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Λίγα λόγια για την ζωγράφο….
Ο ζωγραφικός πίνακας του εξωφύλλου είναι έργο της συνδημότισσά
μας ζωγράφου Ελένης Βασιλοπούλου. Είναι λάδι σε καμβά σε
διαστάσεις 80χ100 cm.
Η Ελένη Βασιλοπούλου ήρθε στην Νέα Μάκρη σε ηλίκία 7 ετών μαζί
με την μητέρα της συγγραφέα, Βούλας Δαμιανάκου και τον ποιητή
και σύντροφο της μητέρα της, Βασίλη Ρώτα.
Σπούδασε ζωγραφική στην Σχολή Καλών Τεχνών με δάσκαλο
τον Γιάννη Μόραλη. Έχει πραγματοποιήσει πολλές εκθέσεις στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ζει και εργάζεται στο σπίτι της στην Νέα Μάκρη, το οποίο προορίζει
για Μουσείο στην μνήμη του Βασίλη Ρώτα και της μητέρας της
Βούλας Δαμιανάκου.
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ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 23/07 - 16/08
ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Θέατρο «Βασίλης Τσάγκλος» Μιλτιάδη Μαντά 22, Μαραθώνας
Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου Λεωφ. Μαραθώνος & 25ης Μαρτίου, Μαραθώνας
ΑΦΕΤΗΡΙΑ Μαραθωνίου Δρόμου
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - Παραλία Τύμβου, Σύλλογος Καρδιτσιωτών, Λεωφ. Δημοκρατίας 49
ΚΑΛΕΤΖΙ - Πέτρινο Θέατρο, Αγία Παρασκευή
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ - Κεντρική Πλατεία
ΒΑΡΝΑΒΑΣ - Θέατρο «Παλιά Βρύση», Αθλητικός & Πολιτιστικός Χώρος Βαρνάβα
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ - Θέατρο Πολιτιστικού & Αθλητικού Πάρκου, Λεωφ. Μαραθώνος 196
Κεντρική Πλατεία / Λιμανάκι

ΣΗΜΕΙΑ Προπώλησης Εισιτηρίων
Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Νέας Μάκρης
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: Κτήριο Διοίκησης: 10:00 - 13:00 & Κυλικείο: 17:00 - 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ: Κυλικείο: 10:00 - 13:00 & 17:00 - 21:00

Οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής

ακροαμάτων, θεαμάτων και παραστάσεων σε ανοικτούς χώρους όπως αυτές αναφέρονται στο υπ’ αριθ.
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΣΠ/273362/11.6.2021 του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Συγκεκριμένα:
• Θα πρέπει να τηρούνται οι μεγαλύτερες δυνατές αποστάσεις μεταξύ των θεατών. Πρακτικά, θα πρέπει
ανά δύο θέσεις το (τρίτο) επόμενο κάθισμα να μην προορίζεται για χρήση, ή να προβλέπεται ανάλογη
κενή θέση/κενός χώρος.
• Σε περίπτωση ομαδικής κράτησης, ο μέγιστος αριθμός ορίζεται στα τέσσερα (4) άτομα με κενή θέση/
κενό χώρο από την επόμενη κράτηση.
• Το κοινό συστήνεται να φορά μη ιατρική μάσκα και να χρησιμοποιεί αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα
(70%).
• Κατά την είσοδο και έξοδο θα πρέπει να τηρούνται ουρές με αποστάσεις 1,5 μέτρου.
• Η χρήση μη ιατρικής μάσκας από κάθε θεατή κατά την είσοδο και μέχρι την τοποθέτηση κάθε θεατή
στην θέση του καθώς και κατά την έξοδο του, είναι υποχρεωτική.
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Αγαπητοί Δη μότες,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2021.
Ακόμη πιο πλούσιο, με περισσότερες πολιτιστικές προτάσεις και ποικίλες εκδηλώσεις,
για τις οποίες όλοι οι συντελεστές μας εργάστηκαν ακούραστα και με μεράκι για αυτό
που αγαπούν και ανυπομονούν να μας μεταδώσουν: την τέχνη.
Κλείνοντας σιγά σιγά μια περίοδο δύσκολη, με νωπές ακόμη τις επιπτώσεις και τις αλλαγές της πανδημίας, είμαστε και πάλι έτοιμοι να ψυχαγωγήσουμε, να συγκινήσουμε,
να προβληματίσουμε τον θεατή αλλά και να συντελέσουμε με την προσπάθειά μας, στην
πολιτιστική ανάταση του τόπου μας που τόσο έχουμε ανάγκη.
Για την ακρίβεια, αδημονούμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά να σας παρουσιάσουμε
τα όσα με τόση λεπτομέρεια ετοιμάσαμε.
Αρκεί να αναλογιστούμε ότι όταν η επιθυμία για καλλιτεχνική δημιουργία υπάρχει, όσο
αντίξοη και αν είναι η πραγματικότητα μπορούν να γίνουν θαύματα. Με οργανωμένη
δουλειά και συλλογικότητα, μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να ανθίσει
ξανά ο πολιτισμός στον ιστορικό μας τόπο. Και αυτό κάναμε φέτος.
Άλλωστε, ο πολιτισμός αναμφισβήτητα ήταν, είναι και θα είναι η άμυνα της κοινωνίας
απέναντι στα κακώς κείμενα που συμβαίνουν γύρω μας.
Στο Φεστιβάλ 2021, όλοι όσοι έχουν κοινά όνειρα, οργανώθηκαν και συνεργάστηκαν
ακούραστα προσηλωμένοι στον στόχο τους για να μας προσφέρουν αυτό που οραματίζονται: Προσεγμένες παραστάσεις και μουσικές συναυλίες οι οποίες θα προάγουν τον
πολιτιστικό μας πλούτο. Σας διαβεβαιώ, αξίζει να τις παρακολουθήσετε.
Κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων θα τηρηθούν από την πλευρά μας όλα τα μέτρα
κατά της διασποράς του κορονοϊού σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Εφιστούμε
την τήρηση των μέτρων προστασίας και από όλους εσάς.

Σας εύχομαι καλό «πολιτιστικό» καλοκαίρι.
Ο Δ Η Μ ΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας
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Αγαπητοί φίλοι,
Σας καλωσορίζουμε στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2021.
Είναι αλήθεια πως ο τομέας του Πολιτισμού δέχτηκε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο
τεράστιο πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι καλλιτέχνες δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται ακόμα σκληρά.
Παρόλα αυτά -τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα- καταφέραμε να ετοιμάσουμε ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα που ελπίζουμε πως θα ικανοποιήσει
και τους πιο απαιτητικούς. Ένα πρόγραμμα που καλύπτει όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του τόπου μας.
Βασικός μας στόχος παραμένει η ανάδειξη των ανθρώπων της περιοχής μας. Τραγούδι, Μουσική, Θέατρο και Χορός θα μας κρατήσουν συντροφιά στο φετινό
after covid Καλοκαίρι.
Αφού εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς την Περιφέρεια Αττικής για
την πολύτιμη συμβολή της και φυσικά στον Δήμο Μαραθώνος για την άψογη
συνεργασία, εύχομαι καλή θέαση, ακρόαση & συμμετοχή.

Μανώλης Γεωργάτος
Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος
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23 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ

20:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

Καραγκιόζης
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ο θίασος Αθανασίου ιδρύθηκε το 1982 από τα αδέρφια
Κώστα, Γιάννη, Αργύρη και Ελένη μετά από πολύχρονη μαθητεία δίπλα στον αείμνηστο καραγκιοζοπαίκτη
Γιώργο Χαρίδημο. Από το 1987 μέχρι και σήμερα ο θίασος δίνει παραστάσεις παραδοσιακού Καραγκιόζη, σε
νηπιαγωγεία, δημοτικά, και γυμνάσια όλης της χώρας,
παράλληλα δημιουργεί εργαστήρια θεάτρου σκιών
στον Ε.Ο.Π, σε σχολεία και κατασκηνώσεις, αλλά και σε
καλοκαιρινά φεστιβάλ.
ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 6€

26 ΙΟΥΝΙΟΥ
27

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

- Τι είναι ουτοπία;
- Κάτι που όταν το πλησιάζεις ένα βήμα, απομακρύνεται
δύο.
- Και τότε τι νόημα έχει;
- «Σε κάνει να προχωράς....»

ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ

21:00

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

Όρνιθες του Αριστοφάνη
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Οι Όρνιθες είναι μια καυστική σάτιρα του Αριστοφάνη
για την εποχή του, που παραμένει σύγχρονη! Λες και
τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα στην
Ελληνική-Αθηναϊκή κοινωνία! Με πολύ χιούμορ, κωμικές καταστάσεις μέχρι δακρύων, αλλά και ποιητικά και
υπερβατικά στοιχεία, ο Αριστοφάνης μας δίνει ένα έργο
«καθρέφτη της κοινωνίας μας», που πάντα θα μας συγκινεί! Μια παράσταση που θα τελειώσει διαφορετικά
από το Θεατρικό Εργαστήρι του ΕΣΝΜ.
Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κανέλλος
Σκηνικά-Κοστούμια: Ζαφειρία Λεγάκη Κέφου
Μουσική από το σεμινάριο του «Μικρού Πολυτεχνείου»
για το θεατρικό τραγούδι με συντονιστή το Γιώργο Ανδρέου
Αρμόνιο: Ένυ Δήμου
Παίζουν: Ελπινίκη Αζιλόγλου, Κωνσταντίνος Γάκης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Αντώνης Γούσιος, Ειρήνη Ζαβιτσάνου,
Μιλτιάδης Ζέρβας, Ζήση Ιωάννα, Άγγη Κακιοπούλου, Γεώργιος Καλογερόπουλος, Δήμητρα Καραλή, Σοφία Κόκορη, Μαρία
Κυρίου, Ζαφειρία Λεγάκη-Κέφου, Ξένια Οικονόμου, Ξυφαρά
Βιολέτα, Νίκος Οικονόμου, Διαλεκτή Πίστη, Κλεοπάτρα Σακελλάρη, Νικόλαος Σαραφάκης, Θεοδώρα Τσάτσου, Χαράλαμπος
Χαραλάμους.
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙς

26 ΙΟΥΝΙΟΥ
27

ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ

21:00

ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Θέατρο Παλιά Βρύση

δημοτικό

θέατρο
μαραθώνα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΣΚΗΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ

Η χειραφέτησις του Γεώργιου Σουρή
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Αν και θυμίζει τις «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη, έχει τη
σφραγίδα της πρωτοτυπίας και της σατυρικής ιδιοφυΐας του μεγάλου Νεοέλληνα κωμικού συγγραφέα. Στο έργο αυτό, οι
γυναίκες διεκδικούσαν πολιτικά δικαιώματα. Αρχικά τα
δύο φύλα χωρίστηκαν και έφτιαξαν δικές τους κοινωνίες, αλλά ένιωθαν αμοιβαία τόσο πολύ την
έλλειψη το ένα τού άλλου, ώστε ενώθηκαν
ξανά με υποχώρηση των γυναικών.
Ο Γ. Σουρης μέσα απ’ αυτή τη σάτιρα, θέλει στην πραγματικότητα, να υψώσει τη
φωνή του υπέρ του δικαιώματος της
γυναίκας, να μορφώνεται και να μπορεί
να εργάζεται ελεύθερα σε οποιονδήποτε τομέα εργασίας, να διορίζεται σε
δημόσιες θέσεις και να αμείβεται σύμφωνα με τις ικανότητές της. Υποστηρίζει
ουσιαστικά τη χειραφέτηση της γυναίκας
και ονειρεύεται να τη δει μορφωμένη,
απολυτρωμένη από κοκεταρίες και σνομπισμούς, με δικαιώματα στη ζωή, που θα
την κάνουν ν’ αναδειχτεί δημιουργικός κοινωνικός παράγοντας, αλλά και χωρίς να καταπατά τη
γυναικεία φύση. Ο Σουρής αγαπούσε το γυναικείο
φύλο και τη γυναίκα, με τον τρόπο που εκείνος αντιλαμβανόταν. Στα έργα του φαίνεται ως «εχθρός τού γυναικείου
φύλου», διότι αυτή του η θέση τού έδινε τη δυνατότητα σάτιρας.

Σκηνοθεσία: Νίκος Γκεσούλης, Μουσική-Τραγούδια χορικών: Γιάννης Ψειμάδας, Ενορχήστρωση,ηχογράφηση: Livellula Studio 2021, Φωνητικά: Ιωάννα Αντωνίου, Φώτα: Kώστας Αγγέλου,
Σκηνικά-Κοστούμια: Τίνα Βασιλοπούλου. Παίζουν: Αναστασία Aποστόλου, Μαρίνα Αντωνίου,
Τίνα Βασιλοπούλου, Ελένη Δήμου, Μαρία Καραβά, Ελπίδα Κοτρόγιαννου, Γιώργος Λέπουρης, Εύη
Μασιάλα, Δημήτρης Μυλωνάς, Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, Λάμπρος Πανόπουλος, Κατερίνα Σκόρδη-Τσούρα, Αναστασία Τουρκαντώνη, Δημήτρης Τσαόπουλος, Γιάννης Τσαόπουλος, Όλγα Φωτίου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Καραγκιόζης

30 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ

20:00

ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Θέατρο Παλιά Βρύση

θίασοσ σκιών «Ο Αιτωλός»
Τα θέματα των έργων είναι συνήθως σατιρικά, προκαλώντας γέλιο στους θεατές ενώ πολλές φορές αναφέρονται
σε πραγματικά και σύγχρονα ζητήματα που ενδιαφέρουν
τον κόσμο, με κεντρικό ήρωα τον Καραγκιόζη.
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΤ

«Επτά ωδές στον Ύμνο της Ελευθερίας»
του Νικολάου Μάντζαρου και ο «Βαφτιστικός»
του Θεόφραστου Σακελλαρίδη
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Επτά Ωδές στον Ύμνο της Ελευθερίας του Νικόλαου Μάντζαρου
Νικόλαος Χαλικιόπουλος - Μάντζαρος (1795-1872), ο συνθέτης του εθνικού μας ύμνου, ήταν στενός φίλος
του Διονύσιου Σολωμού και γοητεύτηκε από το ποίημα Ύμνος εις την Ελευθερία. Το επαναστατικό και ρομαντικό περιεχόμενο του έργου επηρέασε βαθιά τον Μάντζαρο που επιθυμούσε ο ύμνος να τραγουδιέται
απ’ όλους τους επαναστατημένους Έλληνες. Αρχικά μελοποιήθηκε για τετράφωνη χορωδία και πιάνο, αλλά
ακολούθησαν κι άλλες διασκευές. Οι Ωδές αποτελούν μέρος του Ύμνου εις την Ελευθερία ενώ στην τελευταία ωδή ακούγεται η γνωστή και χαρακτηριστική μελωδία του ελληνικού εθνικού ύμνου.
Ο Βαφτιστικός του Θεόφραστου Σακελλαρίδη
Το έργο θα παρουσιαστεί σε συναυλιακή μορφή, “κοντσερτάντε”, με ένα υπέροχο κουαρτέτο λυρικών τραγουδιστών, ερμηνεύοντας άριες και ντουέτα της μεταξύ των οποίων οι μεγάλες επιτυχίες «Στο στόμα», «Η
καρδιά μου πονεί για σας» και το εμβληματικό πολεμικό εμβατήριο «Ψηλά στο μέτωπο»! Το δημοφιλές έργο,
επηρεασμένο από την βιεννέζικη οπερέτα, συνταιριάζει τη λεπτή ανώδυνη σάτιρα και τα επίκαιρα θέματα
με μια μουσική κατ’ εξοχήν ρομαντική, συχνά χρωματισμένη από ανατολίτικα μοτίβα μεταφέροντας την
χαρούμενη και ερωτική ατμόσφαιρα της αθηναϊκής «Μπελ Επόκ». Βιεννέζικα βαλς, πόλκες, μαζούρκες και
ταγκό στροβιλίζονται σε ήχο ελληνικό.
Τους ρόλους ερμηνεύουν: Βιβίκα, Μίνα Πολυχρόνου, Kική, Μαρία Κατσούρα, Xαρμίδης, Αντώνης Κορωναίος, Ζαχαρούλης / Συνταγματάρχης, Νίκος Καραγκιαούρης. Αφηγητής: Λευτέρης Ελευθερίου, Ενορχήστρωση: Samy Elgazzar
Ηχοληψία: Μιχάλης Συγλέτος, Κώστας Γιαννακόπουλος. Διεύθυνση Παραγωγής: Βασίλης Δραμουντάνης, Σωτηρία
Σβώλη. Φωτογραφίες: Λευτέρης Σαμοθράκης, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ - Μουσική Διεύθυνση:
Γιώργος Αραβίδης.
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙς

01 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

Κώστας Χατζής
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Ο αγαπημένος και διαχρονικός
καλλιτέχνης που σφράγισε μια
ολόκληρη εποχή έρχεται κι αυτό
το καλοκαίρι να μας ταξιδέψει
με τις μελωδίες και τα υπέροχα
τραγούδια του.
Μάς προσκαλεί σ’ ένα μοναδικό
μουσικό ταξίδι στο χρόνο και
υπόσχεται πως με τη λυρικότητα και την ευαισθησία των στίχων αλλά και τις μελωδίες των
τραγουδιών του θα μας θυμίσει
ποιοι είμαστε και πώς να ονειρευόμαστε βλέποντας την …γη
σαν ζωγραφιά από ψηλά!
Η αλληλεπίδραση του με το κοινό που τον αγαπά και τον ακολουθεί σε κάθε του εμφάνιση,
τον καθιστούν μοναδικό στο
είδος του. Μ’ αυτήν την ιδιαίτερη «βραχνάδα» της φωνής του,
υπηρετεί πιστά με τον διεισδυτικό του λόγο το κοινωνικό
τραγούδι για περισσότερες από
τέσσερις δεκαετίες. Ο Κώστας Χατζής ξυπνάει γλυκές θύμησες από άλλες ωραίες εποχές. Είναι μια ιδιαίτερη
περίπτωση στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Με την κιθάρα και την ιδιότυπη φωνή του ήταν ουσιαστικά ο πρώτος που τραγούδησε μπαλάντες με κοινωνικό περιεχόμενο. Πολλά τραγούδια του έχουν μείνει κλασικά όπως «Απ’ τ’ αεροπλάνο», «Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά…», «Ο Στρατής», «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει»,
«Δε βαριέσαι αδερφέ», «Κι ύστερα», «Η αγάπη όλα τα υπομένει» και τόσα άλλα!
Μαζί του τραγουδούν η Μαρία Αλεξίου και η Ντανιέλα Χατζή.
Την ορχήστρα διευθύνει ο Μαέστρος, Γιώργος Παγιάτης.

ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙς

03 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

21:00

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Θέατρο Β. Τσάγκλος

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Το Cabare των λέξεων
του Ματέι Βισνιέκ

δημοτικό

θέατρο
μαραθώνα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
(απόσπασμα από τον Αποχαιρετισμό στην ποίηση)
Δεν την αγάπησα μέχρι τέλους, πλην όμως χωρίσαμε
ωραία. Όταν ένιωσα πως δεν μπορούσα πια να της τα
δίνω όλα, της ζήτησα συγγνώμη κι εκείνη έδειξε κατανόηση.
Μετάφραση: Έρση Βασιλικιώτη, Σκηνοθεσία: Νίκος Γκεσούλης, Μουσική: Γιώργος Βαρσαμάκης, Κοστούμια: Ματίνα
Γεωργά, Σκηνικό: Ματίνα Γεωργά-Δημήτρης Παπαστάμος,
Φωτισμοί: Κώστας Αγγέλου, Αφίσα: Δημήτρης Παπαστάμος.
Παίζουν: Βασίλης Γεραμάνης, Γιώτα Γκικοπούλου, Αλεξάνδρα
Ιωάννου, Λιάνα Κάτσα, Μαρία Κοντοθόδωρα, Νόνα Κοντοθόδωρα, Στεφανία Κωσταρέλου, Ευπραξία Μπελτοβά, Λάμπρος
Πανόπουλος, Γιάννης Παππάς, Κων/νος Σκούντζος, Χάιδω
Σπανοπούλου, Ρωμύλος Τζενέτογλου, Πέρυ Τσέκλημα, Σωτηρία Τσέλιου-Παππά, Κλέλια Τσώνου, Χρήστος Φίλιππας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

03 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

Στρουμφάκια
Επιχείρηση Στρουμφίτα
ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Οι πιο αγαπημένοι χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων
σ’ όλο τον κόσμο ζωντανεύουν στην σκηνή σε μια ευχάριστη «οικογενειακή εμπειρία». Είναι εκπληκτική η
μεταφορά του κινουμένου σχεδίου, σε μια θεατρική
παραγωγή που μας φέρνει τόσο ρεαλιστικά την μαγεία
του Στρουμφοχωριού για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Μια παράσταση που θα δημιουργήσει ενθουσιασμό,
ευφορία, χαρά και χαμόγελα στα παιδιά που τόσο το
έχουν ανάγκη και θα προσφέρει μια σειρά από θετικά
μηνύματα για την φιλία, το περιβάλλον και την ενθάρρυνση του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας.
Σκηνοθεσία: Νίκος Λημνιός, Κείμενο: Νίκος Λημνιός , Αντώνης Ζιώγας, Μουσική: Νίκη Γρανά, Χορογραφίες: Μίκα Στεφανάκη, Φωτισμοί: Κωνσταντίνος Τζηλίνης, Επιμέλεια μαγικών: Costa Funtastico.
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 12€, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 10€

08 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΣΚΗΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΠΕΜΠΤΗ

21:00

Η χειραφέτησις

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

του Γεώργιου Σουρή

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Στο έργο αυτό, οι γυναίκες διεκδικούσαν πολιτικά δικαιώματα. Αρχικά τα δύο φύλα χωρίστηκαν και έφτιαξαν δικές τους κοινωνίες, αλλά ένιωθαν αμοιβαία τόσο
πολύ την έλλειψη το ένα τού άλλου, ώστε ενώθηκαν
ξανά με υποχώρηση των γυναικών.
Σκηνοθεσία: Νίκος Γκεσούλης, Μουσική-Τραγούδια χορικών: Γιάννης Ψειμάδας, Ενορχήστρωση, ηχογράφηση:
Livellula Studio 2021, Φωνητικά: Ιωάννα Αντωνίου, Φώτα:
Kώστας Αγγέλου, Σκηνικά-Κοστούμια: Τίνα Βασιλοπούλου.
Παίζουν: Αναστασία Aποστόλου, Μαρίνα Αντωνίου, Τίνα
Βασιλοπούλου, Ελένη Δήμου, Μαρία Καραβά, Ελπίδα Κοτρόγιαννου, Γιώργος Λέπουρης, Εύη Μασιάλα, Δημήτρης Μυλωνάς, Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, Λάμπρος Πανόπουλος, Κατερίνα Σκόρδη-Τσούρα, Αναστασία Τουρκαντώνη, Δημήτρης
Τσαόπουλος, Γιάννης Τσαόπουλος, Όλγα Φωτίου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

δημοτικό

θέατρο
μαραθώνα

11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

21:00

ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Θέατρο Παλιά Βρύση

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

1820, Η πραγματική Ιστορία
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Η εφηβική ομάδα Βαρνάβα θα σας παρουσιάσει την
πραγματική ιστορία της ένδοξης επανάστασης του
1821 που λίγοι ξέρουν... Μια ιστορία που κάποιοι υποψιάζονται... Μια ιστορία που «ίσως» πολλοί αγνοούν,
μια ιστορία που όμως «αρκετοί» είναι σίγουροι... Σας
μπερδέψαμε;;;; Ελάτε να μάθετε λοιπόν την αλήθεια...
Συγγραφή Έργου-Σκηνοθεσία: Βιβή Νικολακοπούλου, Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαριάννα Καλούτσα, Εικαστική επιμέλεια
- Σχεδιασμός Αφίσας και καμβάδων: Βαγγέλης Καφίρης
Μουσική Επιμέλεια: Θοδωρής Ντάρμας, Σκηνικά: ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ,
Κοστούμια: η οΜάΔα. Παίζουν: Δημήτρης Αδάμης, Γεωργία
Βλάχου, Φωτεινή Βλάχου, Μαρία - Μαρίνα Γεωργίου, Αργυρώ
Ετζόγλου, Κατερίνα Καφίρη, Ελιάνα Κόλα , Σπύρος Λιοδάκης,
Άννα Πολύζου, Γιάννης Τσαόπουλος.
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΡΗΤΩΝ - ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΩΝ - ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
Μ Α ΡΑΘΩ Ν Α

«Μνήμες παράδοσης»

Τέσσερις γυναίκες θυμούνται
και αφηγούνται
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Συμμετέχουν:
Ζώη Γεωργία, Καραχάλιου Ανθή, Κοντοθόδωρα Νόνα,
Πανταζή Βαγγελιώ, Τσέλιου-Παππά Σωτηρία.
• Χορευτικό Συλλόγου Κρητών Νέας Μάκρης Μαραθώνα, Χοροδιδάσκαλος: Κωσταρέλου Κατερίνα
• Χορευτικό Συλλόγου Ρουμελιωτών Βορειοανατολικής Αττικής, Χοροδιδάσκαλος: Σακελλάρη Νάνσυ
• Χορευτικό Συλλόγου Καρδιτσιωτών Αττικής με
έδρα τον Μαραθώνα, Χοροδιδάσκαλος: Σακελλάρη
Νάνσυ
• Χορευτικό Αδελφότητας Ηπειρωτών Νέας
Μάκρης, Μαραθώνα, Ραφήνας, Χοροδιδάσκαλος:
Ζέκης Νίκος
Την εκδήλωση θα καλύψουν ζωντανά οι ορχήστρες:
Δημοτικής παραδοσιακής μουσικής: Τασούλας
Θοδωρής - κλαρίνο, Κόττορος Μανώλης - βιολί, Μήτσιος Κώστας - λαούτο, Παππάς Ανδρέας - κρουστά,
Φιλιππίδη Λευκοθέα - τραγούδι.
Κρητικής παραδοσιακής μουσικής: Κοζωνάκης
Ευθύμης - λύρα, τραγούδι, Κοζωνάκης Μιχάλης - λαούτο, τραγούδι: Κοζωνάκη Φαίδρα - ταμπουρά, τραγούδι, Τζαρδής Λυκούργος - κρουστά, Κωνσταντάκης
Γιώργος - λαούτο.
Επιμέλεια κειμένων: Βασίλης Γιαννόπουλος,
Σκηνοθεσία: Κώστας Μαζάνης.

ΕΙΣΟΔΟΣ Με προσκλήσεις
Πληροφορίες στο γραφείο του κάθε σύλλογου
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13 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

Λαϊκή Ορχήστρα

«Μίκης Θεοδωράκης»
Αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Με τους Βασίλη Λέκκα, τον Παναγιώτη Πετράκη
και την Σαββέρια Μαργιολά
Ο μουσικός κόσμος του Μίκη Θεοδωράκη είναι άρρηκτα
δεμένος με την ποίηση. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα δηλώσει πως με τη μουσική του επιδίωκε πάντα να υπηρετεί τον ποιητικό λόγο. Υπάρχουν ποιητικά έργα που
δεν μπορούμε πια να τα διαβάσουμε δίχως να αναδυθεί
αβίαστα εντός μας και να κυλήσει γρήγορα από το νου
στα χείλη η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη έτσι που
αυτός ο τόπος συνάντησης να γίνεται θεμέλιος λίθος
της συλλογικής μας μνήμης και αυτογνωσίας.
Ρίτσος, Σεφέρης, Ελύτης, Αναγνωστάκης, Καρυωτάκης, Γκάτσος, Γ. Θεοδωράκης, Ρ. Χατζιδάκι, Τριπολίτης,
Κατσαρός, Καβάφης, Σολωμός, Σικελιανός, Καμπανέλλης, Καρατζάς, Λόρκα, Νερούδα... Όμως, μιλώντας για
όλα αυτά, συχνά λησμονούμε πως στο θεοδωρακικό
μουσικό σύμπαν υπάρχουν σπουδαία έργα σε ποίηση
του ίδιου του δημιουργού. Και μάλιστα, πρόκειται στην
πλειοψηφία τους για έργα κομβικά.  
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με την Ανεξάρτητη Λαϊκή
Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» αφιερωμένο στα πιο
αγαπημένα και γνωστά λαϊκά αλλά και λυρικά τραγούδια του συνθέτη.  Η Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» ιδρύθηκε πριν από 24 χρόνια από
μουσικούς – συνεργάτες του Μίκη Θεοδωράκη, γνώστες του έργου του. Σήμερα απαρτίζεται από 10 καταξιωμένους μουσικούς με τον Θανάση Βασιλά μουσική
επιμέλεια, και συνεργάζεται με τραγουδιστές αναγνωρισμένης καλλιτεχνικής αξίας.
Μουσικοί: Θανάσης Βασιλάς, μπουζούκι, κορυφαίος, Γιάννης Ματσούκας, μπουζούκι, Δημήτρης Ανδρεάδης, πιάνο,
Ξενοφών Συμβουλίδης, πνευστά, Παντελής Ντζιάλας, κιθάρα, Αρτέμης Σαμαράς, βιολί, βιόλα, Λευτέρης Γρίβας,
ακορντεόν, Θεόδωρος Κουέλης, μπάσο, Νίκος Σκομόπουλος,
ντραμς, Στέφανος Θεοδωράκης - Παπαγγελίδης, κρουστά,
Μιχάλης Αλεξάκης, ηχοληψία, Σάκης Καρασαρίνης, ηχοληψία, Βασίλης Αζίσης, χειριστής προβολικών. Μουσική
Επιμέλεια: Θανάσης Βασιλάς. Καλλιτεχνικός Διευθυντής:
Μαργαρίτα Θεοδωράκη.

ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙς

15 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΣΚΗΝΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Το δωμάτιο με τους μανδαρίνους
του Ρομπέρ Τομά

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Μέσα σ’ ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, διακοσμημένο με
κινέζικο ύφος, ξετυλίγεται ένας απίθανος κόσμος χαρακτήρων και καταστάσεων. Σε πέντε αυτοτελείς ιστορίες
αποκαλύπτεται ένα ολόκληρο κοινωνικό πανόραμα, άνθρωποι που μοιάζουν ανύπαρκτοι κι όμως είναι τόσο
αληθινοί! Πόσο... τέρας θα μπορούσε να είναι μία μαμά;
Η επαρχιώτισσα κληρονόμος είναι όντως αφελής ή μήπως κάτι κρύβει; Ποιο είναι τελικά το τρίτο πρόσωπο σε
αυτό το ζευγάρι; Τέτοια ερωτήματα θα απασχολήσουν
το κοινό μέσα από έντονες στιγμές γέλιου που προκαλούν οι καταστάσεις που κινούται από την ιλαροτραγωδία μέχρι την παρωδία. Ένα έργο ευχάριστο, διασκεδαστικό, με σύγχρονα, κοινωνικά επίκαιρα, μηνύματα.
Μετάφραση-Διασκευή-Σκηνοθεσία: Στέλλα Κωστοπούλου,
Βοηθοί σκηνοθέτη: Γεωργία Φάκη, Νικολία Βουκελάτου,
Μουσική: Γιάννης Ψειμάδας, Σκηνικά: Γιώργος Κωστόπουλος, Δημήτρης Κωστόπουλος, Κοστούμια: Ο θίασος, Επιμέλεια προγράμματος: Φανή Προκοπίου. Παίζουν: Τίνα
Βασιλοπούλου, Σπύρος Βουκελάτος, Νικολία Βουκελάτου,
Γεωργία Δόριζα, Αγγελική Θέμελη, Ελένη Κάζδαγλη, Γιώργος
Κωστόπουλος, Γιώργος Λέπουρης, Δωροθέα Μιχαλοπούλου,
Κατερίνα Σκόρδη-Τσούρα, Γιάννης Τεβεκέλης, Αναστασία
Τσώκου, Γεωργία Φάκη.
δημοτικό

θέατρο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

μαραθώνα

16 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

1820, Η πραγματική Ιστορία
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Η εφηβική ομάδα Βαρνάβα θα σας παρουσιάσει την
πραγματική ιστορία της ένδοξης επανάστασης του
1821 που λίγοι ξέρουν... Μια ιστορία που κάποιοι υποψιάζονται... Μια ιστορία που «ίσως» πολλοί αγνοούν,
μια ιστορία που όμως «αρκετοί» είναι σίγουροι... Σας
μπερδέψαμε;;;; Ελάτε να μάθετε λοιπόν την αλήθεια...
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

17 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Λαϊκή Ορχήστρα
«Α. Μπιθικωτση»

21:00

Η Μεγάλη Συνάντηση

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Παραλία

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ - ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ
Η Άννα Μπιθικώτση μας ξαναθυμίζει και «επανασυστήνει» τις θρυλικές φωνές των Γρηγόρη Μπιθικώτση,
Στέλιου Καζαντζίδη και Βίκυς Μοσχολιού, μέσα από τη
συναυλία της «Μεγάλης Συνάντησης», με καταξιωμένους μουσικούς και τραγουδιστές, που προσεγγίζουν
με τον απαιτούμενο σεβασμό την τριάδα αυτή των κορυφαίων φωνών, σαν δείγματα της πολιτισμικής μας
κληρονομιάς.
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:
Άννα Μπιθικώτση
Ηλίας Κλωναρίδης
Θεοδοσία Στίγκα
Σωτήρης Δογάνης
και η Λαϊκή Ορχήστρα
“Α. Μπιθικωτση” υπό τη διεύθυνση
του μαέστρου Νίκου Στρατηγού

ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
14

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

18 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

Ο Κήπος

του Bruce Gooch
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Η παράσταση που θυμίζει στους θεατές με τον πιο συγκινητικό τρόπο τη δύναμη της αγάπης. Πόσο βαθιά
μπορεί να είναι η ανάγκη του ανθρώπου για αγάπη,
για συντροφικότητα, για πλήρη αποδοχή; Μπορούν
δύο φαινομενικά αντίθετες προσωπικότητες να βρουν
ο ένας στον άλλο το πρόσωπο που έψαχναν σε όλη
τους τη ζωή; Τις απαντήσεις δίνουν επί σκηνής σε μια
συγκλονιστική ερμηνεία ο Στέλιος Μάινας και η Κάτια
Σπερελάκη. Το έργο μιλάει για μνήμες και εμπειρίες που
παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή του καθενός.
Μετάφραση: Κάτια Σπερελάκη, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μυλωνάς, Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης, Σκηνικά-Κοστούμια:
Λήδα Σπερελάκη - Αγγελική Αθανασιάδου, Βοηθός Σκηνοθέτη: Βίκη Παναγιωτοπούλου, B΄ Βοηθός Σκηνοθέτη: Xρήστος
Καρανικόλας, Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας, Επιμέλεια Κίνησης και Χορογραφίες: Χρυσηίς Λιατζιβίρη., Παίζουν: Στέλιος Μάινας, Κάτια Σπερελάκη.

ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 15€, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 12€

20 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

21 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ

21:00

ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Θέατρο Παλιά Βρύση

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Το Cabare των λέξεων
του Ματέι Βισνιέκ

δημοτικό

θέατρο
μαραθώνα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
(απόσπασμα από τον Αποχαιρετισμό στην ποίηση)
Θεέ μου, όταν σκέφτομαι πόσο την αγάπησα…είκοσι ολόκληρα χρόνια την αγάπησα. Από παιδί την αγάπησα, από
τότε που έντεκα χρονών, πρωτοδημοσίευσα ένα ποίημα
σε ένα μαθητικό περιοδικό στη γενέτειρά μου. Τρελά την
αγάπησα, μέρα –νύχτα, χρόνια και χρόνια. Μ’αυτήν στο
νου κοιμόμουνα, κάθε γραμμένη λέξη με πονούσε… Κι
ακόμη πιο πολύ με πονούσε κάθε ολοκληρωμένο ποίημα,
γιατί δεν άλλαζε ακαριαία και ριζικά τον ρου της ιστορίας
και την όψη του σύμπαντος, όπως έπρεπε, θαρρούσα, να
συμβαίνει με την ποίηση.
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

21 ΙΟΥΛΙΟΥ

Καραγκιόζης

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

20:00

Τα θέματα των έργων είναι συνήθως σατιρικά, προκαλώντας γέλιο στους θεατές ενώ πολλές φορές αναφέρονται
σε πραγματικά και σύγχρονα ζητήματα που ενδιαφέρουν
τον κόσμο, με κεντρικό ήρωα τον Καραγκιόζη.

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 6€

22 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΣΚΗΝΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ

21:00

Το δωμάτιο με τους μανδαρίνους

ΒΑΡΝΑΒΑΣ

του Ρομπέρ Τομά

Θέατρο Παλιά Βρύση

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Μέσα σ’ ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, διακοσμημένο με
κινέζικο ύφος, ξετυλίγεται ένας απίθανος κόσμος χαρακτήρων και καταστάσεων. Σε πέντε αυτοτελείς ιστορίες
αποκαλύπτεται ένα ολόκληρο κοινωνικό πανόραμα, άνθρωποι που μοιάζουν ανύπαρκτοι κι όμως είναι τόσο
αληθινοί! Πόσο... τέρας θα μπορούσε να είναι μία μαμά;
Η επαρχιώτισσα κληρονόμος είναι όντως αφελής ή μήπως κάτι κρύβει; Ποιο είναι τελικά το τρίτο πρόσωπο σε
αυτό το ζευγάρι; Τέτοια ερωτήματα θα απασχολήσουν
το κοινό μέσα από έντονες στιγμές γέλιου που προκαλούν οι καταστάσεις που κινούται από την ιλαροτραγωδία μέχρι την παρωδία. Ένα έργο ευχάριστο, διασκεδαστικό, με σύγχρονα, κοινωνικά επίκαιρα, μηνύματα.

δημοτικό

θέατρο

Μετάφραση-Διασκευή-Σκηνοθεσία: Στέλλα Κωστοπούλου,
Βοηθοί σκηνοθέτη: Γεωργία Φάκη, Νικολία Βουκελάτου,
Μουσική: Γιάννης Ψειμάδας, Σκηνικά: Γιώργος Κωστόπουλος, Δημήτρης Κωστόπουλος, Κοστούμια: Ο θίασος, Επιμέλεια προγράμματος: Φανή Προκοπίου. Παίζουν: Τίνα
Βασιλοπούλου, Σπύρος Βουκελάτος, Νικολία Βουκελάτου,
Γεωργία Δόριζα, Αγγελική Θέμελη, Ελένη Κάζδαγλη, Γιώργος
Κωστόπουλος, Γιώργος Λέπουρης, Δωροθέα Μιχαλοπούλου,
Κατερίνα Σκόρδη-Τσούρα, Γιάννης Τεβεκέλης, Αναστασία
Τσώκου, Γεωργία Φάκη.

μαραθώνα
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

22 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

«Εις μνή μιν…»
Ο γιος μου Νικόλαος Μάντζαρος
της Χρύσας Σπηλιώτη
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Ο θεατρικός μονόλογος «Ο γιος μου Νικόλαος Μάντζαρος» αποτελεί το
κύκνειο άσμα της ηθοποιού και θεατρικής συγγραφέα Χρύσας Σπηλιώτη,
που έχασε τη ζωή της στην καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι το 2018.
Η Χρύσα Σπηλιώτη διακρίθηκε κυρίως για τα θεατρικά της έργα, που
ανέβηκαν σε ελληνικές και διεθνείς σκηνές και μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες του κόσμου. Ο θεατρικός μονόλογος φωτίζει τις άγνωστες
πτυχές του συνθέτη του Εθνικού μας ύμνου, Νικόλαου Μάντζαρου. Μέσα
από τα μάτια της κεντρικής ηρωίδας, της μητέρας του συνθέτη, της Ρεγγίνας Τουρίνι Μάντζαρου, ζωντανεύει μια ολόκληρη εποχή και ο θεατής
μεταφέρεται στην Κέρκυρα του 18ου και κυρίως του 19ου αιώνα. Το κείμενο, με άρτια αισθητική αποτελεί μία καντάτα για την αιώνια γυναίκα,
μάνα, αδερφή, σύζυγο, ερωμένη και έναν ύμνο στον ασταμάτητο αγώνα
της να κερδίσει τη δική της ελευθερία.
Μια παράσταση με παθιασμένες νότες μα συνάμα τρυφερή, ανάερη,
με χιούμορ που υμνεί τελικά τη χαρά και το γλέντι της ζωής παρά το
στρίμωγμα του βίου των ηρώων της. Ο μονόλογος «Ο γιος μου Νικόλαος
Μάντζαρος» εγκρίθηκε από την ΕΡΤ ΑΕ, στο πλαίσιο του «Θέατρου στο
Ραδιόφωνο» και σύντομα θα μεταδοθεί από το Δεύτερο και το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ. Αυτή τη φορά, η καταξιωμένη ηθοποιός Άννα Φόνσου,
υποδύεται τον ρόλο της ηρωίδας Ρεγγίνας Μάντζαρου ενώ τη σκηνοθεσία
υπογράφει και πάλι ο Αυγουστίνος Ρεμούνδος.

ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

17

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙς

24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

21:00

ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Θέατρο Παλιά Βρύση

ης

Ταξιδεύοντας με μια αγκαλιά τραγούδια
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Μαζί τους οι:
Δημήτρης Σαβαΐδης & Αγγελική Αποστολοπούλου

α

ος

Γιώργος Υδραίος
Μαρία Σουλτάτου

Τραγουδώντας τον έρωτα και την αγάπη σε μια δίωρη
μουσική παράσταση σε στίχους και μουσική των μεγαλύτερων ποιητών και συνθετών. Στη Συναυλία μας θα
αφιερώσουμε τραγούδια από τη μουσική μας παράδοση, για τα 200 χρόνια της απελευθέρωσης της Ελλάδας
από τους Τούρκους.

Γιώργος Υδραίος

Πλήκτρα-Πιάνο: Σπύρος Παγιάτης
Μπουζούκι: Δημήτρης Σαβαΐδης
Μπάσο: Ισίδωρος
Ηλεκτρική & Ακουστική Κιθάρα: Στέλιος Καρύδας
Ντράμς-Τύμπανα: Νίκος Καρνάβας

Μαρία Σουλτάτου

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Μαρία Σουλτάτου
Δημήτρης Σαβαΐδης

24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

21:00

Αγγελική Αποστολοπούλου

Αντιγόνη του Σοφοκλή
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΒΑΡΝΑΒΑΣΣυναυλία Η τραγωδία ξεκινά την αυγή μετά τη νίκη των Θηβαίων.

Θέατρο Παλιά βρύση

Ο Κρέοντας έχει αναλάβει τώρα την εξουσία. Ως στενότερος συγγενής των γιων του Οιδίποδα. Διατάζει να
μείνει άταφος ο Πολυνείκης ως προδότης της πατρίδας
του. Ορίζει ποινή θανάτου εναντίον οποιουδήποτε παραβάτη της διαταγής του. Η Αντιγόνη εξεγείρεται εναντίον της σκληρής προσταγής, που καταστρατηγεί τους
άγραφους νόμους που προστατεύουν τους νεκρούς και
προσβάλλει το ιερό αίσθημα της αδελφικής αγάπης.
Αψηφώντας τον κίνδυνο επιχειρεί να θάψει τον αδελφό
της..

Ταξιδεύοντας με μια αγκαλιά τραγούδια

Αγγελική Αποστολοπούλου

υναυλία

ε μια αγκαλιά τραγούδια

Μετάφραση: Παναγιώτα Πανταζή, Σκηνοθεσία - Σκηνικό:
Θέμης Μουμουλίδης, Συνεργάτης σκηνοθέτης: Μάνος Καρατζόγιαννης, Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκόρου, Μουσική:
Σταύρος Γασπαράτος, Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος. Παίζουν: Θανάσης Παπαγεωργίου, Χριστίνα Φαμέλη-Χειλά, Ντόρα Μακρυγιάννη, Δημήτρης Σαμόλης, Μάνος Καρατζόγιαννης
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 17€, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 14€

25 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ

21:00

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Θέατρο Β. Τσάγκλος

28 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Το Cabare των λέξεων
του Ματέι Βισνιέκ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΕΝΤΕΧΝΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ

«Μάνος Ελευθερίου»

Αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Θα παρουσιαστούν ποιήματα του Μάνου Ελευθερίου που έχουν μελοποιήσει μεγάλοι Έλληνες συνθέτες
όπως Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Γιάννης Σπανός, Ηλίας Ανδριόπουλος, Θάνος Μικρούτσικος
Γιάννης Μαρκόπουλος, Σταύρος Ξαρχάκος, Σταύρος Κουγιουμτζής, Χρήστος Νικολόπουλος, Δήμος Μούτσης
και άλλοι και έχουν καταξιωθεί και γίνει γνωστά στο ευρύ κοινό.
Σύνθεση ορχήστρας: Γιάννης Κατσαρής πιάνο - πλήκτρα, Γιώργος Πολίτης - ηλεκτρικό μπάσο, Γιάννης
Κουκουσέλης - ακουστική κιθάρα, Θοδωρής Αντωνίου - ακουστική κιθάρα, Βασίλης Μαντόγλου - μπουζούκι, Χρήστος Μανωλόπουλος - τύμπανα, Γιώργος Γκαβογιάννης - κρουστά, Εφη Τσιρίγκα - τσέλο
Δημήτρης Μαντόγλου - βιολί.
Ερμηνεύουν: Τζίνα Καλομοίρη, Παύλος Καρποδίνης, Κική Γιαμπουρά, Θανάσης Παπαβασιλείου, Θοδωρής
Αντωνίου.
Guest συμμετοχή: Γιολάντα Δαναού με συνοδεία στο πιάνο του Γιάννη Ανδρακάκου.
Διεύθυνση ορχήστρας - Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Γκαβογιάννης.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
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28 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ

21:00

ΚΑΛΕΝΤΖΙ

Πέτρινο Θέατρο

29 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΣΚΗΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ

Η χειραφέτησις του Γεώργιου Σουρή
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο Πέτρος και ο λύκος
του Σεργκέι Προκόφιεφ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
σε απόδοση - σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη
με τον Ρένο Χαραλαμπίδη
Το διασημότερο μουσικό παραμύθι όλων των εποχών
σε καλοκαιρινή περιοδεία ανά την Ελλάδα. Πρόκειται
για μια θεατρική προσέγγιση του παραμυθιού, με στοιχεία χοροκίνησης, τραγουδιών βασισμένα στις κλασικές μελωδίες του συνθέτη, διαδραστικό παιχνίδι και
θέατρο σκιών, που στόχο έχει την καλύτερη πρόσληψη
της μουσικής και των μουσικών οργάνων, από τα παιδιά
μέσω της θεατρικής παράστασης.
ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 10€, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 8€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΣΚΗΝΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

21:00

Το δωμάτιο με τους μανδαρίνους

30 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Θέατρο Β. Τσάγκλος

του Ρομπέρ Τομά

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Καραγκιόζης

30 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

θίασοσ σκιών «Ο Αιτωλός»
Τα θέματα των έργων είναι συνήθως σατιρικά, προκαλώντας γέλιο στους θεατές ενώ πολλές φορές αναφέρονται
σε πραγματικά και σύγχρονα ζητήματα που ενδιαφέρουν
τον κόσμο, με κεντρικό ήρωα τον Καραγκιόζη.

Σχολείο
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

31 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

«ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
Οι μούσες που αγάπησα»
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ο Γρηγόρης Βαλτινός στον ρόλο του
Μεγάλου Εθνικού Ποιητή Κ. ΠΑΛΑΜΑ
ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Γρηγόρης Βαλτινός «συναντιέται» με τον Κωστή Παλαμά, που ήταν ο θεμελιωτής της ποίησης μετά το 1821
στα χρόνια που η Ελλάδα προσπαθούσε να δηλώσει την
εθνική, πολιτιστική της ταυτότητα ως νεοσύστατο κράτος και που με το έργο του σηματοδότησε την Ποίηση
στην πορεία των 200 χρόνων του ελληνικού κράτους.
Με τη δική του ευρηματική σκηνοθετική ματιά αναδεικνύει τη δύναμη και τις αδυναμίες του ποιητή στην πάλη
του με τον χρόνο και την απώλεια καθώς και τη σχέση
του με τη Γυναίκα και τον Έρωτα που αποτέλεσε ένα από
τα κυρίαρχα θέματα της ποίησής του.
Μια παράσταση όπου ο ποιητής αφηγείται ο ίδιος τη ζωή
του. Μιλά για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τις ποιητικές του ανησυχίες, τον γάμο του, τα μεγάλα ποιητικά
του αριστουργήματα, τον θάνατο του παιδιού του, τον
αγώνα του για τον δημοτικισμό, για τις γυναίκες-μούσες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή του και επηρέασαν το έργο του και κυρίως για τη μοναδική μούσα
που δεν τον πρόδωσε ποτέ, την Ελλάδα του. Μαζί του
εφτά γυναίκες (ηθοποιοί και μουσικοί) ενσαρκώνουν
τη γυναίκα «Μούσα», που, χαρίζοντας την έμπνευση
στον ποιητή, του συμπαραστάθηκε στον διαρκή αγώνα
του με τη φθορά, τον μαρασμό και τον θάνατο.
Το κείμενο και η μουσική της παράστασης αποτυπώνονται σε ένα μουσικό cd, με ερμηνευτές τον Γρηγόρη
Βαλτινό και την Έλενα Λεώνη. Το βιβλίο αλλά και το cd
κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ηδύφωνο, που θα διανέμονται και στη παράσταση.
Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Βαλτινός, Κείμενο: Μαρία Παναγιωτακοπούλου, Μουσική: Σάκης Παπαδημητρίου, Ενορχήστρωση: Άσπα Παπαδημητρίου, Χορογραφίες: Ευγενία Λιάκου.
Παίζουν: Γρηγόρης Βαλτινός, Αγγελική Πέτκου, Ευγενία Λιάκου. Τα τραγούδια ερμηνεύει η Έλενα Λεώνη. Μουσικοί:
Πιάνο: Ιώ Κυριακίδου, Βιολί: Αριέτα Σαϊτά, Τσέλο: Στέλλα Τέμπρελη, Φλάουτο: Βικτώρια Κυριακίδου, Άρπα: Έλενα Λεώνη.

ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΕΙΣΟΔΟΣ
ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙς

01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

Μάγια η μέλισσα
ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Η «Μάγια η μέλισσα», που κέρδισε τις καρδιές των
μικρών της φίλων σε όλες τις χώρες όπου παρουσιάστηκε, είναι ιδανική για όλους εμάς που κρατάμε τα
τραγούδια και τις σκανταλιές της ακόμα στις καρδιές
μας. Μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία στους κινηματογράφους της νέας της ταινίας και το λανσάρισμα των
νέων τηλεοπτικών της επεισοδίων, ήρθε η ώρα να επιστρέψει με τις νέες της περιπέτειες που εκτυλίσσονται
επί σκηνής με τα αυθεντικά κοστούμια των παραστάσεων του εξωτερικού.
Σκηνοθεσία: Βασιλική Κωνσταντοπούλου, Κείμενο: Βασιλική
Κωνσταντοπούλου, Νίκος Λημνιός, Αντώνης Ζιώγας, Μουσική: Νίκη Γρανά, Χάρης Γκατζόφλιας, Στίχοι τραγουδιών:
Αντώνης Ζιώγας, Βασιλική Κωνσταντινίδου, Φωτισμοί:
Τρύφωνας Κεχαγιάς, Χορογραφίες: Κωνσταντίνα Καστέλλου, Κατασκευή κοστουμιών: Ανδρεάνα Λιώρα, Σκηνικά:
Αλέξανδρος Παπαϊωακείμ, Επιμέλεια Μαγικών: Κώστας Παντελιάς. Παίζουν: Μελίνα Ατρείδου, Μάριος Ζαρδαβάς, Άννα
Μανούδη, Ανδρέας Παπαϊωάννου, Κική Τσαλίκη, μαζί τους οι
ακροβάτες Daniel Arrando, Ιωάννα Δημητριάδου.

ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 12€, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 10€

02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ

Sankara

21:00

Magic Inside

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

Εδώ η μαγεία αποκτά νόημα καθώς στο ‘’Magic Inside’’
όλα ακροβατούν ανάμεσα στον ρεαλισμό και στην
ψευδαίσθηση. Παρακολουθήστε απίστευτες στιγμές,
που κόβουν την ανάσα,που «κλέβουν» το μυαλό και
μιλούν στην ψυχή μας καθώς και άλλα πρωτότυπα και
απίστευτα tricks κόντρα στους νόμους της φυσικής και
της λογικής.
Ενας από τους σύγχρονους αλχημιστές της εποχής
μας,ο Σανκάρα,έρχεται για να μας χαρίσει μαγεία, χιούμορ αλλά και δυνατά συναισθήματα για μικρούς και
μεγάλους...μήν το χάσετε!
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 10€, ΠΑΙΔΙΚΟ 8€

03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

Η παγίδα του Ρομπέρ Τομά
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Ο Τομά δημιουργεί μοναδικό σκηνικό παιχνίδι συγκινήσεων και ανατροπών, που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Άνθρωπος του θέατρου, ηθοποιός κι ο ίδιος, στήνει μια σκηνική μηχανή, παίζοντας
με το «είναι» και το «φαίνεσθαι», την αλήθεια και το ψέμα, τη λογική και τη φαντασία. Υφαίνει, σαν μια
ευφάνταστη αράχνη, κωμικές και απρόβλεπτες καταστάσεις με έντονο το στοιχείο του μυστηρίου. Με άλλα
λόγια, δημιουργεί ένα ψυχολογικό δράμα που σε κάνει να γελάς και μια κωμωδία, που συχνά σε συγκινεί
μέχρι δακρύων.
Σε αυτή την τόσο γοητευτική και παράδοξη ισορροπία μεταξύ δυο θεατρικών κόσμων, στέκει και ο σημερινός σκηνοθετικός στόχος του ανεβάσματος. Θέλει να αναδείξει το τόσο διαφορετικό ύφος και τις μεθόδους,
που κάνουν το έργο αξιαγάπητο και αξεπέραστο στο χρόνο. Ο Τομά θέλει το κοινό απόλυτα συμμέτοχο στη
σκηνική του δημιουργία. Παρασύρει την πλατεία σε μια μοναδική μονομαχία και θέλει να συμμετέχει διαρκώς στον αγώνα για τη λύση του αινίγματος, που της βάζει. Δημιουργεί εντυπώσεις για να τις ανατρέψει
μετά. Μπλοφάρει ο συγγραφέας και φτιάχνει ένα συνεχές πάρε - δώσε με το
μυαλό και την ψυχή του θεατή - συμπαίχτη. Ξέρει να δημιουργεί συνεχώς
«θέατρο εν θεάτρω», έτσι που τίποτα να μην είναι αυτό που φαίνεται. Έτσι,
που όλα και όλοι να ’ναι διπλά. Οι αθώοι, ένοχοι, το δράμα, κωμωδία, η λογική, τρέλα και φαντασία.
Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος, Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας, Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα, Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη, Κοστούμια: Ντένη Βαχλιώτη, Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα. Παίζουν: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Γιώργος Κωνσταντίνου, Έφη Μουρίκη,
Μαρία Αντουλινάκη, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Τάκης Παπαματθαίου.
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 20€, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 15€

05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ

Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες

21:00

του Leonard Gershe

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

Πρόκειται για μια τρυφερή, ερωτική ιστορία που διαδραματίζεται σε μια εποχή που οι αντιλήψεις αλλάζουν
και ο κόσμος νιώθει απελευθερωμένος από τα πρέπει
- στην εποχή της χαράς και της ελευθερίας. Μέσω του
ευφυούς και διεισδυτικού του χιούμορ, ο Gershe προσεγγίζει όλα τα θέματα που απασχολούν τις ανθρώπινες σχέσεις διαχρονικά: το θάρρος απέναντι στην
ζωή, το πως αυτοπροσδιορίζεται κανείς απέναντι στις
ιδιαιτερότητες και τις φαινομενικές αδυναμίες του, την
δύναμη του έρωτα και την γενναία απόφαση να επιδιώξουμε την ευτυχία.
Διασκευή - Σκηνοθεσία: Ρέινα Εσκενάζυ. Σκηνικά - Κουστούμια: Γιώργος Λυντζέρης, Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου, Μουσική επιμέλεια: Σταμάτης Γιατράκος,
Βοηθός σκηνοθέτη: Ανδρομάχη Παπαδοπούλου. Παίζουν:
Αναστάσης Ροιλός, Εριεττα Μανούρη, Πέμυ Ζούμη.

ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 18€, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 15€

06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:00

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

Κεντρική Πλατεία

ΛΑΪΚΗ ΟΡΧΡΗΣΤΡΑ
ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Βρυωνίδης Θάνος:
πλήκτρα, φωνή
Διασάκος Δημήτρης:
κιθάρα, φωνή
Μανωλόπουλος Γιάννης:
μπουζούκι, φωνή
Παναγιώτου Νανά:
τραγούδι
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

21:00

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
Παραλία Τύμβου

Γεράσιμος
Ανδρεάτος
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ο Γ. Ανδρεάτος δεν χρειάζεται
ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς
έχει ξεχωρίσει στο χώρο για
την ιδιαίτερη φωνή του αλλά
και για τις αυστηρές και συνεπείς καλλιτεχνικά επιλογές του
και τις αναζητήσεις του.
Στις φετινές του εμφανίσεις έχει
ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις μεγάλες του επιτυχίες, τραγούδια που αγαπήθηκαν
πολύ από το κοινό και που
έγραψαν σπουδαίοι δημιουργοί
όπως ο Δημήτρης Παπαδημητρίου (Χρώμα δεν αλλάζουν
τα μάτια, Σκάκι), ο Βαγγέλης
Κορακάκης (Σκέψη της τρελής,
Πρώτο φθινόπωρο), ο Χρήστος
Νικολόπουλος (10 χρόνια στου
Μπακάκου), ο Μιχάλης Γκανάς,
ο Παντελής Θαλασσινός (Αχ
Φεγγάρι μου) και ο Δημήτρης
Παπαδόπουλος (Ψυχή που δεν
αμάρτησε ποτέ της δεν αγιάζει).
Συμπεριλαμβάνονται
επίσης
τραγούδια από το δίσκο του με
τα τραγούδια του Άκη Πάνου αλλά και της πρόσφατης δισκογραφικής του δουλειάς με τίτλο «Ψυχές Γενναίες».
Η Σαββέρια Μαργιολά έχει μια πολύ σημαντική πορεία στο τραγούδι με 4 προσωπικούς δίσκους και ένα
τραγούδι που έχει αγαπηθεί πολύ το «σε ποια θάλασσα αρμενίζεις». Θα ερμηνεύσει τραγούδια της προσωπικής
της δισκογραφίας και αγαπημένα λαϊκά.
Συμμετέχουν επίσης ο τραγουδοποιός Μάκης Ψαραδέλλης που υπογράφει ως στιχουργός τα περισσότερα
τραγούδια στον τελευταίο του δίσκο και η Σταυρούλα Εσαμπαλίδη, που ερμήνευσε στη ταινία «ΕΥΤΥΧΙΑ»
το Σμυρναίικό Μινόρε και συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια με τον Γεράσιμο.
Μαζί τους επίσης επί σκηνής: Βασίλης Παπαδόπουλος (μπουζούκι), Βαγγέλης Κονταράτος (κιθάρα), Νίκος
Σκομόπουλος (τύμπανα), Γιάννης Γρυπαίος (μπάσο), Δήμος Πολυμέρης (ακορντεόν) Ιάσων Κτενάς (Βιολί).

ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ

21:00

ΚΑΛΕΝΤΖΙ

Πέτρινο Θέατρο

09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΣΚΗΝΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Το δωμάτιο με τους μανδαρίνους
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Καλησπέρα σας κυρία Μπέμπα
του Ντίνου Σπυρόπουλου
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Μια Κωμωδία βασισμένη στο νεοελληνικό όνειρο της
επιτυχίας.
Κτίζουν το μέλλον τους, που τους επιφυλάσσει ζωή χαρισάμενη, παίζοντας τυχερά παιχνίδια.
Η τύχη φαίνεται να είναι με το μέρος τους όταν τους
χαμογελά με το πρόσωπο της κυρίας Μπέμπας, μιας
πρόωρα συνταξιούχας και πρόωρα χήρας, δικαστικής
υπαλλήλου. Ένας έρωτας θα φουντώσει προκειμένου
να παιχτεί το μεγάλο στοίχημα. Η μεγάλη ζωή, τα όνειρα επενδύσεων, τα εκατομμύρια, η διαγραφή κάθε μιζέριας αποκτούν όνομα, «Κυρία Μπέμπα».
Η γοητεία και η καπατσοσύνη επιστρατεύονται για να
παρηγορήσουν την κυρία Μπέμπα. Το όνειρο γίνεται
πραγματικότητα. Μια λεωφόρος στρώνεται με πενηντάευρα… Ποιοι θα την περπατήσουν;
Η επένδυση στην κυρία Μπέμπα, είναι μια κωμωδία
που έχει το άρωμα της γνήσιας νεοελληνικής φάρσας,
με ήρωες τους αυθεντικούς και διαχρονικούς Έλληνες.
Η επένδυση στην κυρία Μπέμπα είναι το ομόλογο της
αγοράς που θα μας σώζει πάντα αφού εξαργυρώνεται
μόνο με το γέλιο.
Μουσική επιμέλεια - Σκηνοθεσία:
Ντίνος Σπυρόπουλος
Σκηνικό- Κοστούμια: Δέσποινα Βολίδη
Χορογραφίες: Γιούργκεν Κυριάκης
Φωτισμοί: Ηλίας Βακάκης
Παίζουν: Γιώργος Σουξές, Ιωάννης Απέργης
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 15€, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 10€

10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

Ο μάγος του Οζ του Φ. Λ. Μπάουμ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Μία ομάδα ετερόκλητων ταξιδευτών, με επικεφαλής τη
μικρή ΝΤΟΡΟΘΥ, τον ΑΧΥΡΕΝΙΟ, τον ΝΤΕΝΕΚΕΔΕΝΙΟ, και
το ΛΙΟΝΤΑΡΙ, αναζητά την αυτογνωσία και την πνευματική λύτρωση.
Οι Ήρωες της παράστασης ταξιδεύουν στη χώρα του ΟΖ
με στόχο να φτάσουν στην ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗ ΣΜΑΡΑΓΔΟΥΠΟΛΗ η οποία κατοικείται από τους ΠΟΛΥΦΑΓΑΚΙΔΕΣ.Οι
ταξιδευτές μέχρι να φτάσουν στον τελικό προορισμό
τους να συναντήσουν τον ΜΑΓΟ ΤΟΥ ΟΖ θα έρθουν
αντιμέτωποι με αρκετά εμπόδια... ένα από αυτά και της
ΚΑΚΙΑΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ, την οποία όμως θα ξεπεράσουν με
την παρουσία της ΚΑΛΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΓΚΛΙΝΤΑ!
Έτσι οι μικροί ταξιδευτές θα φτάσουν επιτέλους στο
ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΟΖ όπου εκεί...!
Σκηνοθεσία - Διασκευή: Γιώργος Φρατζεσκάκης, Μουσική:
Γιάννης Ζουγανέλης, Χορογραφίες: Φώτης Μεταξόπουλος,
Κοστούμια: Σήλια Δεμίρη, Σκηνικά: Παναγιώτης Χριστόπουλος.

ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 8€

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

Αφοί Μπαμπούλας
του Αλφρέντο Σανθόλ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Η «Μεγαλοψυχία» είναι μια κωμωδία που διηγείται
τους καβγάδες δύο αδελφών για το πατρικό σπίτι που
κληρονόμησαν, έναν χώρο γεμάτο αναμνήσεις από
την παιδική τους ηλικία, αλλά με ένα μειονέκτημα: από
μπροστά του περνά η εθνική οδός! Για την Γουάδα το
σπίτι είναι σημαντικότερο απ’ τον θόρυβο, ενώ για την
Τρίνη είναι πιο σημαντική η σιωπή από το σπίτι...
Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ, Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης, Σκηνικά: Αρετή Μουστάκα, Κοστούμια:
Χριστίνα Πανοπούλου, Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα.
Παίζουν: Αντιγόνη Ψυχράμη, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Ζήσης Ρούμπος, Αντώνης Κρόμπας, Δημήρης Μακαλιάς, Ελένη
Βαΐτσου.

27

ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 18€, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 15€
ευπαθείς ομάδες 12€

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Κεντρική Πλατεία

SMYRNA
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Η ορχήστρα Smyrna ήδη από το 2010 που συστάθηκε
έχει διαγράψει µια αξιοσηµείωτη πορεία στην Ελληνική
µουσική σκηνή. Πρόκειται για µια ορχήστρα ελληνικής
παραδοσιακής μουσικής αμιγώς γυναικεία αποτελούμενη από την Σταυρούλα Βλασοπούλου (τσέλο),
την Άντρια Ζήκου (κιθάρα), την Κάλια Καμπούρη
(κανονάκι, τραγούδι), την Ζωή Προοκοπίου (βιολί,
τραγούδι), την Πένυ Παπακωνσταντίνου (πολίτικο
λαούτο, κρουστά, τραγούδι) και την Άννα Λάκη στο
ακορντεόν.
Με σκοπούς και τραγούδια από τη Μικρά Ασία, την
Καππαδοκία, την Κωνσταντινούπολη, τη Θράκη, την
Μακεδονία, την Ήπειρο, το Αιγαίο αλλά και Σμυρνιών
συνθετών, θέλγουν το ακροατήριο και το παρασύρουν
να γλεντήσει σα µια µεγάλη παρέα.
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

Το Νυφικό κρεβάτι
του Γιαν Ντε Χάρτογκ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
σε διασκευή - απόδοση των
Αλέξανδρου Ρήγα - Δημήτρη Αποστόλου
Μια τρυφερή κωμωδία που παρουσιάζει έναν άντρα και
μια γυναίκα από την γνωριμία τους και την πρώτη νύχτα
του γάμου τους μέχρι και το τέλος της ζωής τους, με κέντρο πάντα το συζυγικό κρεβάτι. Το νυφικό κρεβάτι είναι
ένας ύμνος στη συντροφικότητα, ένας ύμνος στην αγάπη
και ένα σχόλιο κωμικό αλλά και συναισθηματικό πάνω
στον έγγαμο βίο. Το έργο προτρέπει τους ανθρώπους,
να κάνουν το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο, που είναι
ταυτόχρονα και το πιο απλό: Να μάθουν να αγαπιούνται…
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας, Βοηθ. σκηνοθέτη: Δημήτρης Αγοράς, Ενδυματολόγος: Ελένη Μπλέτσα, Πιάνο:
Αντώνης Παλαμάρης, Παίζουν: Πηνελόπη Αναστασοπούλου,
Ορέστης Τζιόβας.
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 15€, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 12€

18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ

20:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

Καραγκιόζης
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα θέματα των έργων είναι συνήθως σατιρικά, προκαλώντας γέλιο στους θεατές ενώ πολλές φορές αναφέρονται
σε πραγματικά και σύγχρονα ζητήματα που ενδιαφέρουν
τον κόσμο, με κεντρικό ήρωα τον Καραγκιόζη.
ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 6€

19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

Η ιστορία ενός μονόφθαλμου
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Μια σκηνική συνάντηση θεάτρου, ζωντανής μουσικής
και εικαστικών, βασιζόμενη στη ραψωδία ι της Οδύσσειας του Ομήρου και στον “Ερωτικό Πολύφημο” του
βουκολικού ποιητή Θεόκριτου του Συρακούσιου.
O Κύκλωπας Πολύφημος αφηγείται και ξαναζεί τη συνάντησή του με τον Οδυσσέα. Ένας μουσικός και τέσσερις ηθοποιοί συνδημιουργούν επί σκηνής για την
υλοποίηση αυτού του μουσικό/θεατρικού δρώμενου.
Μια μεγάλη εικαστική εγκατάσταση σε μορφή μαριονέτας– την οποία ο ηθοποιός που υποδύεται τον Κύκλωπα
κινεί εκ των έσω– κινείται στο χώρο, συνδιαλέγεται με
τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του και τραγουδά.
Ο ηθοποιός μέσα στη μαριονέτα με τη χρήση μικροφώνου, επιτυγχάνει διάφορες ηχητικές παραμορφώσεις
που πλαισιώνουν δραματουργικά το κείμενο. Η σκηνική
αλληλεπίδραση μαριονέτας και ηθοποιών, γεννά πληθώρα κινησιολογικών αλληλουχιών, οι οποίες συνομιλούν με την Τέχνη του χορού, λειτουργώντας συμβολικά και συμβάλλοντας συμπληρωματικά στην εξέλιξη
της πλοκής. Οι ηθοποιοί που πλαισιώνουν τον Οδυσσέα, υποδύονται εναλλασσόμενα διάφορα πρόσωπα/
ρόλους της ιστορίας– από σύντροφοι του Οδυσσέα μέχρι κριάρια του Κύκλωπα– και παίζοντας κρουστά μουσικά όργανα, συμβάλλουν στη δραματική ένταση της
θεατρικής πράξης και συνοδεύουν τη ζωντανή μουσική
που παίζει το λαούτο.
Θεατρική μεταφορά κειμένου: Ομάδα The Young Quill, Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου, Μουσική σύνθεση: Αλεξάνδρα Μικρούτσικου, Εικαστική εγκατάσταση & Ενδυματολογική
επιμέλεια: Αλέγια Παπαγεωργίου, Χορογραφία: Χρυσηίς Λιατζιβιρή. Σχεδιασμός φωτισμού: Κωστής Μουσικός. Ερμηνευτές:
Χρήστος Καραβέβας, Κώστας Κουτρούλης, Χριστίνα Κωστέα,
Τάσος Λέκκας και στο λαούτο ο Άγγελος Αγγέλου.
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 8€

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

21:00

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Αφετηρία Μαρθωνίου
(Μπάσκετ)

Σαμποτάζ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Πανδηµία... καραντίνα... µια πρωτόγνωρη κατάσταση… µια ευκαιρία για περισυλλογή, για αυτοκριτική,
για ξεκαθαρίσµατα, για νέες αρχές, για καινούργια
βήµατα!! Μέσα στη δύσκολη αυτή περίοδο όλοι µας
µιλήσαµε µε φίλους, συγγενείς αλλά και συνεργάτες.
Μοιραστήκαµε φοβίεςμ σκέψεις, όνειρα… αναρωτηθηκαµε «τι θα γίνει µετά;» έτσι οι Ευδοκία Ράπτη,
ο Παναγιώτης Χατζηλαζαρίδης, ο Ιωνάς Κιζιρίδης, ο Παναγιώτης Δανίκας και ο Αλέξανδρος
Αλεξίου µοιράστηκαν τις σκέψεις τους και τα µουσικά
τους όνειρα και µέσα στην καραντίνα και εν µέσω τηλεδιασκέψεων δηµιούργησαν τους SABOTAZ. Εβαλαν
στο «τραπεζι» αγαπηµένα τραγούδια και προσπάθησαν να τα κάνουν δικά τους ερµηνεύωντας τα µε την
προσωπική τους πινελιά… και το αποτέλεσµα σίγουρα
τους αποζηµειώνει!!! Παράλληλα δουλεύουν και δικές
τους µουσικές ιδέες φτιαχοντας τραγούδια µέσα από
τις δυτικές επιρροές τους και από την ικανότητα τους
να εξελίσσουν. Οι εµφανίσεις τους είναι γεµάτες κέφι,
συγκινηση που θα σας εκπλήξουν.
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20:00

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Θέατρο Β. Τσάγκλος

Καραγκιόζης
θίασοσ σκιών «Ο Αιτωλός»
Τα θέματα των έργων είναι συνήθως σατιρικά, προκαλώντας γέλιο στους θεατές ενώ πολλές φορές αναφέρονται
σε πραγματικά και σύγχρονα ζητήματα που ενδιαφέρουν
τον κόσμο, με κεντρικό ήρωα τον Καραγκιόζη.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
30

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

Οθέλλος του Ουίλιαμ Σαίξπηρ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Στον «Οθέλλο» ο Σαίξπηρ μιλάει για τον παράφορο έρωτα που αντιβαίνει σε φυλετικές, ηλικιακές και κοινωνικές διαφορές. Είναι μια τραγωδία για τη ζήλια, την προδομένη εμπιστοσύνη και το φόβο για οτιδήποτε
ξένο και διαφορετικό. Ο έρωτας του έμπειρου και γενναίου Μαυριτανού στρατηγού με τη νεαρή και ευγενικής καταγωγής Βενετσιάνα καταρρίπτει τα στερεότυπα της εποχής, αλλά, αντί να γεφυρώσει τις διαφορές,
κλονίζει τις βεβαιότητες και διαταράσσει τις κοινωνικές ισορροπίες. Ο Οθέλλος, παρόλο που έχει διακριθεί
χάρη στη γενναιότητα και το ήθος του και έχει ανέλθει σε αξιώματα, δεν καταφέρνει να ενταχθεί στην κοινωνία που ζει ως ισότιμο μέλος: εκτός από το χρώμα του δέρματός του και την καταγωγή του, τον εμποδίζει
η ίδια του η ανασφάλεια. Το έργο μιλάει ακόμα για την άσβεστη μανία του ανθρώπου να καταστρέψει οτιδήποτε ιδεατό, διαφορετικό ή ικανό να καταρρίψει τις υπάρχουσες κοινωνικές νόρμες, ενώ παράλληλα ασκεί
κριτική στην υποκρισία της κοινωνίας που στην πρώτη ευκαιρία θα αποκαθηλώσει τους ευεργέτες της.
Μετάφραση: Διονύσης Καψάλης, Διασκευή: Μανώλης Δούνιας, Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης - Μανώλης Δούνιας,
Πρωτότυπη Μουσική: Δημήτρης Καμαρωτός, Σύλληψη σκηνικού χώρου: Αιμίλιος Χειλάκης, Διαμόρφωση σκηνικού
χώρου: Κατερίνα Χάρου, Κοστούμια: Makis Tselios Atelier, Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος. Παίζουν: Γιάννης Μπέζος,
Αιμίλιος Χειλάκης, Μυρτώ Αλικάκη, Κώστας Κορωναίος, Αλέξανδρος Βάρθης, Μάιρα Γραβάνη, Κωνσταντίνος Γαβαλάς,
Κρις Ραντάνοφ, Μανώλης Δούνιας, Ελευθερία Κοντογεώργη, Νίκος Τσιμάρας.

ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 20€, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 15€

01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20:00

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΣΚΗΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ

Η χειραφέτησις

του Γεώργιου Σουρή
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Θέατρο Β. Τσάγκλος
31

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ

21:00

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Θέατρο Β. Τσάγκλος

Περιμένοντας τον Καραϊσκάκη
του Λάκη Λαζόπουλου
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει μετά από αρκετά
χρόνια στη θεατρική συγγραφή και γράφει κωμωδία
εμπνευσμένος από τη μορφή του μεγάλου αγωνιστή.
Και η αλήθεια είναι ότι ο Καραϊσκάκης, λαϊκός και αριστοφανικός, παρέχει άφθονο υλικό για κωμωδία. Ο
ίδιος είχε ένα πηγαίο χιούμορ, που το χρησιμοποιούσε
όχι μόνο για να διασκεδάζει τους συναγωνιστές του,
αλλά και για να εκτονώνει τις εντάσεις που φούντωναν μέσα στις άγριες πολεμικές συνθήκες που ζούσαν
και για να βάζει στη θέση τους τους αντιπάλους του, σ’
όποιο στρατόπεδο κι αν ανήκαν. Ενώ ο προκλητικός του
τρόπος και η αθυροστομία του, ακόμα κι απέναντι στην
εξουσία, έχουν μείνει θρυλικά.
Κείμενο: Λάκης Λαζόπουλος, Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, Σκηνικά - Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου, Μουσική: Σπύρος Γραμμένος, Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου, Επιμέλεια κίνησης: Σεσίλ Μικρούτσικου. Παίζουν: Λάκης
Λαζόπουλος, Ελένη Ουζουνίδου, Σπύρος Γραμμένος.

ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 18€, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 15€

04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Μήδεια του Μποστ

21:00

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

Η παράσταση φιλοδοξεί, με τη σύγχρονη ματιά που
χαρακτηρίζει τους ανθρώπους του, να μεταδώσει τον
σπουδαίο σατιρικό λόγο του Μποστ που ασχολήθηκε με
τόσο χιούμορ και ευαισθησία με τα πάθη και τα λάθη
της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Όπως ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για ένα έργο που
επικρίνει τους επικριτάς, προβληματίζει τους κριτάς και
ελευθερώνει τους θεατάς».
Διασκευή - Απόδοση στίχων - Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης, Πρωτότυπη ζωντανή μουσική: Monika, Σκηνικά: Αρετή
Μουστάκα, Κοστούμια: Χριστίνα Πανοπούλου, Χορογραφίες-Επιμέλεια κίνησης: Ειρήνη - Ερωφίλη Κλέπκου, Φωτισμοί:
Χριστίνα Θανάσουλα. Μουσική διδασκαλία/πιάνο: Γιάννης
Μαθές. Παίζουν: Μάκης Παπαδημητρίου, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος/Γιάννης Καλατζόπουλος, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαρία
Διακοπαναγιώτου, Νικορέστης Χανιωτάκης, Γεράσιμος Σκαφίδας,
Άννα Φιλιππάκη, Άννα Κλάδη.
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 18€, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 14€

05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ

21:00

ΚΑΛΕΝΤΖΙ

Πέτρινο Θέατρο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Το Cabare των λέξεων
του Ματέι Βισνιέκ

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Καραγκιόζης

07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ

20:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα θέματα των έργων είναι συνήθως σατιρικά, προκαλώντας γέλιο στους θεατές ενώ πολλές φορές αναφέρονται
σε πραγματικά και σύγχρονα ζητήματα που ενδιαφέρουν
τον κόσμο, με κεντρικό ήρωα τον Καραγκιόζη.

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 6€

ΠΕΜΠΤΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΣΚΗΝΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

21:00

Το δωμάτιο με τους μανδαρίνους

09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΟΜΑΔΑ ΚΟΥΚΛΟΘΕΤΡΟΥ
ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΞΙΟΘΕΑΤΡΟΝ

Το μυστικό του Άρχοντα και η
κακομαθημένη Αρχοντόπουλα»
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

Η ομάδα έχει σαν σκοπός της εκτός απο την ψυχαγωγία
μικρων και μεγάλων και το να περάσει μυνηματα που
διαπαιδαγωγούν και καλυτερεύουν τις συνθήκες της
ζωής μας!!! Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε μαζί με
τα παιδιά μας!!! Μπείτε και ενημερωθητε για τις εκδηλωσεις μας μέσα στο www.axiotheatron.com.
Και μην ξεχνάτε «το θεατρο ειναι πολιτισμός!!!»
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ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 5€

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

20:00

ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙ

Προαύλιος χώρος εκκλησίας
Αγίου Μοδέστου

Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Σουλίου “Μιλτιάδης”

Τα Σεβδίκια
Μουσικοχορευτική Παράσταση
2η εκδήλωση μνήμης για την Μικρασιατική καταστροφή: Τιμώντας τις χαμένες πατρίδες μέσα από τον λαϊκό
πολιτισμό - αυτόν που έφτασε με τις προσφυγικές ροές και αυτόν που ήδη υπήρχε. Πόντος, Μικρά Ασία,
Ανατολικό Αιγαίο, Ρούμελη.
Συμμετέχουν: Σύλλογος Ρουμελιωτών Βορειοανατολικής Αττικής, Χορευτικός Όμιλος Ποντίων “Σέρρα”,
Κέντρο Ελληνικής Τέχνης, Ομάδα ενηλίκων Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Σουλίου “Μιλτιάδης”. Παραδοσιακές ορχήστρες: Μουσικές Αθιβολές, Ορχήστρα Χορευτικού Ομίλου Ποντίων “Σέρρα”.
Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Καλαμπαλή Ελευθερία
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
11
12 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ
& ΚΥΡΙΑΚΗ

21:00

Πολιτιστικός Σύλλογος
Γυναικών Γραμματικού
Παρασκευή
έναρξη εκδηλώσεων:
προβολές, ομιλίες, απονομή βραβείων
Σάββατο
Διαδραστικές εκδηλώσεις, μουσική βραδιά
Κυριακή
παραδοσιακοί χοροί
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ

20:30

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ

«Εις την ελευθερίαν»

Εορταστική συναυλία για τα διακόσια χρονιά της Ελληνικής παλιγγενεσίας με την
χορωδια του Ε.Σ.Ν.Μ «Ηλιόπετρα»
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια για την άλωση
της Κωνσταντινούπολης και συνεχίζουμε έπειτα με δημοτικά αλλά και νεότερα τραγούδια, που εξυμνούν τους
ήρωες των αγώνων του 1821. Μέσα από το παράδειγμα τους θα διδασκόμαστε πάντα το υπέρτατο αγαθό για
εμάς τους Έλληνες, την ελευθέρια.
Επιμέλεια προγράμματος & Διεύθυνση χορωδίας: Χρήστος Τσιαμούλης. Στην χορωδία συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά) οι:
Βασιλοπούλου Σπυριδούλα, Βιτσαρόπουλος Μίλτος, Βορινάκης
Φάνης, Γάκης Κώστας, Δαρσακλής Γιώργος, Ζέρβας Μιλτιάδης,
Κακιοπούλου Αγγη, Καραγκούνη Κατερίνα, Κλείτσα Φανή, Λέφα
Όλγα, Ματζουράνη Ευσταθία, Μπενά Ελένη, Ξεναρίου Κατερίνα, Οικονόμου Νίκος, Παπαγεωργίου Κατερίνα, Πέτρου Ρένα, Προκοπίου
Φανή, Σαφρά Ελένη, Τοπάλης Θανάσης.

ΕΙΣΟΔΟΣ με προσκλησεισ

18
04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Θεατρική Ομάδα «Απόδραση»

21:00

Τα Κίτρινα Γάντια»

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού
& Αθλητικού Πάρκου

των Σακελλάριου - Γιαννακόπουλου

Τα «Κίτρινα Γάντια» είναι βασισμένα πάνω στο θεατρικό
έργο «Η Ρένα ξώκειλε»
Ο Ορέστης Καλλιγαρίδης, πλούσιος έμπορος, ζηλεύει παθολογικά τη γυναίκα του Ρένα, χωρίς εκείνη στην πραγματικότητα να του έχει δώσει ποτέ αφορμή. Διάφορα γεγονότα δημιουργούν μια σειρά απίστευτων παρεξηγήσεων,
που τον πείθουν πως αυτή τη φορά, βρίσκει τα ενοχοποιητικά στοιχεία για τις απιστίες της συζύγου του. Καθώς δεν
έχει την ψυχραιμία να κρίνει σωστά, τυφλωμένος από τη
ζήλεια, φτάνει τις καταστάσεις στα όριά τους, όμως για μια
ακόμη φορά αποδεικνύεται πως κάνει λάθος.
Παίζουν: Σταμάτης Σταμούλης, Νίκος Μισεγιάννης, Μαρία
Τσάχρα, Κατερίνα Παπαβασιλείου, Νίκος Μισεγιάννης, Νίκος
Ντίκας, Κάλλια Τσάχρα, Χριστίνα Βουλέλλη, Λένα Κουκουλά
/ Νίκη Τσάχρα, Χριστίνα Βουλέλλη, Νίκος Ντίκας, Λένα Κουκουλά / Νίκη Τσάχρα.
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ΕΙΣΟΔΟΣ με προσκλησεισ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Στις εκδηλώσεις μας ανεξάρτητα από τον χώρο πραγματοποίησης
και τον φορέα που θα τις υλοποιήσει, η συμμετοχή θα γίνεται με
προσκλήσεις, λίστα προτεραιότητας ή προαγορασμένα εισιτήρια.
Η Διεύθυνση Πολιτισμού της ΚΕΔΜΑ, στις παραστάσεις των θεατρικών
παραγωγών με εισιτήριο δεν εμπλέκεται στον τρόπο διάθεσης τους,
την τιμή και την ταξιθεσία. Τα παραπάνω είναι ευθύνη των παραγωγών
της κάθε παράστασης. Επίσης, ευθύνη των παραγωγών είναι και η
εφαρμογή των οδηγιών ασφαλούς διεξαγωγής των εκδηλώσεων.
Στο Θέατρο του Πολιτιστικού & Αθλητικού Πάρκου υπάρχει πρόσβαση
με αυτοκίνητο μέχρι το χώρο του θεάτρου και χώροι στάθμευσης
αναπηρικών οχημάτων.
Τέλος κατά την διάρκεια της εκδήλωσης απαγορεύεται η κίνηση
οχημάτων πέριξ του θεάτρου. Προτείνεται στους επισκέπτες η χρήση
των χώρων στάθμευσης Α΄ περιοχής. (Κτήριο Διοίκησης).

Επιμέλεια Κειμένων Προγράμματος: Δημήτρης Καραγιώργος
Στοιχειοθεσία Προγράμματος: Μαίρη Χατζοπούλου

με την υποστήριξη
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Διοργάνωση Φεστιβάλ Μαραθώνα
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - Κ.Ε.Δ.ΜΑ

Οινόης 6, 190 07 Μαραθώνας - Λ. Μαραθώνος 196, 190 05 Νέα Μάκρη
Υποκ/μα: Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Νέας Μάκρης «Α. Παπανδρέου»
Τηλ.: 22940 69822, 22940 69800, 22940 69801 / E-mail: kedma@marathon.gr
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