
 

Απάγκειο και λιμάνι κάθε ταλαιπωρημένου ανθρώπου που 
πλήττεται από την κρίση, αλλά ταυτόχρονα και δυνατός σύμμαχος 
που μας γεμίζει αισιοδοξία, ο Πολιτισμός μας.
Ο Δήμος Κηφισιάς ενισχύει έμπρακτα και με συνέπεια τις 
θεσμοθετημένες εκδηλώσεις φεστιβαλικού χαρακτήρα, αλλά και 
τμήματα Τέχνης, Λογοτεχνίας, Ποίησης, όπου καλλιεργείται σε 
βάθος ο Πολιτισμός.
Αντιστεκόμαστε στην οικονομική και ψυχολογική παράλυση που 
επιβάλλει η περιπέτεια που ζούμε, με τα «Μενάνδρεια» και άλλους 
πολιτιστικούς θεσμούς, αποτέλεσμα της ανιδιοτέλειας και της 
σκληρής δουλειάς των ανθρώπων της Τέχνης. 

Σε ένα όμορφο ταξίδι με οραματισμό και προοπτική μέσα από 
μελωδίες και θεατρικά δρώμενα, οι Συμπολίτες μας υπομένουν 
αλλά επιμένουν!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ
Δήμαρχος Κηφισιάς 





Τα ανανεωμένα Μενάνδρεια, ανοίγουν τις πόρτες τους και σας 
περιμένουν.

Μουσική, τραγούδι, χορός, θέατρο. Σε όλες τις γωνιές του δήμου μας. 
 
Ο πολιτισμός έρχεται κοντά στον πολίτη με σκοπό να ψυχαγωγήσει, 
να αφυπνίσει, να συγκινήσει. 
Τα φετινά Μενάνδρεια μετατρέπονται σε μια ανοιχτή γιορτή της πόλης 
και των πολιτών της.

Με το νέο προγραμματισμό ενισχύεται η εξωστρέφεια του πολιτισμού 
της πόλης μας.
Με το ανανεωμένο Φεστιβάλ Μενανδρείων, καθώς και τους 
καινούριους πολιτιστικούς θεσμούς που ξεκινήσαμε όπως το 
Φεστιβάλ Κηφισιάς, την Άνοιξη Τεχνών, τα Θεατρικά Βραβεία 
Κηφισιάς κ.α., όραμά μας είναι η Κηφισιά να πάρει την θέση που της 
αξίζει ως το κέντρο πολιτισμού για τα βόρεια προάστια και όχι μόνο... 
 
Η Κηφισιά γίνεται μια ανοιχτή πολιτιστική σκηνή για δημιουργούς 
από την Ελλάδα και τον κόσμο, για νέες καλλιτεχνικές τάσεις 
και πρωτοποριακά ρεύματα, για διαπολιτισμικά και συνεργατικά 
σχήματα. 
Με υψηλές καλλιτεχνικές και οργανωτικές προδιαγραφές.

Γιατί ο πολιτισμός οφείλει να είναι ο βασικός μοχλός για την πρόοδο 
και την ανάπτυξη.

                  Με εκτίμηση, 

             Σταύρος Ζαπάντης
Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς
Πρόεδρος Πολιτισμού & Αθλητισμού



Πρόεδρος  
ΖΑΠΑΝΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ   

Αντιπρόεδρος 
ΚΟΥΡΕΠΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Τακτικά Μέλη
ΚΑΘΑΡΙΟΥ ΚΡΙΣΤΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΡΟΖΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ-ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΦΙΟΡΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΔΑΜΑΣΧΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

Αναπληρωματικά Μέλη 
ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΤΣΙΑΜΑ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΡΟΥΣΣΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΦΑΝΤΟΥ  ΝΑΝΣΥ 
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΔΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας»  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Την επιμέλεια των εκδηλώσεων κλασικής 
μουσικής έχει η εντεταλμένη Δημοτική 
Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ.  
του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημήτριος Βικέλας” 
 κα Ευγενία Παπαδήμα.



Συνθέτης:
Γιώργος Αυγουστάτος

Πιάνο:
Μιμή Ρουφογάλη

Είσοδος Ελεύθερη

ΒΡΑΔΙΑ ΚΗΦΙΣΙΩΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ  
Ρεσιτάλ Πιάνου  
απο  την Μιμή Ρουφογάλη 
με έργα του Γιώργου Αυγουστάτου 

Οι μελωδίες του καταξιωμένου πιανίστα 
και συνθέτη Γιώργου Αυγουστάτου, θα μας 
ταξιδέψουν στο ανθισμένο πέλαγο της μουσικής 
του, θα μας δροσίσουν όπως η μελωδική φωνή 
της θάλασσας…και θα συγκινήσουν την καρδιά 
και τη ψυχή μας!!!!!!!!
 Τα έργα του Κηφισιώτη συνθέτη θα 
παρουσιαστούν από την πιανίστα Μιμή 
Ρουφογάλη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Α’ ΜΕΡΟΣ  
«ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΕΣ» 
(ΕΡΓΟ ΣΕ  7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ)
 
Β’ ΜΕΡΟΣ
«8 ΠΡΕΛΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ» 
«ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΣΕ 5 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ».
ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΘΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 5 ΛΕΠΤΩΝ

 

 
Κυριακή  30/8

 

Ώρα : 21:00 
 

 ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Διονύσου & Μυρσίνης ρε

σι
τά

λ



Το έργο στηρίζεται  
στο αφήγημα  της  
Βάσας Σολωμού – 
Ξανθάκη  
« Ο ΓΑΜΟΣ»  
και παρουσιάζεται σε 
θεατρική προσαρμογή 
– σκηνοθεσία κι 
ερμηνεία Αννας 
Βαγενά.

Τιμές εισιτηρίων 
Γενική είσοδος : 12€
Φοιτ. – Μαθ.-Άνεργοι.- 
Συντ.: 10 €
Προπώληση : 10 € 
viva.gr, 
PUBLIC, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ,
SEvEN SPOTS, IANOS,  

MEDIA MARKT 

ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ    ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ

“Ο ΓΑΜΟΣ”  
ΤΗΣ ΒΑΣΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ - ΞΑΝΘΑΚΗ

Το έργο είναι μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές 
επιτυχίες της Άννας Βαγενά. Πρωτοπαρουσιάστηκε 
το 1994 από το  Θεσσαλικό Θέατρο και γνώρισε 
τεράστια επιτυχία σε θεατρική διασκευή και 
σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου. Στην τωρινή 
παράσταση «Ο ΓΑΜΟΣ» παρουσιάζεται σε μορφή 
μονολόγου με θεατρική προσαρμογή – σκηνοθεσία 
και ερμηνεία Άννας Βαγενά. 
Πρόκειται για την ιστορία μιας απλής γυναίκας από 
τα Αμπελάκια της Θεσσαλίας, μιας χωριάτισσας 
που σήκωσε στους αδύνατους ώμους της, 
παλικαρίσια, τη μοίρα της και συγχρόνως τη 
μοίρα πολλών γυναικών του τόπου μας. Έζησε 
τη βαναυσότητα ενός αλκοολικού πατέρα, είδε 
την αγάπη του άνδρα της να μεταμορφώνεται σε 
περιφρόνηση, όταν άρχισε να γεννά κωφάλαλα 
παιδιά, εξαιτίας της βαριάς κληρονομικότητας του 
αλκοολικού πατέρα της και πάλεψε με νύχια και 
δόντια, σε μια κοινωνία που δεν δέχεται εύκολα 
την αναπηρία.     

 

 

Δευτέρα  31/8
 
 Ώρα : 21:00 
 
 

ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 Διονύσου & Μυρσίνης θέ

ατ
ρο



Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ



“ΕΝΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ   
ΜΥΤΕΡΟΚΕΦΑΛΩΝ “
των  Κώστα Βουτσά &  
Αλίκης Κατσαβού
 
Το έργο αναφέρεται στην ιστορία του 
στρογγυλοκέφαλου που γεννήθηκε στη χώρα 
των μυτεροκέφαλων και αντιμετωπίζει την 
απόρριψη και το συστηματικό εκφοβισμό από τους 
συμμαθητές του εξαιτίας της διαφορετικότητάς 
του. Ο δίκαιος βασιλιάς της χώρας, που έχει πάρει 
υπό την προστασία του το στρογγυλοκέφαλο παιδί, 
δείχνει το δρόμο της αγάπης και της φιλίας μέσα 
στο δάσος της γνώσης και των αποφάσεων. 
Η δοκιμασμένη παράσταση έχει χαρακτηριστεί από 
το κοινό ως «αποτελεσματική στην αντιμετώπιση 
του bullying» κι ότι «επιδρά με εξαιρετικό 
τρόπο». Η παρακολούθηση και συμμετοχή στο 
ζωντανό θέατρο, προσφέρει στα παιδιά και τους 
νέους ευκαιρίες για να αποκτήσουν εμπειρίες 
πάνω στο θέμα του εκφοβισμού, που θα μπορούν 
να τις εφαρμόσουν στις δικές τους ζωές. 

 

 

Τρίτη 1 /9 
 

Ώρα: 20:30 
 

 ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης θέ

ατ
ρο

πα
ιδ

ικ
ό

Σκηνοθεσία:  
Κώστας Βουτσάς
Κείμενο:  
Αλίκη Κατσαβού 
Κώστας Βουτσάς
Μουσική:  
Νίκος Σαπουντζάκης
Ενορχήστρωση:  
Κώστας Χαριτάτος
Παίζουν:
 Κώστας Βουτσάς
 Αλίκη Κατσαβού
 Άγγελος Μπέσσας
 Αναστασία Σκοπελίτη
 Εβελίνα Κυπραίου
 Σάββας Μενοίκου
 Φίλιππος Ζαρφειάδης
 Δήμητρα 
Μπακαλγιάννη

 
Τιμές εισιτηρίων 
Γενική είσοδος :10 €
Ειδικές ομάδες: 5 €
Προπώληση : 8 €   
viva.gr , 
PUBLIC, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ,

SEvEN SPOTS, IANOS,  

MEDIA MARKT



Μπαντονεόν: 
Λευτέρης Γρίβας 
Βιολί: 
Γιώργος 
Παναγιωτόπουλος 
Κιθάρα: 
Αριστείδης Χατζησταύρου  
Κοντραμπάσο:
Απόστολος Παπαπέτρος  
Πιάνο και ενορχηστρώσεις:
Θωμάς Κοντογεώργης  
Καλλιτεχνική επιμέλεια : 
Αγαθή Δημητρούκα.

Τιμές εισιτηρίων
Γενική είσοδος: 14 €
Ειδικές ομάδες: 10 €
Προπώληση: 12 € 
οn line 
ticketservices.gr
Tηλεφωνικές αγορές 
2107234567

ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Πόσο απέχει η Αθήνα από το Μπουένος 
Άιρες; Μια ανάσα αν μετρήσουμε την 
απόσταση με μουσική, τέσσερα χορευτικά 
βήματα αν ακολουθήσουμε τους ρυθμούς 
του τάνγκο, ανάμεσα σε δύο γαλανούς 
ορίζοντες που  αγκαλιάζουν θάλασσες και 
ωκεανούς και ενώνουν τη Μεσόγειο με το 
νότιο Ατλαντικό.

Με τη φωνή και τη ψυχή γεμάτες 
Αιγαιοπελαγίτικο γαλάζιο και νοσταλγία για 
ταξίδια μακρινά, ο Μάριος Φραγκούλης θα 
βρεθεί στο Ζηρίνειο και θα προσφέρει στο 
κοινό του μια μοναδική συναυλία  στους 
ρυθμούς του τάνγκο, μια μοναδική βραδιά 
πάθους και μουσικής μέθεξης: 

Συνταξιδιώτες του το quinteto TANGartO, το 
μουσικό σύνολο που αποδίδει με γνήσιο 
αίσθημα τα Αργεντίνικα Tangos. 

 
 

Τετάρτη 2/9
 

Ώρα: 21:00 

 ΖΗΡΙΝΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  
Λεωφ. Κηφισίας 192, Κηφισιά συ

να
υλ

ία



Είσοδος  Ελεύθερη

ΠΩΛΙΝΑ, ΔΑΚΗΣ

ένα πάρτι από τα θρυλικά  
70’s  και  80’s

Πωλίνα και Δάκης  έρχονται στα Μενάνδρεια για 
να μας ανεβάσουν το ..ηθικό και να χορέψουμε 
με τους ρυθμούς τους...

Οι πετυχημένοι καλλιτέχνες συνώνυμοι του 
κεφιού, του χορού και της τρέλας παρέα με 
όλες τις ανεπανάληπτες επιτυχίες (Σευχέλλες, 
Monsieur Cannibal, Ροζ Μπικίνι, Εκείνο το πρωί 
στην Κηφισιά, Φοβερό, Tu veux ou tu veux pas) 
θα μας χαρίσουν μια ανεπανάληπτη βραδιά 
κεφιού και χαράς στο Εντευκτήριο της Εκάλης. 

Ένα πάρτυ με επίκεντρο τα θρυλικά 70’s και 
80’s και με σκοπό να σας ξεσηκώσουν για τα 
καλά… 

 

Πέμπτη  3/9
 
 

Ώρα: 21:00 

 Εντευκτήριο Εκάλης 
Πλατεία Κέννεντυσυ

να
υλ

ία



Συνθέτης:  
Jacob de Haan

Μαέστρος:
Γιώργος Καλαϊτζής

Είσοδος Ελεύθερη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αφιέρωμα στον συνθέτη  
Jacob de Haan
Η Δημοτική Φιλαρμονική Χαλανδρίου ιδρύθηκε  το 
1954. Έως σήμερα έχει δώσει  πλήθος συναυλιών  
στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ έχει συμμετάσχει  
σε  πολλά φεστιβάλ. 
Εκτός από το κύριο «σώμα» της μπάντας, που 
στελεχώνεται αποκλειστικά από διπλωματούχους 
και πτυχιούχους επαγγελματίες μουσικούς, έχουν 
δημιουργηθεί και μικρότερα μουσικά σύνολα όπως, 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ, BIG BAND, JAZZ ΣΥΝΟΛΟ, ΛΑΪΚΗ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑ,  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ.
Μαέστρος της φιλαρμονικής από το 1990 είναι ο 
Γιώργος Καλαϊτζής.
Ο συνθέτης Jacob de Haan είναι ένας από τους 
δημοφιλέστερους σύγχρονους καλλιτέχνες. 
Σπούδασε στην Κρατική Μουσική Ακαδημία του 
Leeuwarden, όπου σήμερα είναι καθηγητής.
Ως φιλοξενούμενος μαέστρος έχει εργαστεί μεταξύ 
άλλων στην Αυστραλία, την Ελβετία, την Σλοβενία, 
την Αυστρία, την Ιταλία, την Γαλλία και το Βέλγιο.

 

Παρασκευή 4/9
 

Ώρα: 20:30 

ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης συ

να
υλ

ία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Α΄ ΜΕΡΟΣ
1. Concerto d’Amore
2. Ammerland
3. Pacific dreams
4. variazioni in Blue
5. Free world fantasy

 
Β΄ ΜΕΡΟΣ
1. Ross Roy
2. Oregon
3. Queens park melody
4. Blues factory
5. La storia

συ
να

υλ
ία



Πιάνο:  
Γιώργος Ανδρέου
Βιολί:  
Στέργιος Γαργάλας
Ακορντεόν: 
Παναγιώτης Τσεβάς
Τραγούδι:  
Τάνια Τσανακλίδου
Ρίτα Αντωνοπούλου
Κορίνα Λεγάκη

Τιμές εισιτηρίων
Γενική είσοδος: 12 €
Ειδικές ομάδες: 5 €
Προπώληση: 10 €  
viva.gr , 
PUBLIC, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ,
SEvEN SPOTS, IANOS,  
MEDIA MARKT

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ “ΑΓΙΟΣ Ο ΕΡΩΤΑΣ”  
ΤΑΝΙΑ ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΟΥ  
ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΚΟΡΙΝΑ ΛΕΓΑΚΗ 

Ο Γιώργος Ανδρέου διαλέγει τραγούδια και 
παρουσιάζει μια παράσταση με τρεις αγαπημένες 
τραγουδίστριες και το πιάνο του.  

Η Τάνια Τσανακλίδου, η Ρίτα Αντωνοπούλου και η 
Κορίνα Λεγάκη, συνομιλούν επί σκηνής με το πιάνο 
του Γιώργου Ανδρέου, το βιολί του Στέργιου Γαργάλα 
και το ακορντεόν του Παναγιώτη Τσεβά, σε μια 
μουσική παράσταση που θα τα έχει όλα! Τραγούδια 
λαμπερά από το προσωπικό ρεπερτόριο των 
εξαίρετων ερμηνευτριών κι αγαπημένες συνθέσεις 
του Γιώργου Ανδρέου.  Τραγούδια λαϊκά και “έντεχνα”, 
παλιά και νεότερα. Τραγούδια για όλη την παρέα. 
Τραγούδια των μεγάλων Ελλήνων συνθετών: 
Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Ξαρχάκου, Μούτση, Σπανού, 
Μικρούτσικου, Κραουνάκη, Σαββόπουλου, Λοΐζου, 
αλλά και Μάλαμα, Θαν.  Παπακωνσταντίνου, 
Ζούδιαρη, Πορτοκάλογλου, Λειβαδά και φυσικά 
Τσιτσάνη και Καλδάρα και Χιώτη και , και, και...  

 

Σάββατο 5/9 
 

Ώρα: 21:00 

 ΖΗΡΙΝΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  
Λεωφ. Κηφισίας 192, Κηφισιάσυ

να
υλ

ία



Τιμές εισιτηρίων 
Γενική είσοδος: 12 €
Ειδικές ομάδες: 5 €
Προπώληση: 10 € 
viva.gr , 
PUBLIC, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ,
SEvEN SPOTS, IANOS,  
MEDIA MARKT

ΜΟΝΙΚΑ

Η Μόνικα Χριστοδούλου, γνωστή ως Μόνικα 
ή Monika, είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια-
τραγουδοποιός. 
 
Τραγουδάει και παίζει πιάνο, κιθάρα, 
σαξόφωνο, ακορντεόν και τύμπανα. 
Το πρώτο άλμπουμ της “Avatar” κυκλοφόρησε 
το 2008 και το δεύτερο “Exit” ακολούθησε το 
2010. Και τα δύο άλμπουμ έγιναν πλατινένια.  
Έχει δώσει πολλές sold out συναυλίες σε 
σημαντικούς χώρους όπως το Ηρώδειο, το 
μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, το Θέατρο 
Βράχων, το Θέατρο Λυκαβηττού, καθώς και το 
ARK Festival της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 
για δύο συνεχόμενες χρονιές (2010 και 2011 – 
τη δεύτερη χρονιά ως headliner).
 
Πρόσφατα ολοκλήρωσε τη σύνθεση της 
μουσικής για τη θεατρική παράσταση «Αδερφοί 
Καραμάζοφ» στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης 
«Κάρολος Κουν».

 

Κυριακή 6/9 
 
 

Ώρα: 21:00  
 

 ΖΗΡΙΝΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
 Λεωφ. Κηφισίας 192, Κηφισιά συ

να
υλ

ία



 Σκηνοθεσία:  
Αλέξανδρος Ρήγας
Σκηνικά: Λία Ασβεστά
Παίζουν: 
Μπέσσυ Μάλφα, 
Ρένος Χαραλαμπίδης, 
Αλέξανδρος Ρήγας

Τιμές εισιτηρίων 
Γενική είσοδος :12 €
Ειδικές ομάδες: 5 € 

“ΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΛΕΜΕ “
Η ΝΕΑ ΚΩΜΩΔΙΑ  
ΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΗΓΑ
ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Μια κωμωδία με ένα ζευγάρι στα πρόθυρα 
διαζυγίου, με πολλούς γνωστούς αγνώστους 
συγγενείς και φίλους να λένε τη γνώμη τους... 
για καλό... και με έναν δικηγόρο – μυστήριο... 
πολύ σκληρό, για να δεχθεί αμαχητί το τέλος.
Το «Χωρίζουμε λέμε...» με αφορμή ένα ζευγάρι 
και με πολύ χιουμοριστική διάθεση επι-θεωρεί 
τις σχέσεις σήμερα, τις φιλίες, τον έρωτα που 
περνάει, μα ελπίζουμε να ξανάρθει, την αγάπη 
για πάντα που κάποτε τελειώνει, το γάμο, την 
πολιτική, την οικονομία... και πως όλα αυτά 
αποτελούν το παιχνίδι της ζωής μας. Και πάνω 
απ΄ όλα προτείνει για τη ζωή μας, ακριβώς 
αυτό: να παραμείνει για πάντα παιχνίδι.
Πρόκειται για μια κωμωδία που θα μπορούσε 
να θεωρηθεί και ως μια μεταμοντέρνα 
επιθεώρηση, υπό την έννοια ότι σχολιάζει, 
όπως η μαμά – επιθεώρηση, όλες τις πτυχές της 
σύγχρονης πραγματικότητας.

 

Δευτέρα 7/9 
 
 

Ώρα: 21:00

 ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης θέ

ατ
ρο



ΕΥΕΛΔΩΡ = ΚΑΛΗ ΕΥΧΗ / ΑΓΑΘΗ 
ΕΥΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΗΡΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΕΥ 
= ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΕΛΔΩΡ = ΕΥΧΗ 
Οι Εύελδωρ δημιουργήθηκαν το 2004 από τον Μιχάλη 
Αποστολάκη και τον Γρηγόρη Δρακόπουλο.
Με πιστά αντίγραφα αρχαίων ελληνικών μουσικών 
οργάνων, βασισμένα σε αρχαία κείμενα, γλυπτά και 
αγγεία, οι Εύελδωρ ξεκίνησαν το μουσικό τους ταξίδι. 
Οι Εύελδωρ ξεκίνησαν τις μουσικές τους περιπλανήσεις,  
διασκευάζοντας κομμάτια που διεσώθησαν από την 
αρχαία εποχή και στην συνέχεια ξεκίνησαν να γράφουν 
δικές τους συνθέσεις σε μία προσπάθεια αναζήτησης και 
προσέγγισης του αρχαίου ήχου.
Έχουν κάνει σειρά ζωντανών εμφανίσεων σε 
πολιτιστικά δρώμενα και σε διάφορους πολιτιστικούς 
χώρους.
Τον Σεπτέμβριο του 2014 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους 
cd single με τίτλο «Έπεα Πτερόεντα».
Το συγκρότημα Εύελδωρ, θα παρουσιάσει στα 
Μενάνδρεια ένα μουσικό πρόγραμμα βασισμένο σε δικές 
του συνθέσεις χρησιμοποιώντας πιστά αντίγραφα αρχαίων 
ελληνικών οργάνων του κατασκευαστή Νικόλαου Μπρα,  
προσεγγίζοντας τον αρχαίο ελληνικό ήχο. 
Πριν από την συναυλία θα γίνει παρουσίαση των 
οργάνων από δύο μέλη του σχήματος, τον Αποστολάκη 
Μιχάλη και τον Γκελντή Γιώργο.
Κατά τη διάρκεια της μουσικής παράστασης θα παιχτεί 
και το πλέον γνωστό κομμάτι που προέρχεται από 
την αρχαία Ελλάδα (περίπου το 2ο αι. π. Χ.), το οποίο 
καλείται «Επιτάφιος του Σείκιλου».

 

Τρίτη  8 /9
 

΄Ωρα: 20:30 

ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Διονύσου & Μυρσίνης

Τα μέλη των Εύελδωρ 
είναι:  
Μιχάλης Αποστολάκης:
κιθάρα, λύρα, φόρμιγγα, 
φωνή
Γρηγόρης Δρακόπουλος: 
λύρα, φόρμιγγα, 
πανδούρα
Γιώργος Γκελντής: 
φόρμιγγα, κιθάρα, 
φλογέρα, φωνή
Μαριάννα Ψημάρη:  
λύρα
Βαγγέλης Σκιαδάς: 
τύμπανο

Είσοδος ελεύθερη

συ
να

υλ
ία



Μετάφραση:  
Παύλος Μάτεσις
Σκηνοθεσία:  
Νίκος Μπουσδούκος
Σχεδιασμός φωτισμού - 
Φωτισμοί: 
Σπύρος Κάρδαρης
Μουσική επιμέλεια:  
Μάρω Θεοδωράκη
Σκηνικά – Σκηνογραφία: 
Νίκος Μπουσδούκος, 
Σπύρος Κάρδαρης
Μακέτα - επιμέλεια 
προγράμματος: Σόνια Αζά
Μακέτα Αφίσας: Σόνια Αζά
Φροντιστήριο - Κοστούμια: 
Φανή Κατσαβούνη

Λαμβάνουν μέρος  
με αλφαβητική σειρά:
Αγουρίδα Χρύσα  
Γαλανάκης Βασίλης 
Γαργανίδη Έφη 
Καλογεροπούλου Ρένα 
Καναράς Σταύρος 
Κατσαβούνη Φανή 
Κωτσοπούλου Δανάη 
Λυμπεροπούλου Μαρία
Μαξούρης Στέλιος 
Μετρίδου Βίκυ 
Μητσοπούλου Νατάσα 
Μπέμπελος Στάθης 
Παπαντωνίου Μαριάννα 
Παπαστρατηγάκη Δήμητρα  
Ρηγούτσος Γιώργος 
Σπανός Τάκης.

Είσοδος  ελεύθερη

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ  ΣΦΑΓΗΣ»
ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΙΟΝΕΣΚΟ 
Θεατρική Ένωση “ ΑΝΑΔΡΑΣΗ  13 “

Τα μέλη της Θεατρικής Ένωσης «Ανάδραση 13» 
δημιούργησαν την ομάδα τους το Μάιο του 2013. 
Πυρήνας της ερασιτεχνικής ομάδας και καλλιτεχνικά 
υπεύθυνος είναι ο καταξιωμένος δάσκαλος, 
σκηνοθέτης και ηθοποιός  Νίκος Μπουσδούκος. 
Τα έργα που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η 
«Ανάδραση 13» είναι «ο Σέντζας» του Παντελή 
Χορν (Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στο 40ο Φεστιβάλ 
Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας) και «η Φυγή» 
του Παναγιώτη Καρακούλη (Βραβείο Σκηνοθεσίας 
και Β’ Ανδρικού Ρόλου στα Θεατρικά Βραβεία 
Κηφισιάς 2015).

Στο «Παιχνίδι Της Σφαγής» δεν υπάρχουν ήρωες. 
Πρωταγωνιστεί μια ολόκληρη πόλη, της οποίας 
οι κάτοικοι πεθαίνουν από κάποια ανεξήγητη 
επιδημία. Πρόκειται για μια  «μαύρη κωμωδία». 

 

Πέμπτη  10/9
 
 

Ώρα: 21:00 
 

ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνηςθέ

ατ
ρο



ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ - Rous

Η Ανδριάνα και ο Ρους  συνεργάζονται για πρώτη φορά 
διαπιστώνοντας πως έχουν ένα κοινό μουσικό κώδικα. 
Γεννημένοι τον ίδιο μήνα της ίδιας χρονιάς, με διαφορά ημερών 
θυμούνται  τις μουσικές καταβολές τους που τους έφεραν στο σήμερα.
Από Τρύπες και Ξύλινα σπαθιά, Nίκο Πορτοκάλογλου,  
Θανάση Παπακωσταντίνου μέχρι Παπάζογλου και Μάλαμα.

Και φυσικά το δικό τους υλικό. Από το συντριπτικό χιτ «Εξαιρέσεις» 
του Ρους, το «Ενα φιλί» που έγραψε για τη Χαρούλα Αλεξίου, 
το «Κόκκινο φως», «Μαριονέττες» αλλά και τα τραγούδια της 
Μπάμπαλη «Μοίρα μου έγινες», «Δες καθαρά», «Είσαι εσύ ο 
άνθρωπος μου», «Γίνε κομμάτια» και τραγούδια από τη νέα της 
δισκογραφική δουλειά, όπως «Τ’ ακουστικά».

Είσοδος Ελεύθερη

 

Παρασκευή 11/9
 
 

Ώρα 20:30 
 

 ΑΔΑΜΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΔΑΜΩΝ  

(ΕΝΑΝΤΙ 3Ο ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) συ
να

υλ
ία



Είσοδος Ελεύθερη

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
Ζωντανή Αναμετάδοση

Το 3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς έχει για τη χρονιά 
2014-2015 το προνόμιο να συμπεριλαμβάνεται 
στα 500 ιδρύματα στον πλανήτη που έχουν 
δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις συναυλίες της 
Φιλαρμονικής του Βερολίνου.
Το κοινό θα έχει την τύχη να απολαύσει σε 
απευθείας αναμετάδοση τη συναυλία της 
Φιλαρμονικής του Βερολίνου, στο θέατρο του 
σχολείου. 
 
Τα καινούρια εγκατεστημένα μηχανήματα ήχου και 
εικόνας στο θέατρο του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς,  
προσφέρουν ένα πολύ υψηλής ποιότητας θέαμα 
και ακρόαμα των συναυλιών αυτών, στις οποίες 
συμμετέχουν  διεθνούς φήμης μουσικοί, σολίστες 
και μαέστροι.  Διευθυντής της ορχήστρας θα είναι 
ο αρχιμουσικός Matthias Pintscher και ο βιολιστής 
Renaud Capucon. Θα παιχτούν έργα των Gabriel 
Faure, Matthias Pintscher, Arnold Schoenberg και 
Claude Debussy. 

 

Κυριακή 13/9 
 

Ώρα: 21:00 
 

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Πελοποννήσου 3, Αδάμεςσυ

να
υλ

ία



θέ
ατ

ρο

Κ. Τ. Δ.



Πιάνο
Daniela Gentile
    
Τρομπέτα
Luigi santo    

Είσοδος Ελεύθερη

PITRos Duo TRoMba-PIanofoRTe
Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του το δημοφιλές 
Ιταλικό ντουέτο κάνει μια στάση στην Κηφισιά για να μας 
ταξιδέψει με τις μελωδίες του.
Η Daniela Gentile αποφοίτησε με άριστα από το σχολείο 
Maestro Lethea Cifarelli στο Κονσερβατόριο της Musica «Α 
Casella» στην πόλη L’Aquila .
Παρακολούθησε τη διδασκαλία μαθημάτων πάνω στο 
«Forme Sonate» που διοργανώθηκε από το μαέστρο 
Fausto Razzi .Είναι καθηγήτρια πιάνου στο Κονσερβατόριο 
του Μπάρι .
Ο Luigi santo αποφοίτησε από  την Ακαδημία της Μουσικής, 
απ’όπου και απέκτησε το δίπλωμα του ειδικού τρομπετίστα 
και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι με τον Pierre 
Thibaud. Είναι καθηγητής Τρομπέτας στην Ακαδημία 
Μουσικής της Matera και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της 
Διεθνούς Μουσικής Δωματίου. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Edwin Mc Dowell: To A Wilde Rose
Johann Sebastian Bach: Trompete Prelude
vladimir Peskin: Concerto N.1 in do min.
Allegro con fuoco-Molto drammatico ed espressivo
Andante sostenuto, dolce amoroso
Allegro scherzando
Sergej Rachmaninov: Eighteenth variation on a Theme of 
Paganini
Max Bruch: Kol Nidrei
George Gerswhin: Rhapsody in Blue

 

Τρίτη 15/9
 
 

Ώρα: 20:00
 

ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης συ

να
υλ

ία



Μπουζούκι:           
Μανώλης Μιχαλάκης
Κιθάρα:                 
Δημήτρης Σάββας
Πιάνο-Ακορντεόν:  
Αλέξανδρος Σούτσος

Είσοδος Ελεύθερη

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 
 & ΜΑΡΙΑΣ ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ

Ο Μιχάλης Δημητριάδης και η Μαρία 
Σουλτάτου, οι δύο αυτοί  σημαντικοί 
ερμηνευτές, έχοντας  ο καθένας από την 
πλευρά του σφραγίσει το ελληνικό λαϊκό, 
έντεχνο, καθώς και παραδοσιακό τραγούδι, 
ενώνουν τις φωνές τους σε μια παράσταση 
γεμάτη με πλούσιο ρεπερτόριο από την 
δισκογραφία τους αλλά και τραγούδια 
συναδέλφων τους που αγάπησαν.  
Έρχονται στα Μενάνδρεια για να μας χαρίσουν 
μια βραδιά ποιοτικής ελληνικής μουσικής.
 
Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν μια 
συναυλία με σημαντικές αναφορές στις 
προσωπικές επιτυχίες τους, αλλά και στο 
καλό λαϊκό τραγούδι με μουσικά αφιερώματα 
σε όλους τους καταξιωμένους δημιουργούς 
(Ζαμπέτας, Τσιτσάνης, Πάνου, Θεοδωράκης, 
Χατζιδάκις, Νικολόπουλος κ.ά.).
Τον Μιχάλη Δημητριάδη και τη Μαρία 
Σουλτάτου συνοδεύει ορχήστρα αποτελούμενη 
από τους εξής εξαίρετους μουσικούς:

 

Παρασκευή 18/9
 

Ώρα: 21:00

 Πλ. 28ης Οκτωβρίου  
(πρώην Τσαχπίνη) Νέα Ερυθραία συ

να
υλ

ία



  

 Σάββατο 19/9 
Ώρα: 20:30

 ΠΛΑΤΕΙΑ  ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
Νέα  Κηφισιά

MonsIeuR MInIMaL
Ο Monsieur Minimal, ο ταλαντούχος 
μουσικός και συνθέτης, έρχεται 
στο Φεστιβάλ Ηχοχρωμάτων, για 
να δώσει μια μοναδική παράσταση 
γεμάτη από τις ανατρεπτικές κι 
ολόφρεσκες μουσικές του. Μουσικές 
που χαρακτηρίζονται από έντονα 
indie pop στοιχεία, χωρίς να λείπουν 
από αυτήν, electronica πινελιές. 
Θα ακουστούν γνωστά κομμάτια 
από όλη τη δισκογραφία του, 
ξεκινώντας από το πρώτο άλμπουμ 
του το Lollipop, άλλα γνωστά 
κομμάτια όπως “Love Story”, 
γλυκές και ταξιδιάρικες μελωδίες 
από το άλμπουμ «Πάστα Φλώρα» 
κ.α καινούρια κομμάτια από το 4ο 
κατά σειρά άλμπουμ “High Times”, 
ένα άλμπουμ με 12 ολόφρεσκες 
“High Times” και κολλητικές pop 
μελωδίες.

ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΚΑΚΗΣ
Ο Απόλλωνας Κουσκουμβεκάκης, 
διακεκριμένος μαέστρος, 
ενορχηστρωτής και σολίστας, με 
επιτυχίες σε πολλά ελληνικά και ξένα 
φεστιβάλ έρχεται για πρώτη φορά στο  
Φεστιβάλ Ηχοχρωμάτων για να δώσει 
μία μουσική παράσταση ως μαέστρος 
και ενορχηστρωτής.
 Ο Απόλλων Κουσκουμβεκάκης έχει 
συνεργαστεί  με καταξιωμένους 
καλλιτέχνες του λυρικού, έντεχνου και 
λαϊκού τραγουδιού, όπως ο Δημήτρης 
Καβράκος, ο Γιάννης Χριστόπουλος, 
η Γλυκερία, η Ελεονώρα Ζουγανέλη, 
η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Κώστας 
Μακεδόνας, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, 
ο Μπάμπης Τσέρτος κ.α., με μεγάλη 
επιτυχία. 
Με το κουϊντέτο της Ορχήστρας 
Δωματίου Αθηνών (Athens Chamber 
Orchestra) και με ερμηνεύτρια την 
εξαιρετική Ειρήνη Τουμπάκη μας 
ταξιδεύει στα ωραιότερα τραγούδια 
της δισκογραφίας του και κάνει ένα 
αφιέρωμα στους Έλληνες συνθέτες του 
λεγόμενου «ελαφρού» τραγουδιού.

Είσοδος Ελεύθερη

συ
να

υλ
ία

5ο Φεστιβάλ  
    Ηχοχρωμάτων  
ΚΗΦισιάσ



Μέλη: 
Γιώργος Κανδυλίδης, 
βιολί  
Χρήστος Γρίμπας, 
τσέλο  
Νίκος Ζαφρανάς,  
πιάνο Εικαστικός,  
βίντεο :  
Χρυσαυγή Τσοβίλη

 

 

Είσοδος Ελεύθερη

TRanscRIPTIon  enseMbLe
Το Transcription ensemble δημιουργήθηκε το 2007  
και αποτελείται από τους Χρήστο Γρίμπα (βιολοντσέλο), 
Νίκο Ζαφρανά (πιάνο) και Γιώργο Κανδυλίδη (βιολί). 
Οι τρεις επιτυχημένοι σολίστ ανήκουν στη νέα γενιά 
Ελλήνων μουσικών που παρουσιάζουν έντονη 
καλλιτεχνική δραστηριότητα, δίνοντας πολυάριθμα 
ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου στην 
Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. 
Η πλούσια μουσική δράση των μελών του συνόλου, που 
περιλαμβάνει επίσης ηχογραφήσεις για το ραδιόφωνο 
και την τηλεόραση, συμπληρώνεται με τη διδασκαλία.
Το Transcription Ensemble κατέχει μια σημαντική θέση 
στα καλλιτεχνικά δρώμενα, με διακρίσεις και επιτυχείς 
εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• Ludwig van beethoven (1770-1827): Piano Trio in 
B-flat major op. 11 i. Allegro con brio ii. Adagio iii. Tema 
con variazioni (“Pria ch’io l’impegno”: Allegretto) 
• Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893):  
The Seasons* (επιλογές από το έργο) 
μεταγραφή για τρίο από τον Alexander Krein
Διάλειμμα (10 λεπτά)
• astor Piazzolla (1921-1992): Cuatro Estaciones 
Porteñas* Tέσσερα κομμάτια που «χορεύουν» στους 
ρυθμούς του τάνγκο, αντλώντας έμπνευση από την 
εναλλαγή των εποχών στην Αργεντινή.  

 
 
 

Kυριακή  20 /9
Ώρα: 20:00

Α.Ο.Κ. 
Τατοΐου 49 & Π. Μελά

Κηφισιά συ
να

υλ
ία



Σκηνοθεσία: 
 Κική Αυγουστάτου
Σκηνογραφία:  
Τόνια Αγγελοπούλου
Μουσική επιμέλεια: 
Γιώργος Αυγουστάτος
Ήχος-φως: 
Γιάννης Μαυρίδης
Κατασκευή Σκηνικών:      
Ντίνος Μάρκου
Νίκος Ραβάνης

Παίζουν οι:
Θοδωράκης:   
Μιχάλης Τσικαλάκης
Φωφώ: | 
Κατερίνα Καλλιανού
Λευτεράκης:   
Γιώργος Μπακανδρέας
Ελένη:  
Τόνια Αγγελοπούλου
Θανάσης:Σπύρος Σερέτης
Κατίνα:  Κατερίνα Σπαγή
Ρένα:  Κορίνα Μάρκου
Κοπέλα: Μαριλού Ταμβάκη
Ιφιγένεια: 
Ναταλία Γιακουμή- 
Αουρόρα Σουλάϊ
Γιατρός:  
Βαγγέλης Κυριακάκης
Υπάλ.  Ξενοδοχείου:   
Μιχάλης Συρίγος
Καμαριέρα:    
Ελένη Παπαγεωργίου

Είσοδος Ελεύθερη

Θεατρική Ερασιτεχνική Ομάδα του Ν.Π.Δ.Δ. 
Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς

“ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΛΕΥΤΕΡΑΚΗΣ” 
ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Η Θεατρική Ερασιτεχνική Ομάδα του Δήμου 
Κηφισιάς ιδρύθηκε το 1991 από  την Κική 
Αυγουστάτου (ηθοποιό – μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.)  
η οποία προσφέρει εθελοντικά την εκπαίδευση, τη 
διδασκαλία και τη σκηνοθεσία των έργων.
Η ομάδα έχει ανεβάσει πολλά έργα του ελληνικού 
και ξένου ρεπερτορίου κι έχει αποσπάσει  βραβεία 
και διακρίσεις σε φεστιβάλ και συναντήσεις 
ερασιτεχνικών θιάσων.
Γι’ αυτό το καλοκαίρι η ομάδα ανέβασε την γνωστή 
κι ιδιαίτερα πετυχημένη κωμωδία του Αλέκου 
Σακελλάριου “Ο  ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΛΕΥΤΕΡΑΚΗΣ”.
Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 
1955 στο Θέατρο Μπουρνέλη από τον θίασο των Ντίνου 
Ηλιόπουλου και Μίμη Φωτόπουλου.

Ο Θόδωρος για να μπορεί να βγαίνει με τις κατά 
καιρούς ερωμένες του, έχει εφεύρει έναν ανύπαρκτο 
φίλο από την Πάτρα, τον Λευτεράκη τον οποίο 
χρησιμοποιεί σαν άλλοθι στη γυναίκα του Φωφώ. Όταν 
όμως μια μέρα φτάνει στο σπίτι, εντελώς ξαφνικά, ο 
ανύπαρκτος Λευτεράκης, ο Θόδωρος θα τον υποδεχθεί 
με έκπληξη και τρόμο.

 
Δευτέρα 21,/9  

Τρίτη 22/9 
Ώρα: 21:00 

 ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης θέ

ατ
ρο



Συνθέτης: 
Κωνσταντίνος 
Στεφάνου 

Ορχήστρα: 
underground Youth 
orchestra Νέων 
Κηφισιάς

Μαέστρος: 
ΚώσταςΗλιάδης

Είσοδος ελεύθερη

ΒΡΑΔΙΑ  ΚΗΦΙΣΙΩΤΩΝ    ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ
Κωνσταντίνος Στεφάνου
 
Ο ταλαντούχος Κηφισιώτης συνθέτης Κωνσταντίνος 
Στεφάνου θα μας παρουσιάσει μια ορχηστρική τριλογία 
(Διόνυσος θεός-Ηρακλής Ημίθεος, Μέγας Αλέξανδρος 
Άνθρωπος), με τη συμμετοχή της underground Youth 
orchestra Νέων Κηφισιάς.
Διευθύνει ο μαέστρος και ιδρυτής της ορχήστρας  
Κώστας Ηλιάδης.
Στο α’ μέρος της Τριλογίας θα παιχτούν οι Βάκχες. 
(Συμφωνικό έργο του Συνθέτη με κέντρο,  
τον Διόνυσο και την ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη).
Το β’ μέρος της Τριλογίας είναι αφιερωμένο στον 
Ημίθεο Ηρακλή και τους Άθλους του.
Η ορχήστρα εμπλουτίζεται με ηλεκτρικούς ήχους 
(ηλεκτρική κιθάρα, ντραμς, ηλεκτρικό μπάσσο)  
σε πιο rock-minimal διάθεση.
Το γ’ μέρος είναι αφιερωμένο στον Μέγα Αλέξανδρο. 
Η εμπλουτισμένη ορχήστρα θα παρουσιάσει σε 
παγκόσμια πρώτη το συμφωνικό ζεϊμπέκικο προς τιμή 
του Μέγιστου Στρατηλάτη.
Η Τριλογία είναι βασισμένη στην σπουδαία μας 
Ιστορία-Μυθολογία και τα τεράστια νοήματα και 
επιτεύγματα των προγόνων μας, που με τη ζωή και 
το έργο τους φώτισαν την ανθρωπότητα, μέχρι την 
εμφάνιση του Χριστού.

 
 
 

Παρασκευή  25/9
 

Ώρα : 21:00

 ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Διονύσου & Μυρσίνης συ

να
υλ

ία



 

Σάββατο 26/9 
Ώρα: 20:00 

 Εντευκτήριο Εκάλης 
Πλατεία Κέννεντυ

Ενορχήστρωση-
Διεύθυνση :  
Φίλιππος Χίου

Είσοδος ελεύθερη

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού
του Δήμου Κηφισιάς
 
Η Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς ιδρύθηκε το 1965. 
Έχει δυναμικό παρόν στα πολιτιστικά δρώμενα του 
τόπου, λαμβάνει μέρος σε καλλιτεχνικούς θεσμούς 
και σε συναυλίες τοπικού αλλά και πανελλήνιου 
χαρακτήρα Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Φίλιππου 
Χίου, η Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς αποτελείται 
από 18 περίπου μέλη και το πρόγραμμά της περιέχει 
κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο (ελληνικό και ξένο).
Η Φιλαρμονκή του Δήμου μας συμμετέχει φέτος 
για πρώτη φορά στα Μενάνδρεια χαρίζοντάς μας 
μοναδικές μελωδίες.

συ
να

υλ
ία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1ο ΜΕΡΟΣ
Padam…padam…
padam
Cinema Collection
Rock Brass
Caruso
Latin Collection
Grease

Διάλειμμα 10’

 
2ο ΜΕΡΟΣ
The fifth of Beethoven
Hawaii 5-0
Raiders of the lost Ark
The Muppet Show theme
Ελληνική επιλογή 
(Μάνος Χατζιδάκις)
Ελληνική επιλογή 
(Γιώργος Μουζάκης)



Γραφεία Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού - Αθλητισμού 
 “Δημήτριος Βικέλας”

Εμμανουήλ Μπενάκη 3, ΤΚ 145-61 Κηφισιά
Τηλ.: 213 2007204-205-207- Fax: 210 8014701

site: www.kifissia.gr   www.vikelaskifissia.gr
e-mail: culture@kifissia.gr
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