοιχτό θέατρο, Ελιά Πεισίστρατου
23-25-26 & 27.06| Ώρα: 21:00
«Περί έρωτος…»
Σκηνική μουσικοθεατρική παράσταση
από τη θεατρική ομάδα «ΜΑΡΚΙΖΑ».
Απλοί, καθημερινοί τύποι της διπλανής πόρτας
διηγούνται τις προσωπικές τους ιστορίες.
Εμείς τις κάνουμε εικόνες και συναίσθημα.
Ας το μοιραστούμε όλοι μαζί!
Σκηνοθεσία: Χρυσούλα Σούρα.

Παίζουν: Βιολέτα Βρυώνη, Δημήτρης Θεοδωράκης,
Ευαγγελία Καρκαλέτση, Μαρίνα Κολώνια, Δημήτρης Κοντός,
Κατερίνα Κωστή, Ελένη Σκευοφύλαξ, Μανώλης Τρούνγκου
Μουσικοί: Κωνσταντίνος Σουλιώτης, Άρης Χρυσοσπάθης
Τραγουδάει: Στέλλα Παπαδοπούλου
Κρατήσεις Θέσεων τηλ. επικοινωνίας: 6944241299

Κήπος Πολιτιστικού Κέντρου «Σπ. Αποστόλου»
30.06| Ώρα: 21:00
«Με δύο κιθάρες»
Συναυλία με τον Ορφέα Περίδη
& το Μανόλη Ανδρουλιδάκη.

Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν το ταλέντο και
την αγάπη τους για την κιθάρα παρουσιάζοντας
μία μοναδική παράσταση που συνδυάζει μαεστρικά
τραγούδια που έχουν συνθέσει οι ίδιοι αλλά
και αγαπημένα ακούσματα που έχουν
καθορίσει την ελληνική μουσική σκηνή.
Σε μία σπάνια και μουσικά γόνιμη συνάντηση,
οι δύο καλλιτέχνες δημιουργούν ένα πρόγραμμα που συνταιριάζει
τη μελωδική μυσταγωγία και τον ρυθμό της λυτρωτικής
ψυχαγωγίας επιβεβαιώνοντας τη ρήση:
«Τίποτα καλύτερο από μία κιθάρα εκτός ίσως από δύο»

Ανοιχτό θέατρο, «Μάνος Ξυδούς»

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την εφαρμογή όλων των κανόνων που ορίζονται
από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και
τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30΄ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ

01.07| Ώρα: 21:00
«Δειλινά αξέχαστα»
Συναυλία με τον Κώστα Καραφώτη και τη
Δήμητρα Σταθοπούλου σε τραγούδια του Μανώλη Χιώτη.
Τη συναυλία/αφιέρωμα στον κορυφαίο λαϊκό συνθέτη
Μανώλη Χιώτη ενορχηστρώνει ο Μανόλης Ανδρουλιδάκης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις μεγάλες επιτυχίες του
πολυγραφότατου λαϊκού μας τραγουδοποιού
ο οποίος έχει συνθέσει περισσότερα
από1.500 τραγούδια και έχει ταξιδέψει
τον ελληνικό ήχο στα πέρατα της γης.
Το αφιέρωμα «Δειλινά αξέχαστα» θα μας
δώσει την ευκαιρία να θυμηθούμε, να ακούσουμε
και να σιγοτραγουδήσουμε αυτά τα τραγούδια
που έχουν συνδεθεί με τις προσωπικές μας ιστορίες.

Ανοιχτό θέατρο «Μάνος Ξυδούς»

02 & 03.07| Ώρα: 21:00
«Κουμ Κουάτ»
		
Θεατρική παράσταση των
Γ. Καλαβριανού και Μ. Κοσκινά από την
θεατρική ομάδα ενηλίκων του
Πολιτιστικού Κέντρου «Σπ. Αποστόλου».
Το αθώο ψέμα που λέει ένα ζευγάρι για να
αποφύγει να κάνει ακόμη ένα Πάσχα στο χωριό
εν μέσω δικτατορίας έχει τις πιο απρόβλεπτες συνέπειες.
Σκηνοθεσία, σκηνογραφικές, ενδυματολογικές
και μουσικές επιλογές: Σοφία Κορώνη
Παίζουν: Αλεξάνδρα Αρμένη, Κωσταντίνος Κιζερόπουλος,

Μαρίνα Τσουκνάκη, Λευτέρης Παπαδημητρίου, Ασπασία Λέλου
Κίνηση: Ειρήνη Παπαδάκη
Φωτισμοί: Βαγγέλης Μουντρίχας
Φωτογραφία - Βίντεο: Δημήτρης Συρανίδης
Graphic designer: Γιάννης Ρουμπάνης
Κρατήσεις Θέσεων τηλ επικοινωνίας: 210.2635689 (10:00 -13:00)

Κήπος Πολιτιστικού Κέντρου «Σπ. Αποστόλου»

04.07| Ώρα: 21:00
«Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός»
Θεατρική παράσταση των:
Νίκου Τσιφόρου και Πολύβιου Βασιλειάδη.
Ένας ευκατάστατος μεσήλικας έμπορος βουτύρου αντιμετωπίζει
συχνά τις υποψίες της συζύγου του της οποίας φροντίζει να
κατευνάζει ενοχοποιώντας τον κοντό γαμπρό του Μάχο, τον
οποίο η Μαρίνα αντιπαθεί και περιφρονεί. Όταν η ζωηρή και
γοητευτική ζωντοχήρα γειτόνισσα Ηρώ παροτρύνει τον Κλέαρχο
να της κάνει παρέα στις διακοπές της στα Καμένα Βούρλα,
εκείνος προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να τη συνοδεύσει, που
δεν θα υποψιάσει όμως τη Μαρίνα.
Έτσι, όταν συνειδητοποιεί πως ο γαμπρός
του Μάχος, αντιμετωπίζει κάποιο
ορθοπεδικό πρόβλημα, τον πείθει να
συμβουλευτεί γιατρό ο οποίος θα του
συστήσει ιαματικά μπάνια στα Καμένα Βούρλα.
Κατόπιν, πείθει τη γυναίκα του πως ο Μάχος θα πάει στα
Καμένα Βούρλα με πρόφαση τα ιαματικά μπάνια για να κάνει στην
πραγματικότητα διακοπές με κάποια ερωμένη του και προτείνει να πάει
και ο ίδιος εκεί για να παρακολουθεί δήθεν το γαμπρό τους.
Παίζουν: Χάρης Ρώμας, Γιώργος Γαλίτης, Ευτυχία Φαναριώτη,
Τάνια Τρύπη, Βαγγέλης Δουκουτσέλης, Εύη Κολιούλη,
Αντώνης Καλομοιράκης, Μαρία Κοκολάκη

Σκηνοθεσία: Χάρης Ρώμας
Οργάνωση παραγωγής: Αλεξάνδρα Ευστρατιάδη
Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Φρίγκας
Φωτισμοί: Αντώνης Παναγιωτόπουλος
Σκηνικά – Κοστούμια: Λαμπρινή Καρδαρά
Μουσική σύνθεση: Χρήστος Παπαδόπουλος.
Χορογραφίες: Θοδωρής Πανάς
Φωτογραφία: Πάνος Γιαννακόπουλος. Μακιγιάζ: Λένα Καράμανλη

Κινηματοθέατρο «ΟΡΦΕΑΣ», Άτταλος

05.07| Ώρα: 21:00
«Ο Καραγκιόζης και το Λάβαρο του 1821»
Παράσταση θεάτρου σκιών από τον
καραγκιοζοπαίχτη Κ. Σπυρόπουλο.
Την εν λόγω παράσταση δημιουργεί
και αποδίδει ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος,
γιος και μαθητής του βετεράνου
καραγκιοζοπαίχτη Θανάση Σπυρόπουλου
με βοηθό σκηνής τη Μαργαρίτα Δρακοπούλου.
Ανοιχτό θεατράκι, Πλατεία Κοκκινόπουλου
07.07|Ώρα: 21:00
«Ζιπ. Ένα αγόρι που γύρισε από το μέλλον»
Παιδική θεατρική παράσταση.
Ένα παραμύθι που απευθύνεται σε παιδιά
νηπιαγωγείου και δημοτικού με σκοπό να τους
μιλήσει για το περιβάλλον. Για αυτά που πρέπει
να κάνουν ως κανόνα ζωής, προκειμένου να
αποτρέψουν την καταστροφή που το απειλεί, ώστε
να το παραδώσουμε υγιές στις επόμενες γενιές. Αυτή την
καταστροφή μας την περιγράφει ένα παιδί που ταξιδεύει στο
χρόνο κι έρχεται από το μακρινό μέλλον στη σημερινή εποχή, για να

μας πει τι περιβάλλον του παραδώσαμε.
Παίζουν: Γιώργος Λαμπάντος, Μαρίνα Σταμάτη,
Στεφανία Γκουρνέλου, Γιώργος Λουρωτός
Συγγραφή κειμένων: Καλλιόπη (Πόπη) Γιαννάκου
Παραγωγή: Κρικόρ Τσακιτζιάν
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λουρωτός
Μουσική: St – C (Κωνσταντίνος Σταμάτης), Άννα Λεβεντού

Κινηματοθέατρο «ΟΡΦΕΑΣ», Άτταλος

09 & 10.07| Ώρα: 21:00
«Κουμ Κουάτ»
Θεατρική παράσταση των Γ. Καλαβριανού και Μ. Κοσκινά
από την θεατρική ομάδα ενηλίκων του Πολιτιστικού Κέντρου «Σπ. Αποστόλου».
Το αθώο ψέμα που λέει ένα ζευγάρι για να αποφύγει να κάνει
ακόμη ένα Πάσχα στο χωριό εν μέσω δικτατορίας
έχει τις πιο απρόβλεπτες συνέπειες.
Σκηνοθεσία, σκηνογραφικές, ενδυματολογικές
και μουσικές επιλογές: Σοφία Κορώνη
Παίζουν: Αλεξάνδρα Αρμένη,
Κωσταντίνος Κιζερόπουλος, Ασπασία Λέλου,
Μαρίνα Τσουκνάκη, Λευτέρης Παπαδημητρίου
Κίνηση: Ειρήνη Παπαδάκη
Φωτισμοί: Βαγγέλης Μουντρίχας
Φωτογραφία - Βίντεο: Δημήτρης Συρανίδης
Graphic designer: Γιάννης Ρουμπάνης

Κήπος Πολιτιστικού Κέντρου «Σπ. Αποστόλου»
12.07| Ώρα: 21:00
«Ο Καραγκιόζης και το Λάβαρο του 1821»
Παράσταση θεάτρου σκιών από τον
καραγκιοζοπαίχτη Κ. Σπυρόπουλο.

Την εν λόγω παράσταση
δημιουργεί και αποδίδει
ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, γιος και
μαθητής του βετεράνου
καραγκιοζοπαίχτη Θανάση Σπυρόπουλου
με βοηθό σκηνής τη Μαργαρίτα Δρακοπούλο.

Κινηματοθέατρο «ΟΡΦΕΑΣ», Άτταλος
14.07|Ώρα: 21:00
«Ζιπ. Ένα αγόρι που γύρισε από το μέλλον»
Παιδική θεατρική παράσταση.
Ένα παραμύθι που απευθύνεται σε παιδιά
νηπιαγωγείου και δημοτικού με σκοπό να τους
μιλήσει για το περιβάλλον. Για αυτά που πρέπει
να κάνουν ως κανόνα ζωής, προκειμένου να
αποτρέψουν την καταστροφή που το απειλεί, ώστε
να το παραδώσουμε υγιές στις επόμενες γενιές. Αυτή την
καταστροφή μας την περιγράφει ένα παιδί που ταξιδεύει στο
χρόνο κι έρχεται από το μακρινό μέλλον στη σημερινή εποχή, για να
μας πει τι περιβάλλον του παραδώσαμε.
Παίζουν: Γιώργος Λαμπάντος, Μαρίνα Σταμάτη,
Στεφανία Γκουρνέλου, Γιώργος Λουρωτός
Συγγραφή κειμένων: Καλλιόπη (Πόπη) Γιαννάκου
Παραγωγή: Κρικόρ Τσακιτζιάν
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λουρωτός
Μουσική: St – C (Κωνσταντίνος Σταμάτης), Άννα Λεβεντού

Ανοιχτό θεατράκι, Πλατεία Κοκκινόπουλου
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την εφαρμογή όλων των κανόνων που ορίζονται
από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και
τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30΄ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

29.08| Ώρα: 21:00
«Οι θαλασσιές οι χάντρες»
Μουσική συναυλία – Αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινηματογράφο
με την Τίνα Τράκου και τον Νίκο Κρητικό.
Ο Ελληνικός Κινηματογράφος και ιδιαίτερα τα τραγούδια
του, συντροφεύουν πάντα τη ζωή μας.
Πόσοι δεν έχουμε συνδέσει στιγμές μας
με την Αλίκη, τη Ζωίτσα, τον Δημήτρη, τη Τζένη
σε ρόλους υπέροχους και διαχρονικούς με
την συνοδεία των τραγουδιών του Μίμη Πλέσσα,
του Μάνου Χατζιδάκι, του Σταύρου Ξαρχάκου
αλλά και λαϊκότερων συνθετών όπως
ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Μανώλης Χιώτης.
Η Τίνα Τράκου, με την πολύχρονη εμπειρία
της στο χώρο της μουσικής, και ο Νίκος Κρητικός
θα μας μεταφέρουν σε αυτήν την ανέμελη
και ξέγνοιαστη εποχή, με πολύ σεβασμό
και κέφι, με τραγούδια που θα μας ταξιδέψουν
στα σοκάκια της παλιάς Αθήνας, στην εποχή που
οι μελωδίες και οι στίχοι άγγιζαν τις ψυχές των ανθρώπων.
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Νίκος Παπαδόπουλος

Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Φεστιβάλ Δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού & Ιλίου
Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής

30.08| Ώρα: 21:00
«Νύχτα μαγικιά»
Μουσική συναυλία της Ορχήστρας
«Μίκης Θεοδωράκης»
με τους: Βασίλη Λέκκα, Παναγιώτη
Πετράκη, Σαββέρια Μαργιόλα.
Αφιέρωμα στη μελοποιημένη από τον Μίκη Θεοδωράκη ποίηση.
Ο μουσικός κόσμος του Μίκη Θεοδωράκη είναι άρρηκτα δεμένος
με την ποίηση. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα
δηλώσει πως με τη μουσική του επιδίωκε
πάντα να υπηρετεί τον ποιητικό λόγο.
Πράγμα απόλυτα φυσικό αν αναλογιστεί
κανείς τη στιβαρότητα της μουσικής
αρχιτεκτονικής, τη συνάντηση της δυτικής
μουσικής παράδοσης σε όλες της τις εκφάνσεις
με τους λαϊκούς δρόμους, το βυζαντινό μέλος,
το δημοτικό και το επαναστατικό τραγούδι
σ’ ένα καινοτόμο αποτέλεσμα.
Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη είναι
τόπος συνάντησης και γίνεται θεμέλιος λίθος
της συλλογικής μας μνήμης και αυτογνωσίας.
Ρίτσος, Σεφέρης, Ελύτης, Αναγνωστάκης, Καρυωτάκης,
Γκάτσος, Γ. Θεοδωράκης, Χατζιδάκι, Τριπολίτης,
Κατσαρός, Καβάφης, Σολωμός, Σικελιανός,
Καμπανέλλης, Καρατζάς, Λόρκα, Νερούδα.
Όμως, μιλώντας για όλα αυτά, συχνά λησμονούμε πως
στο Θοδωρακικό μουσικό σύμπαν υπάρχουν σπουδαία
έργα σε ποίηση του ίδιου του δημιουργού και μάλιστα,
πρόκειται στην πλειοψηφία τους για έργα κομβικά.

Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»
Φεστιβάλ Δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού & Ιλίου
Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

01.09| Ώρα: 21:00
«ΔΕΝ ΑΚΟΥΩ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ»
του Γιώργου Θεοδοσιάδη.
Η κωμωδία που αγαπήθηκε όσο λίγες
και απέκτησε φανατικό κοινό.
Μία παράσταση που δε χρειάζεται συστάσεις..
Ένας κουφός. Ένας τυφλός. Ένας μουγκός.
Είναι φίλοι, ζουν μαζί κι αντιμετωπίζουν από
κοινού τις αντιξοότητες που δημιουργεί η
καθημερινότητα και οι ειδικές τους δυνατότητες. Σ’ αυτή τη μικρή
Βαβέλ, σ’ αυτή την εντελώς ασυνήθιστη συνύπαρξη, ο κάθε ήρωας
έχει αναπτύξει τον δικό του κώδικα για να επικοινωνεί με τους
άλλους. Και τα καταφέρνουν τόσο…όσο… Κάποια στιγμή μπαίνει
στην ζωή τους μια κοπέλα γεμάτη δύναμη και αισιοδοξία, ένας
άγγελος της αγάπης. Και όλα αλλάζουν ξαφνικά. Την διεκδικούν
και οι τρεις αλλά ποιος και με τι τρόπο θα την κερδίσει;
Το «Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλάω» εμπνευσμένο από έναν
παλιό Ινδικό μύθο για την υπομονή και τη μακροθυμία απέναντι
στις δυσκολίες της ζωής, είναι μια πολύ ιδιαίτερη και ξεκαρδιστική
κωμωδία. Ταυτόχρονα όμως, είναι ένα έργο για τη συντροφικότητα,
την αγάπη, την εκτίμηση, τη φιλία, τον καθημερινό αγώνα και
την αισιόδοξη προσέγγιση της ζωής, σε μια εποχή που οι μαύρες
σκέψεις πληθαίνουν..
Σκηνοθεσία: Σπύρος Σπαντίδας
Παίζουν: Σπύρος Πούλης, Σπύρος Σπαντίδας, Σταύρος Νικολαΐδης,
Μυριέλλα Κουρεντή

Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»
Φεστιβάλ Δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού & Ιλίου
Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής

04.09| Ώρα: 21:00
Κινηματοθέατρο «ΟΡΦΕΑΣ», Άτταλος
10.09| Ώρα: 21:00
Ανοιχτό θεατράκι, Πλατεία Κοκκινόπουλου
11.09| Ώρα: 21:00
Ανοιχτό θέατρο, Ελιά Πεισίστρατου
«Τα Όνειρα της γιαγιάς παραμυθούς»
Παιδική θεατρική παράσταση. Μια παιδική παράσταση για την
αποδοχή της διαφορετικότητας. Για να ζωντανέψουν τα όνειρα των
παιδιών όλου του κόσμου πρέπει να ονειρευτούμε όλοι μας το
όνειρο της γιαγιάς Παραμυθούς, το οποίο θα γίνει πραγματικότητα
μόνο με τη βοήθεια των γιαγιάδων όλου του κόσμου, οι οποίες
προσδοκούν με τη σειρά τους για κάθε παιδί, κάθε φυλής, κάθε
θρησκείας να ζει ευτυχισμένο. Η γιαγιά Παραμυθού ονειρευόταν
τα παιδιά να μην πεινάνε. Να μη διψάνε. Να μην πονάνε και να
μην αρρωσταίνουν, αλλά να ζουν σε έναν ονειρικό κόσμο, γεμάτο
στοργή και αγάπη. Σε αυτό το όνειρο η γιαγιά δεν είναι μόνη,
έχει τη βοήθεια της Βασίλισσας των ονείρων, της φημισμένης
νεράιδας Ονειροπόλας…τη βοήθεια της ξακουστής νεράιδας
Ονειρήνης… τη βοήθεια της Βασίλισσας των αγελάδων της
Γαλάτειας…της Βασίλισσας των πουλερικών…της Αυγούλας και
της Βασίλισσας των μελισσών…της Μελισσάνθης και φυσικά
των γιαγιάδων όλου του κόσμου.«Γιατί τα παιδιά όλου του
κόσμου είναι και δικά μας παιδιά και δικά μας εγγόνια»,
όπως λέει η γιαγιά Παραμυθού.
Σενάριο: Καλλιόπη (Πόπη) Γιαννάκου
Σκηνοθεσία: Γιώργος Μακρής
Παραγωγή: Θεατρικές Παραστάσεις ΚΑΝΕΛΑ ΑΜΚΕ
Παίζουν: Γιώργος Λαμπάντος, Μάρω Πέτλη,
Ελισάβετ Γιαννακού, Μαρίνα Σταμάτη
Τραγουδά παιδική χορωδία
Κοστούμια και σκηνικά: Έλενα Πρίφτη

05.09| Ώρα: 21:00
«GOIN’ THROUGH & The FAMILY»
Μουσική συναυλία.
Ο δημοφιλής και πολυσχιδής
ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ γνωστός στο ευρύ κοινό
με το όνομα NIVO, recording artist και παραγωγός
με χρυσές και πλατινένιες πωλήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό,
δημιουργός του ιστορικότερου hip hop συγκροτήματος των GOIN’
THROUGH, επικεφαλής του δισκογραφικού label, FAMILY The Label καθώς και πρωταγωνιστής πίσω από μια σειρά πολύ επιτυχημένων
blockbuster κινηματογραφικών ταινιών, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή
και παρουσιάζει το δικό του μουσικό show σε μια μοναδική
συναυλία που φέρει τη σφραγίδα του αλλά και μια πλούσια λίστα,
90΄s γεμάτη μουσική κι επιτυχίες με τα δημοφιλέστερα τραγούδια
του συγκροτήματος. Μαζί του ο πολυβραβευμένος διεθνώς,
Dj Sparky T αλλά και μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα του FAMILY, όπως οι ΝΕΒΜΑ αλλά και ο πολύ αγαπημένος OBI OMAH,
ιδιαίτερα γνωστός από τις συμμετοχές του στο X-FACTOR και στο
πρόσφατο HOUSE OF FAME.

Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»
Φεστιβάλ Δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού & Ιλίου
Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής

06.09| Ώρα: 21:00
«Μουσική συναυλία με τον Γιώργο Τσαλίκη»
Ο Γιώργος Τσαλίκης με την αστείρευτη ενέργειά
του, το τεράστιο ρεπερτόριό του και τη μπάντα
του θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που θα
απογειώσει τη διάθεσή μας !!

Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»
Φεστιβάλ Δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού & Ιλίου
Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής

1.

12.09| Ώρα: 21:00
Μουσική συναυλία με τον Άκη Δείξιμο

Μια συναυλία γεμάτη γνωστές αγαπημένες
επιτυχίες που χαρίζουν κέφι, ζωντάνια και
ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη!
Ένας από τους πιο αγαπημένους τραγουδιστές/
ερμηνευτές/συνθέτες της γενιάς του, ο Άκης Δείξιμος προέρχεται από
μουσική οικογένεια, (ο μεγάλος συνθέτης Αντώνης Βαρδής ήταν θείος
του, ενώ κι ο αδελφός του Κώστας Δόξας είναι επίσης τραγουδιστής).
Αξίζει να σημειωθεί η συμμετοχή του ως σολίστ στο ‘’Άξιον Εστί’’
του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και οι συνεργασίες του με μεγάλα
ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας. Το τραγούδι του “Τώρα το
θυμήθηκες” σε στίχους Ναταλίας Γερμανού που τραγούδησε η
Νατάσα Θεοδωρίδου, μπήκε στη συλλογή ‘BUDDHA BAR 4’ και
πούλησε σε όλο τον κόσμο!

Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»
Φεστιβάλ Δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού & Ιλίου
Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής

13.09| Ώρα: 21:00
«ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ» του Ευριπίδη
Θεατρική παράσταση.
Σκηνοθεσία: Γιάννης Νικολαϊδης,
Η “Ανδρομάχη” είναι ένα κατά βάση αντιπολεμικό έργο.
Μέσα από τα δεινά που αντιμετώπισε και εξακολουθεί να
αντιμετωπίζει η ηρωίδα διαφαίνονται οι καταστρεπτικές συνέπειες
του πολέμου: ο χαμός των αγαπημένων προσώπων,
ο ξεριζωμός, η σκλαβιά και η αλαζονεία των νικητών.
Η αιχμαλωσία της Ανδρομάχης… η αιχμαλωσία της αρετής και της
αξιοπρέπειας της Ανδρομάχης… η πορεία της και η συντροφικότητά
της…το αντίπαλον δέος της “Ωραίας” Ελένης...

Η Ανδρομάχη γνώρισε το σκληρό πρόσωπο του πολέμου και
της αιχμαλωσίας, την κατάλυση της αξιοπρέπειας που καθορίζει η
ελευθερία, γι αυτό καταριέται τους αίτιους κατονομάζοντάς τους
άμεσα και σκληρά. Το ένστικτο και η γνώση της την οδηγούν στο
σωστό δρόμο και ζητάει βοήθεια από τον ευπατρίδη Πηλέα, για να
γλυτώσει το γιο της.
Παίζουν:
Ανδρομάχη: Φωτεινή Φιλοσόφου
Πηλέας: Γιάννης Νικολαϊδης
Μενέλαος: Νίκος Γιάννακας
Ερμιόνη: Γεωργία Αμπουράντυ
Ορέστης - Αγγελιαφόρος: Γιάννης Τσιώμου
Τροφός - Κορυφαία: Έφη Θανοπούλου

Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»
Φεστιβάλ Δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού & Ιλίου
Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την εφαρμογή όλων των κανόνων που ορίζονται
από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και
τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30΄ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Ο Δήµαρχος
Αγίων Αναργύρων Καµατερού

Ο Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού Αθλητισμού

Σταύρος Α. Τσίρµπας

Ηλίας Κ. Αποστόλου

Πληροφορίες:
Διεύθυνση Πολιτισμού Αθλητισμού
( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 8:30-14:30
τηλ: 213.2039981 & 210.2635689 / site: www.agan.gov.gr
Fb: Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού
Fb: Διεύθυνση Πολιτισµού Αθλητισµού Δήµου Αγ. Αναργύρων-Καµατερού

Διευθύνσεις Πολιτιστικών χώρων
Κήπος Πολιτιστικού Κέντρου «Σπ. Αποστόλου»
(Ηρ. Πολυτεχνείου 39)
Ανοιχτό θέατρο, Ελιά Πεισίστρατου
(Κωνσταντινουπόλεως 87)
Ανοιχτό θεατράκι, Πλατεία Κοκκινόπουλου
(Ν. Πλαστήρα)
Ανοιχτό θέατρο «ΟΡΦΕΑΣ», Άτταλος
(Αττάλου)
Ανοιχτό θέατρο «Μάνος Ξυδούς»
(Λ. Δημοκρατίας, δίπλα στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων)
Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

