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Μήνυμα του Δημάρχου Λυκόβρυσης-Πεύκης Τάσου Μαυρίδη

Αγαπητοί συμπολίτες,
Στον Δήμο Λυκόβρυσης- Πεύκης έχουμε μια μακρά παράδοση στις πολιτιστικές 
δράσεις. Ήμασταν πάντα πολύ δραστήριοι. Ιδιαίτερα όμως τα τελευταία χρόνια, 
χρειάστηκε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Γιατί σε περιόδους κρίσης, ο πολιτισμός 
είναι είδος πρώτης ανάγκης!
Μέσω του Νομικού μας Προσώπου, του ΠΕ.Α.Π., έχουμε κατορθώσει να προσφέρου-
με εκδηλώσεις υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου. Προσπαθούμε κάθε χρονιά, αλλά 
και κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι και να καλύψουμε όλα τα γούστα και όλες τις 
ηλικιακές ομάδες κα ιδιαίτερα τα παιδιά, με παραστάσεις παιδικού θεάτρου.
Τους επόμενους μήνες, με ένα πλήθος εκδηλώσεων και συνεργασιών με δωρεάν 
είσοδο, στοχεύουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τους πολιτιστικούς χώρους που 
διαθέτουμε. 
Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις και ελπίζω και αυτή τη σεζόν το 
κοινό της Λυκόβρυσης και της Πεύκης να τις αγκαλιάσει.

Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης
Τάσος Μαυρίδης

Μήνυμα της προέδρου του ΠΕ.Α.Π. Λυκόβρυσης-Πεύκης  
Κικής Νικολαροπούλου

Φίλες και φίλοι,
Το ΠΕ.Α.Π. συνεχίζει, μετά μια διακοπή αναζήτησης, για τέταρτη χρονιά  
το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα με τίτλο «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ».
Έχει ήδη διανύσει μια πρωτόγνωρη για το Δήμο μας καλλιτεχνική διαδρομή.  
Μια περιήγηση στο χώρο της τέχνης, του πνεύματος και του πολιτισμού με  
σπουδαίες παραστάσεις, που κάλυψαν ένα μεγάλο καλλιτεχνικό φάσμα,  
από το έντεχνο λαϊκό τραγούδι μέχρι τη κλασική μουσική και τη Jazz, θεατρικές  
παραστάσεις κλασικού, αλλά και σύγχρονου ρεπερτορίου, λογοτεχνικές βραδιές, 
παιδικές παραστάσεις, τσίρκο, εκθέσεις και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Και φυσικά 
φέτος συνεχίζουμε με την ίδια διάθεση και την ίδια αγάπη για τη τέχνη και τον πολι-
τισμό, εντάσσοντας στο νέο μας πλούσιο πρόγραμμα και νέες εκφάνσεις της τέχνης. 
Όλα αυτά έγιναν και γίνονται με ελάχιστο δυνατό κόστος, αλλά και με την ακούραστη 
προσφορά και τη δουλειά των υπαλλήλων και των εθελοντών του ΠΕ.Α.Π.,  
υπό την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και φυσικά με τη αμέριστο  
στήριξη του Δημάρχου μας κ. Τάσου Μαυρίδη. 
Εκείνο όμως που μας γεμίζει αισιοδοξία και μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε, 
είναι η δική σας αγάπη, η δική σας στήριξη. Είσθε όλοι εσείς, οι φίλοι του ΠΕ.Α.Π. 
και του «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ», που γεμίζετε τις αίθουσες και  
επιβραβεύετε τους κόπους μας και την καλλιτεχνική προσφορά των συντελεστών 
των παραστάσεων με το θερμό σας χειροκρότημα.
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και σας περιμένουμε για να περιηγηθούμε όλοι μαζί 
τους νέους δρόμους του «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ 2019 – 2020». 

Πρόεδρος ΠΕ.Α.Π
Βασιλική Νικολαροπούλου, Δημοτική Σύμβουλος



ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΑΙ ΩΡΑ ΣΕΛ

RECITAL ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ  
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ «ΑΠ ΤΗΝ ΨΥΧΗ… ΩΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗ»

ΘΕΑΤΡΟ 2 ΝΟΕΜ 20:00 4

ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ ΤΣΕΧΩΦ ΘΕΑΤΡΟ 3 ΝΟΕΜ 20:00 5

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΘΕΑΤΡΟ 9&10 ΝΟΕΜ 20:00 6

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΘΕΑΤΡΟ 16 ΝΟΕΜ 20:00 7

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΥΤΙ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ) ΘΕΑΤΡΟ 17 ΝΟΕΜ 12:00 8

ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΚ! ΘΕΑΤΡΟ 17 ΝΟΕΜ 20:00 9

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΜΑΝΟΛΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩ-
ΣΤΑΚΗΣ»

20-24 ΝΟΕΜ 10

ΚΛΕΙΣΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΟΥ - ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 
ΤΟΥ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ)

ΘΕΑΤΡΟ 24 ΝΟΕΜ 12:00 11

ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ ΤΣΕΧΩΦ ΘΕΑΤΡΟ 24 ΝΟΕΜ 20:00 12

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΔΑΝΤΕΛΑ» ΘΕΑΤΡΟ 29 ΝΟΕΜ 20:00 13

FUEGO PASIONAL (ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ) ΘΕΑΤΡΟ 30 ΝΟΕΜ 20:00 14

ΑΝΑΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΣΟΦΟΥΛΗ

1 ΔΕΚ 17:30 15

«ΤΖΟΡΝΤΑΝ» (ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ) ΘΕΑΤΡΟ 7-8 ΔΕΚ 20:00 16

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΑΣ ΟΔΕΤΤΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΟ) ΘΕΑΤΡΟ 8 ΔΕΚ 12:00 17

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ BAZAAR ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΜΑΝΟΛΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩ-
ΣΤΑΚΗΣ»

13, 14 & 15 
ΔΕΚ

18

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΗΜ. ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟ 14 ΔΕΚ 12:00 
18:00

19

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΥΤΙ  
(ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ)

ΘΕΑΤΡΟ 15 ΔΕΚ 12:00 20

«AKADEMIKA» (ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ) ΘΕΑΤΡΟ 15 ΔΕΚ 20:00 21

«ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ» (ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ) ΘΕΑΤΡΟ 28 & 29 ΔΕΚ 20:00 22

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟ) ΘΕΑΤΡΟ 29 ΔΕΚ 12:00 23
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Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 2 Νοεμβρίου στις 20:00

Recital με τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι
«ΑΠ ΤΗΝ ΨΥΧΗ… ΩΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗ»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ

Ο ερμηνευτής Βασίλης Γισδάκης, και ο 
σολίστας κιθαρίστας και συνθέτης Μανόλης 
Ανδρουλιδάκης συναντιούνται στη σκηνή 
του Δημοτικού Θεάτρου Πεύκης για να μας 
παρουσιάσουν ένα ρεσιτάλ με τραγούδια 
του Μάνου Χατζιδάκι με τίτλο «Απ την ψυχή… 
ως την ψυχή…».

Δυο σημαντικοί καλλιτέχνες της σύγχρονης 
γενιάς, ο καθένας με την δική του ξεχωριστή 
πορεία στην ελληνική μουσική και το τραγούδι!
Ο Βασίλης Γισδάκης «σπούδασε» το τραγούδι 
ξεκινώντας τη μουσική διαδρομή του δίπλα στον 
Μάνο Χατζιδάκι. Ήταν ο τελευταίος ερμηνευτής 
του, συνεργάστηκε και τραγούδησε υπό την 
διεύθυνση του σε συναυλίες ανά την Ελλάδα, 
μέχρι το θάνατο του συνθέτη.

Ο Μανόλης Ανδρουλιδάκης, έχει συνεργαστεί με 
την πλειοψηφία των «αυθεντικών» ερμηνευτών 
του Χατζιδάκι. Έχει μελετήσει βαθιά και έχει 
ερμηνεύσει με συνέπεια και σεβασμό το έργο του 
- είτε ως υψηλού επιπέδου κλασικός κιθαριστής 
είτε διευθύνοντας μουσικά σύνολα.

Ένα ιδιαίτερο ντουέτο επί σκηνής. Με λυρισμό,  
δυναμισμό και  ευαισθησία, με τραγούδια 
«συναισθηματικές σχεδίες» που ταξίδεψαν και 
ταξιδεύουν τις ζωές μας στο χρόνο, στον έρωτα 
και στο ασυμβίβαστο, θα μας πάνε στις μουσικές 
γειτονιές του συνθέτη.

Αφορμή η κοινή τους αγάπη στο μεγάλο σύνθετη 
Μάνο Χατζιδάκι.

Βασίλης Γισδάκης
Μανόλης 
Ανδρουλιδάκης

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:00 το βράδυ
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Είσοδος ελεύθερη
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Κυριακή, 3 Νοεμβρίου στις 20:00

ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ 
Του Άντον Τσέχωφ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ

Οι τρεις αδελφές και ο αδελφός τους ο Αντρέι, 
με τον ενθουσιασμό της νιότης, τις αξίες 
και τα εφόδια της αστικής τους καταγωγής, 
οραματίζονται μια λαμπερή ζωή, μακριά, στη 
Μόσχα. Ο καιρός περνάει και αυτοί συνεχίζουν 
να διαμένουν στη μικρή επαρχιακή πόλη 
της Ρωσίας, όπου ένας άλλος τρόπος ζωής, 
πολύ μακρινός και ξένος − σχεδόν χυδαίος 
− στοιχειώνει την καθημερινότητά τους και 
σταδιακά τους αλλοτριώνει. Το μέλλον πλησιάζει 
και επιφυλάσσει νέες ματαιωμένες προσδοκίες.
 
Οι τρεις αδελφές, αφήνοντας το χρόνο να 
εξαντλείται σε όνειρα και φλυαρίες, δεν 
μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της ίδιας 
τους της ζωής, βουλιάζουν στον συμβιβασμό και 
αδυνατούν να μετατρέψουνε τις επιθυμίες τους 
σε πράξη. Το αλλού και το μετά απομένουν για 
αυτές οι μόνοι φαντασιακοί τόποι διαφυγής.

 Το έργο του Αντόν Τσέχωφ, γραμμένο το 1901, 
αποτελεί ένα κείμενο-σπουδή στον ψυχισμό 
του δυτικού ανθρώπου που υπό το βάρος 
της πολυσύνθετης προσωπικότητάς του, 
φανερώνεται απροετοίμαστος στις απαιτήσεις 
της νέας εποχής. Στις «Τρεις αδελφές» ο 
χαρακτήρας του ανθρώπου και οι ανθρώπινες 
σχέσεις αποτυπώνονται σκηνικά μέσα από το 
πρίσμα της αλλαγής του αιώνα και της μετάβασης 
σε μια νέα κοινωνία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Λυκούργος Καλλέργης 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
Αντώνης Περπινιάς

 ΜΟΥΣΙΚΗ
Γιάννης Σφυρής

 ΠΑΙΖΟΥΝ
 Με σειρά εμφάνισης

Στεφανία Βάρδα, 
Μαρίνα Μπακοπούλου, 

Ζάννα Καλλιπολίτη, 
Σταμάτης  

Παπαευαγγελου,
Γιώργος Περπινιάς, 

Μαρίνος Αδαμόπουλος, 
Ιωάννα Γεωργοπούλου, 

Αντώνης Περπινιάς, 
Νίκος  

Τριανταφυλλόπουλος,  
Κώστας Τζόκας,  

 Ρακέλ Σαλμόνα, 
Εμμανουέλα Συνεσίου, 

Ρεβέκκα Σαμπά

8:00 το βράδυ

Είσοδος ελεύθερη



Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο & Κυριακή,  
9 & 10 Νοεμβρίου στις 20:00

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ
Του Αλέκου Σακελλάριου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ

Θεατρική παράσταση από τα μέλη του Β΄ Θεατρ. 
Εργαστηρίου του ΠΑΟΔΗΒ. Έργο κλασικό 
της δεκαετίας του 6́0 (παίχτηκε στο Σινεμά 
το 1965), με ήρωα τον γνωστό σε όλους μας 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟ.

Το έργο διακωμωδεί τα πολιτικά φαινόμενα 
μιας περασμένης εποχής, σ’ έναν χώρο της 
ελληνικής επαρχίας, με ήρωες πολιτευόμενους 
και ψηφοφόρους. Ο συγγραφέας γελοιογραφεί 
τα εκλογικά ήθη και έθιμα και οικοδομεί τους 
ήρωες του χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως η 
κουτοπονηριά και η ρουσφετολογία. Ωστόσο, 
όσο κι αν το έργο οφείλει την έμπνευση του στα 
αρνητικά στοιχεία της πολιτικής νοοτροπίας του 
καιρού του και όσο κι αν γελοιοποιεί αλλοτινές 
εκλογικές διαδικασίες, δεν παύει να είναι 
στη λύση του ένα έργο ελπίδας για ένα όλο 
και καλύτερο πολιτικό μέλλον της χώρας. Στο 
βασικό του ήρωα, τον αήττητο Τοπικό Παράγοντα 
Σπύρο Δαλέγκο, ο συγγραφέας ορθώνει το ηθικό 
ανάστημα ενός νέου ανθρώπου, μορφωμένου 
πολιτικά, ασυμβίβαστου, τίμιου, ο οποίος 
παραμερίζει τον άλλοτε ισχυρό παράγοντα και 
θριαμβεύει στις εκλογές, ανοίγοντας έτσι το 
δρόμο για καλύτερες μέρες του πολιτικού βίου 
των Ελλήνων.

ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Γιάννης Μακρής, 
Αλκμήνη Κυρτάτα, 
Νατάσα Χάιδα, 
Μαρία Σωτηριάδου, 
Αθανάσιος Αιβατίδης, 
Εύα Αρβανίτη, 
Θεόδωρος 
Αναγνωστόπουλος, 
Μαρία Βασιλοπούλου, 
Μαρία Δεσποτίδου, 
Λιλή Πιτσικουλάκη, 
Βασίλης Καραογλάνης, 
Βασίλης 
Κωνσταντινίδης, 
Δήμητρα Σπυροπούλου,
Δήμητρα Ρουσσοπούλου 

ΔΙΑΣΚΕΥΗ- 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-MOΥΣΙΚΗ  
Έφη Πίκουλα
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ 
Σοφία Συρογιάννη
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ
Μαρία Βασιλοπούλου
ΣΚΗΝΙΚΑ
Αχιλλέας Ζερβός

Συμμετέχει η χορευτική 
ομάδα «ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ» του Πάνου  
Μεταξόπουλου

8:00 το βράδυ
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Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου στις 20:00

«ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ  
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ» Σε διασκευή -  
σκηνοθεσία και ερμηνεία του Θανάση Σαράντου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ

Ο λόγος του Μακρυγιάννη παρουσιάζεται σε 
θεατρική μορφή, με συνοδεία νέυ, ταμπουρά 
και λαούτου ζωντανά επί σκηνής από την 
Σύλβια Κουτρούλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
τα «Απομνημονεύματα» παρουσιάστηκαν 
ως μετάκληση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος τον περασμένο Οκτώβριο - με αφορμή 
τα 150 χρόνια από τον θάνατο του Στρατηγού 
Μακρυγιάννη- με μεγάλη επιτυχία και με το 
κοινό να υποδέχεται την παράσταση με θέρμη.

Με επιτυχία παρουσιάστηκε επίσης στην Αθήνα 
( Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, θέατρο Αλκμήνη, 
θέατρο Βαφείο), την Πάτρα (Δημοτικό Θέατρο, 
Λιθογραφείο), τη Λάρισα (Θεσσαλικό θέατρο), τη 
Σαντορίνη, αλλά και τη γενέτειρα του ήρωα, το 
Κροκύλειο Φωκίδος.

«Εγώ την αλήθεια θα την ειπώ γυμνή», έλεγε 
ο Μακρυγιάννης, ο ήρωας του σπαθιού και 
της πένας, που έδωσε συγκλονιστικό μάθημα 
ιστορίας με την «απελέκητη γραφή» του. 
Δείγμα της δημώδους γλώσσας στη νεοελληνική 
γραμματεία, τα «Απομνημονεύματα» είναι η 
συγκλονιστική αλήθεια της ζωής του ίδιου 
του ήρωα, που θέλει να την ιστορήσει πάνω 
στο χαρτί. Με τα ελάχιστα κολλυβογράμματα 
που ξέρει, νιώθει επιτακτική την ανάγκη να 
μεταδώσει το ζωντανό κομμάτι της Ιστορίας στις 
γενιές που έρχονται.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 
ΔΙΑΣΚΕΥΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΦΩΤΙΣΜΟΙ
Θανάσης Σαράντος

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ
Σύλβια Κουτρούλη 

(παίζει Νέυ, ταμπουρά  
και πολίτικο λαούτο)

ΣΚΗΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Σάββας Σουρμελίδης

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ VIDEO ΜΕ 
ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΧΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Γιώργος Φουκαράκης

ΒΙΝΤΕΟ
Θανάσης Σαράντος

ΜΟΝΤΑΖ
Ιωάννα Σπηλιοπούλου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ορφέας Εμιρζάς, 
Τάσος Θώμογλου

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Εταιρεία Θεάτρου 

«Ηθικόν Ακμαιότατον»

8:00 το βράδυ
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Είσοδος ελεύθερη

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου στις 12:00

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Του Αντώνη Ζιώγα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ

Η Αστική Πολιτιστική Εταιρεία Θεάτρου «Η ΠΡΟΒΑ» 
παρουσιάζει, στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης, την 
Παιδική Παράσταση «Το Μαγικό Κουτί».
Ένα παιδί δεν παύει να είναι ένα παιδί. Κι ένα παιδί 
έχει ανάγκη πρωτίστως από αγάπη. Δείχνουμε όμως 
πάντα με σωστό τρόπο την αγάπη μας; Ή μήπως 
τελικά τα πολλά υλικά αγαθά που συνήθως τους 
προσφέρουμε, αποτελούν το άλλοθι της απουσίας 
μας; Κι όταν συνηθίσει ένα παιδί να ακούει 
πάντα «ναι», πώς θα ενταχθεί σε ένα μελλοντικό 
κοινωνικό σύνολο, που θα του απαντάει με ένα 
μόνιμο «όχι»; 

Μέσα από ένα σύγχρονο κείμενο, που στοχεύει 
με αστείες αλλά και καυστικές καταστάσεις, στην 
αυτοκριτική μας, αντικατοπτρίζεται μια οικογένεια 
του σήμερα, η οποία χάνει τον έλεγχο, όσον αφορά 
την ανατροφή του παιδιού της. Σαν αποτέλεσμα, η 
μικρή ηρωίδα οδηγείται εξαιτίας του υπέρμετρου 
εγωισμού της, σε μια κωμικοτραγική περιπέτεια. 
Καλείται, για πρώτη φορά, να ανακαλύψει έννοιες 
όπως φιλία, φιλοτιμία, αλληλεγγύη και κοινωνική 
προσφορά.

Η Χαριτωμένη είναι ένα κακομαθημένο παιδί, που 
πιστεύει, ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω 
της. Όταν καταφέρνει να πείσει τον πατέρα της, να 
της εξασφαλίσει το «μαγικό κουτί», που κρύβει τα 
δώρα των παιδιών όλου του κόσμου, μένει μόνη, 
χωρίς φίλους, χωρίς παρέα κι αρχίζει να πλήττει, 
γιατί δεν έχει με ποιον να παίξει. Τα Ξωτικά που 
ζουν κάτω από τη γη αγανακτούν με τα καμώματα 
της και αναλαμβάνουν με τη βοήθεια του κοινού, 
να πείσουν τη Χαριτωμένη να επιστρέψει το 
«μαγικό κουτί» εκεί που ανήκει. Η απόφασή της 
εξαρτάται αποκλειστικά από τους θεατές, οι οποίοι 
καθορίζουν με τη συμμετοχή τους την εξέλιξη της 
ιστορίας. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-  
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
Αντώνης Ζιώγας

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
Κοραλία Τσόγκα
ΣΚΗΝΙΚΑ
Ηλίας Σαλβάνος
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ
Μαρίνα Σταμάτη
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Δημήτρης Καραβίτης
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κοραλία Τσόγκα
ΦΩΤΙΣΜΟΙ
Υάκινθος Μάινας

ΗΘΟΠΟΙΟΙ

ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ -  
ΚΑΚΟΥΛΗΣ
Μαρίνα Κοσμά  
ΠΑΤΕΡΑΣ – ΚΑΛΟΥΛΗΣ 
Ανδρέας Βατζώλης  
ΝΤΑΝΤΑ – ΠΝΕΥΜΑ 
Ιωάννα Χρυσομάλλη

12:00 το μεσημέρι
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Είσοδος ελεύθερη

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου στις 20:00

ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΚ!  
Ασπασία Θεοφίλου - Στάθης Γιαννακόπουλος

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ

Η Ασπασία Θεοφίλου και ο Στάθης 
Γιαννακόπουλος, γνωστοί για τη δύναμή τους 
στο live και οπλισμένοι με τις ολοκαίνουργιες 
δισκογραφικές τους δουλειές, ενώνουν την τρέλα 
και τον έρωτά τους για τη μουσική και φτιάχνουν 
μια συναυλία αυθόρμητη και ειλικρινή.

Από την παθιασμένη Janis Joplin μέχρι την 
«ηλεκτρική» Σωτηρία Μπέλου,με τραγούδια 
διαλεγμένα ένα ένα, όλα αγαπημένα, ελληνικά 
και ξένα και κυρίως με ροκ ψυχή.
Παρέα ή μόνοι, χαλαροί ή πιεσμένοι, επιμένουμε 
να τραγουδάμε και να χορεύουμε σε ρέγκε, 
σουίνγκ, ροκ εντ ρολ και παραδοσιακούς 
ρυθμούς.

Χειμώνας και γουστάρουμε! 

ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΚ!

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 
ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ:

DRUMS
Βαγγέλης 

Παπαχρηστόπουλος
ΜΠΑΣΟ

Κώστας Γκαγκαστάθης
ΚΙΘΑΡΑ

Στέφανος 
Γεωργιτσόπουλος

ΠΛΗΚΤΡΑ 
Κώστας Ρηγόπουλος

8:00 το βράδυ
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Τετάρτη έως Κυριακή,  
20 - 24 Νοεμβρίου

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. Περιβάλλον Αθλητισμός Πολιτισμός 
(ΠΕ.Α.Π.) του Δήμου μας, θέλοντας να αναδείξει, 
να τιμήσει και να στηρίξει τους εικαστικούς 
καλλιτέχνες και δημιουργούς δημότες ή 
κατοίκους του Δήμου μας, διοργανώνει και φέτος 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «ΜΑΝΟΛΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ» (Χρ. Σμύρνης & Ρήγα Φεραίου 
Πεύκη),

Ομαδική έκθεση εικαστικών καλλιτεχνών από 
την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 
24 Νοεμβρίου.

Τα εγκαίνια της έκθεσης, θα γίνουν τη Τετάρτη, 
20 Νοεμβρίου στις 20:00 παρουσία του 
Δημάρχου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
«ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ».

Σας προσκαλούμε όλες και όλους να 
επισκεφθείτε την έκθεση για να θαυμάσετε 
τα έργα των συμπολιτών μας εικαστικών 
καλλιτεχνών και να τους γνωρίσετε από κοντά. 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ:

Τετάρτη έως Παρασκευή, 
20 - 22 Νοεμβρίου  
από 18:00 έως 22:00

Σάββατο και Κυριακή, 
23 & 24 Νοεμβρίου  
από 10:00 έως 13:00 και 
από 18:00 έως 22:00

Για επισκέψεις σχολείων 
η έκθεση θα είναι ανοικτή 
κάθε πρωί από Τετάρτη 
έως και Παρασκευή.

Είσοδος ελεύθερη
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Κυριακή, 24 Νοεμβρίου στις 12:00

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΚΑΤΖΑΡΟΥ -  
ΚΛΕΙΣΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ

Ένα μουσικοθεατρικό οδοιπορικό σε 
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από όλη τη Γη με 
αφήγηση, μουσική και τραγούδι και απαραίτητο 
συστατικό το μεγαλύτερο όπλο των παιδιών: τη 
φαντασία!

Ο καλικάντζαρος τρυπώνει στο όνειρό του στην 
απαγορευμένη αποθήκη παιχνιδιών του Άγιου 
Βασίλη.

Χωμένος σε έναν σάκο παιχνιδιών συντροφεύει 
μυστικά τα παιχνίδια στο ταξίδι τους, μέχρι τα 
σπίτια των παιδιών ολόκληρου του κόσμου. Τι θα 
κάνει άραγε όταν τον ανακαλύψει ο Άγιος;

Ομάδα musiCandies

TΡΑΓΟΥΔΙ,  
ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΑΦΗΓΗΣΗ
Ελεάνα Φακάλου, 

Βασίλης Μπατσακούτσας
AΚΟΡΝΤΕΟΝ 

Χριστίνα Σουλβατζή      
ΠΙΑΝΟ 

Κατερίνα Μπαρτζόκα     
 

ΚΕΙΜΕΝΟ -
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
Λευτέρης Ντρούβας

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

Χριστίνα Σουλβατζή 

12:00 το μεσημέρι

Είσοδος ελεύθερη
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Είσοδος ελεύθερη

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου στις 20:00

ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ 
Του Άντον Τσέχωφ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ

Οι τρεις αδελφές και ο αδελφός τους ο Αντρέι, 
με τον ενθουσιασμό της νιότης, τις αξίες 
και τα εφόδια της αστικής τους καταγωγής, 
οραματίζονται μια λαμπερή ζωή, μακριά, στη 
Μόσχα. Ο καιρός περνάει και αυτοί συνεχίζουν 
να διαμένουν στη μικρή επαρχιακή πόλη 
της Ρωσίας, όπου ένας άλλος τρόπος ζωής, 
πολύ μακρινός και ξένος − σχεδόν χυδαίος 
− στοιχειώνει την καθημερινότητά τους και 
σταδιακά τους αλλοτριώνει. Το μέλλον πλησιάζει 
και επιφυλάσσει νέες ματαιωμένες προσδοκίες.
 
Οι τρεις αδελφές, αφήνοντας το χρόνο να 
εξαντλείται σε όνειρα και φλυαρίες, δεν 
μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της ίδιας 
τους της ζωής, βουλιάζουν στον συμβιβασμό και 
αδυνατούν να μετατρέψουνε τις επιθυμίες τους 
σε πράξη. Το αλλού και το μετά απομένουν για 
αυτές οι μόνοι φαντασιακοί τόποι διαφυγής.

 Το έργο του Αντόν Τσέχωφ, γραμμένο το 1901, 
αποτελεί ένα κείμενο-σπουδή στον ψυχισμό 
του δυτικού ανθρώπου που υπό το βάρος 
της πολυσύνθετης προσωπικότητάς του, 
φανερώνεται απροετοίμαστος στις απαιτήσεις 
της νέας εποχής. Στις «Τρεις αδελφές» ο 
χαρακτήρας του ανθρώπου και οι ανθρώπινες 
σχέσεις αποτυπώνονται σκηνικά μέσα από το 
πρίσμα της αλλαγής του αιώνα και της μετάβασης 
σε μια νέα κοινωνία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Λυκούργος Καλλέργης 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
Αντώνης Περπινιάς
ΜΟΥΣΙΚΗ
Γιάννης Σφυρής

ΠΑΙΖΟΥΝ
Με σειρά εμφάνισης

Στεφανία Βάρδα, 
Μαρίνα Μπακοπούλου, 
Ζάννα Καλλιπολίτη, 
Σταμάτης  
Παπαευαγγελου,
Γιώργος Περπινιάς, 
Μαρίνος Αδαμόπουλος, 
Ιωάννα Γεωργοπούλου, 
Αντώνης Περπινιάς, 
Νίκος  
Τριανταφυλλόπουλος,  
Κώστας Τζόκας,  
 Ρακέλ Σαλμόνα, 
Εμμανουέλα Συνεσίου, 
Ρεβέκκα Σαμπά

8:00 το βράδυ
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Είσοδος ελεύθερη

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου στις 20:00

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΔΑΝΤΕΛΑ 
του Joseph kesselring

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ

Η Ερασιτεχνική  Θεατρική Ομάδα του Ν.Π.Δ.Δ. 
Πολιτισμού- Αθλητισμού «Δημήτριος Βικέλας» 
του ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, παρουσιάζει στο 
Δημοτικό Θέατρο Πεύκης την μαύρη κωμωδία 
του Joseph kesselring, «Αρσενικό και παλιά 
δαντέλα».

Η μαύρη κωμωδία του Joseph kesselring 
γράφτηκε κάτω από το αντιπολεμικό κλίμα 
που επικρατούσε στις Η.Π.Α. το 1940, όταν 
ο θάνατος  ήταν μια φρικτή πραγματικότητα 
στην Ευρώπη, αποτελεί όμως και αλληγορία 
πάνω στο αιματοβαμμένο παρελθόν της 
ιστορίας των Η.Π.Α..

Οι δεσποινίδες Μπρούστερ είναι δύο ευγενικές, 
ευλαβικές ηλικιωμένες αδερφές, που έχουν 
ένα δολοφονικό βίτσιο...με σπιτικό «ποτό» 
δολοφονούν (από οίκτο βέβαια), μοναχικά άτομα 
για να τα απαλλάξουν από τη μοναξιά τους!!!

Η συνέχεια επί σκηνής...

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ

Σταμάτης Φασουλής
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Κική Αυγουστάτου
ΣΚΗΝΙΚΑ

Τόνια Αγγελοπούλου 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Γιώργος Αυγουστάτος

 ΠΑΙΖΟΥΝ 
Με σειρά εμφάνισης

Κατερίνα Καλλιανού
Δημήτρης Τσολιάκος

Βαγγέλης Κυριακάκης
Ν. Τριανταφυλλόπουλος

Γιάννης Καλογεράς
Άντζελα Σκαρλάτου

Τόνια Αγγελοπούλου
Μιχάλης Τσικαλάκης

Κατερίνα Σπαγή
Γιώργος Μπακανδρέας

Σπύρος Σερέτης
Αχιλλέας Κουρέπης

Δημήτρης Τσολιάκος
Κατερίνα Σπαγή

Ρεββέκα Τζόρβα

ΉΧΟΣ-ΦΩΣ
Γιάννης Μαυρίδης

Κατασκευή σκηνικών 
Ντίνος Μάρκου,  
Νίκος Ραβάνης

Ειδικές κατασκευές
Τάσος Καρβελάς, 

Μαίρη Λουκά
Βεστιάριο ΣΥΡΟ

8:00 το βράδυ
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Σάββατο 30 Νοεμβρίου στις 20:00

FUEGO PASIONAL Μουσικό Συγκρότημα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ

Μια βραδιά με τους Fuego Pasional. Μια μοναδική 
και ατμοσφαιρική μουσική κρουαζιέρα με σταθμούς 
μεγάλα τραγούδια που αγαπήσαμε απ’ το διεθνές 
αλλά και ελληνικό ρεπερτόριο.

Ενα ξεσηκωτικό live show με έντονα κοσμοπολίτικη 
και χορευτική διάθεση.

Η αρχική ιδέα ήταν οι FUEGO PASIONAL, όπως 
ακριβώς εξηγεί και το όνομά τους, να δώσουν στη 
μουσική τους και στην ερμηνεία τους, ένα μείγμα 
ρυθμού, πάθους και ατμοσφαιρικών μελωδιών, 
με ιδιαίτερο ιταλικό DNA, αφού υπάρχει original 
ιταλική προέλευση,  στοιχεία απαραίτητα ώστε 
η διασκέδαση και οι βραδιές μαζί τους να είναι 
απολαυστικές και γεμάτες, αισθαντικές και 
αξέχαστες. Στην πορεία όμως η επιτυχία και η 
αποδοχή διαμόρφωσαν ένα καινούργιο πλαίσιο, 
ώστε με τους αρχικούς ιδρυτές της μπάντας να 
συνεργάζονται συνεχώς σπουδαίοι καλλιτέχνες της 
ευρύτερης μουσικοθεατρικής σκηνής.

Το ρεπερτόριο, απευθύνεται σε κοσμοπολίτες, 
ερωτικούς,  παθιασμένους με τη ζωή ανθρώπους 
και φιλοδοξεί να συνδυάσει το υψηλό και κομψό 
γούστο ενός ristorante italiano στη via Mazzini ή στο 
Capri, με το πάρτυ του πλοιάρχου σε μια ονειρεμένη 
και εξωτική κρουαζιέρα, τον αυθόρμητο χορό ενός 
ζευγαριού στα σοκάκια της Αβάνας, με το παθιασμένο 
κρεσέντο που συναντάς στους tangueros του Buenos 
Ayres, την πριβέ ατμόσφαιρα των ιταλικών clubs του 
Σικαγου των 50’ς,  με την ξέφρενη και πολύχρωμη 
έκσταση των Νεουορκέζικων disco των 70’s, αλλά και 
των πιο μεγάλων στιγμών που έζησαν οι ιστορικές 
ελληνικές πίστες διαχρονικά.  

Με τους FUEGO PASIONAL η διασκέδαση γίνεται 
international, cruising, dancing, intriguing, 
exciting,  loving…

8:00 το βράδυ
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Είσοδος ελεύθερη

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου στις 17:30

ΑΝΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΦΟΥΛΗ

Την Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου, στις 5:30 το 
απόγευμα και στο χώρο της πλατείας Σοφούλη, 
θα ανάψουμε το Χριστουγεννιάτικο Δένδρο, 
ξεκινώντας έτσι το εορταστικό πρόγραμμα του 
Δήμου μας για τις γιορτές των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς.

Η εορταστική εκδήλωση, που απευθύνεται 
κυρίως στα παιδιά, θα περιλαμβάνει παιδικές 
γιορτινές μελωδίες για μικρούς και μεγάλους 
και φυσικά θα έχει πολλές Χριστουγεννιάτικες 
εκπλήξεις.

Η μουσική, η χαρά και το πνεύμα των 
Χριστουγέννων, που φέτος έχουν μια 
διαφορετική και ίσως μεγαλύτερη σημασία για 
όλους μας, θα έχουν την τιμητική τους.

Καλούμε όλους τους δημότες και πρώτα απ΄ 
όλους τα παιδιά να συμμετέχουν στην πρώτη 
μεγάλη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Δήμου μας.

στις 17:30

15
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Σάββατο & Κυριακή,  
7 & 8 Δεκεμβρίου στις 20:00

ΤΖΟΡΝΤΑΝ
των Άννα Ρέινολντς, Μόιρα Μπουφίνι

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ

Το ΠΕ.Α.Π., έχει την χαρά να σας παρουσιάσει το 
θεατρικό έργο «Τζόρνταν» από το Β΄ Θεατρικό 
εργαστήρι του Δήμου Βύρωνα.

Το έργο βασίζεται στην αληθινή ιστορία μιας 
20χρονης μητέρας η οποία κατηγορείται ότι 
δολοφόνησε το παιδί της. 

Η Σίρλεϊ Τζόουνς μας διηγείται, μέσα από το 
κελί της φυλακής της, την ιστορία της ζωής 
της, από τα παιδικά της χρόνια έως «σήμερα». 
Βρίσκεται εκεί περιμένοντας την ετυμηγορία 
του δικαστηρίου, όπου βρέθηκε κατηγορούμενη 
για την δολοφονία του 18μηνου αγοριού της, 
Τζόρνταν. Όποια κι αν είναι η απόφαση του 
δικαστηρίου όμως, η ίδια έχει καταδικάσει τον 
εαυτό της με την βαρύτερη ποινή: Εις Θάνατον! 

Η Σίρλεϊ δεν μας ζητάει να την λυπηθούμε. Δεν 
έχει ανάγκη να την συγχωρέσουμε. Αυτό που 
ζητάει είναι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για 
τα «σημάδια». Κι όταν τα δούμε να πιστέψουμε 
ότι μας αφορά. Να χτυπήσουμε την κλειστή 
πόρτα και να πούμε: «Ξέρω τι περνάς. Δεν είσαι 
μόνη! Είμαι εδώ! Μπορώ να σε βοηθήσω!»

ΠΑΙΖΟΥΝ 
κατά σειρά εμφάνισης:
Μαρία Μπουράνη, 
Κατερίνα Ζαχολίτου, 
Βένια Σασσάλου, 
Έβελυν Κλάριτς, 
Ροδούλα Σκορδούλη, 
Αλέξανδρος 
Παπαδόπουλος

ΠΙΑΝΟ 
Αντρέας 
Συμβουλόπουλος 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
Βενετία Χατζηνικολάου

ΑΦΙΣΑ
Έβελυν Κλάριτς
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 Έβελυν Κλάριτς, 
Αλέξανδρος 
Παπαδόπουλος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Βενετία Χατζηνικολάου, 
Έβελυν Κλάριτς
ΦΩΤΙΣΜΟΙ
Πάρης Γεωργούλας

8:00 το βράδυ

Είσοδος ελεύθερη
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Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου στις 12:00

Ιστορίες της μάγισσας Οδέττης 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΡΘΡΟΥΡΟ»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ

Αυτή τη φορά η Οδέττη καταστρώνει ένα 
πανούργο σχέδιο, έχοντας σύμμαχό της τον πιστό 
της Αρθρούρο. Αφελής, γλυκύτατος, γκαφατζής, 
εκκολαπτόμενος μάγος. Ανεπίδεκτος μαγείας. 
Μαζί θα κάνουν το πρώτο τους συναρπαστικό 
ταξίδι και θα πουν τη δική τους μοναδική 
ιστορία μέσα από ένα συνονθύλευμα χορού, 
ταχυδακτυλουργικών, τσίρκου, μιμικής θεάτρου 
και διάδρασης, με μηνύματα που προβάλλουν 
την σημασία της διαφορετικότητας, της 
μοναδικότητας και της ουσιαστικής αγάπης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ 
Χριστίνα Κωνσταντινίδου 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ,
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ,

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, 
ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ

Χρήστος Καούκης 

ΠΑΙΖΟΥΝ, 
ΧΟΡΕΥΟΥΝ, 

ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ
Νίκος Γεωργίου 

(Αρθούρος) 
Χριστίνα Κωνσταντινίδου 

(Οδέττη)

12:00 το μεσημέρι

Είσοδος ελεύθερη
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Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή, 
13,14 & 15 Δεκεμβρίου

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ BAZAAR ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
δημοτών και κατοίκων Πεύκης και Λυκόβρυσης

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. Περιβάλλον Αθλητισμός Πολιτισμός 
(ΠΕ.Α.Π.) του Δήμου μας, θέλοντας να τιμήσει 
και ταυτόχρονα να στηρίξει τους εικαστικούς 
καλλιτέχνες και δημιουργούς δημότες ή 
κατοίκους του δήμου μας, διοργανώνει και φέτος 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «ΜΑΝΟΛΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ» (Χρ. Σμύρνης & Ρήγα Φεραίου 
Πεύκη),

Ομαδική έκθεση και BAZAAR δημιουργών 
αντικειμένων τέχνης, τη Παρασκευή 13, το 
Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 
2019.

Σας προσκαλούμε όλες και όλους να 
επισκεφθείτε την έκθεση για να θαυμάσετε 
τα έργα των συμπολιτών μας καλλιτεχνών 
δημιουργών και να τους γνωρίσετε από κοντά. Θα 
μπορείτε επίσης να αποκτήσετε, αγοράζοντας σε 
πολύ προσιτές τιμές, όποια από τα εκτιθέμενα 
έργα σας αρέσουν περισσότερο. 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΗΣ:

Παρασκευή, Σάββατο 
& Κυριακή, 
14, 15 και 16 Δεκεμβρίου
από 10:00 έως 21:00

Είσοδος ελεύθερη
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Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου  
στις 12:00 & 18:00

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ

Το μουσικό πρόγραμμα της μαθητικής συναυλίας 
απαρτίζεται από εορταστικές μελωδίες των 
σχολών και τμημάτων του Ωδείου, την επιμέλεια 
των οποίων έχουν αναλάβει οι αντίστοιχοι 
καθηγητές. Πρόκειται για ένα χριστουγεννιάτικο 
μουσικό ταξίδι που καλούμαστε όλοι, μικροί και 
μεγάλοι, να κάνουμε με συνοδοιπόρο το Πνεύμα 
των Χριστουγέννων και της Αγάπης.

Εφέτος η συναυλία θα έχει δυο μέρη και θα 
παιχτεί το μεν πρώτο το μεσημέρι του Σαββάτου 
και το δεύτερο το απόγευμα της ίδιας μέρας. 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ 

12:00 το μεσημέρι και 
6:00 το βράδυ

Είσοδος ελεύθερη
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Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου στις 12:00

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
Του Αντώνη Ζιώγα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τα 
Χριστουγεννιάτικο έργο του Αντώνη Ζιώγα, «Το 
Μαγικό Κουτί».

Ένα παιδί δεν παύει να είναι ένα παιδί. Κι 
ένα παιδί έχει ανάγκη πρωτίστως από αγάπη. 
Δείχνουμε όμως πάντα με σωστό τρόπο την 
αγάπη μας; Ή μήπως τελικά τα πολλά υλικά 
αγαθά που συνήθως τους προσφέρουμε, 
αποτελούν το άλλοθι της απουσίας μας; Κι 
όταν συνηθίσει ένα παιδί να ακούει πάντα 
«ναι», πώς θα ενταχθεί σε ένα μελλοντικό 
κοινωνικό σύνολο, που θα του απαντάει με 
ένα μόνιμο «όχι»; Μέσα από ένα σύγχρονο 
κείμενο, που στοχεύει με αστείες αλλά και 
καυστικές καταστάσεις, στην αυτοκριτική μας, 
αντικατοπτρίζεται μια οικογένεια του σήμερα, 
η οποία χάνει τον έλεγχο, όσον αφορά την 
ανατροφή του παιδιού της. Σαν αποτέλεσμα, η 
μικρή ηρωίδα οδηγείται εξαιτίας του υπέρμετρου 
εγωισμού της, σε μια κωμικοτραγική περιπέτεια. 
Καλείται, για πρώτη φορά, να ανακαλύψει 
έννοιες όπως φιλία, φιλοτιμία, αλληλεγγύη και 
κοινωνική προσφορά.

12:00 το μεσημέρι

Είσοδος ελεύθερη
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Είσοδος ελεύθερη

Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου στις 20:00

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ACADEMICA ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ

Η Ορχήστρα Academica από το Ωδείο Αθηνών 
συμπράττει με την γνωστή σοπράνο Μυρσίνη 
Μαργαρίτη σε ένα πρόγραμμα με ιδιαίτερη 
μουσική ευαισθησία λίγες ημέρες πριν τα 
Χριστούγεννα. 

Η Μυρσίνη Μαργαρίτη είναι μια πολύπλευρη 
υψίφωνος με ένα ευρύ ρεπερτόριο που εκτείνεται 
από το μπαρόκ ως την σύγχρονη μουσική. Ο 
διεθνής τύπος έχει εκθειάσει την μουσικότητά 
της, την δεξιοτεχνία, την καθαρότητα του ήχου 
και την εντυπωσιακή της σκηνική παρουσία. Την 
συναυλία διευθύνει ο πρόεδρος του Ωδείου 
Αθηνών, αρχιμουσικός Νίκος Τσούχλος.

21
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Σάββατο & Κυριακή,  
28 & 29 Δεκεμβρίου στις 20:00

«ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ»
Της Ευτυχίας Δρακοπούλου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ

Η θεατρική ομάδα «Στόφα» παρουσιάζει την 
ανατρεπτική κοινωνική σάτιρα της Ευτυχίας 
Δρακοπούλου «Πίσω από τις κουρτίνες», που 
αποτελείται από τέσσερα θεατρικά μονόπρακτα. 

Τέσσερις διαφορετικές οικογένειες με τη 
νοικοκυρά σε πρώτο λόγο μας δείχνουν πόσο 
απαραίτητες είναι για ένα σπίτι οι κουρτίνες… 
Τι μπορεί να συμβεί όμως όταν οι κουρτίνες 
μπαίνουν στη ζωή μας; Πόσο μάταιο είναι 
τελικά να ζεις μια ζωή κρυμμένος πίσω από τη 
κουρτίνα; Πόσο μάταιο είναι να κρύβεσαι από 
τον ίδιο σου τον εαυτό; Ας αφουγκραστούμε 
αυτές τις γυναίκες και ας βγάλουμε τα δικά μας 
συμπεράσματα… 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
 
ΗΘΟΠΟΙΟΙ 
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Μάρθα Μανέτα, 
Αντώνης Ζιώγας, 
Ευτυχία Δρακοπούλου, 
Ειρήνη Λιοκουκουδάκη

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ομάδα «Στόφα»

ΜΟΥΣΙΚΗ
Γιώργος Καραμήτρος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Γιώτα Ψωμαδέλη
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΑΦΙΣΑΣ
Ιωάννα Ένεζλη
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΦΙΣΑΣ
Αλέξανδρος Καρυδάς

8:00 το βράδυ

Είσοδος ελεύθερη
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Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου στις 12:00

Ο ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ

Ο αγαπημένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων 
Γιώργος Κωνσταντινίδης και η σκηνοθέτης 
Ελισάβετ Θεοδώρου, επιστρέφουν με τη 
διασκευή του υπέροχου κλασικού παραμυθιού 
«O Ευτυχισμένος Πρίγκιπας» που όλοι 
αγαπήσαμε.

Μαζί τους έρχεται η σοπράνο Ιωάννα Εμμανουήλ 
και το κουαρτέτο εγχόρδων CRESCENDO (2 
βιολιά, βιόλα, βιολοντσέλο). Η μαγική της φωνή, 
σε συνδυασμό με τις μελωδίες του κουαρτέτου 
θα μας ταξιδέψουν στον παραμυθένιο κόσμο του 
ευτυχισμένου πρίγκιπα.

« Η καρδία είναι ο μεγαλύτερος πλούτος της 
ζωής καλό μου χελιδονάκι. Όσο την κρατάμε 
ζεστή με τις καλές μας πράξεις θα μείνει αιώνια 
στον κόσμο σαν το πραγματικό χρυσάφι…»

Ένα χελιδόνι που θα πετούσε προς την Αίγυπτο 
για να ξεχειμωνιάσει, μένει πίσω για χάρη του 
έρωτά του για μια καλαμιά. Φεύγοντας από την 
αγαπημένη του χάνεται σε μια πόλη και βρίσκει 
καταφύγιο κάτω από ένα πανέμορφο χρυσό 
άγαλμα γεμάτο πολύτιμους λίθους. Το σούρουπο 
το άγαλμα ξυπνά και κλαίει. Του συστήνεται ως 
‘Ο ευτυχισμένος Πρίγκιπας ‘ που ζούσε σ ένα 
μαγικό παλάτι όπου η θλίψη δεν υπήρχε. Όλοι 
τον αγαπούσαν και μετά το πέρασμά του από αυτό 
τον κόσμο, οι άνθρωποι τον έκαναν άγαλμα. Από 
το βάθρο του όμως αντίκρυσε τη στεναχώρια και 
τη μιζέρια του κόσμου. Ακίνητος πια εκεί ζητάει 
απο το χελιδόνι να γίνει ο αγγελιοφόρος του 
απαλύνοντας για λίγο τον πόνο των ανθρώπων.. 12:00 το μεσημέρι

Είσοδος ελεύθερη
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Σε όλες τις εκδηλώσεις του ΠΕ.Α.Π. θα υπάρχει καλάθι συγκέντρωσης 
τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου μας. 

Η Συμμετοχή όλων όσων δύνανται εκ του περισσεύματός τους 
ή και από το υστέρημά τους να προσφέρουν μισό κιλό τρόφιμα 
για τους αναξιοπαθούντες του δήμου μας, 
αποτελεί στην εποχή μας ύψιστη κοινωνική προσφορά. 

Ας πούμε, ότι η προσφορά μας αυτή είναι η ανταπόδοση 
σε εκείνη που ο Δήμος, μέσω των παραστάσεων και 
εκδηλώσεων του ΠΕ.Α.Π., προσφέρει.

Πληροφορίες

Για κάθε πληροφορία μπορείτε καθημερινά
από 08:00 έως 20:00 να επικοινωνήσετε  
με τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π.:

Ελευθερίου Βενιζέλου 15
Τ.Κ.: 151 21 Πεύκη
Τηλ: 210 6145455, 6,7
FAX: 210 6145458
www.peap.gr
e-mail: peap@likovrisipefki.gr


