
«ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ» 2016

Ο Δήμος Κηφισιάς, με την πλούσια πολιτιστική διαδρομή του,  τιμά και 
σέβεται τις αξίες του Πολιτισμού, προσφέροντας διεξόδους για ψυχαγωγία 
και δημιουργική ενασχόληση στους κατοίκους του.

Φορείς του Δήμου μας, όπως ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού 
«Δημήτριος Βικέλας», οργανώνουν ή πλαισιώνουν πολυποίκιλες 
πολιτισμικές εκδηλώσεις αλλά και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, υψηλού 
επιπέδου, δημιουργώντας ένα πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ο καθένας 
μπορεί να αναζητήσει τα ενδιαφέροντά του.

Τα «Μενάνδρεια», ένας από τους πλέον καθιερωμένους πολιτιστικούς 
θεσμούς, ψυχαγωγούν τους πολίτες, με θεατρικά δρώμενα και γνωστές 
μελωδίες, που απλώνονται στις γειτονιές της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας 
και της Εκάλης. 

Βάζουμε τον Πολιτισμό σε πρώτο πλάνο ως  αναφαίρετο δικαίωμα 
όλων μας, στο οποίο δεν χωρούν περικοπές. Οι περισσότερες εκδηλώσεις 
των «Μεναδρείων» έχουν δωρεάν είσοδο, συνειδητή επιλογή σε περίοδο 
οικονομικής κρίσης.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς

Γιώργος Θωμάκος

ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ



Φίλες και φίλοι,

Τα Μενάνδρεια, ο πολιτιστικός θεσμός που 
έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στην 
πόλη μας, στον ανανεωμένο Καλλικρατικό 
μας Δήμο, έρχεται για ακόμη μια χρονιά με 
κύριο στόχο να ενισχύσουμε τον πολιτισμό 
σε κάθε του μορφή.
Έχοντας πάντα την ενθάρρυνση και 
προτροπή του Δημάρχου μας Γιώργου 
Θωμάκου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιημένος με τον πολιτισμό, την 

παιδεία, το περιβάλλον και την προσφορά ποιοτικών εκδηλώσεων προς 
τους πολίτες του Δήμου μας, ετοιμάσαμε σαν Οργανισμός Πολιτισμού 
& Αθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς, ένα πρόγραμμα γεμάτο ποικίλες 
εκδηλώσεις.

Μουσική, χορός, τραγούδι, θέατρο κι αυτή τη χρονιά στην πολιτιστική 
ατζέντα της πόλης μας.
Μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη χαρά να παρακολουθήσουν ποιοτικές 
θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες κλασικής και σύγχρονης μουσικής με 
καταξιωμένους μουσικούς κι ερμηνευτές για όλα τα γούστα.
Προσπαθούμε και καταφέρνουμε οι περισσότερες εκδηλώσεις του 
Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς να είναι 
δωρεάν για τους πολίτες μας, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων όπου υπάρχει 
εισιτήριο.
Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που όλοι διανύουμε, η τέχνη και ο 
πολιτισμός έρχονται να γίνουν κινητήριος δύναμη και εφαλτήριο για την 
ψυχική και πνευματική μας ανάταση…
Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να το πετύχουμε και στα φετινά 
Μενάνδρεια!!!

Με εκτίμηση,

                                     Ο Πρόεδρος    
                                       Πολιτισμού & Αθλητισμού

                                          Σταύρος Ζαπάντης 
                                       Δημοτικός Σύμβουλος ΚηφισιάςΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ



ΔΕυτΕΡΑ 29/8                                                               ®ΘΕΑτΡΟ                                    
ΏΡΑ  21:00
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης
ΘΕΑτΡΟ ΜΕτΑΞΟυΡΓΕΙΟ  «ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ»
«ΛΏΞΑΝΔΡΑ»
Μονόλογος βασισμένος στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Μαρίας Ιορδανίδου

Ένας ύμνος στη χαρά της ζωής και στη δύναμη της γυναίκας, με επίκεντρο τον Ελληνισμό 
της Πόλης από το 1870 έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Λωξάντρα αναδεικνύεται 
σε σύμβολο της πολίτικης Ρωμιοσύνης, διασώζοντας τη μνήμη και την ταυτότητα με τον 
αυθορμητισμό και τη γνησιότητα του απλού λαϊκού ανθρώπου, με το βαθύ γυναικείο ένστικτο 
και τη μητρική αγκαλιά. 
Στόχος της παράστασης δεν είναι μια απλή «νοσταλγική» αναδρομή, αλλά να προβάλει το 
ήθος και τις αξίες ζωής του πολιτισμού των Ρωμιών της Πόλης σε σχέση με τη σύγχρονη 
κρίση και τις σημερινές μας ανάγκες για έκφραση, επικοινωνία κι ανθρωπιά.
Συγκλονιστική όπως πάντα η ερμηνεία της  Άννας Βαγενά, προσκαλεί τον θεατή  σ’ ένα 
γοητευτικό ταξίδι στην κοσμοπολίτικη Πόλη της καρδιάς μας, εκεί όπου έσμιγε η Δύση με την 
Ανατολή και οι λαοί συμβίωναν με μια δυναμική επικοινωνία. 
 
Διασκευή - Σκηνοθεσία - Ερμηνεία  : Άννα Βαγενά
Μουσική  Επιμέλεια : Λάμπρος Λιάβας
Φωτισμοί  : Μελίνα Μάσχα

Τιμές εισιτηρίων
Γενική είσοδος : 12 Ε
Φοιτ. –Μαθ. – Άνεργοι – Συντ – Πολ.: 10 Ε

Προπώληση: 8 Ε στο www.viva.gr. τηλ. 11876.



ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ

ΠΕΜΠτΗ 1/9                    ®ΜΑυΡΗ ΚΏΜΏΔΙΑ/ ΛυΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ                  
ΏΡΑ: 21:00
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης

«Η ΟΠΕΡΑ ΒΓΗΚΕ ΑΠ’τΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ»
Μετά την μεγάλη επιτυχία της «Κάρμεν», οι Skull of Yorick Productions επιστρέφουν στην 
Κηφισιά με την ξεκαρδιστική Λυρική Επιθεώρηση «Η όπερα βγήκε απ’ τον Παράδεισο» , 
μία παράσταση που υπόσχεται να σας αποκαλύψει πολλές αλήθειες για τη ζωή ενός 
τραγουδιστή... και για το θάνατο του επίσης.  
Υπόθεση:
Τέσσερις διάσημοι λυρικοί τραγουδιστές πεθαίνουν σε αεροπορικό δυστύχημα και 
βρίσκονται μπροστά στις πύλες του Παραδείσου. Εκεί τους περιμένει ένας μυστηριώδης 
άνδρας, ο οποίος τους λέει ότι για να μπουν στον Παράδεισο, πρέπει να περάσουν από... 
ακρόαση. Θα τα καταφέρουν;

Ρόλοι:
Σοπράνο : τζένη Δριβάλα
Μέτζο : Κασσάνδρα Δημοπούλου
Τενόρος : Φίλιππος Μοδινός
Βαρύτονος : Κωνσταντίνος Καριώτης
Μουσικός : Αθανάσιος Μαργούτας

Κείμενα/ Σκηνοθεσία: Κασσάνδρα Δημοπούλου
Μουσική: G. Verdi, G. Bizet, G. Rossini, G. Puccini, W.A. Mozart, C. 
 Saint-Saens, J. Offenbach.
Παραγωγή: Skull of Yorick Productions

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



               
¯ΣυΝΑυΛΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 2/9                                                  
ΏΡΑ: 21:00
ΕΝτΕυΚτΗΡΙΟ ΕΚΑΛΗΣ
Πλατεία Κέννεντυ

«ΑΦΙΕΡΏΜΑ ΣτΟΝ ΖΑΚ ΙΑΚΏΒΙΔΗ»

Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον  κορυφαίο συνθέτη και μαέστρο του μουσικού μας θεάτρου,  
Ζακ Ιακωβίδη,  από το 1946 έως το 2015. 
Τα μεγάλα τραγούδια του ερμηνεύουν οι:Γιώργος Γερολυμάτος, Θάνος Ολύμπιος, 
Πέρσα Σέργη, Κώστας Αντωνέος και Νανά Δόμβρου.

Όμορφα στιγμιότυπα από την ενδιαφέρουσα πορεία του στην επιθεώρηση, στα φεστιβάλ 
και τη δισκογραφία ξετυλίγει ο βιογράφος του Κώστας Παπασπήλιος.
Συνοδεύει 5μελής ορχήστρα  καταξιωμένων μουσικών (πιάνο, κιθάρα, μπουζούκι, ακορντεόν, 
κρουστά).

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ

ΣΑΒΒΑτΟ 3/9   
 ΏΡΑ: 21:00                                                                                                                        
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης 
           
                                            ¯ΣυΝΑυΛΙΑ     
     
 «Ο ΕΡΏτΑΣ ΣτΙΣ ΜΟυΣΙΚΕΣ τΟυ ΚΟΣΜΟυ»

με τους διακεκριμένους καλλιτέχνες                                               
ΝΙΝΑ ΛΟτΣΑΡΗ  & ΑΝτΏΝΗ ΚΟΡΏΝΑΙΟ και τον μαέστρο  ΠΑΝΑΓΗ ΜΠΑΡΜΠΑτΗ

Δύο πολύ μεγάλοι Έλληνες λυρικοί ερμηνευτές με τις μαγικές τους φωνές, η Νίνα Λοτσάρη 
και ο Αντώνης Κορωναίος, μαζί με την ενορχηστρωτική φαντασία και δεξιοτεχνία στο 
πιάνο του διακεκριμένου μαέστρου Παναγή Μπαρμπάτη, μας υπόσχονται ένα μουσικό 
ταξίδι με πάθος, έρωτα και ψυχή, απ’ τις ωραιότερες μελωδίες του κόσμου: Ιταλικές 
καντσονέτες, tango, beguine, boleros, musicals, jazz,   στα ωραιότερα  τραγούδια της  
Παλιάς Αθήνας (Σουγιούλ, Γιαννίδης, Αττίκ, Γούναρης, Καπνίσης, Μουζάκης, Μωράκης) 
και του  Ελληνικού Κινηματογράφου: Πλέσσας, Μουζάκης, Χατζιδάκις, Θεοδωράκης  κ.α.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΔeυτΕΡΑ 5/9                                                   ® ΜΟυΣΙΚΟ  ΘΕΑτΡΟ
ΏΡΑ  21:00
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης

ΘΕΑτΡΟ ΔΙΑΧΡΟΝΟ – ΜΑΙΡΗΣ ΒΙΔΑΛΗ
«ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ» 
«La mère coupable»
του Πιέρ Μπωμαρσαί

Η  οικογένεια Αλμαβίβα, όπως παρουσιάζεται στο έργο, βρίσκεται  στο έλεος ενός 
οπορτουνιστή και μηχανορράφου της εποχής αμέσως μετά τη Γαλλική Επανάσταση. 
Ο Μπεζάρς, σαν άλλος «Ταρτούφος», γνωρίζει τα μυστικά των μελών της οικογένειας και 
θυματοποιεί όλους τους «ενόχους» την ίδια στιγμή που τους χτυπάει αλύπητα στην ηθική 
τους πλευρά με σκοπό να καρπωθεί τα υπάρχοντά τους. Η εξέλιξη του έργου στηρίζεται 
σε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα που προκαλούν άφθονο και αβίαστο γέλιο.  Ήταν  το  
αγαπημένο  έργο  του  Ναπολέοντα.

Μετάφραση:  Γιάννης  Θηβαίος
Δραματολογική  ανάλυση:  Μαρίκα  Θωμαδάκη
Σκηνοθεσία:  Μαρίκα  Θωμαδάκη – Μαίρη  Βιδάλη
Σκηνικά – κοστούμια:  Χάρης  Σεπεντζής
Χορογραφίες:  Δημήτρης  Παπάζογλου
Φωτισμοί:  Γιώργος  Δανεσής
Τραγούδι – μουσική  επιμέλεια:  Κωνσταντίνος  τζέμος

Παίζουν : Δημήτρης  Παπάζογλου,  Ελευθερία  Ρήγου,  Βαγγέλης  Ζερβόπουλος,  
Κωνσταντίνος  τζέμος,  τζόυ  Μιχαηλίδου,  Βαγγέλης  Πετρόπουλος,  Αλεξία  Ξυγαλά,  
Νίκος  Αναγνωστόπουλος

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ

τΡΙτΗ  6/9                                                        ®ΠΑΙΔΙΚΟ  ΘΕΑτΡΟ
ΏΡΑ  20:00
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης

ΘΕΑτΡΟ MUSIC GARDeN 

«τΟ υΠΕΡΟΧΟ τΑΞΙΔΙ τΗΣ ΑΛΜΑ» 
Μουσικό παραμύθι για παιδιά και ενήλικες
Η ιστορία της μουσικοθεατρικής παράστασης ΄΄ Το υπέροχο ταξίδι της Άλμα΄΄ βασίζεται στο 
ομότιτλο  παραμύθι της Λαλίτας Μαρκοπούλου.
Παρακολουθώντας την παράσταση , οι θεατές έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν έναν 
συνδυασμό ζωντανής μουσικής (τραγούδι, πιάνο, όμποε, κιθάρα), αφήγησης και προβολής 
διαφανειών.
Η μουσική της παράστασης   αποτελεί πρωτότυπη δημιουργία του συνθέτη Dmitry Orlov και 
της τραγουδίστριας Σάννυ Λεβή.
Μέσα από μία ιστορία εκτυλισσόμενη στον Βοτανικό Κήπο της Κοπεγχάγης, τα παιδιά 
έχουν την δυνατότητα να μοιραστούν με τους ήρωες, ένα σοφό και αξιαγάπητο σαλιγκάρι 
που το λένε Κούνταλ και μια πανέξυπνη και ζωηρή πεταλουδίτσα που τη λένε Άλμα, ένα 
συναρπαστικό ταξίδι σε διαφορετικά μέρη της γης. 

Διασκευή : Dmitry Orlov, Θεοδώρα τζανετάκη
Σκηνοθεσία -Μουσική επιμέλεια :  Dmitry Orlov
Μουσική : Dmitry Orlov , Σάννυ Λεβή
Στίχοι τραγουδιών : Dmitry Orlov, Θεοδώρα τζανετάκη
Πλήκτρα : Dmitry Orlov
Όμποε : Μαριάννα Ζαλέσκι
Τραγούδι : Dmitry Orlov, Σάννυ Λεβή

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



τΕτΑΡτΗ 7/9                                               
ΏΡΑ: 21:00
ΑΛΣΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
«ΔΗΜΗτΡΗΣ ΖΏΜΟΠΟυΛΟΣ»

¯ΣυΝΑυΛΙΑ

ΛUNATICS  
THe PINK FLOYD  
TRIBUTe BAND

Οι Λunatics έρχονται για μια 
συναυλία-αφιέρωμα στους 
Pink Floyd στο 
καταπράσινο  
Άλσος Κηφισιάς!!!

 
Οι Λunatics  είναι μια Tribute μπάντα, που σκοπό έχει να παρουσιάσει ζωντανά  διάφορα 
έργα των Pink Floyd, με σεβασμό στο ύφος και το στυλ του δημιουργού.

Έχοντας ξεκινήσει το σχήμα στις αρχές του 2010,  παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα που 
περιλαμβάνει ένα μεγαλο μέρος των άλμπουμ ‘The Dark Side of the Moon’ και ‘The Wall’, 
καθώς και μέρη από τα ‘Wish you were here’ και ‘Meddle’ κ.α.. 

Έξι μουσικοί συνεργάζονται επί σκηνής και μαζί με τα οπτικά θέματα που παρουσιάζονται 
στο video wall  πετυχαίνουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα, ενώ μας φέρνουν κοντά στην πιο 
αγαπημένη ροκ μπάντα όλων των εποχών!!! 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ

ΠΕΜΠτΗ  8/9                                                               ®ΘΕΑτΡΟ
ΏΡΑ  21:00
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης
ΘΕΑτΡΟ τΟυ ΝΕΟυ ΚΟΣΜΟυ
 «ΣτΑΜΑτΙΑ , τΟ ΓΕΝΟΣ ΑΡΓυΡΟΠΟυΛΟυ»
του Κώστα Σωτηρίου

Βραβευμένη από τα Θεατρικά Βραβεία Κοινού  2015  του περιοδικού ΑΘΗΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 
(3ο βραβείο παράστασης -2ο βραβείο γυναικείου ρόλου ) και ξεχωριστή στην προτίμηση 
του κοινού που την παρακολούθησε με πάθος  για δυο θεατρικές χειμερινές περιόδους, 
η ξεχωριστή παράσταση του έργου  «ΣτΑΜΑτΙΑ, τΟ ΓΕΝΟΣ ΑΡΓυΡΟΠΟυΛΟυ» του 
Κώστα Σωτηρίου, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και με πρωταγωνίστρια την 
χαρισματική Ελένη Ουζουνίδου παρουσιάζεται στον Δήμο μας.
Η Σταματία το γένος Αργυροπούλου, γεννημένη στην Αθήνα στα μέσα της δεκαετίας του 
’30 , κόρη ανώτερου δημοσίου υπαλλήλου, διαπαιδαγωγημένη με τα χρηστά ήθη της 
εποχής κι αρραβωνιασμένη με λοχαγό του Εθνικού Στρατού, ζει στην αυλή του σπιτιού της 
αδυνατώντας να παρακολουθήσει τη ζωή που προχωράει δίπλα της.
Μοναδικό ρεσιτάλ ερμηνείας από την Ελένη Ουζουνίδου που μέσα από τον μονόλογο της 
διατρέχει την ιστορία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. 

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Σκηνικά – κοστούμια:  Μαγδαληνή Αυγερινού
Μουσική  επιμέλεια:  Νέστορας Κοψιδάς
Σχεδιασμός φωτισμών : Σάκης Μπιρμπίλης

Παίζει η ηθοποιός : Ελένη Ουζουνίδου

τιμές εισιτηρίων : Γενική είσοδος : 12 Ε
(φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων, άνω των 65, ΑΜΕΑ): 10 Ε 
Προπώληση: 8 Ε στο www.viva.gr. τηλ. 11876. 

.........................................................................................................
την παράσταση μπορούν να παρακολουθήσουν παιδιά 
από 10 ετών και πάνω με την τιμή του μειωμένου εισιτηρίου. 



ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 9/9                                                           ¯ΣυΝΑυΛΙΑ
ΏΡΑ: 21:00
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης

«ΟΙ KOUReLOU ΣτΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ»
 
Μετά από μια σειρά πυκνών και εξαιρετικά πετυχημένων εμφανίσεων στη Μ. Βρετανία το 
μουσικό σύνολο Kourelou έρχεται τώρα για μια συναυλία στην Κηφισιά!
Οι Kourelou ιδρύθηκαν στο Λονδίνο από τον Κηφισιώτη Παύλο Μελά.
Ο ήχος του σχήματος συνδυάζει μουσικά στοιχεία από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την 
Ανατολική Μεσόγειο. 

Μια μουσική που έχει απίστευτη παραδοσιακή ποικιλομορφία και πλούτο με χαρακτήρα 
ελκυστικό, jazzy και δυναμικό .
 Στο πρόγραμμα τους θα συμπεριλάβουν γνωστά τραγούδια με τη συνοδεία ξεχωριστών 
μουσικών οργάνων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ

ΚυΡΙΑΚΗ 11/9                                                      ¯ΡΕΣΙτΑΛ  ΚΙΘΑΡΑΣ
ΏΡΑ: 21:00 
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης

LUCIANO POMPILIO
Ο διακεκριμένος Ιταλός κιθαρίστας Luciano Pompilio έρχεται στην Κηφισιά για ένα 
μοναδικό ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας.

Το κοινό θα ακούσει κλασικά κομμάτια των J.S Bach, Iannarelli, A. Barrios Mangore κι άλλων 
μεγάλων συνθετών.
O Luciano Pompilio αποφοίτησε με έπαινο το 1990 από το Ωδείο «U. Giordano» στη Fog-
gia έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του στην κλασική κιθάρα. Αξίζει να αναφερθούν τα 
ονόματα σημαντικών δασκάλων του, που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της μουσικής του 
προσωπικότητας, όπως οι S. Mileto, C. Marcotulli, S. Palamidessi, καθώς και οι A. Minella, 
A. Ponce και M. Barrueco, των οποίων τα σεμινάρια παρακολούθησε. 
Σπούδασε επίσης μουσικολογία στο Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών της Bologna, 
κατακτώντας το Πτυχίο D.A.M.S. με την ανάλυση του Νυχτερινού του Britten στη Σημειολογία 
της μουσικής. 
Έχει συνεργαστεί με διαφορετικές ορχήστρες ερμηνεύοντας τα μεγαλύτερα κονσέρτα για 
κιθάρα και ως σολίστας αλλά και σε κιθαριστικό ντουέτο με ορχήστρα. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ 
......................................................................................
υπεύθυνη εκδήλωσης: Ευγενία Παπαδήμα  
(εντετελμένη Δημοτική Σύμβουλος κλασικής και λόγιας μουσικής  
του Δήμου Κηφισιάς)



ΔΕυτΕΡΑ 12/9                                                               ¯ΣυΝΑυΛΙΑ
ΏΡΑ: 20:30
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης

ΝΙΚΟΣ ΞυΔΑΚΗΣ 
 Ο Νίκος Ξυδάκης, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της σύγχρονης ελληνικής 
μουσικής με διαχρονικές και ιδιαίτερες εμπνεύσεις, δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα συναυλία 
- αναδρομή στη πορεία του στη μουσική και το τραγούδι. 
Ο τίτλος «ΕΚ ΒΑΘΕΏΝ» είναι ο ίδιος τίτλος που έδωσε ο Μάνος Χατζιδάκις στην πρώτη του 
εμφάνιση στον ΣΕΙΡΙΟ το 1986. 

Το «ΕΚ ΒΑΘΕΏΝ» είναι μία συναυλία εξομολογητική, ήσυχη, μια συναυλία - αφήγηση. 
Από το Κάιρο και την Αίγυπτο στην Αθήνα, από τα πρώτα τραγούδια του απ’ την “Εκδίκηση 
της Γυφτιάς “ έως τις μέρες μας και τα τραγούδια πάνω στα σπαράγματα της ποίησης της 
Σαπφούς σε απόδοση του Ο. Ελύτη. Ο Νίκος Ξυδάκης τραγουδάει τραγούδια για τον Κ.Π. 
Καβάφη, την Αθήνα, με σχόλια και κείμενα που ξετυλίγουν και αποκαλύπτουν το Παρασκήνιο 
της Μουσικής του. 
Μαζί του τρεις εξαίρετοι μουσικοί συνεργάτες και φίλοι ετών, που κατέχουν πλέον το αίσθημα 
της μουσικής του.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ

τΡΙτΗ 13/9                                                                             ¯ ΣυΝΑυΛΙΑ
ΏΡΑ: 21:00
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   
Διονύσου & Μυρσίνης            

ΣτΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ -  «Εφ’όλης της ύλης»
Ο Στέφανος Κορκολής επιστρέφει στo Αίθριο του Δημαρχείου Κηφισιάς, για να μας ταξιδέψει στο μουσικό 
του κόσμο με δικά του έργα, από τις πρώτες μουσικές του συνθέσεις και τα ορχηστρικά του, τραγούδια που ο 
ίδιος μας έκανε να αγαπήσουμε ως ερμηνευτής, αλλά και τραγούδια που ο ίδιος τα έχει αγαπήσει σαν να είναι 
δικά του!!!
 Μαζί του η εξαιρετική ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη.
Στο σαξόφωνο και στο φλάουτο ο Βασίλης Δεφίγγος, στα πλήκτρα ο Ντίνος Γεωργούτσος.
Ένα μουσικό ταξίδι στις θάλασσες, υπό το φως του φεγγαριού και με την πνοή των 5 ανέμων… έχοντας ως αιχμή 
του μουσικού του δόρατος το τραγούδι «Θες», το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία 11 χρόνια μετά από την μαγική 
εκτέλεση του αείμνηστου Δημήτρη Μητροπάνου, ο Στέφανος Κορκολής μας καλεί  να γίνουμε όλοι μια παρέα και 
μαζί να γυρίσουμε πίσω το χρόνο, εκεί που οι αποστάσεις μεταξύ ακροατών και μουσικών ήταν ανύπαρκτες.
Μια υπέροχη μουσική βραδιά με αναδρομές στο παρελθόν αλλά και με το βλέμμα στο μέλλον, καθώς θα 
παρουσιάσει καινούρια του τραγούδια για πρώτη φορά.
Θα ακουστούν άσματα, τραγούδια και μουσικές, που όλοι γνωρίζουμε, δοσμένες με τον πιο λιτό τρόπο, αλλά και 
με μία διάθεση αναδημιουργίας, όπως άλλωστε οφείλει ο μουσικός, που υπηρετεί την μουσική, να πράττει. 
«Η αιώνια ιστορία του Ερωτόκριτου, που αφορά ανθρώπων έργα. ‘Όπως κάθε φορά, που μια θάλασσα πλατιά 
στροβιλίζεται από τους πέντε ανέμους και αρχίζει να χορεύει ένα liebertango, που μεταφέρεται σε δρόμους 
παλιούς και μετά σβήνοντας το  φεγγάρι να σε νανουρίζει και να σου λέει τρυφερά “ξύπνα αγάπη μου, θες να 
είσαι το άλλο μου μισό” -  και όπως αρχίζουν τα παραμύθια “ήτανε μια φορά….”, να είναι ένα μουσικό παραμύθι, 
που να μην τελειώνει, όπως τίποτα δεν τελειώνει στην τέχνη….» 

Η Προπώληση εισιτηρίων πραγματοποιείται στα: www.viva.gr, 
Καταστήματα: PUBLIC
Περίπτερα:
Λεωφ. Θησέως 113 Εκάλη (Νάρκισσος) 
Λεωφ Κηφισίας 353 Κηφισιά (έναντι Βενέτη)
Πλατεία Πλατάνων Κηφισιά (στην είσοδο Άλσους)

τιμές εισιτηρίων
Γενική είσοδος: 12€
Ειδικές ομάδες: 7 €
Προπώληση: 10 €



ΠΕΜΠτΗ 15/9                                                                  ¯ΣυΝΑυΛΙΑ 
ΏΡΑ: 21:00 
ΒΙΛΑ ΚΑΖΟυΛΗ 
Λεωφ. Κηφισίας 241

 «O Leon of Athens σε μια ξεχωριστή συναυλία στη Βίλα Καζούλη»

Ο δικός μας Leon of Athens (τιμολέων Βερέμης), έχει ήδη καταφέρει να αποσπάσει 
εξαιρετικές κριτικές από μεγάλα διεθνή μέσα όπως ο Guardian, οι New York Timesκαι 
το BBC, ενώ πρόσφατα πραγματοποίησε περιοδείες σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Η 
πολυχρωμία του ήχου του, η εικονοπλαστική στιχουργική του, η γνησιότητα της έμπνευσής 
του, έχουν αναδείξει τον Leon ως ένα από τα κύρια ονόματα που έχει εξάγει μουσικά η χώρα 
μας τα τελευταία χρόνια. Λίγο πριν ολοκληρώσει το νέο του πολυαναμενόμενο δίσκο, του 
οποίου την παραγωγή έχει αναλάβει ο David Kosten (Bat for Lashes), ο Leon μας δίνει την 
ευκαιρία να πάρουμε μια γεύση από νέα κομμάτια καθώς και να απολαύσουμε παλαιότερα 
τραγούδια του που έχουμε αγαπήσει. 

Στην εμφάνισή του στο δροσερό κήπο της Βίλας Καζούλη στην Κηφισιά, ο Leon και η μπάντα 
του θα παρουσιάσουν κομμάτια από το πιο πρόσφατο “Global” και το ντεμπούτο του “Futrue”, 
νέα τραγούδια από τον επερχόμενό δίσκο του, καθώς και ορισμένες αγαπημένες διασκευές. 
Ο Leon θα πλαισιώνεται από το συγκρότημά του, το οποίο απαρτίζουν νέοι Έλληνες και 
Βρετανοί μουσικοί.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 16 /9                       ¯ MΟυΣΙΚΟΘΕΑτΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣτΑΣΗ                 
ΏΡΑ:20:30
ΔΗΜΟτΙΚΟ ΘΕΑτΡΟ ΝΕΑΣ ΕΡυΘΡΑΙΑΣ
Ιωάννας Δρυμπέτη & Κερκύρας 
 
«Καλησπέρα όνειρο»
Η τραγουδοποιός Μαριαλένα Οικονομίδου που έγραψε και σκηνοθέτησε την παράσταση μαζί 
με μια παρέα θεατρίνων, μας ταξιδεύει μέσα από τραγούδια διαχρονικά και μνήμες με πυξίδα  
το «όνειρο».
 Σμίγει το θέατρο με το κινηματογράφο, σμίγει το χθες με το σήμερα
Ακούγονται τραγούδια των Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου, Σουγιούλ Αττίκ κ.α. καθώς και 
της Μαριαλένας Οικονομίδου

Σκηνοθεσία ,κείμενα ,μουσική επιμέλεια:  Μαριαλένα Οικονομίδου
Σκέτς: Κώστας Παπαπέτρου
Παντομίμα: Μίρνα Μηλιώνη
Κινησιολογία: Μιχάλης Ραζής
Ερμηνεύουν: Μαριαλένα Οικονομίδου, Πάντη Κούσης, Ντόρις Ζαχαριάδη, Δέσποινα 
Χαριάτη, Δημήτρης Μηναρετζής, Θοδωρής Λογοθέτης και ο Μιχάλης Ραζής.  

Γκέστ: Σπύρος Μπιμπίλας

Παίζουν οι μουσικοί:
Πιάνο: Μαργαρίτα Χρηστοπούλου
Βιολί: Mary Ward
Πλήκτρα:  Γιώργος Κοκοτσάκης
Μαέστρος: Γιώργος Κοκοτσάκης

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΣΑΒΒΑτΟ 17/9                   ¯®MΟυΣΙΚΟΘΕΜΑτΙΚΗ  ΠΑΡΑΣτΑΣΗ
ΏΡΑ:20:30
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης 

«τΑ 5 ΣτΟΙΧΕΙΑ»
Βασισμένη στη θεωρία των τεσσάρων θεμελιακών στοιχείων (φωτιά, αέρας, νερό και γη), 
είναι η μουσικοθεματική παράσταση «Τα 5 στοιχεία» που θα παρουσιάζει η Άννα Μπουρμά 
στην Κηφισιά!!!
Η παράσταση βασίζεται σε τραγούδια που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα τέτοια 
στοιχεία, τα οποία μέσα από την νοηματική τους αφήγηση, θα αναζητήσουν το κρυφό και 
ιδιαίτερο για τον καθένα, πέμπτο στοιχείο. Μέσα από video προβολές και οπτικοακουστικά 
εφέ, η Άννα Μπουρμά συνθέτει μια παράσταση εντελώς ξεχωριστού χαρακτήρα, σε 
τραγούδια του γνωστού συνθέτη & στιχουργού τάκη Μπουρμά με το γνωστό τραγούδι  ‘’Μη 
γυρίσεις’’ (που ερμήνευσαν οι Αφοί Κατσιμίχα ) και άλλων αγαπημένων τραγουδιών 
Την παράσταση πλαισιώνουν επίσης ο Νίκος Καλαντζάκος συνθέτης, ενορχηστρωτής και 
μαέστρος, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους πιανίστες στην Ελλάδα  
ο Γιώργος Μακρής γνωστός για τους ιδιαίτερους νεραϊδένιους ήχους του και με 
τις ιδιόχειρες κατασκευασμένες γκάιντες ,τσαμπούνες, κλπ,  βαθιά ελληνοπρεπή όργανα .

Κείμενα, ενορχήστρωση : Tάκης Μπουρμάς  
Σκηνοθεσία: Άννα Μπουρμά 
Κιθάρες, φωνή, αφήγηση: τάκης Μπουρμάς 
Πλήκτρα: Nίκος Καλαντζάκος 
Πνευστά: Γιώργος Μακρής  
Ήχος: Νίκος Γεωργίου 
Projection mapping/ Φωτά: Στέφανος Ερινιτάκης 
Computer programming: Νίκος Καλαντζάκος 
Φωτογραφίες Αφίσας: Γιάννης Μαργετουσάκης  
Φωτογραφίες παράστασης: Ευαγγελία Θωμάκου  
Body painting: Κατερίνα Βλάχου  
Παραγωγή: AFM records: Θεοδόσιος Φράγκος 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ

ΚυΡΙΑΚΗ  18/9                                          ®ΘΕΑτΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣτΑΣΗ 
ΏΡΑ: 20:30
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης 
 
 
«τΟυ ΚΟυτΡΟυΛΗ Ο ΓΑΜΟΣ»
Η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου 
Κηφισιάς παρουσιάζει το έργο του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟυ- ΡΙΖΟυ ΡΑΓΚΑΒΗ, «τΟυ ΚΟυτΡΟυΛΗ 
Ο ΓΑΜΟΣ», σε γλωσσική και  δραματουργική επεξεργασία του Γιάννη Καλατζόπουλου.
Μια διαχρονική κοινωνική και πολιτική σάτιρα που διακωμωδεί και στηλιτεύει  την ελληνική 
πραγματικότητα του 1845 (εποχή του Όθωνα)...που δυστυχώς δεν απέχει πολύ από τις 
μέρες μας.
Ο πλούσιος Κουτρούλης, ράφτης από τη Σύρα, με τη βοήθεια του παμπόνηρου υπηρέτη 
του, έχοντας ψεύτικες υποσχέσεις και «δωροδοκίες», χρίζεται Υπουργός για να κερδίσει την 
καρδιά της φιλόδοξης νεαράς Ανθούσας...μέχρι να τον συλλάβουν για απάτη... 

Σκηνοθεσία-κοστούμια:  ΚΙΚΗ ΑυΓΟυΣτΑτΟυ
Μουσική: ΔΗΜΗτΡΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
Σκηνικά-Μουσική διδασκαλία :τΟΝΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟυΛΟυ
Χορογραφίες: ΑΝΝΑ ΑΝυΦΑΝτΑΚΗ

Παίζουν οι:  
Μ. τσικαλάκης, Σ. Σερρέτης, Κ. Μάρκου, Γ. Μπακανδρέας, Π. Γιακουμής , 
Β. Κυριακάκης, Σ. Θεοχαρόπουλος, Μ. Συρίγος, τ. Αγγελοπούλου,  
Λ. Μήλιου, Β. Δριβίλα, Κ. Καλλιανού, Κ. Σπαγή, Κ. Σταθόπουλος,  
Ε. Παπαγεωργίου, Α. ταραζή, Γ. Καλογεράς, Μ. Λουκά,  
Μ. Χατζηβασιλείου, Ρ. τζορβά,  Γ. Μουλά.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



 
ΔΕυτΕΡΑ 19/9                                                  ¯ΣυΝΑυΛΙΑ 
ΏΡΑ: 20:30 
ΘΕΑτΡΟ ΕΡΓΑτΙΚΏΝ 
1η Μάη, Κάτω Κηφισιά 

«ΠΑΜΕ ΑΠΟψΕ ΓΙΑ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» 

Μία ακόμη μουσική παράσταση που θα μας χαρίσει ένα ταξίδι στα συναισθήματα και στις 
μνήμες, μέσα απ’ το τραγούδι και το χορό, με όχημα, φυσικά, τη μουσική! Την αυθεντική 
λαϊκή μουσική!!!
Ελάτε να ξεφαντώσουμε, να σαλπάρουμε με τους «Μουσικούς ταξιδιώτες» και να 
αφεθούμε στις μελωδίες, στο ρυθμό και στο κέφι τους!   
Οι «Μουσικοί ταξιδιώτες» είναι ένα σχήμα από νέους ανθρώπους, μια μουσική παρέα 
που με αφετηρία την αγάπη τους για το ελληνικό τραγούδι στο σύνολό του, ρεμπέτικο, 
λαϊκό, έντεχνο και παραδοσιακό, αποφάσισαν να παίζουν μαζί και να κοινωνούν τη 
μουσική στις καρδιές μας.
 
Το σχήμα αποτελείται από τους:  
 
Βαγγέλη Βλαβιανό: μπουζούκι, κιθάρα, τραγούδι 
Στεφανία Χούγια:  τραγούδι, κρουστά (ζίλιες, κουτάλια, ντέφι) 
Αλέξανδρο τσίτο: κιθάρα, βιολί, τραγούδι 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ

τΡΙτΗ 20/9                                                                         ®  ΘΕΑτΡΟ
ΏΡΑ  21:00
ΔΗΜΟτΙΚΟ ΘΕΑτΡΟ ΝΕΑΣ ΕΡυΘΡΑΙΑΣ
Ιωάννας Δρυμπέτη & Κερκύρας

ΛΑΙΚΟ ΘΕΑτΡΟ ΝΕΑΣ ΕΡυΘΡΑΙΑΣ 
«ΛυΣΙΣτΡΑτΗ»  του Αριστοφάνη
Το ΛΑΪΚΟ ΘΕΑτΡΟ ΝΕΑΣ ΕΡυΘΡΑΙΑΣ συνεχίζοντας από το 1984 την επιτυχημένη 
πορεία του, παρουσιάζει αυτό το καλοκαίρι  την κωμωδία του Αριστοφάνη «ΛυΣΙΣτΡΑτΗ 
», που  γράφτηκε και παρουσιάστηκε το 411π.Χ.  Θεωρείται ένα από τα παλιότερα και 
χαρακτηριστικότερα αντιπολεμικά έργα. Η υπόθεση αναφέρεται στη σεξουαλική απεργία που 
κηρύσσουν οι γυναίκες της Αθήνας και της Σπάρτης, προσπαθώντας έτσι να πείσουν τους 
άντρες τους να σταματήσουν τον Πελοποννησιακό Πόλεμο.

 Παίζουν :
Λυσιστράτη: ‘Αρτεμις/Μαρία Ποθητού 
Κλεονίκη: Στέλλα Κωνσταντίνου 
Μυρρίνη: Βίκη τρουπάκη 
Λαμπιτώ: Κάτια τραπελλίδη 
Κινησίας: Φάνης Κοράκης
 

Χορός Γυναικών: 
Αγγελική Θανασουλα, Νάντια Καρούντζου, Μέλα Κιτσάκη,  
Εφη Μακαντάση, Βασιλική Πιτούλη, Άρτεμις Ποθητού, Ιρις Σεμιδαλά, 
Μαίρη Σταυροπούλου,  
Χορός αντρών 
Κώστας Αγραφιώτης, Γιώργος Θωμάκος, Αλέξανδρος Καλημέρης,  
Φιλιππας Κίκλης, Αχιλλέας Κουρέπης, Χρήστος Στρατηγάκης,

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ

Μετάφραση: Κώστας  ταχτσής
Σκηνοθεσία:  Μιχάλης Μαραγκός
Σκηνικά κοστούμια: Μαρία Ποθητού
Μουσική: Δημήτρης Κίκλης
Χορογραφίες: Μαρίζα τσίγκα
Φωτα: Νίκος Μαραγκός
Βοηθός Σκηνοθέτη: Εύη Σοφίλου



τΕτΑΡτΗ 21/9                                                                  
ΏΡΑ: 20:30
ΑΔΑΜΕΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟυ
Πλατεία Αδαμών  
(έναντι 3ου Λυκείου Κηφισιάς)

¯ ΣυΝΑυΛΙΑ

«ΜΙΑ ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ τΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗτΡΙΑΔΗ ΚΑΙ 
 τΗΝ ΛΕΝΑ ΑΛΚΑΙΟυ»

Ο γνωστός ερμηνευτής μεγάλων επιτυχιών Μιχάλης Δημητριάδης και η ταλαντούχα 
ερμηνεύτρια Λένα Αλκαίου με την αυθεντική λαϊκή φωνή της, με τη συνοδεία εξαιρετικών 
μουσικών, θα μας χαρίσουν μια ξεχωριστή βραδιά γνήσιου λαϊκού τραγουδιού στις 
Αδάμες!

Θα ταξιδέψουμε με μια πλειάδα γνωστών κι επιτυχημένων λαϊκών κομματιών, με κάποια 
από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια καταξιωμένων δημιουργών, όπως των Ζαμπέτα, 
τσιτσάνη, Θεοδωράκη, Νικολόπουλο, Πάνου κ.ά.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ

ΠΕΜΠτΗ 22/9
ΏΡΑ  20:30                                                                         
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ               
Διονύσου & Μυρσίνης

STAND UP COMeDY

«ΣΧΕΔΟΝ ΣΑΡΑΝτΑ»
Γιώργος Χατζηπαύλου

Μετά τις sold out παραστάσεις του 
τη σεζόν που πέρασε, ο Γιώργος 
Χατζηπαύλου επιστρέφει με μία 
νέα παράσταση που αναλύει όλα 
τα στάδια στη ζωή ενός άντρα 
αλλά και τη σχέση του με το άλλο 
φύλο, τη σημερινή εποχή και όλα 
τα παράξενα που βλέπουμε και 
βιώνουμε γύρω μας.

Όπως αναφέρει ο ίδιος  : 
΄΄ Θα παρακολουθήσετε μια 
αναδρομή σε όλες τις φάσεις της ζωής του άντρα μέχρι τα σαράντα που, μεταξύ άλλων, 
εξετάζει: 
Το μυστήριο του “τι συμβαίνει μετά τα σαράντα” 
Τι συνειδητοποιεί ένας άντρας στην εφηβεία 
Ποια είναι τα 2 βασικά αξιώματα που πρέπει μια γυναίκα να γνωρίζει για τους άντρες 
Ποια είναι τα 43 βασικά αξιώματα που ένας άντρας πρέπει να γνωρίζει για τις γυναίκες 
Πώς θα είναι στα γεράματα οι γενιές που τώρα είναι σαραντάρηδες 
Πώς λειτουργεί ο μικρός κάφρος που όλοι κρύβουμε μέσα μας 
Πότε μεγαλώνεις πραγματικά (spoiler: Ποτέ)
Μια παράσταση που (δεν) θα μας διδάξει, που (δεν) θα μας προβληματίσει ΚΑΙ που θα μας 
κάνει να γελάσουμε ΠΟΛΥ!!! 
 

        Η παράσταση απευθύνεται σε 
        ενήλικες θεατές και περιέχει  

τολμηρές εκφράσεις
                                                                               
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 23/9                                                        ¯ΣυΝΑυΛΙΑ
ΏΡΑ  20:30                                                                         
ΠΛΑτΕΙΑ 28ΗΣ ΟΚτΏΒΡΙΟυ 
(Τσακπίνη) - Νέα Ερυθραία 
 
«ΜΟυΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΘΑΝΟ ΚΑΛΛΙΡΗ - ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙτΗ»

Είναι γεγονός ! 
Ο αγαπημένος καλλιτέχνης της ελληνικής ποπ μουσικής Θάνος Καλλίρης, συνεχίζοντας 
τις επιτυχημένες εμφανίσεις του σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο, έρχεται για ένα απίθανο live 
στην Κηφισιά. 
Ο σπουδαίος καλλιτέχνης με τις περισσότερες sold out εμφανίσεις τα τελευταία 3 χρόνια με 
το live ‘n’ party του που αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο από το κοινό, έρχεται για ένα βράδυ 
που θα σας μείνει αξέχαστο ! 
 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις γνωστές και πολύ αγαπημένες επιτυχίες του, καθώς 
και ένα πλούσιο πρόγραμμα με ελληνικά ποπ-ροκ τραγούδια όλων των δεκαετιών, αλλά και 
δυνατές λαϊκές σημερινές επιτυχίες !
 
 Μαζί του ο Παντελής Ντυμένος στα πλήκτρα και τον ήχο. 
Στο party ροκάρει ζωντανά και η αγαπημένη ροκ περσόνα, Σοφία Αρβανίτη, που με 
τα διαχρονικά και πάντα «φρέσκα» τραγούδια της, μας απογειώνει σε ηλεκτρισμένες 
διαθέσεις, από το αγαπημένο μας «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια», μέχρι το ολοκαίνουριο 
“Μαζί”  ντουέτο με τον Ανδρέα Λάμπρου που κυκλοφορεί.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ

ΣΑΒΒΑτΟ 24/9                                                                  
Ώρα: 20:30
ΠΑΡΚΟ ΗΡΏΏΝ  
ΠΟΛυτΕΧΝΕΙΟυ 
Νέα Κηφισιά

\

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΛΙΑτΣΙΚΑΣ
Η συναυλία θα αρχίσει με το συγκρότημα ΄΄ HOT vs COLD ΄΄ που θα ερμηνεύσει  jazz,  
rock funky και έντεχνο ελληνικό ρεπερτόριο.

Ακολουθεί ο Φίλιππος Πλιάτσικας με το συγκρότημα του. Όπως αναφέρει ο ίδιος: 
“Με αφορμή την κυκλοφορία  του δίσκου “Ενας ολοκαίνουργιος κόσμος” που είναι φόρος 
τιμής στον ήχο που είχα πάντα μέσα μου από μικρός, κάνω μια αναδρομή στα χρόνια 
από το 1987 που πρωτοφτιάχτηκε σε ένα παλιό πέτρινο σπίτι στο Μενίδι η μπάντα που 
αργότερα ονομάστηκε Πυξ Λαξ μέχρι και σήμερα. Έτσι για τα επόμενο διάστημα θα 
ταξιδεύω παρέα με όλες εκείνες τις μουσικές και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω 
απ΄ αυτές και με μεγάλωσαν. Αυτό που κάποια στιγμή ονομάστηκε:

το Rock της Δυτικής όχθης !!!
Εκτός λοιπόν από τα τραγούδια των Πυξ Λαξ και της προσωπικής μου πορείας θα έχουν 
ιδιαίτερη θέση τραγούδια και άλλων μουσικών συνοδοιπόρων,, διασκευασμένα με τον 
ήχο που ξεκίνησε λίγο πριν τη δεκαετία του ’90 κι έφτασε μέχρι σήμερα αναπνέοντας κι 
αλλάζοντας χωρίς να χρειάζεται συνθήματα φτιαγμένα με photoshop για να υπάρχει”.

Φίλιππος Πλιάτσικας : Φωνή/Κιθάρα 
Νίκος Σάλτας : Φωνή/Πλήκτρα
Χάρης Μιχαιλίδης : Φωνή/Ηλ.Κιθάρα
Γιώργος Λιβαδάς : Drums
Νίκος Παππάς : Υπέυθυνος ήχου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ

6ο ΦΕΣτΙΒΑΛ  
    ΗΧΟΧΡΏΜΑτΏΝ  
ΚΗΦΙΣΙΑΣ



                                                               
ΚυΡΙΑΚΗ 25/9                               
ΏΡΑ: 20:00
ΣτΟΝ ΚΗΠΟ ΔΙΑτΗΡΗτΕΑΣ ΕΠΑυΛΗΣ ΣτΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΣτΡΟΦYΛΗ 
Στροφυλίου 11 & Ραγκαβή - Κηφισιά

¯ΣυΝΑυΛΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟυΣΙΚΗΣ

ΜΟυΣΙΚΕΣ ΒΕΓΓΕΡΕΣ
σε Κηφισιώτικες  οικίες και κήπους

ΣυΝΑυΛΙΑ ΚΟυΙΝτΕτΟυ ΕΡΧΟΡΔΏΝ
Σολίστ πιάνου ΕυΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ
Σε έναν όμορφο κήπο έπαυλης στο Στροφύλι της Κηφισιάς  θα δοθεί συναυλία κουϊντέτου 
εγχόρδων υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Σέμση και με τη συμμετοχή της 
καταξιωμένης σολίστ πιάνου Ευγενίας Παπαδήμα. Τα έργα που θα ερμηνευτούν  είναι των  
J.S. Bach, D. Scarlati, W.A. Mozart, G. Tartini, K. Jenkins, J. Sibelius κ.α.

ΔΗΜΗτΡΗΣ ΣΕΜΣΗΣ, ΒΙΟΛΙ
Γεννήθηκε στο Μόναχο το 1959. Κατάγεται από οικογένεια της οποίας οι 
μουσικές ρίζες βρίσκονται στις αρχές του 19ου αιώνα. Είναι διπλωματούχος 
του Ωδείου Αθήναιον και του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου. 
Επί δύο χρόνια ήταν μέλος της περίφημης Ορχήστρας Μπαχ του Μονάχου, 
υπό την διεύθυνση του Καρλ Ρίχτερ. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ με 
συμφωνικές ορχήστρες και ορχήστρες δωματίου και έχει συμπράξει σε 
συναυλίες μουσικής δωματίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ο Δημήτρης Σέμσης παίζει με βιολί κατασκευασμένο από τον Λορέντζο 
Στοριόνι στην Κρεμόνα το 1794.

ΕυΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ, ΠΙΑΝΟ
Ξεκίνησε τις σπουδές της σε ηλικία πέντε ετών και σε ηλικία 
δέκα ετών έδωσε το πρώτο ατομικό της ρεσιτάλ τυγχάνοντας 
θερμής υποδοχής και κριτικής από τον τύπο. Από τον Ιούλιο 1993 είναι 
διπλωματούχος με “άριστα παμψηφεί” και διάκριση υπό την καθοδήγηση του 
καθηγητή Max Hallecker (επίτιμος καθηγητής της μουσικής ακαδημίας του 
Gratz). 
Το 1995 συνέχισε τις σπουδές της στο Guildhall School of Music στο A.I.S 
course (Advanced Instrumental Studies – post graduate) υπό τον Καθηγητή 
James Gibb – Emeritus Professor. Την  ίδια χρονιά  διακρίθηκε με το Α’ 
Βραβείο με «άριστα παμψηφεί» στον Πανελλήνιο διαγωνισμό της Χ.Ο.Ν. που 
οργανώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού.
 Το 1997, μετά από διαγωνισμό, έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικων 
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) και πραγματοποίησε  Master Degree στο City University 
of London .
Έχει εμφανιστεί με μεγάλη επιτυχία σε συναυλίες και ατομικά ρεσιτάλ στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η συμμέτοχη της κα. Eυγενίας Παπαδήμα είναι προσφορά
 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ
υπεύθυνη εκδήλωσης: Ευγενία Παπαδήμα 
(εντετελμένη Δημοτική Σύμβουλος κλασικής και λόγιας μουσικής του Δήμου Κηφισιάς)



ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ

ΔΕυτΕΡΑ 26/9                                                         ®  ΧΟΡΟΘΕΑτΡΟ
ΏΡΑ  20:00
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης
Θεατρική Ομάδα terra corpus - Πολυφωνικό σύνολο terra voce

«ΣτΡΟΒΙΛΙΖΟΜΑΙ ΕΓΏ ή Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓυΡΏ ΜΟυ;»
(Χοροθεατρική παράσταση με ζωντανή μουσική)
            
«Στροβιλίζομαι εγώ ή ο κόσμος γύρω μου;
Και περνά χρόνος. Και αυτή είμαι.
Παρουσιάζομαι μπροστά σας. 
Στέκομαι. Ατελής όπως είμαι.
Με τη δύναμη και την αδυναμία μου να κερδίζουν διαδοχικά έδαφος.
Η νίκη ή η ήττα είναι πάντα προσωρινή.
Και προσπαθώ να είμαι αληθινή. Στον Κόσμο. 
Μα κυρίως στον εαυτό μου.
Και αυτή είναι η πρώτη μου υποχρέωση.»
Μία σύνθεση φωνών και σωμάτων σε μία πειραματική παράσταση.
Με γλώσσα τη μουσική, το χορό και το θέατρο, θέλουν να πουν κάτι προσωπικό.
Τόσο προσωπικό που τελικά αφορά όλους.

Σκηνοθετική επιμέλεια – Ιδέα – Κείμενα – Διδασκαλία Ταραντέλλας: Άννα Αναστασιάδου
Χορογραφίες – Αυτοσχεδιασμοί: terra corpus 
Βοηθός σκηνοθέτη: Νικολέττα Κόκκορη
Μουσική επιμέλεια: terra voce 
Κοστούμια: Κωνσταντίνος Γκουγκούνης
Παίζουν οι μουσικοί: terra voce Αντιγόνη Στάππα, Ειρήνη Κωνσταντίνου, 
Ζωή Προκοπίου, Μαρίνα Ξαφολίδη, Μελίνα Χάρρις
Παίζουν οι ηθοποιοί: terra corpus Δάφνη Λιανάκη, Μυρτώ Μπουρίτη, 
Πηνελόπη Φλουρή, Άννα Αναστασιάδου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΠΕΜΠτΗ  29/9                                                           ®ΘΕΑτΡΟ
Ώρα  21:00 
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης
ΘΕΑτΡΟ τΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡτΖΟΣ

«ΕΛΕυΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
του Γρηγόρη Χαλιακόπουλου

Για  πρώτη φορά η ζωή και το έργο του μεγάλου πολιτικού άνδρα, που χάραξε τον 20ο αιώνα, 
παρουσιάζεται στο θέατρο.  Ογδόντα χρόνια μετά το θάνατό του, οι θεατές  έχουν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν την πορεία και τη δράση της ιστορικής αυτής προσωπικότητας, που 
ξεκίνησε με την Κρητική Επανάσταση, στη συνέχεια διπλασίασε τα σύνορα της Ελλάδας, 
κέρδισε δύο Βαλκανικούς Πολέμους και βρέθηκε κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με την  
πλευρά των νικητών.
Μέσα από μια αναμέτρηση με το χρόνο, η μορφή του Ελευθέριου Βενιζέλου περνά από σκηνή 
σε σκηνή φωτίζοντας γεγονότα, συμβάντα και άγνωστες πτυχές της ζωής του. Τα νεανικά του 
χρόνια, η Κρήτη, οι γυναίκες που αγάπησε, τα επιτεύγματα και τα λάθη των πολιτικών του 
επιλογών, οι νίκες και οι ήττες του, υφαίνονται θεατρικά μέσα από την σκηνοθετική δεινότητα 
του Γιάννη Μόρτζου, που συνάμα υποδύεται και τον μεγάλο πολιτικό άνδρα. 

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μόρτζος
Σκηνικά – κοστούμια - φωτογραφίες: Λαμπρινή Καρδαρά
Μουσική: Φίλιππος Περιστέρης
Video - οπτική απεικόνιση: Χριστίνα Οικονόμου
Φωτισμοί: τάκης Ποδαρόπουλος
Βοηθός σκηνοθέτη: Ειρήνη Παπαδημητρίου

Παίζουν:
Γιάννης Μόρτζος, Γιούλη Ζήκου, Βαγγέλης Πετρόπουλος, Φώτης τρυφωνόπουλος, 
Βασίλης Σαμαριτάκης, Μανώλης Γεραπετρίτης, τιτίκα Μαρίνου, Ειρήνη 
Παπαδημητρίου 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 30 /9  
Ώρα  20:30                                                                           
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης

¯ΣυΝΑυΛΙΑ
 
«ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗτΕΣ τΑΞΙΔΕυΟυΝ  
ΜΕ ΜΟυΣΙΚΗ τΗΣ ΠΗΓΗΣ ΛυΚΟυΔΗ»
Θα παρουσιαστούν μελοποιημένα ποιήματα των Γιάννη Ρίτσoυ, Γ.Δροσίνη, Νικηφόρου 
Βρεττάκου, Γιωσέφ Ελιγιά, Γεωργίου Σουρή, Ζαχαρία Παπαντωνίου, Μυρτιώτισσας, Λευτέρη 
Παπαδόπουλου, Μιχάλη Γκανά, Μιχάλη Μπουρμπούλη μαζί με τους στίχους των Νάνσυ 
Κανέλλη, Ξένιας Δικαίου, Γιάννη Π. Ιωαννίδη, Θανάση Σάλτα, Γιάννη Παπάνη, κ.α. 
Μαζί με την Πηγή Λυκούδη  ο εξαιρετικός ερμηνευτής  Σπύρος Κλείσσας και η νέα γεμάτη 
συναίσθημα  ερμηνεύτρια  Γεωργία Αγγέλου.

Παίζουν οι μουσικοί: 
Κιθάρα-Μαντολίνο : Αρετή Κοκκίνου  
Κλαρινέτο-Σαξόφωνο :  Πάρης Μαμμάς 
Κρουστά  : Γιώργος Γκίκας  
Στο πιάνο η συνθέτρια.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΣΑΒΒΑτΟ 1/10                        ®  ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑτΡΟ
ΏΡΑ: 20:00
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 Διονύσου & Μυρσίνης 
   
«THe SeA OR SYRIA ~ ΘΑΛΑΣΣΑ Η ΣυΡΙΑ » 
μία παράσταση για την κρίση στη Συρία
Ένα έργο, γραμμένο εξ ολοκλήρου από τη θεατρική ομάδα του IB της Σχολής Μωραΐτη, με 
θέμα την προσφυγική κρίση που ζούμε σήμερα. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, βρισκόμαστε 
καθημερινά αντιμέτωποι με γεγονότα παγκόσμιας ιστορικής σημασίας. Βλέπουμε 
ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα να ψάχνουν καταφύγιο στην χώρα μας, και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ οι κυβερνήσεις αδιαφορούν ή  κάνουν ελάχιστα για να βοηθήσουν. 
Βλέπουμε όμως και ανθρώπους απλούς, εθελοντές, που ανοίγουν τις αγκαλιές τους στους 
πρόσφυγες και κάνουν τα πάντα για να τους ανακουφίσουν. Το να βρίσκεσαι θεατής σε τόσο 
δύσκολες καταστάσεις δεν είναι εύκολο. 

Η θεατρική ομάδα του IB, όπως κάθε καλλιτέχνης σε εποχή κοινωνικής κρίσης προσπαθεί, 
όχι μόνο να αποτυπώσει την πραγματικότητα των καταστάσεων, αλλά και να αναδείξει την 
ανθρώπινη πλευρά του προβλήματος, να δημιουργήσει συναισθήματα σε αυτούς που θα 
παρακολουθήσουν την παράσταση. 

Η θεατρική παράσταση θα παρουσιαστεί στην αγγλική γλώσσα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ

ΚυΡΙΑΚΗ 2/10                                                       ¯ΡΕΣΙτΑΛ  ΠΙΑΝΟυ
ΏΡΑ: 20:00
ΑΙΘΟυΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης

«ΜΟυΣΙΚΟ ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ»
        
Ο νεαρός πιανίστας και συνθέτης Ανδρέας Φοίβος Αποστόλου, ο οποίος έδωσε για 
πρώτη φορά ρεσιτάλ πιάνου σε ηλικία 8 ετών στην Κηφισιά, έρχεται πάλι στην πόλη μας 
για να ταξιδέψει με τη μουσική του.

Ο Ανδρέας Φοίβος Αποστόλου με σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό, με διακρίσεις 
μουσικές και διεθνή βραβεία μας υπόσχεται μια μαγική μουσική βραδιά καθώς θα 
ερμηνεύσει έργα μπαρόκ, κλασσικής, ρομαντικής, σύγχρονης μουσικής, και δικές του 
συνθέσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των: Rameau, Schubert, Mendelssohn, 
Dutilleux, Haydn και Αποστόλου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΔΕυτΕΡΑ 3/10                                       ¯ΡΕΣΙτΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ
ΏΡΑ:20:00
ΑΙΘΟυΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης

«Ο JOHN FILLMORe ΜΑΣ ΜυΕΙ ΣτΟυΣ ΗΧΟυΣ τΟυ ΦΛΑΜΕΝΚΟ»

 Ο John Fillmore, έχοντας αρχίσει να παίζει κιθάρα φλαμένκο στην ηλικία των 12 ετών  και 
με περαιτέρω σπουδές με διάφορους καθηγητές κιθάρας σε Λονδίνο, Ισπανία και Ολλανδία, 
έρχεται για πρώτη φορά στην Κηφισιά, για να μας μυήσει στους ήχους του Φλαμένκο…
Όντας ο ίδιος σολίστ και δεξιοτέχνης κιθαρίστας, έχει δώσει συναυλίες σε όλο τον κόσμο με 
Flamenco, ντουέτα, τρίο, σε διεθνή φεστιβάλ κιθάρας, τζαζ και έθνικ μουσικής. 

Αυτή του τη δεξιοτεχνία και το ταλέντο καλείται να μας παρουσιάσει σε μια ποικιλία έργων  
δικών του αλλά και άλλων συνθετών, σε διαφορετικά στυλ φλαμένκο και παραδοσιακής 
μουσικής.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ

ΠΕΜΠτΗ 6/10                                              
ΏΡΑ  20:00
ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διονύσου & Μυρσίνης

  ¯ΜΟυΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣτΑΣΗ

Η  Λ  Ε  Κ  τ  Ρ  Α
Μ Ο Ι Ρ Ε Σ    
«Tο δικό  μου…κόκκινο»

Μια ψυχογραφική μουσική παράσταση  θεατροποιημένη   με την  ξεχωριστή για το ηχόχρωμα 
και την ερμηνεία της  Ηλέκτρα. Μία δυνατή ερωτική ιστορία  που σφραγίζουν με τις συνθέσεις 
τους οι Σταμάτης Κραουνάκης, Γιάννης Σπανός, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Βασίλης Δημητρίου, 
Νότης Μαυρουδής,  Ελένη Καραΐνδρου, Μάριος Τόκας, Χάρις Αλεξίου, Γιώργος Ζαμπέτας, 
Νικόλας Άσιμος και αγκαλιάζουν με την ποίησή τους οι Οδυσσέας Ελύτης, Τάσος Λειβαδίτης, 
Κατίνα Παϊζη, Μενέλαος Λουντέμης και Όσκαρ Ουάιλντ. Ένα μουσικό ταξίδι- ύμνος στον 
έρωτα, με  ενδιάμεσους σταθμούς tango μελωδίες στα χρώματα του πάθους.          
                              

Ερμηνεύτρια: Ηλέκτρα
Πιάνο: Δημήτρης Μπουζάνης 
Βιολί:  Άρτεμις Γαϊτάνου                                                       
Απόδοση-ποιημάτων: Ηλέκτρα-Θάνος Πολύδωρας                                                
Επιλογή ποιημάτων: Έλλη Ιωακείμογλου                          
Συμμετέχουν οι : Χάρης Φαναριώτης- Κατερίνα Μάνου        

ΕΛΕυΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ   



ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 7/10  
                                           ΏΡΑ: 21:00

ΕΝτΕυΚτΗΡΙΟ ΕΚΑΛΗΣ
Πλατεία Κέννεντυ

¯ΣυΝΑυΛΙΑ

 «ΣτΟυ ΒΑΛΣ ΚΑΘΕ ΣτΡΟΦΗ… 
     ΑΦΙΕΡΏΜΑ ΣτΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ τΗ ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΗ ΟΠΕΡΕτΑ»

Με την υψίφωνο ΜΑΡΑ ΘΡΑΣυΒΟυΛΙΔΟυ και τον μαέστρο ΓΙΏΡΓΟ ΝΙΑΡΧΟ  
στο πιάνο.
Συμμετέχει ο τενόρος ΔΗΜΗτΡΗΣ ΣΙΓΑΛΟΣ. 

Οι δύο διακεκριμένοι και ΑΡΙΣτΕΙΣ  του είδους της οπερέτας  Έλληνες καλλιτέχνες,  η 
υψίφωνος ΜΑΡΑ ΘΡΑΣυΒΟυΛΙΔΟυ και ο μαέστρος ΓΙΏΡΓΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, και οι δύο με 
πολλές συνεργασίες με την Εθνική Λυρική Σκηνή και με συμμετοχές σε πολλά  φεστιβάλ 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με διακρίσεις, παρουσιάζουν στα «ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ 2016» 
στην Εκάλη (όπου έχουν τιμηθεί με το Μετάλλιο της πόλης το 2008),μια συναυλία με 
αποσπάσματα από την Ελληνική και Βιεννέζικη οπερέτα αλλά και δημοφιλή τραγούδια του 
μεσοπολέμου και των δεκαετιών ‘50 και ΄60.   Συμμετέχει ο εξαίρετος τενόρος ΔΗΜΗτΡΗΣ 
ΣΙΓΑΛΟΣ.
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ

ΣΑΒΒΑτΟ 8/10                                                    ®  ΚΟυΚΛΟΘΕΑτΡΟ
Ώρα  18:00
ΑΙΘΟυΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
΄΄Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος ΄΄
Διονύσου & Μυρσίνης

ΠΟΡΦυΡΟΓΕΝΕΙΟ  ΙΔΡυΜΑ ΑΓΡΙΑΣ
Κουκλοθεατρικό εργαστήρι

«τΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ »
του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Το εργαστήρι κατασκευής και εμψύχωσης κούκλας του Πορφυρογένειου Ιδρύματος Αγριάς, 
παρουσιάζει τη νέα του κουκλοθεατρική παράσταση, «το Ασχημόπαπο»
Η παράσταση βασίζεται στο δημοφιλές παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, αγαπημένου 
παραμυθά μικρών και μεγάλων. Το ασχημόπαπο, το μικρό παπάκι, που μεταμορφώνεται μετά από 
πολλές περιπέτειες και κινδύνους σε όμορφο κύκνο, αποτέλεσε  μια ξεχωριστή πηγή έμπνευσης για 
τους «μικρούς κουκλοπαίκτες», που σιγά σιγά μεγαλώνουν κι «αλλάζουν».
Οι έξι κουκλοπαίκτες εναλλάσσονται στη σκηνή και συνθέτουν με τις κούκλες- ήρωες του 
παραμυθιού  μια μεγάλη χορογραφία. Το σενάριο ακολουθεί την πλοκή της ιστορίας του Άντερσεν 
δίνοντας βάση στην κίνηση της κούκλας, την ώρα που η μουσική περιγράφει τους χαρακτήρες και 
τις συναισθηματικές τους εξάρσεις.
Η ιστορία του ασχημόπαπου, έχοντας πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης,  είναι ελκυστική για το 
κοινό όλων των ηλικιών. Το θέμα της διαφορετικότητας και της προσωπικής 
εξέλιξης, ξεπερνώντας τα εμπόδια και τους φόβους μας, της μοναξιάς και της 
αναζήτησης του εαυτού μας, της υπομονής και του θάρρους, της ομορφιάς 
που κρύβει η ζωή, συνθέτουν ένα παραμύθι αληθινό, εκφράζοντας με τον 
πιο άμεσο τρόπο τη σκληρή  μας καθημερινότητα.

Δασκάλα του εργαστηρίου :  Σταυρούλα  Μαστρογιάννη
Κουκλοπαίκτες: Γιώργος Αγορίτσης, Μιχαέλα Καφίδα, Αφροδίτη 
Κορομηνά, Ειρήνη Μπέη,Έλενα Σάλπαδήμου,Μαρίτα Φιλίππου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ



                         

ΚΙΝΗΜΑτΟΓΡΑΦΟΣ

τΡΙΗΜΕΡΟ ΑΦΙΕΡΏΜΑ ΣτΟΝ 
ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑτΟΓΡΑΦΟ
υπό την αιγίδα της Κινεζικής Πρεσβείας

Στο πλαίσιο της Έλληνο - Κινεζικής φιλίας και συνεργασίας και 
στην κατεύθυνση της σύσφιξης των σχέσεων των δύο μεγαλύτερων 
σε πολιτισμό κρατών του κόσμου, ο Οργανισμός Πολιτισμού & 
Αθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς και η Πύλη Φιλίας Ελλάδας - Κίνας, 
συνδιοργανώνουν υπό την αιγίδα της Κινέζικης Πρεσβείας,  τριήμερο 
αφιέρωμα στον Κινέζικο κινηματογράφο. 

 



ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ

ΠΕΜΠτΗ  13/10 
Ώρα  20 :00
ΑΙΘΟυΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
΄΄Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος ΄΄
Διονύσου & Μυρσίνης      

«ΜΕτΑ τΟ ΣΟΚ»
(Aftershock) 2010. 
Η επική ιστορία μιας οικογένειας που χωρίζεται μετά τον τρομερό σεισμό της Τανσάν το 
1976. Ταυτόχρονα η ταινία παρακολουθεί την εξέλιξη της Κίνας. 

Σκηνοθεσία: Xiaogang Feng.
Παίζουν: Daoming Chen, Yi Lu, Fan Xu

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ 

τΡΙΗΜΕΡΟ ΑΦΙΕΡΏΜΑ ΣτΟΝ 
ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑτΟΓΡΑΦΟ



ΠΑΡΑΣΚΕυΗ  14/10
Ώρα  20 :00
ΑΙΘΟυΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
΄΄Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος ΄΄
Διονύσου & Μυρσίνης      

«Ο ΜΑΓΟΣ ΚΑΙ τΟ ΛΕυΚΟ ΦΙΔΙ»
 (The Sorcerer and the White Snake) 2011 
Μια ταινία φαντασίας, ένα όμορφο παραμύθι, όπου ένας αρχιερέας προσπαθεί να προστατεύσει 
έναν αθώο νέο από ένα θηλυκό φίδι-δαίμονα, που είναι χιλίων χρόνων. Η αντιπαράθεση των 
ψυχικών δυνάμεων καταλήγει σε χάος.

Σκηνοθεσία: Siu-Tung Ching
Σενάριο: Tan Cheung 
Παίζουν: Jet Li, Shengyi Huang, Raymond Lam 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ 
 

τΡΙΗΜΕΡΟ ΑΦΙΕΡΏΜΑ ΣτΟΝ 
ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑτΟΓΡΑΦΟ



ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ

ΣΑΒΒΑτΟ 15/10
Ώρα  20 :00
ΑΙΘΟυΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟυ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
΄΄Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος ΄΄
Διονύσου & Μυρσίνης      

«τΑ ΛΟυΛΟυΔΙΑ τΟυ ΠΟΛΕΜΟυ»
(The flowers of war) - 2011 ΄
Ενας δυτικός βρίσκει καταφύγιο σε μια εκκλησία, μαζί με ένα γκρουπ Κινέζων γυναικών, 
κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας της Ναντζίν και τις ιαπωνικές θηριωδίες το 1937. 
Υποκρινόμενος τον ιερέα, θα προσπαθήσει να τις οδηγήσει σε ασφαλές μέρος, μακριά από 
τις φρικαλεότητες.

Σκηνοθεσία: Zhang Yimou 
Σενάριο: Heng Liu, Geling Yan 
Παίζουν: Christian Bale, Ni Ni, Xinyi BSc 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕΡΗ 

τΡΙΗΜΕΡΟ ΑΦΙΕΡΏΜΑ ΣτΟΝ 
ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑτΟΓΡΑΦΟ



ΜΕΓΑΛOI  ΧΟΡΗΓΟI

Ραδιοφωνικός Χορηγός Επικοινωνίας

Χορηγοί Επικοινωνίας:

Χορηγοί Διαδικτυακής Επικοινωνίας:

Χορηγοί:




