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Τα παιδιά “ζωγράφισαν” το Καλοκαίρι
Τα έργα ζωγραφικής είναι αποτέλεσμα του Διαγωνισμού Ζωγραφικής που προκήρυξε ο Δήμος Χανίων, η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ και η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων
για παιδιά Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού Σχολείου, με θέμα «Καλοκαίρι».
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 122 παιδιά από Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Χανίων.
Η επιλογή των έργων έγινε από την Καλλιτεχνική Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων.
Τα τρία πρώτα που επιλέχθηκαν είναι :

1ο βραβείο

2ο βραβείο

3ο βραβείο

Βουντουράκη Εύη
Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών

Τζανακάκη Μαργαρίτα
Δημοτικό Σχολείο Αγροκηπίου

Μαυρομάτης Γιάννης
Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών

Χορηγοί Επικοινωνίας (με αλφαβητική σειρά)

Παροχή πρώτων βοηθειών στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, με τη στήριξη

Τα στοιχεία του εντύπου είναι από τους ίδιους τους καλλιτέχνες ή
εκπροσώπους τους. Τυχόν αλλαγές μπορούν να προκύψουν για
λόγους ανωτέρας βίας ή μη προβλέψιμους.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Η ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση ή φωτογράφιση των εκδηλώσεων
χωρίς την άδεια της διοργανώτριας αρχής.
Σχεδιασμός Εντύπου : Λεωνίδας Μανωλικάκης

Ο Δήμος Χανίων αφουγκράζεται τις πολλαπλές
πολιτιστικές απαιτήσεις των συμπολιτών μας και
προσπαθεί να ανταποκριθεί σ’ αυτές.
Επιθυμία και πρόθεσή μας είναι να αναβαθμίζουμε
κάθε φορά τις εκδηλώσεις μας με κριτήρια
ποιότητας και ουσιαστικής ψυχαγωγίας.
Το φετινό πρόγραμμά μας είναι πλούσιο και
πολύπτυχο κι έρχεται να ικανοποιήσει και να
κινητοποιήσει αυτή την ανάγκη δημιουργικής
συμμετοχής σε πολιτιστικά γεγονότα από όλους
τους χώρους της τέχνης.
Σε συνεργασία πάντα με φορείς πολιτισμού του
τόπου μας αλλά και υποδεχόμενοι καταξιωμένους
καλλιτέχνες και σχήματα, απευθυνόμαστε στους
συμπολίτες μας και στους επισκέπτες μας.
Βραδιές
με
θέατρο,
συναυλίες,
χορό,
κινηματογράφο κι εκθέσεις συνθέτουν ένα πάζλ
τεχνών που ελπίζουμε όλοι μας να απολαύσουμε
αυτό το καλοκαίρι.
Στη δυσκολία της εποχής μας επιδιώκουμε να
εξασφαλίσουμε και να προσφέρουμε το ταξίδι στο
όνειρο και στο ευ ζην σε όλους τους συμπολίτες
μας

Το καλοκαίρι, ήδη εδώ και η διάθεση για έξοδο
είναι πραγματική και τόσο φυσιολογική.
Εμείς προσπαθούμε και φιλοδοξούμε και φέτος να
προτείνουμε ποιοτική ψυχαγωγία αξιοποιώντας τις
δυνατότητές μας, τους χώρους που προσφέρονται
μέσα και έξω από την πόλη, στους χώρους
πολιτισμού, στο Ενετικό λιμάνι, στις πλατείες, στα
πάρκα, από τη μία ως την άλλη άκρη του Δήμου
Χανίων.
Με όλες τις μορφές της τέχνης για όλες τις
ηλικίες και τις προτιμήσεις των συμπολιτών
μας, στοχεύοντας πάντα στο καλύτερο και με
συνεργασίες που μας τιμούν, διαμορφώσαμε το
πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων 2017.
Ας αφεθούμε στην ομορφιά του θεάτρου, της
μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου,
της λογοτεχνίας και των εικαστικών κι ας
συναντηθούμε όλοι στους ανοιχτούς χώρους του
τόπου μας και της ψυχής μας.
Εξ άλλου ο πολιτισμός αποτελεί πάντα πρόταση
ζωής, είναι δικαίωμα, είναι δρόμος και τρόπος
παιδείας, ενδυνάμωσης και εμψύχωσης.
Καλό Καλοκαίρι

Καλό Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2017

Χανιά - Πολιτιστικό Καλοκαίρι.
Ένα φεστιβάλ που μετουσιώθηκε σε όραμα,
κατέληξε να γίνει πολύτιμος θεσμός και στηρίζουν
κάθε καλοκαίρι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του
Δήμου μας.
Κάθε χρόνο, η πόλη μας μετατρέπεται σε μία
πολιτισμική κυψέλη, εντός της οποίας αλληλεπιδρά
ένα δυναμικό τρίπτυχο:
τόπος - πολιτισμός - κοινότητα.
Ολοένα και περισσότεροι Δημιουργοί και Θεατές
ανταμώνουν εδώ και χρόνια σε δράσεις που η
ποιότητά τους συνεχώς ανεβαίνει. Μια θετική
πορεία που μας ενθουσιάζει, μα φέρει και μεγάλο
αίσθημα ευθύνης.
Γιατί πράγματι, φέρουμε ευθύνη απέναντι στους
θεατές να στεκόμαστε αντάξιοι των προσδοκιών
τους.
Απέναντι στους δημιουργούς και τις ιδέες τους, να
βρίσκουν φιλόξενο έδαφος έκφρασης.
Και κυρίως, φέρουμε ευθύνη απέναντι στον
Πολιτισμό, τον πυλώνα της συλλογικής μας
ταυτότητας, να τον υπηρετήσουμε με αξιοπρέπεια,
εμπλουτίζοντας κάθε φορά τον θεσμό που
κληρονομήσαμε.
Tο #ΠολιτιστικόΚαλοκαίρι2017
άνοιξε την αυλαία του και σας περιμένει.

Ο Δήμαρχος Χανίων

Η Αντιδήμαρχος Χανίων

Ο Πρόεδρος της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Αναστάσιος Βάμβουκας

Βαρβάρα Περράκη

Όθων Χαραλαμπάκης

12 06

Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας
20.30

19 06

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
17.30

Θεάτρου Σκιών Αθανασίου Αργύρης

Ωδείο “Ιωάννης Μανιουδάκης”

Στην πολιτεία κάθε χρόνο λειτουργεί λούνα παρκ
κι όλοι έχουν την συνήθεια να επισκέπτονται την
κούνια.

Tο Ωδείο Ιωάννης Μανιουδάκης ιδρύθηκε στα
Χανιά, με κύριο σκοπό την καλλιέργεια και
προώθηση της κλασικής μουσικής παιδείας και
της μουσικής διαπαιδαγώγησης των νέων, τη
διάδοση και διάσωση της ελληνικής παραδοσιακής
μουσικής κληρονομιάς. Ετησίως πραγματοποιεί
δεκάδες συναυλίες παρουσιάσεις και εμφανίσεις,
υψηλού περιεχομένου, που καλύπτουν όλα τα είδη
της μουσικής. Σε συνεργασία με τους τοπικούς
φορείς συμβάλλει με επιτυχία και δημιουργικότητα
στα μουσικά και πνευματικά δρώμενα του τόπου
μας.

Ο Καραγκιόζης στο λούνα πάρκ

Ο Καραγκιόζης κι ο Χατζηαβάτης παίρνουν την
άδεια από τον Βεζίρη να λειτουργήσουν την κούνια
και να διασκεδάσουν τους φίλους τους.
Παρελαύνουν από τον μπερντέ όλοι οι ήρωες του
θεάτρου σκιών σκορπώντας γέλιο με τα απίστευτα
παθήματα τους.

13η Μουσική εκδήλωση

Η 13η ετήσια μουσική εκδήλωση πραγματοποιείται
στο
πλαίσιο
των
φετινών
καλοκαιρινών
καλλιτεχνικών
μουσικών
εκδηλώσεων
και
δράσεων. Στην έναρξη της εκδήλωσης θα γίνει η
απόδοση των αναγνωρισμένων τίτλων μουσικών
σπουδών της περασμένης ακαδημαϊκής περιόδου
και θα συμμετέχουν όλα τα τμήματα και οι σχολές
του ωδείου με μικρά μουσικά σύνολα έντεχνης,
κλασικής και σύγχρονης μουσικής και χορωδιακά
σύνολα όπως η Παιδική Νεανική Χορωδία.
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Διοργάνωση : Θεάτρου Σκιών Αθανασίου Αργ.
Είσοδος : 6 €

Διοργάνωση : Ωδείο “Ιωάννης Μανιουδάκης”
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

21 06

Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ
21.00
Δημήτρη Μπασλάμ

Αγησίλαγος

Μια παράσταση με κούκλες και ζωντανή μουσική
Η ιστορία του διάσημου λαγού σεφ Αγησίλαγου.
Οι μαγουλάδες και τα αναπάντεχα προβλήματα
που αντιμετωπίζει με αφορμή τη διατροφή του
και όχι μόνο… Η απίθανη διαδρομή του μέχρι να
βρει το περίφημο «κάτι άλλο», από τη συνταγή
του πελεκάνου γιατρού από το Μεξικό. Μια
ολοκαίνουργια παράσταση με κούκλες και ζωντανή
μουσική του Δημήτρη Μπασλάμ.
Η Νανά Παπαγαβριήλ, ο Σταύρος Ευκολίδης
και ο Ηλίας Παπαδόπουλος εμψυχώνουν και
συνδιαλέγονται με τις επιτραπέζιες κούκλες που
εμπνεύστηκε και επιμελήθηκε η Δήμητρα Γιοβάνη.
Μαζί τους δύο μουσικοί, ο Αθηνόδωρος
Καρκαφίρης, και η Ανθή Κύρκου, συμπληρώνουν
μουσικά την ιστορία και σχολιάζουν τραγουδώντας
τα παθήματα του κύριου Αγησίλαγου.
Κείμενο –Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μπασλάμ
Χορογραφίες: Δημήτρης Σωτηρίου
Κούκλες – Σκηνικά: Δήμητρα Γιοβάνη
Μουσική: Δημήτρης Μπασλάμ
Σχεδιασμός φωτισμών: Κέλλυ Εφραιμίδου
Κοστούμια: Νίκος Δάλλας

Διοργάνωση : Κατσαρόλα
Είσοδος : 10 €
Προπώληση : 8 €

23 06

Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας
21.00

24 06

Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας
19.30

25 06

Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας
21.00

Χορευτικός Όμιλος Χανίων «Ο Ψηλορείτης»

Κλήδονας

Συναυλία Νεανικής και Παιδικής
ορχήστρας Ερωδία

Ο Καραγκιόζης
και το μαγεμένο δεντρί

Ο Χορευτικός Όμιλος Χανίων “Ο Ψηλορείτης”
διοργανώνει την αναβίωση του πανάρχαιου εθίμου
του Κλήδονα και το κάψιμο των Μάηδων.

Η ορχήστρα νέων Ερωδία- μια ορχήστρα δωματίουιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2013. Αποτελείται από
20 νέους και νέες ηλικίας 15 έως 28 ετών.

Μέλη του Ψηλορείτη θα παρουσιάσουν την
αναβίωση του εθίμου με θεατρικό δρώμενο,
τη στάμνα με το αμίλητο νερό, τα ριζικάρια, τις
φουνάρες (φωτιές), τις σχετικές μαντινάδες και
βέβαια με τη συμμετοχή όλων σας κρατώντας και
τα Πρωτομαγιάτικα στεφάνια σας.

Τα όργανα που απαρτίζουν την ορχήστρα είναι
βιολιά, βιόλες, τσέλο, φλάουτο, σαξόφωνο,
κλαρινέτο, ακορντεόν, πιάνο, κιθάρα, μπάσο και
ντραμς.

Ελάτε μικροί και μεγάλοι να διασκεδάσετε μ’ ένα
κλασσικό παραμύθι του θεάτρου σκιών στο οποίο
θα παρελάσουν όλοι οι ήρωες και ο καλικάντζαρος
θα τους βάλει σε ξεκαρδιστικές περιπέτειες…

Το έθιμο θα πλαισιώνεται με χορευτικές ομάδες
του Ψηλορείτη και εκλεκτό μουσικό συγκρότημα.
Παρουσίαση Ζαχαρένια Μπούτζουκα
Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων – ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Δώρο σε κάθε παιδί η φιγούρα του καλικάντζαρου

Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει ορχηστρικά
θέματα κινηματογράφου και ξένων γενικότερα
συνθετών (π.χ. Frank Zappa), διασκευές
σύγχρονων ελληνικών και ξένων τραγουδιών,
αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις του Σπύρου
Βαϊγκούση.
Τη συναυλία θα ανοίξει η Παιδική ορχήστρα
Ερωδία, η οποία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του
2016, και αποτελείται από 15 παιδιά ηλικίας 6 έως
13 ετών με βιολιά, τσέλο, φλάουτο, κιθάρες και
πιάνο.
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Διοργάνωση : Χ. Ό. Χανίων «Ο Ψηλορείτης»
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Διοργάνωση : Λευτέρης Βαϊγκούσης
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Διοργάνωση : Θίασος ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΝΟΥ
Είσοδος : 5 €

26 06

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Σερσέ λα Φαμ
Eπιβάτες οι θεατές της συναυλίας, σ’ ένα
μουσικό ταξίδι αναζήτησης της γυναίκας και των
ανεξιχνίαστων δρόμων στους οποίους πορεύεται
η καρδιά της μέσα απο παλιά Ρεμπέτικα και
Αρχοντορεμπέτικα τραγούδια γνωστών Ελλήνων
Συνθετών.
Η Εκφραση <<Cherchez la, femme>> αποδίδεται
στον Αλέξανδρο Δουμά απο το θεατρικό του έργο
<<Μοικανοί των Παρισίων>> που ανεβάστηκε το
1894.
Μουσική Επιμέλεια - Δ/νση: Παύλος Μπαιλάκης
Παρουσιάζει: O ηθοποιός Γιώργος Παρτσαλάκης
Συνοδεύει: Δεκαμελής ορχήστρα
Τραγουδά:
το Πολυφωνικό Σύνολο Χανίων Απόλλων

26 06

Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ
21.30

Κοντσέρτο για Πιάνο & Βωβό Κινηματογράφο
με τον πιανίστα Γιώργο Σαλτάρη
O διακεκριμένος σολίστ και συνθέτης Γιώργος
Σαλτάρης και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Χανίων παρουσιάζουν το έργο «Κοντσέρτο για
πιάνο και βωβό κινηματογράφο».
Ένα ταξίδι στην 7η Τέχνη των δεκαετιών του 1920
& 1930, την εποχή που η μουσική δεν έπαιζε απλά
συνοδευτικό αλλά πρωταγωνιστικό ρόλο στην
εξέλιξη μιας κινηματογραφικής ταινίας, καθώς
-ελλείψει ομιλούντος διαλόγου- σε κάθε προβολή
υπήρχαν επί σκηνής επαγγελματίες μουσικοί –
από έναν πιανίστα ή οργανίστα μέχρι μικρά
μουσικά σύνολα ακόμα και ολόκληρες συμφωνικές
ορχήστρες- που εκτελούσαν ζωντανά το soundtrack
του φιλμ καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής του.
Αναβιώνοντας λοιπόν εκείνη την εποχή, ο Γιώργος
Σαλτάρης θα ερμηνεύσει επί σκηνής το Κοντσέρτο
του, επενδύοντας με ένα πιάνο, αποσπάσματα από
4 κλασικές ταινίες του βουβού κινηματογράφου,
που θα προβάλλονται παράλληλα στη μεγάλη
οθόνη :
- “Μετρόπολις” (1927) του Φριτς Λανγκ
- “Μοντέρνοι καιροί” (1936) του Τσάπλι Τσάπλιν
- “Το Εργαστήριο του Δόκτορος Καλιγκάρι”
(1920) του Ρόμπερτ Βίνε
- “Τα Φώτα της Πόλης” (1931) του Τσάπλι Τσάπλιν
Τέσσερα διαμάντια της 7ης Τέχνης συνομιλούν με
ένα πιάνο επί σκηνής, σε ένα μαγικό ταξίδι στην
εποχή του Βωβού Κινηματογράφου.

Διοργάνωση : Πολυφωνικό Σύνολο “Απόλλων”
Είσοδος : 5 €

Διοργάνωση : Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Είσοδος : 5 €
Άνεργοι, παιδιά, άνω των 65, ΑΜΕΑ : ΔΩΡΕΑΝ

28 06

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00
Ο Κώστας Μακεδόνας τραγουδά για την

Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας
και Αποκορώνου

Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου
και ο Κώστας Μακεδόνας σας υποδέχονται στο
Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου για μια συναυλία
αγάπης με σκοπό την ενίσχυση του φιλανθρωπικού
της έργου. Ο Κώστας Μακεδόνας μία από τις πιο
σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού,
παρέα με την ταλαντούχα, νέα τραγουδίστρια
Μαίρη Δούτση και έξι εξαιρετικούς μουσικούς
έχοντας στις αποσκευές του πολλές μεγάλες
επιτυχίες στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού,
μας παρουσιάζει μοναδικά τραγούδια από την
προσωπική του δισκογραφία («Μαργαριτάρια»,
«Μόνο μια φορά», «Το ποδήλατο», «Μη μου
λες αντίο», «Κάτσε καλά», «Κόκκινα γυαλιά»,
«Αντικριστά», «Έκανες το λάθος», «Η Λίζα και η
κορνίζα», «Στο λευκό τον πύργο», «Χωρίς εσένα»,
«Δεν σου ανήκω» και πολλά άλλα) αλλά και
τραγούδια - σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας
των Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Χρήστου
Νικολόπουλου, Σταύρου Ξαρχάκου, Μάνου Λοΐζου
και άλλων δημιουργώντας ένα διασκεδαστικό
πρόγραμμα βασισμένο στο καλό λαϊκό τραγούδι.
Προπώληση:
Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και
Αποκορώνου, Πλατεία Δημοτικής Αγοράς
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ,
Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου,
Δήμος Πλατανιά ΔΕΥΑΒΑ

Διοργάνωση : Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και
Αποκορώνου
Είσοδος : 13 €
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Κρητική παραδοσιακή μουσική
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Συναυλία με τον

Στέλιος, Χαρά & Λεωνίδας Λαϊνάκης

Κωστή Μαραβέγια

Μια μουσική οικογένεια με μεγάλη προσφορά στην
έρευνα διάσωση, διατήρηση, διάδωση και εξέλιξη
της Κρητικής πολιτισμικής κληρονομιάς.

Το καλοκαίρι έρχεται και μαζί με αυτό έρχεται και
ο αγαπημένος όλων, Κωστής Μαραβέγιας να μας
συνεπάρει για ακόμα μια φορά σε μία συναυλία
που δε θα θέλει κανείς να χάσει.

Έχουν παρουσιάσει τη δουλειά τους σε πολλά
αξιόλογα μέρη της Ελλάδας ,της Ευρώπης και στις
ΗΠΑ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε φεστιβαλ
σε πολλές πόλεις της Ιταλίας στο Δημοτικό θέατρο
στη Μπολόνια , στο Φοίνικα της Βενετίας καθώς
και σε πολλές ενδιαφέρουσες τηλεοπτικές και
ραδιοφωνικές εκπομπές, όπως το «Ελλήνων
Δρώμενα», «Αλάτι της Γης» και πολλά άλλα τα
οποία ευκολα μπορεί οποιοσδηποτε να ανατρέξει
στο διαδίκτυο.
Οι Λαϊνάκηδες, παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση με σεβασμό, γνώση και εμπειρία και
ανοίγουν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κεφάλαιο
σε σχέση με τα «μονοπάτια των τραγουδιών» στα
μουσικά και πολιτισμικά δίκτυα της Μεσογείου.
Η εκδήλωση έχει δωρέαν είσοδο.
Στο χώρο θα υπάρχει κουμπαράς του Οργανισμού
«Το Χαμόγελο του παιδιού» για την ενίσχυση των
σκοπών του.

Ο Κωστής Μαραβέγιας έχει αποδείξει ότι είναι
από εκείνους τους καλλιτέχνες που αγαπάει να
εκφράζεται μέσα από τη μουσική και χαίρεται τις
συναυλίες, όσο και το κοινό που τον παρακολουθεί.
Ο κόσμος τον εκτιμά και τον ακολουθεί για
πολλούς λόγους. Αφήνεται χωρίς δεύτερη σκέψη,
για δυο ώρες, να ταυτιστεί μαζί του, να νιώσει τη
χαρά του, να ενστερνιστεί την αισιοδοξία του, που
τη διατηρεί ακέραια σε πείσμα των καιρών, να
νιώσει τις μποέμ ιστορίες που του αφηγείται μέσα,
και ανάμεσα, στα τραγούδια, σα δικές του.
Τη Κυριακή 30 Ιουνίου στο Θέατρο Ανατολικής
Τάφρου, θα ζήσουμε ακόμα μια βραδιά με βασικό
μήνυμα τη μουσική, την αγάπη, τη χαρά και την
ελπίδα! Όλα αυτά δηλαδή που νιώθει ο Κωστής και
ανυπομονεί να τα μοιραστεί μαζί μας.
Τραγούδια από το ξεκίνημά του μέχρι το τελευταίο
του album με της ιστορίες του “Καταστρώματος”.
Αλλά όχι μόνο. Ένα μουσικό παιχνίδι με αυτά
τα τραγούδια που ο Κωστής αγαπά πολύ,
ερμηνευμένα με το μοναδικό του τρόπο.

01 07

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
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Όλοι οι σύλλογοι μια αγκαλιά
Κάθε εκδήλωση που πραγματοποιείται, από τους
διάφορους φορείς και μέσα στα πλαίσια των
πολιτιστικών στοιχείων κάθε τόπου, αποτελεί
ξεχωριστή νότα προβολής, τόσο των ιστορικών
στοιχείων όσο και της παράδοσης του τόπου αυτού.
Με την σκέψη λοιπόν ότι ο πολιτισμός, είναι
αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής και εθιμικής
ζωής των διαφόρων περιοχών της χώρας μας,
έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ήθη και
έθιμα των υπολοίπων, εκτός Κρήτης, γεωγραφικών
περιοχών της πατρίδας μας, σε ένα πολιτιστικό
σμίξιμο όλων των Συλλόγων της άλλης Ελλάδας,
εκείνων των Χανιωτών, που δε λησμονούν ποτέ τις
ρίζες τους.
Συμμετέχουν :
Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο Άγιος
Πολύκαρπος» - Ποντιακός Σύλλογος «Παναγία
Σουμελά» Ν. Χανίων - Σύλλογος Ηπειρωτών Ν.
Χανίων - Σύλλογος Θεσσαλών Ν. Χανίων «Νικ.
Πλαστήρας» - Σύλλογος Κυπρίων Ν. Χανίων Σύλλογος Μακεδόνων-Θρακιωτών Ν.Χανίων «Ο
Μέγας Αλέξανδρος» - Σύλλογος Πελοποννησίων
Ν. Χανίων - Σύλλογος Ποντίων Π.Ε. Χανίων «Η
Ρωμανία» - Σύλλογος Ρουμελιωτών Ν. Χανίων
Θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά για όσα δε
γνωρίζετε και επιθυμείτε να δείτε από κοντά ,
μια άλλη πρόκληση και πρόσκληση τόσο για τους
κατοίκους των Χανίων όσο και για τους φίλους
επισκέπτες αυτού του φιλόξενου τόπου.
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Διοργάνωση : ROTONDA
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Διοργάνωση : MINOS EMI
Είσοδος : 15 € - Προπώληση : 13 €
ΑΜΕΑ – Ανέργων : 10 €

Διοργάνωση : ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ”
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

02 07

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
20.30

03 07

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

03 07

Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ
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1ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών

Wanna dance?

Jazz Orchestra

Ο Δήμος Χανίων και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ
συνδιοργανώνουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά,
όπου ο Πολιτισμός και η Κοινωνική Αλληλεγγύη
ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ηχήσουν οι νότες
της αγάπης για το συνάνθρωπο .

Καλοκαίρι χωρίς τραγούδι και χορό δε γίνεται!
Φορέστε ό,τι σας εκφράζει και ελάτε να
ξεφαντώσουμε με την Έκφρασις dance studio!
Απαραίτητα αξεσουάρ το χαμόγελο και η θετική
ενέργεια, τα οποία, αν για κάποιο λόγο τα έχετε
χάσει, μη στεναχωριέστε καθόλου, θα σας τα
μοιράσουμε απλόχερα εμείς! Τη Δευτέρα 3 Ιουλίου,
η υδρόγειος σφαίρα εκρήγνυται και μουσικές από
όλο τον κόσμο απλώνονται στο ανοιχτό θέατρο
Ανατολικής Τάφρου!
Ο τραγουδιστής Pedro Santana από τη Βενεζουέλα
θα ταξιδέψει μέχρι την υπέροχη πόλη μας και
με φόντο το καλοκαιρινό φεγγαράκι, θα σας
ξεσηκώσει σε ρυθμούς λατινικής Αμερικής!
Οι διάσημες χορευτικές φιγούρες των Jose Alberto
Rodriguez από Ισπανία και Richard Szilagyi από
Σλοβακία, θα εντυπωσιάσουν με το ταλέντο τους
και θα μας ξεσηκώσουν. Μαζί τους, 150 περίπου
χορευτές μας, θα σας παρουσιάσουν όμορφες
χορογραφίες σε Latin, tango, Oriental, Swing,
contemporary dance, break dance, Zumba
και Ελληνικούς χορούς. Μαζί μας και φέτος οι
Λευκορίτες, όπου με το δάσκαλο μας στους
Ελληνικούς χορούς, Γιώργο Σταθάκη θα δώσουν
την κρητική νότα της βραδιάς. Η παράσταση μας
θα κλείσει με ένα τρελό Party στους ρυθμούς του
Pedro Santana!
Όλοι μαζί θεατές και χορευτές θα γίνουμε ένα
πάνω στη σκηνή κλείνοντας αυτή την υπέροχη
βραδιά χορεύοντας και διασκεδάζοντας.
Wanna dance?

Πριν από δυόμισι περίπου χρόνια δημιουργήθηκαν
τα Μουσικά Σύνολα με σκοπό την συνεργασία με
φορείς της πόλης και την διάδοση της ποιοτικής
ορχηστρικής μουσικής. Η big band αποτελεί μέρος
των μουσικών αυτών συνόλων. Αποτελείται από
14 επαγγελματίες μουσικούς του είδους (πνευστά,
rhythm section, φωνή) που ζουν και εργάζονται στα
Χανιά. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει γνωστές
jazz μελωδίες-τραγούδια και αυτοσχεδιασμούς.
Η ορχήστρα έχει δώσει συναυλίες στο Π.Κ.
Χανίων με μεγάλη επιτυχία. Έχει συνεργαστεί με
την χορωδία του μουσικού σχολείου Χανίων σε
συναυλία φιλανθρωπικού χαρακτήρα παίζοντας
χριστουγεννιάτικες μελωδίες διασκευασμένες για
Big Band. Τα Χριστούγεννα του 2016 ηχογραφήθηκε
η συναυλία που έγινε στο Π.Κ. η οποία μεταδόθηκε
από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της Ε.Ρ.Τ.
Στο εξής ευελπιστούμε σε μια πιο συχνή επαφή με
το φιλότεχνο κοινό των Χανίων.

Συμμετέχουν η Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων,
η Μουσική Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, η
Στρατιωτική Μουσική 5ης ΤΑΞΠΖ (V Μεραρχία
Κρητών)
και
οι
ερμηνεύτριες
Ελευθερία
Κοκοτσάκη και Ελένη Βαδουλάκη.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ – Αντί εισιτηρίου προαιρετικά
μαζεύουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη
ατομικής φροντίδας για τις ανάγκες του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων .

Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Διοργάνωση : Σχολή χορού «Έκφρασις»
Είσοδος : 6,5 €

Συμμετέχουν οι μουσικοί : Βλάχος Δημήτρης,
Γαζιώτης Στέλιος, Ταλλάς Χρήστος,
Μιχαηλίδης Σταύρος, Παπακώστας Αχιλλέας,
Κόκκαλης Γιώργος, Κανέλος Κώστας,
Σταθόπουλος Γιώργος, Χαραλαμπίδης Νίκος,
Λάμπρου Χρήστος, Ντρουμπογιάννης Δημήτρης,
Κοντούδης Ηλίας
Τραγούδι : Αθανασιάδη Ίρις
Διεύθυνση Ορχήστρα : Ιωαννίδης Στέλιος
Στον ήχο ο Μανουσάκης Διονύσης
Διοργάνωση : Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Είσοδος : 5 €
Άνεργοι, παιδιά, άνω των 65, ΑΜΕΑ : ΔΩΡΕΑΝ
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Χορεύοντας...
Οι μαθήτριες, μικρές και μεγάλες, και ο μαθητής
μας, θα χορέψουν κλασικές και σύγχρονες
χορογραφίες, των Ήβης Χαϊδεμενάκη και Όλγας
Θεοφανοπούλου, σ’ένα αφιέρωμα για τα 40 χρόνια
παρουσίας της Σχολής στην πόλη μας.
Μαζί μας θα εμφανιστεί και ο πρώτος χορευτής των
Μπαλέτων της Σόφιας, Alexander Alexandrov.
Ο χορός είναι έκφραση,
είναι δημιουργία,
είναι χαρά,
είναι τρόπος ζωής.

Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Διοργάνωση : Σχολή Ρυθμικής - Χορού Ήβης
Χαϊδεμενάκη - Κιούπη
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Ελεωνόρα Ζουγανέλη
LOVE TOUR
Είναι μια από τις πιο σημαντικές φωνές της
σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, που έχει
συνδεθεί αναπόσπαστα με κάθε μας συναίσθημα,
Είναι η φωνή που μας αντιπροσωπεύει, που μιλάει
για εμάς, που λέει αυτά που θέλουμε να πούμε! Η
φωνή που ακολουθούμε και αγαπάμε να ακούμε!
Φέτος το καλοκαίρι, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με ένα
διαφορετικό από άλλες χρονιές πρόγραμμα. Ένα
μεγάλο πάρτι! Ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες,
αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική της
δισκογραφία, αλλά και επιλογές της ίδιας από
όλο το φάσμα της μουσικής. Τραγούδια που την
εκφράζουν και τα κάνει δικά της, με το συναίσθημα
και την ερμηνεία της. Όσα χωράνε στην καρδιά της
και θέλει να μοιραστεί μαζί μας!
Υπεύθυνος για τις ενορχηστρώσεις των τραγουδιών
είναι ο Δημήτρης Μπαρμπαγάλας.
Μαζί της επί σκηνής σε αυτές τις εμφανίσεις,
οι εξαιρετικοί συνεργάτες μουσικοί: Bαχάν
Γκαλστιάν - κλαρίνο, φλογέρα, ντουντούκ και
ζουρνάς, Μιχάλης Καπηλίδης – Τύμπανα και
κρουστά, Παρασκευάς Κίτσος – ακουστικό και
ηλεκτρικό μπάσο, Δημήτρης
Μπαρμπαγάλας
– ακουστική, κλασσική και ηλεκτρική Κιθάρα,
Γιάννης Οικονομίδης – Τρομπέτα, κρουστά και
πιάνο, Νίκος Πασσαλίδης - Μπουζούκι, λαούτο,
ούτι και ακουστική κιθάρα.
Υπεύθυνοι ήχου είναι οι: Brian Coon και Δημήτρης
Σαμαράς.

Διοργάνωση : MENTA ARTS EVENTS
Είσοδος : 15 € - Προπώληση : 13 €

07 07

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Γ. Βιζυηνού

Το Μόνον Της Ζωής Του Ταξείδιον
Πρόκειται για τη βιωματική ιστορία του ίδιου του
Βιζυηνού, όταν πριν κλείσει ακόμα τα δέκα του
χρόνια και μετά τον πρόωρο θάνατο του Πατέρα,
η Μητέρα του τον στέλνει στην Κωνσταντινούπολη
για να μάθει την τέχνη του ράπτη, στο εργαστήριο
Ραπτικής ενός γέροντος συγγενούς τους, ο οποίος
του συμπεριφέρθηκε με μεγάλη σκληρότητα,
ενώπιον όλων των κατά πολύ μεγαλύτερών
του μαθητευομένων ραπτών, κάνοντας το
μικρό ραφτόπουλο να ζήσει απροετοίμαστο και
ανυπεράσπιστο μια βάναυση φυλακή.
Ο δραματικός αυτός εγκλεισμός του, γίνεται η
αιτία να γράψει ένα από τα αριστουργήματα της
παγκόσμιας λογοτεχνίας, όχι μόνο γιατί είναι ένα
δραματουργικό επίτευγμα πιστό στο πανανθρώπινο
πνεύμα και τον παιγνιώδη χαρακτήρα του
ελληνικού πολιτισμού, αλλά και γιατί είναι το πιο
ευφυές και γοητευτικό έργο που γράφτηκε ποτέ
για να κατανοήσουμε την αιτία, τον σκοπό και τον
ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε Τέχνης, όσο και
για το χαρακτήρα αυτών που φιλοδοξούν να την
υπηρετούν.
Διδασκαλία ερμηνείας, σκηνική όψη, κίνηση,
σκηνοθεσία: Δήμος Αβδελιώδης
Ερμηνεία: Ιωάννα Παππά
Κοστούμι: Αριστείδης Πατσόγλου
Μουσική: Βαγγέλης Γιαννάκης
Live Πιάνο: Αλέξανδρος Αβδελιώδης
Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Βοσκοπούλου
Διοργάνωση : Anagnorisis
Είσοδος : 15 €
Προπώληση, Άνεργοι, Φοιτητές,
άνω των 65, ΑΜΕΑ : 12 €
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Νίκου Καζαντζάκη

Αλέξης Ζορμπάς
Η παράσταση θα ανέβει φέτος το καλοκαίρι
σε Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα, τιμώντας το
Έτος Καζαντζάκη 2017, που σηματοδοτεί τα 60
χρόνια από το θάνατο του μεγαλύτερου Έλληνα
συγγραφέα των νεότερων χρόνων
Στη σκηνή θα δούμε να ζωντανεύει με μια νέα
δημιουργική ματιά και ένα ανεπανάληπτο τρόπο
ο «μοναδικός διάλογος ενός καλαμαρά και ενός
μεγάλου ανθρώπου του λαού, διάλογος μεταξύ του
δικηγόρου Νου και της μεγάλης ψυχής του λαού»,
όπως αναφέρει ο ίδιος ο Νίκος Καζαντζάκης για τη
διαχρονική φιλία του με τον Ζορμπά.
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Διασκευή: Θανάσης Παπαθανασίου
και Μιχάλης Ρέππας
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής
Χορογραφίες: Δημήτρης Παπάζογλου
Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης
Κοστούμια: Ντένη Βαχλιώτη
Ενορχήστρωση: Αλέξιος Πρίφτης
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος
Βοηθός Σκηνοθέτη: Παύλος Σαχπεκίδης
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Σχολή χορού “Εν χορώ”
Η σχολή χορού »Εν Χορώ» σας προσκαλεί σε δύο
από τις πιο ατμοσφαιρικές βραδιές της πόλης μας.
Μία σκηνή, 250 μικροί και μεγάλοι χορευτές,
πολύχρωμα, μαγευτικά κοστούμια, ξεσηκωτική
μουσική, δυναμικές χορογραφίες δομημένες με
ευγένεια, τέχνη και απεριόριστη αγάπη για τον
χορό .
Για 11η συνεχόμενη χρονιά οι χορευτές, μας
ταξιδεύουν, μεταμορφώνοντας τις λέξεις και τα
συναισθήματα σε κινήσεις με οδηγό το σώμα
και την αγκαλιά, με στόχο την έκφραση, την
επικοινωνία και την εμπιστοσύνη .
Τη Δευτέρα 10 Ιουλίου, μπορείτε να γνωρίσετε και
να θαυμάσετε τους μικρούς χορευτές του αύριο και
να έρθετε σε επαφή με την αστείρευτη φρεσκάδα
τους.
Την Τρίτη, 11 Ιουλίου ,το κοινό θα έχει την ευκαιρία
να απολαύσει την ετήσια παράσταση ενηλίκων η
οποία κάθε χρόνο μας ξεσηκώνει και μας συγκινεί,
ξεπερνώντας τις προσδοκίες μας!

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
21.00

Franz Shubert «Γερμανική Λειτουργία D 872»
με την

Cantilena Χανίων

Η Cantilena Χανίων τελεί υπό την αιγίδα του
Λυκείου Ελληνίδων.
Το Φωνητικό Σύνολο «Cantilena Χανίων» μετά
από την επιτυχή παρουσίαση της Λειτουργίας του
Schubert στην Καθολική Εκκλησία Χανίων στις 9
Απριλίου 2017 αποφάσισε, μετά από απαίτηση
πολλών που δεν κατόρθωσαν να παρακολουθήσουν
την παράσταση εκείνη, να επαναλάβει το έργο σε
ένα ευρύτερο χώρο.
Η Γερμανική Λειτουργία είναι μία από τις
λίγες λειτουργίες που έγραψε ο συνθέτης
και χαρακτηρίζεται από ένα απλό και άμεσο
θρησκευτικό συναίσθημα. Τα πνευστά όργανα
που ζητά ο Schubert αντικαθίστανται εδώ από το
σύνολο αυλών “Con Brio”.
Διεύθυνση Γιώργος Καλούτσης
Πιάνο Μαρίνα Μανιτάκη
Σύνολο αυλών Con Brio
Διεύθυνση Άννα Μαλεκάκη
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά:
Γρηγόρης Βαλτινός, Νίκος Βερλέκης Στέλλα
Γκίκα, Ναταλία Δραγούμη, Ταμίλα Κουλίεβα,
Άννα Μονογιού, Μέμος Μπεγνής, Τάκης
Παπαματθαίου, Γιώργος Παράσχος, Γρηγόρης
Σταμούλης και ο Ρένος Ρώτας
Διοργάνωση : ΑΦΟΙ ΤΑΓΑΡΗ Ο.Ε.
Είσοδος : 23 €
Άνεργοι, Πολύτεκνοι, Παιδιά,
Φοιτητές, ΑΜΕΑ: 17 €

10 07

Διοργάνωση : Σχολή χορού »Εν Χορώ»
Είσοδος : 6 €

Διοργάνωση : Cantilena Χανίων
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

14 07

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

15 07

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

17 07

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Δήμητρα Παπαδοπούλου

Χαμένες Πατρίδες

Μάνα θα πάω στο Holywood

7ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού
Dance Days Chania

Στα πλαίσια της προσπάθειας προβολής του
μουσικού πολιτισμού μας ως πυλώνα ενίσχυσης
της ιστορικής μνήμης, παρουσιάζεται ένα
μουσικοθεατρικό
αφιέρωμα
στις
«Χαμένες
Πατρίδες». Οι Χανιώτες αλλά και οι επισκέπτες
της πόλης, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν
δημιουργίες κορυφαίων Ελλήνων συνθετών και
στιχουργων.
Θα γίνει δραματοποιημένη παρουσίαση των εργων:
«Ασίκικο Παυλάκη» σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη
και στίχους Μιχάλη Γκανά - «Μικρά Ασία» σε
μουσική Απόστολου Καλδάρα και στίχους Πυθαγόρα
- «Βυζαντινός Εσπερινός» ( 4 τραγούδια) σε
μουσική Απόστολου Καλδάρα και στίχους Λευτέρη
Παπαδόπουλου - «Ρεμπέτικο» σε μουσική Σταύρου
Ξαρχάκου και στίχους Νίκου Γκάτσου

“RU(i)NS” / ZfinMalta Dance Ensemble Αθανασία Κανελλοπούλου

Σκηνοθεσία: Μαρία Λεκάκη
Σκηνικά: Κων/νος Λεβάκης
Μουσική Επιμέλεια: Παύλος Μπαϊλάκης

Μια σύγχρονη κοινωνική καταγραφή, δοσμένη
με τον κωμικοτραγικό τρόπο μας μεταφέρει στην
Αθήνα του σήμερα, όπου ο Έλληνας φοβάται ότι
μπορεί να αποτύχει σε ό,τι ονειρευτεί. Ακραίες
συμπεριφορές και βίαια ξεσπάσματα κατακλύζουν
την καθημερινότητα μέσα στην απόγνωση τους.
Αλλά το χιούμορ και το γέλιο πάντα βρίσκουν
τρόπο να μας δείξουν την αλήθεια αλλά και τη
λύση, που συχνά είναι μπροστά στα μάτια μας
και σπάνια μπορούμε να τη δούμε! Με φόντο ένα
διαμέρισμα στην οδό Φυλής, δύο άνεργοι ηθοποιοί
μηχανεύονται τα πάντα, ώστε να συγκεντρώσουν το
ποσό που χρειάζονται για να πάνε στο Hollywood!
Στην προσπάθεια τους αυτή θα φτάσουν στο
σημείο ακόμα και να μετατρέψουν προσωρινά το
διαμέρισμα τους σε οίκο ανοχής, όπου θα συμβούν
απίστευτες καταστάσεις…
Θα τα καταφέρουν άραγε ποτέ να φτάσουν στον
προορισμό τους και να πετύχουν τον στόχο τους;
Μια πρωτότυπη μουσική κωμωδία για τον «Έλληνα
της κρίσης» που ψάχνει υο όνειρο του ακόμα και
στην άλλη άκρη του κόσμου!
Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός
Δήμητρα Παπαδοπούλου
Σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης
Κοστούμια: Γιώργος Σεγρεδάκης
Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς
Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
Παίζουν: Θανάσης Αλευράς, Κωνσταντίνα
Μιχαήλ, Αντώνης Κρόμπας, Jerome Kaluta,
Στράτος Λύκος, Γιώργος Σουλεϊμάν, Ελένη Ροδά

Διοργάνωση : ΔΙΑΠΑΣΟΝ
Είσοδος : 12 € - Προπώληση : 10 €
Παιδικό, Φοιτητικό, Ανέργων, Πολυτέκνων : 10 €

Διοργάνωση : People Entertainment Group
Είσοδος : 17 € - Προπώληση : 15 €
Φοιτητικό, Ανέργων : 13 €

Μουσικό Σύνολο Χανίων

Ερμηνεύουν: Βασίλης Λέκκας, Τάσος Ψαλιδάκης,
Βιργινία Ντοκάκη, με τη συμμετοχή Φωνητικού και
θεατρικού Συνόλου
Μουσικοί : Φαίδων Λιονουδάκης, Στέλιος
Καρύδας,
Δημήτρης
Ρέππας,
Παναγιώτης
Σπανουδάκης, Δημήτρης Κολλίντζας, Λευτέρης
Βαιγκούσης, Εύα Παπανικολάκη, Δημήτρης
Τσούρτος,
Ηλίας
Κοντούδης,
Στέλιος
Οικονομάκης, Χριστίνα Αλεξανδρή

Το έργο “RU(i)NS’’ της Αθανασίας Κανελλοπούλου
σε συνεργασία με την Κρατική Ομάδα Σύγχρονου
Χορού της Μάλτας, περιστρέφεται γύρω από την
έννοια της δόμησης και αποδόμησης μιας ομάδας.
Θραύσματα μιας διαρκώς εναλλασσόμενης με
ραγδαίους ρυθμούς κοινωνίας , σώματα σε κρίση,
εξόριστα, μετέωρα σε αναζήτηση μιας έστω
προσωρινής αλλά άμεσης στιγμής ηρεμίας.
Σώματα που είναι σε μια βαθμιαία εξέγερση
αναζητώντας το κύτταρο της Ιστορίας τους,
χτίζοντας μέσα σε εναπομείναντα ερείπια.
Πόσα σύνορα, γραμμές και γέφυρες πρέπει
να διασχίζουμε για να φτάσουμε στον τελικό
προορισμό;
Πόσες πέτρες πρέπει να κουβαλήσουμε για
να οικοδομήσουμε μια καινούρια ζωή; Πόσους
κύκλους πρέπει να δημιουργήσουμε για να βρούμε
τη θαμμένη Ιστορία;
Με την υποστήριξη: INTERCONTINENTAL Malta
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Διοργάνωση : Σύλλογος Συν-ΚίνησηΩ
Είσοδος : 12 € - Φοιτητικό, Ανέργων : 9 €

17 07

Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ
21.00

Πινόκιο

18-19 07

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Ζωρζ Φεϋντώ

20-21 07

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Κάρμεν Ρουγγέρη

Γουρούνι στο σακί

Ο μαγικός αυλός

Ο δικός μας Πινόκιο θα γεννηθεί και θα ταξιδέψει
μέσα σε ένα κούτσουρο στο σπίτι του Τζεπέτο
προερχόμενος από τη χώρα των δέντρων!

Ένα έργο που παρουσιάζει ενδιαφέροντες
χαρακτήρες, οι οποίοι χωρίς να το καταλάβουν
παγιδεύονται σε παράλογες καταστάσεις.

Μέσα από την αθωότητα και τις σκανταλιές του, θα
κάνει το δικό του ταξίδι στον κόσμο των ανθρώπων
προσπαθώντας να βρει τη δική του “Ιθάκη”.

Ο Πακαρέλ είναι ένας ευκατάστατος νεόπλουτος
αστός που φιλοδοξεί να παρουσιάσει στην
Όπερα των Παρισίων ένα έργο που συνέθεσε η
αγαπημένη του κόρη. Αναζητώντας τον τενόρο που
θα πρωταγωνιστήσει παρασύρεται από μια σειρά
αναπάντεχων συμπτώσεων. Σιγά-σιγά όλα τα
πρόσωπα του έργου αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις
με το δικό τους τρόπο, σε σημείο που οι σχέσεις
τους να οδηγούνται σε απίθανες και ξεκαρδιστικές
καταστάσεις.

Η Κάρμεν Ρουγγέρη και η ομάδα της,
μεταμόρφωσαν την όπερα Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ
σε ένα μουσικό παραμύθι πλημμυρισμένο από
τις υπέροχες μελωδίες αυτού του μοναδικού
συνθέτη Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, το
οποίο ανέβηκε τον χειμώνα στο Θέατρο ΚΙΒΩΤΟΣ
και αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους
θεατές. Η παράσταση με διαλεχτούς ηθοποιούςτραγουδιστές, με παραμυθένια σκηνικά και
κοστούμια, χορογραφημένη στη λεπτομέρεια,
γεμάτη χρώματα και φως, με μια συναρπαστική
πλοκή είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει το ενδιαφέρον
μικρών και μεγάλων.

Με μία μύτη που μεγαλώνει κάθε φορά που λέει
ψέματα προδίδοντάς τον και μαζί του πάντα ο
Γρύλος, ο πιο πιστός φίλος του, ο οποίος σπεύδει
για βοήθεια κάθε φορά που τη χρειάζεται.
Ένα έργο που μιλά για την αποδοχή της
διαφορετικότητας και της φιλίας! Από 3 έως 103
χρονών!

Πρόκειται για μια κωμωδία που συνδυάζει με
αριστοτεχνικό τρόπο τη λογική και το παράλογο,
οδηγώντας καθημερινούς ανθρώπους στα άκρα.
Μετάφραση: Έρση Βασιλικιώτη
Σκηνοθεσία: Γιάννης Καραχισαρίδης
Σκηνικά: Αντώνης Χαλκιάς
Κοστούμια: Βάλια Μαργαρίτη
Βοηθός σκηνοθέτη: Έλια Βεργανελάκη
Τους ρόλους ερμηνεύουν:
Δημήτρης Πιατάς, Θανάσης Τσαλταμπάσης,
Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιάννης Δρακόπουλος,
Βασίλης Πουλάκος, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου,
Μαρία Γεωργιάδου, Δήμητρα Σιγάλα

Διοργάνωση : ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ
Είσοδος : 7 € - Άνεργοι, Τρίτεκνοι : 5 €

Διοργάνωση : ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης
Είσοδος : 15 € - Προπώληση, παιδικό, φοιτητικό,
τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι. άνω των 65,
ΑΜΕΑ 67% : 12 € - Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ

Κείμενο, Αφήγηση: Κάρμεν Ρουγγέρη
Σκηνοθεσία : Κ. Ρουγγέρη, Χριστίνα Κουλουμπή
Σκηνικά, Κοστούμια : Χριστίνα Κουλουμπή
Κίνηση, Χορογραφίες, Φωτισμού: Πέτρος Γάλλιας
Μουσική Επεξεργασία, Video Art: Α.Δελαπόρτας
Στίχοι & Μουσική Επιλογή: Ανδρέας Κουλουμπής
Διδασκ.Τραγουδιών: Λ.Ερεμέγιεβα, Μ.Δελαπόρτα
Συντονίστρια Σκηνοθεσίας: Χαρά Δήμα
Βοηθός Ενδυματολόγου: Ερρικα Αλαμάνου
Βοηθός Σκηνογράφου: Χρήστος Γράπας
Artwork: Λουκάς Μελάς
Παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί:
Αθηνά Δημητρακοπούλου, Ιωάννης Κοντέλλης,
Εστέλλα Κοπάνου, Λιναρδάτου Κων/τια,
Ίρις-Φιόνα Νικολάου, Αντώνης Παπαδάκης,
Νικόλας Παπακωνσταντίνου, Νίκη Χαζιράκη,
Αλέξανδρος Χασαπάκης.
Διοργάνωση : ΒΙΚΤΩΡ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Είσοδος : 10 €

22 07

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

23 07

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Αριστοφάνη

Cineλθετε

Λυσιστράτη
Η Αθηναία ηρωίδα συλλαμβάνει την απόλυτη ιδέα:
να συνασπιστεί με τις γυναίκες της πόλης της,
της αντιπάλου Σπάρτης, αλλά και άλλων πόλεων,
και να διαμηνύσουν στους άντρες πως, αν δεν
φροντίσουν για την ειρήνη, θα προχωρήσουν σε
σεξουαλική αποχή. Με επικεφαλής την ίδια και
δεκάδες άλλες γυναίκες, αφού προσπερνούν τις
αρχικές αντιρρήσεις τους, αναλαμβάνουν δράση,
προχωρώντας παράλληλα σε αποκλεισμό του
δημόσιου ταμείου που χρηματοδοτεί τις πολεμικές
επιχειρήσεις. Οι άντρες φυσικά, περνούν στην
αντεπίθεση και ξεκινά η αψιμαχία αρχικά και η
ανταλλαγή επιχειρημάτων στη συνέχεια. Όλοι
αγγίζουν και ξεπερνούν τις αντοχές τους σε
αμφότερα τα στρατόπεδα, μέχρι που η εμφάνιση
της καλλονής Συμφιλίωσης οδηγεί σε αμοιβαίους
συμβιβασμούς και, τελικά, σε αίσιο τέλος.
Μετάφραση: Κ.Χ. Μύρης
Σκηνοθεσία - Απόδοση: Γιάννης Μπέζος
Στίχοι: Πέτρος Φιλιππίδης
Μουσική: Κωστής Μαραβέγιας
Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς
Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκορού
Χορογραφίες - Κινησιολογία: Ελπίδα Νίνου
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας
Μουσική διδασκαλία: Παναγιώτης Τσεβάς
Παίζουν:
Πέτρος Φιλιππίδης (Λυσιστράτη), Βλαδίμηρος
Κυριακίδης
(Κινησίας),
Ναταλία
Τσαλίκη
(Μυρρίνη) και ο Γιάννης Μπέζος (Πρόβουλος), κ.α.
Διοργάνωση : ΜΑΡΚΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Είσοδος : 20 € - Άνεργοι, Πολύτεκνοι, Παιδιά,
Φοιτητές και ΑΜΕΑ : 15 €

Ο Διονύσης Ατζαράκης και ο Θωμάς Ζάμπρας,
μετά την τηλεοπτική επιτυχία στο ΣΚΑΙ και sold
out παραστάσεις ,παρουσιάζουν την stand up
comedy «Cineλθετε» σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ
της Ελλάδας.
Σε δυο ώρες ασταμάτητου γέλιου, μιλούν για
την καθημερινότητα, τις σχέσεις, την Αλίκη
Βουγιουκλάκη, τα Τρίκαλα, τα σχολικά τους
χρόνια, το facebook, τα ψυχολογικά τους, τον
Μπάτμαν και τις πρώην τους.
Αν έχετε και εσείς θέματα με την ποιότητα του
τηλεοπτικού και κινηματογραφικού τοπίου στις
ημέρες μας, ή απλά θέματα με την πρώην σας ,
η παράσταση «Cineλθετε» είναι ιδανική για εσάς.
Μην τους χάσετε!

24 07

Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ
21.00
Γιάννη Ξανθούλη

Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών
Η παιδική σκηνή του Χρήστου Τριπόδη και η
θεατρική εταιρία «Μέθεξις», παρουσιάζουν το
ανατρεπτικό και πολυεπίπεδο παραμύθι του Γιάννη
Ξανθούλη «Η Αλίκη στη χώρα των Ψαριών».
Μια διαδραστική και επίκαιρη παράσταση που με
πολύ μουσική, φαντασία και χιούμορ σχολιάζει την
εποχή μας, αποκαλύπτει τις αξίες της οικογένειας,
της φιλίας, της ανιδιοτέλειας, της υπευθυνότητας
και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το έργο να εκτιμούν
τις δυνατότητές τους, να κρίνουν καλά πριν
εμπιστευτούν κάποιον, να φροντίζουν για την
διατήρηση και ισορροπία του οικοσυστήματος και
να αποδέχονται τη διαφορετικότητα.
Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης
Ενδυματολόγος: Ματίνα Μέγκλα
Σκηνικά: Θανάσης Κόκκας
Μουσική: Μιχάλης Τριπόδης
Πρωταγωνιστούν: Μαρία Θωμά, Τζούλι Τσόλκα,
Βασίλης Γιακουμάρος, Χρήστος Τριπόδης,
Δημήτρης Ζωγραφάκης, Φαίη Ψωμαδάκη,
Χριστίνα Χρήστου.

Διοργάνωση : Χ. ΧΟΥΓΚΕΝΣΤΑΪΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Είσοδος : 10 € - Φοιτητικό, Ανέργων : 8 €

Διοργάνωση : ΜΕΘΕΞΙΣ
Είσοδος : 8 €
Φοιτ., Ανέργων, Πολυτέκνων Προπώληση : 7 €

25 07

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

7ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού
Dance Days Chania
«Έλβεντον» / Χρήστος Παπαδόπουλος
Το κυριότερο στοιχείο που συγκίνησε τον
δημιουργό διαβάζοντας τα “Κύματα” της Β. Γουλφ,
πέρα από τις εκφάνσεις της ζωής των ηρώων,
είναι η έννοια της ροής του χρόνου μέσα σε αυτές.
Ανεξάντλητος και ασταμάτητος.
Η ζωή μας ξεκινά. Κι όταν ξεκινήσει αρχίζουμε
να δονούμαστε και να κινούμαστε ασταμάτητα.
Δεν έχουμε καμία επιλογή, δεν μπορούμε να
σταματήσουμε, να κάνουμε μια παύση.
Η μόνη πραγματική παύση είναι ο θάνατος. Μέσα
σε αυτή τη συνθήκη ζούμε όλοι. Αυτή η απλή
παραδοχή
υπάρχει διάχυτη μέσα σε όλο το
κείμενο της Γουλφ. Τα κύματα έχουν ένα σταθερό
ρυθμό, ρυθμολογία, επαναληπτικότητα. Και είναι ο
συντονισμός αυτού του ρυθμού με τον ρυθμό μέσα
μας που κάνει την στιγμή που στεκόμαστε απεναντί
τους πολύτιμη.
Η ενατένιση με την ενδοσκόπηση άρρηκτα δεμένες.
Η στιγμή που το μυαλό μας είναι ενεργό, καθαρό
και ελεύθερο. Αυτή η στιγμή ενδιαφέρει τον
χορογράφο. Το στοίχημα να δημιουργήσεις ένα
έργο που να αφηγείται λίγα, ενώ παράλληλα
να επιτρέπει στο κοινό να σκεφτεί και να νιώσει
πολλά περισσότερα.

25 07

Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας
21.00

Ο Καραγκιόζης Διακοπές
στον Βόρειο Πόλο

του

Εκεί διαδραματίζονται οι πιο τρελές καλοκαιρινές
διακοπές που έχουν γίνει ποτέ, στις οποίες όμως,
ο λαϊκός μας ήρωας, παρόλες τις αντιξοότητες,
καταφέρνει να διασκεδάσει μαζί με τα Κολλητήρια
του και ταυτόχρονα να περάσει σημαντικά
μηνύματα και αρχές για την προστασία του
περιβάλλοντος…

Ένα απολαυστικό ρεσιτάλ εναλλαγής ρόλων
με τον Μάκη Παπαδημητρίου και τον Γιώργο
Χρυσοστόμου.
Μια «κωμικοτραγωδία» που εκτυλίσσεται στο
Κέρι της Ιρλανδίας, όπου κινηματογραφείται μια
χολυγουντιανή υπερπαραγωγή. Ο Τσάρλι κι ο Τζέικ
είναι δυο ντόπιοι βοηθητικοί ηθοποιοί, δηλαδή
extras… δηλαδή κομπάρσοι… δηλαδή οι άνθρωποι
δεν έχουν στον ήλιο μοίρα… και συμμετέχουν στην
ταινία. Το ίδιο και ο Σων. Που αυτοκτόνησε. Έβαλε
πέτρες στις τσέπες του κι έπεσε στο νερό. Κρίμα.
Ο ψεύτικος κόσμος του Χόλυγουντ σε σύγκρουση
με τη σκληρή πραγματικότητα μιας επαρχιακής
πόλης, μέσα από τα μάτια 2 ανθρώπων, μέσα από
τις ζωές 15 χαρακτήρων, μέσα από την απαξίωση
και την καταξίωση, μέσα… μαζικής ενημέρωσης και
μεταφοράς. Κρίμα.
Μετάφραση: Αγγελική Κοκκώνη
Σκηνοθεσία: Γ. Χρυσοστόμου, Μ. Παπαδημητρίου
Σκηνικά: Μαγδαληνή Αυγερινού
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη
Επιμέλεια Κίνησης: Σεσίλ Μικρούτσικου
Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης
Βίντεο: Όλγα Μπρούμα
Μουσική επιμέλεια: Φωτεινή Γαλάνη
Βοηθός Σκηνοθέτη: Σύρμω Κεκέ
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Χρυσοστόμου

Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Διοργάνωση : Σύλλογος Συν-Κίνηση
Είσοδος : 12 € - Φοιτητικό, Ανέργων : 9 €

Μαρί Τζόουνς

Μια ξεκαρδιστική κωμωδία, όπου ο Καραγκιόζης
μαζί με τα κολλητήρια του ξεκινούν για ένα
καλοκαιρινό ταξίδι το οποίο καταλήγει από λάθος
στον Βόρειο Πόλο.

Η συνέχεια επί σκηνής…

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Πέτρες στις τσέπες μου

Ο θίασος του Μιχάλη Θεοδωρόπουλου “ΣΚΙΕΣ
ΚΑΙ ΓΕΛΙΑ” παρουσιάζει την παράσταση «Ο
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΠΟΛΟ».
Μια καινούρια παράσταση, δημιουργία
καραγκιοζοπαίχτη Μιχάλη Θεοδωρόπουλου.

26 07

Διοργάνωση : ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΛΙΑ
Είσοδος : 6 €

Διοργάνωση : ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Είσοδος : 15 €
Φοιτητικό, ανέργων, άνω των 65, ΑΜΕΑ : 13 €
Προπώληση : 13 € - 11 €

27-28 07

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

29 07

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

30 07

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Θάνος Μικρούτσικος - Νίκος Καββαδίας

μουσικό σύνολο “Vamos Ensemble”

Terranima

Οι μουσικές και τα τραγούδια του Θάνου
Μικρούτσικου περασμένα πλέον στο DNA
της μουσικής μας μνήμης εξακολουθούν να
αποκαλύπτουν και να φωτίζουν κάθε φορά, τις
πολυάριθμες διαστάσεις του ποιητικού έργου του
Νίκου Καββαδία, που όπως ο ίδιος ο συνθέτης
πιστεύει, πρόκειται για έναν ποιητή “που μίλησε για
την ελευθερία, για την αξία της ανατροπής, για τη
δύναμη της ζωής χωρίς συμβάσεις”. Στιγμές από τη
ζωή και τη σκέψη του ανασύρονται συναρπαστικά
μέσω της μουσικής και γίνονται οι εικόνες που θα
μας μυήσουν στην ιδιαίτερη προσωπικότητα του
και στον έντονο θαλασσινό του βίο.

Την γενέθλια ημέρα του Μίκη το ραντεβού μας
είναι στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου. Το
μουσικό σύνολο “Vamos Ensemble” συμπράττει
με την Ιωάννα Φόρτη στο τραγούδι σε μια βραδιά
αφιερωμένη σε τραγούδια και μελωδίες που έγραψε
ο Μίκης Θεοδωράκης για τον κινηματογράφο.

«Το σώμα δεν είναι τυφλή ακατέργαστη ύλη.
Η ψυχή το διαπερνάει και του δίνει φως.
Αν το αφήσεις ελεύθερο είναι άξιο να πάρει το
δρόμο που εκείνο έχει αποφασίσει χωρίς την
επέμβαση κανενός.

Ταξίδι στο Σταυρό του Νότου

Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης
Σενάριο: Θέμης Μουμουλίδης
Με τη συνεργασία των: Παναγιώτα Πανταζή,
Μαρούσκα και Βίκυ Παναγιωτοπούλου
Σκηνικό- κοστούμια: Γιώργος Πάτσας
Χορογραφία: Σεσίλ Μικρούτσικου
Μουσική Επιμέλεια: Θύμιος Παπαδόπουλος
Σχεδιασμός Ήχου: Γιάννης Λαμπρόπουλος
Τους ρόλους ερμηνεύουν: Θάνος Μικρούτσικος,
Στέλιος Μάινας, Σταύρος Ζαλμάς, Ελισάβετ
Μουτάφη,
Νίκος
Αρβανίτης,
Ιωάννης
Παπαζήσης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Μαρούσκα
Παναγιωτοπούλου, Κώστας Φαλελάκης, Ελένη
Ζαραφίδου, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Νατάσσα
Σαραντοπούλου, κ.α.
Τραγουδούν: Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας
Θωμαΐδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη
Διοργάνωση : 5η Εποχή Τέχνης
Είσοδος : 20 €
Φοιτητικό ανέργων άνω των 65 : 15 €

Ο Μίκης στον κινηματογράφο

Ο κινηματογράφος αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο
πεδίο δημιουργίας για τον Μίκη. Μελωδίες που
συνδέθηκαν με μοναδικές ταινίες. Μελωδίες που
αυτονομήθηκαν από το κινηματογραφικό τους
ταίρι και ακλούθησαν και παράλληλη πορεία.
Μελωδίες και τραγούδια που γνώρισαν και
γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία.
Αυτή τη δημιουργική έκφραση του Μίκη με μελωδίες
και τραγούδια γραμμένα για τον κινηματογράφο
προσεγγίζει η βραδιά που αποτελεί παραγωγή του
Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2017.
Διοργάνωση :
Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων, Παγκρήτιος Σύλλογος Μίκη
Θεοδωράκη, ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ

Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πολλές φορές ο άνθρωπος θέλει να απαλλαγεί μια
απ’ την ψυχή και μια απ’ το σώμα του.. Του πέφτει
πολύ βάρος να τα χαίρεται και τα δυο.
Όταν ο άνθρωπος βρει τον τρόπο να κάνει τα δυο
αυτά αιώνια στοιχεία να φιλιώσουν, ν’ αγαπηθούν,
τότε μπορεί να ζει και να πορεύεται ακέραιος»
Σύλληψη – χορογραφία : Γιώργος Χρηστάκης
Χορεύουν: Ειρήνη Μαυροματάκη, Άννα Βάλαρη,
Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Άδρια Βαφία, Davínia
Descals Piña, Χρήστος Ταμπαξής, Δημήτρης
Γρίντζος, Iñigo Laudio και Γιώργος Χρηστάκης
Μουσική: Κώστας Λειβαδάς
Κείμενα: Άνα Ζουμανάκη – Κώστας Γραμματικάκης

Διοργάνωση : DAGIPOLI DANCE Co
Είσοδος : 7 €
Παιδικό, Φοιτητικό, Άνεργοι, ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι,
Άνω των 65 ετών : 5 €

31 07

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Το δέντρο της γνώσης
Ένα παιδί, διαφορετικό από τα υπόλοιπα,προσπαθεί
να κατανοήσει τους ανθρώπους γύρω του και
να γνωρίσει τα συναισθήματά τους. Τα παιδιά
γίνονται ένα με τους ήρωες και συμμετέχουν
ενεργά στην παράσταση.. το παιχνίδι ξεκινά και
το θέατρο αρχίζει! Το νησί των λωτοφάγων, η
κουκουβάγια Μελπομένη, ο κεραυνός Λεοντίσιος,
τα εργατικά μυρμήγκια που φυλάνε τις ευχές
όλων των παιδιών , το Κλαψοχώρι, το Γελιοχώρι
και ένας ημίαιμος κούκος, είναι οι ιστορίες- ήρωες
που εμφανίζονται γύρω από το δέντρο της γνώσης
Kείμενο – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Πιέτρης
Eικαστική επιμέλεια- Σκηνικά : Γ. Σπανόπουλος
Κοστούμια: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης - Τ.Βασιλάτου
Φωτισμοί: Ηρακλής Γεωργιάδης
Χορογραφίες : Ιωάννα Μουλιάκου, Tina Brandon
Μακιγιάζ: Φρέντυ Καλομπράτσος, Χαρά Αλάτζα,
Έφη Αργυροπούλου
Πρωτότυπη μουσική : Noriana, Νίκος Σπηλιώτης,
Ειρήνη Τριανταφυλλίδη,
Video art: James P
Παίζουν οι ηθοποιοί : Ίντρα Κέιν, Tζοάννα
Βρακά, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Δημήτρης
Πιέτρης
Φιλική συμμετοχή σε video προβολή: Έρρικα
Πρεζεράκου, Δημήτρης Παπαδάτος

01-02 08

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.15

03 08

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Florian Zeller

ΠαΝοΣ ΜΟυΖΟυΡακηΣ
and the MOuZiCiANs

Η Αλίς (Σμαράγδα Καρύδη) κι ο Πολ (Θοδωρής
Αθερίδης) είναι ζευγάρι. Από λεπτό σε λεπτό
περιμένουν τους φίλους τους. Την Λοράνς (Μυρτώ
Αλικάκη) με τον Μισέλ, (Κωνσταντίνο Κάππα)
επίσης ζευγάρι. Η Αλίς τυχαία στον δρόμο πριν
λίγες ώρες είδε μέσα από το ταξί τον Μισέλ να
ερωτοτροπεί στον δρόμο με μια άγνωστη κοπέλα.

Ο
αγαπημένος
τραγουδοποιός
με
την
χαρακτηριστική ζεστή φωνή και την ξεχωριστή,
γοητευτική σκηνική παρουσία, θα μας σαγηνεύσει
ακόμη μια φορά, παρασύροντάς μας σε μια
βόλτα γεμάτη τραγούδια από τη προσωπική του
δισκογραφία, επιλογές από τη ξένη μουσική σκηνή,
αλλά και τραγούδια καλλιτεχνών που σέβεται και
αγαπάει. Θα μας παρουσιάσει ακόμα τα καινούρια
του τραγούδια από τον δίσκο του «Μονόλογος για
δύο».

Το ψέμα

Τι να κάνει απόψε;
Πως θα υποδεχτεί τη φίλη της; Να της το πει;
Ο Πολ δεν το συζητάει, και βέβαια όχι! Η Αλίς δεν
είναι σίγουρη. Αυτό είναι απλώς το πρώτο δίλημμα
για να ξεκινήσει η παράσταση.
Γιατί στην συνέχεια μέσα από τον κωμικότατο
αγώνα που δίνει ο Πολ για να συγκρατήσει την
Αλίς να μη μιλήσει , θα ενεργοποιηθεί ένα ντόμινο,
αποκαλύψεων που κανείς δεν είναι σε θέση να
διαχειριστεί.
Μετάφραση: Μαριαλένα Κωτσάκη
Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αθερίδης
Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή
Κοστούμια: Άγις Παναγιώτου
Σχεδιασμός φωτισμού: Χρήστος Τζιόγκας
Βοηθός σκηνοθέτη: Αγνή Χιώτη
Βοηθός σκηνογράφου: Γιώργος Θεοδοσίου

Τις εμφανίσεις αυτές πραγματοποιεί με την
συμμετοχή των αξιόλογων μουσικών που
αποτελούν την μπάντα του:
Δημήτρη Φροσύνη - μπάσο,
Παύλος Καλτουρουμίδης – πλήκτρα, ενορχήστρωση
Βαγγέλη Κοτζάμπαση – τύμπανα,
Σπύρο Λιβάνη – κιθάρα
και προστίθεται ένα εξαιρετικό ντουέτο πνευστών
ο Δημήτρης Καραγιάννης σαξόφωνο-κλαρινέτο
και Γιώργος Ζαρέας τρομπόνι
Στη σκηνή τον πλαισιώνουν δυο αέρινες
τραγουδίστριες,η Μυρτώ Ναούμ που συμμετείχε
στο voice και η Δήμητρα Μπουλούζου, την οποία
θα απολαύσουμε και στο βιολί.

Στον ρόλο της αφηγήτριας η Βίκυ Τσιανίκα

Πρωταγωνιστούν:
Θοδωρής Αθερίδης, Σμαράγδα Καρύδη,
Μυρτώ Αλικάκη, Κωνσταντίνος Κάππας

Ο Φίλιππος Τρέπας υπόσχεται ένα φωτιστικό
υπερθέαμα, ο Ηλίας Καρούμπαλης και ο Νίκος
Λαγός είναι υπεύθυνοι για την ηχητική πανδαισία.

Συμπαραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΝΕΙΡΟΥ
Είσοδος : 10 €, Ανέργων : 6 €, Προπώληση : 8 €
ΑΜΕΑ : Δωρεάν

Διοργάνωση : ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Είσοδος : 17 €
Ανέργων, Φοιτητικό, ΑΜΕΑ, Παιδικό (έως 10
ετών) : 13 €

Διοργάνωση : MetroLive Productions
Είσοδος : 15 €
Προπώληση : 13 €

04 08

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
21.30

04 08

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.15

05 08

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Αφιέρωσις

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

για σόλο βιολοντσέλο

Η Ωραία Κοιμωμένη

50 χρόνια ΑΝΕΚ LINES
Γιορτάζουμε με πλώρη το μέλλον !

Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του δίσκου
του, Afierossis, ο διεθνώς αναγνωρισμένος
σολίστ Μιχάλης Χόιπελ δίνει ένα ρεσιτάλ για σόλο
βιολοντσέλο. Το πρόγραμμα περιέχει έργα του
20ου και 21ου αιώνα καταξιωμένων συνθετών από
όλο τον κόσμο αφιερωμένα σε διακεκριμένους
ερμηνευτές. Μέσα στα έργα αυτά και η “Κρητική
Σουίτα για βιολοντσέλο σόλο” γραμμένη από τη
συνθέτρια Έφη Μαρκουλάκη και αφιερωμένη στον
Μιχάλη Χόιπελ. Η Σουίτα αυτή αποτελεί φόρο τιμής
στην παραδοσιακή μουσική της Κρήτης και είναι
ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα των δυνατοτήτων
που κρύβει το πάντρεμα της σύγχρονης με την
παραδοσιακή κρητική μουσική.
Ο Μιχάλης Χόιπελ είναι ένας από τους
σημαντικότερους έλληνες μουσικούς της νέας
γενιάς. Έχει μεγάλο εύρος ενδιαφερόντων και
πυκνή δραστηριότητα, τόσο στο χώρο της μουσικής
δωματίου, όσο και ως σολίστ, συμπράττοντας με
σημαντικές ορχήστρες και μαέστρους. Έχει σήμερα
ως ορμητήριο το Αμβούργο, όπου ολοκλήρωσε τις
μεταπτυχιακές του σπουδές μετά την απόκτηση του
διπλώματός του στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και
Θεάτρου του Ανοβέρου. Διεθνούς φήμης καθηγητές
βοήθησαν να διαμορφώσει την καλλιτεχνική του
προσωπικότητα.
Η συναυλιακή του δραστηριότητα τον έχει οδηγήσει
σε μερικές από τις σημαντικότερες αίθουσες
συναυλιών της Ευρώπης, εμφανίζεται συχνά σε
διεθνή φεστιβάλ και έχει βραβευθεί σε διεθνείς
διαγωνισμούς.

Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε τα
βραβευμένα Russian Ballet Theater, μια από τις
πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού
της Μόσχας, σε μια παράσταση που προσφέρει δύο
γεμάτες ώρες αληθινής μαγείας με την ωραιότερη
μουσική για μπαλέτο που έχει γράψει ποτέ ο
Tchaikovsky!

Η ΑΝΕΚ LINES συμπληρώνει 50 χρόνια δυναμικής
παρουσίας στην ελληνική και διεθνή ναυτιλία.
Μια μακρά διαδρομή που χαρακτηρίζεται από τον
επαγγελματισμό και εστιάζει στη δημιουργία μιας
μοναδικής ταξιδιωτικής εμπειρίας για κάθε επιβάτη
που επιλέγει κάποιο από τα πλοία της. Με σεβασμό
στην κρητική παράδοση, που είναι αναπόσπαστο
κομμάτι της, η ΑΝΕΚ LINES κλείνει τα 50 της χρόνια
και μας προσκαλεί όλους μαζί να γιορτάσουμε
παρέα σε μία μεγάλη Κρητική μουσικοχορευτική
βραδιά.

Διοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η ιστορική χορογραφία του Πετιπά βασίζεται στο
κλασικό παραμύθι του Charles Perault την «Ωραία
του κοιμώμενου δάσους» (1697). Σ’ ένα μακρινό
βασίλειο, ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα γιορτάζουν
τη γέννηση της κόρης τους, της Πριγκίπισσας
Αυγής. Στη γιορτή έχουν προσκληθεί οι όμορφες
νεράιδες και τα ξωτικά, που καταφθάνουν
φέρνοντας δώρα και ευχές στο νεογέννητο
κοριτσάκι. Η κακιά Μάγισσα, θυμωμένη που δεν
προσκλήθηκε στη γιορτή, ορκίζεται να πάρει
εκδίκηση. Όταν η Πριγκίπισσα κλείσει τα δεκάξι
της χρόνια, η Μάγισσα ρίχνει τα μάγια της και το
κορίτσι βυθίζεται σ’ έναν βαθύ ύπνο. Μετά από
εκατό χρόνια, ο ενάρετος Πρίγκιπας της δίνει το
πολυπόθητο φιλί και εκείνη ξυπνά. Η βασιλική
αυλή γιορτάζει την αγάπη τους και τελούνται οι
γάμοι τους.

Θα τραγουδήσουμε μαζί με τους :
Περικλή Τζουγανάκη
Αδελφούς Βλαμάκη
Δημήτρη Βακάκη
Γιώργο Tριανταφύλλου
Λευτέρη Κουμή και τους συνεργάτες τους
Θα μας ξεσηκώσουν με τα ζάλα τους :
Λαογραφικός Όμιλος Χανίων
Πολιτιστικός Σύλλογος “Το Ρόδον”
Λαογραφικός Σύλ. Ακρωτηρίου “Σ.Καγιαλές”
Παραδοσιακός Σύλλογος “Τα Σφακιά”
Χορ.Όμιλος Χανίων “Ο Ψηλορείτης”

Τα
Russian
Ballet
Theater,
περιοδεύουν
παγκοσμίως με τη συγκεκριμένη παράσταση
αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στο κοινό και
τους κριτικούς.

ΑΝΕΚ LINES:
Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί και να
“ταξιδέψουμε” παρέα με τους ήχους και τους
χορούς της Κρήτης

Διοργάνωση : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΓΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΙ
GR ENTERTAINMENT WORLD LTD
Είσοδος : 20 € - Άνεργοι, Πολύτεκνοι, Παιδιά,
Φοιτητές και ΑΜΕΑ : 15 €

Διοργάνωση : ΑΝΕΚ LINES – ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ –
ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

08 08

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

08 08

Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας
20.30

Ωραία Κοιμωμένη

Ο Καραγκιόζης πλοίαρχος

Ενα παιδικό έργο με συναρπαστική πλοκή,
πλημμυρισμένο από όμορφες μελωδίες που
μεταμορφώνεται ταυτόχρονα σε ένα μουσικό
παραμύθι.
Η παράσταση με χαρισματικούς ηθοποιούς τραγουδιστές, έξυπνα σκηνικά και κοστούμια,
σκηνοθετημένη στη λεπτομέρεια και με μία
απολαυστική ιστορία, είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει
το ενδιαφέρον όλων των θεατών, ανεξαρτήτως
ηλικίας.
Η αγάπη των παιδιών απέναντι στο διαχρονικό αυτό
έργο ως τις μέρες μας, αποδεικνύει τη διαχρονική
αυθεντικότητα του. Αυτή η σύγχρονη διασκευή της
Ωραίας Κοιμωμένης, διατηρεί το σκοτεινό πυρήνα
των πρωτότυπων εκδοχών του παραμυθιού και το
μετατρέπει σε ενα μεγάλο πάρτι για μικρούς και
μεγάλους.
Μια παράσταση τυλιγμένη με μουσική, τραγούδια
και χιούμορ!
Τo κείμενο υπογράφει και επιμελείται η Αγαθή
Δημητρούκα που με το μοναδικό της συγγραφικό
ταλέντο (βιβλία: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος,
Οι Μαγκουράτοι, Ο Χρυσάνεμος,
Πάσχα στη
Γλυκομηλίτσα, κ.α.), εμπνέει στα παιδιά κάθε
ηλικίας την αγάπη για το θέατρο.

Παράσταση διασκευασμένη από λαϊκό παραμύθι,
με εντυπωσιακές εναλλαγές σκηνικών.
Ο Καραγκιόζης ονειρεύεται από μικρό παιδί να
ταξιδέψει και να γνωρίσει όλο τον κόσμο.
Επειδή όμως δεν έχει χρήματα στην πρώτη ευκαιρία
δεν διστάζει να δηλώσει ψέματα καπετάνιος για να
πραγματοποιήσει το όνειρο του.
Αναλαμβάνει με συγκυβερνήτη τον Μπάρμπα
– Γιώργο να μεταφέρει ένα καράβι με πλούσιο
εμπόρευμα σε μακρινά λιμάνια.
Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες θα βάλουν τέλος
στο ταξίδι τους.
Η καλή τους τύχη θα τους βοηθήσει να μην
τσακιστούν στα βράχια, θα ναυαγήσουν όμως στο
νησί των κατεργαραίων.

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.15

Mathieu Delaporte - Alexandre de la Patellière

Για όνομα...

Ο Βικτόρ περιμένει το πρώτο του παιδί. Η αδερφή
του Ελιζαμπέτ και ο άντρας της Πιερ τον καλούν
στο σπίτι τους για δείπνο μαζί με τη σύζυγό του
Άννα και τον παιδικό τους φίλο Κλοντ. Κι ενώ
περιμένουν την ως συνήθως αργοπορημένη Άννα
και κουβεντιάζουν περί ανέμων και υδάτων,
κάποια στιγμή η κουβέντα στρέφεται γύρω από
το μωρό και ο Βικτόρ τους αποκαλύπτει ότι είναι
αγόρι! Όταν τον ρωτούν ποιο όνομα έχει διαλέξει
για να δώσει στο παιδί, η απάντησή του θα
αναστατώσει την παρέα και θα προκαλέσει μια
σειρά από αλυσιδωτές ανεξέλεγκτες αντιδράσεις
που θα φέρουν το απόλυτο χάος! Μυστικά που
ήταν καλά κρυμμένα για χρόνια αποκαλύπτονται.
Ψέματα που «προστάτευαν» σχέσεις και φιλίες
έρχονται στο φως. Και επιβεβαιώνεται το μότο
του έργου: ένα παιδί φέρνει την ευτυχία. Αλλά
το όνομα που θα του δώσεις… μπορεί να φέρει
μεγάλους μπελάδες.
Μετάφραση: Θοδωρής Πετρόπουλος
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Σκηνικά-Κοστούμια: Αθανασία Σμαραγδή
Μουσική σύνθεση: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος
Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ			
Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βίκυ Σταυροπούλου,
Φάνης Μουρατίδης, Μαρία Κωνσταντάκη
και ο Αντώνης Λουδάρος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γιανναράκος
Θεατρική διασκευή: Αγαθή Δημητρούκα
Μουσική σύνθεση και διδασκαλία:
Δημήτρης Μπουζάνης

Διοργάνωση : Art and Press
Είσοδος : 10 €
Προπώληση : 8 €

09-10 08

Διοργάνωση : Θέατρο Σκιών Αθανασίου Ιωάννης
Είσοδος : 6 €

Διοργάνωση : ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Είσοδος : 18 € - Άνεργοι, Φοιτητές, ΑΜΕΑ : 14 €
Παιδικό (έως 10 ετών) : 12 €

11 08

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Αριστοφάνη

12 08

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

14 08

Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ
19.00

Το πρώτο μας πάρτυ

Rock under the clock

Το αρτιότερο, το ομορφότερο και καυστικότερο
αντιπολεμικό έργο που γράφτηκε ποτέ η «ΕΙΡΗΝΗ»
του Αριστοφάνη σε διασκευή για παιδιά του Γιάννη
Καλαντζόπουλου. Η παράσταση βραβεύτηκε το
2016 από την ΟΥΝΕΣΚΟ σαν καλύτερη παιδική
παράσταση της χρονιάς. Το έργο γράφτηκε
από τον Αριστοφάνη κατά την διάρκεια του
Πελοποννησιακού πολέμου, το 421 π.Χ., σε χρόνο
που όλοι γνώριζαν ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές
θα οδηγούνταν σε συμβιβασμό. Η κωμωδία αυτή
είναι ένα εορταστικό έργο, το οποίο χαιρετίζει
την επικείμενη περίοδο ειρήνης. Η διασκευή του
έργου του Γιάννη Καλαντζόπουλου θεωρείται μέχρι
στιγμής η καλύτερη που έχει γίνει για παιδιά. Έχει
κρατήσει ακριβώς το ύφος και το ήθος του αρχαίου
μεγάλου ποιητή καθώς και τα υψηλά νοήματά του
και τα αριστοτεχνικά μελωδικά σημεία του έργου.
Εμείς δέσαμε το έργο του Αριστοφάνη με το θέατρο
σκιών, μιμηθήκαμε την χαρακτηριστική φωνή
του Σπαθάρη και φτιάξαμε μια υπέροχη θεατρική
παράσταση για μικρούς και μεγάλους θεατές.

Ένα υπέροχο νοσταλγικό ταξίδι, στα καλύτερά μας
χρόνια! Μια φαντασμαγορική μουσική θεατρική
παράσταση με υπέροχες εικόνες, νότες, μελωδίες,
κείμενα, εντυπωσιακά σκηνικά και φώτα,
εμπλουτισμένη με 150 κοστούμια, εκπληκτικές
χορογραφίες και ένα μοναδικό μπαλέτο.
Ο Μάκης Δελαπόρτας αφηγείται και ταξιδεύει το
κοινό σε εκείνα τα αγαπημένα χρόνια, που ένα πικαπ, μερικά σαραπεντάρια και λίγο βερμούτ ήταν
αρκετά για στηθεί ένα πάρτυ, που ξεκινούσε με
ξέφρενες χορευτικές φιγούρες «made in London»,
για να καταλήξει σε ένα γλυκό, ρομαντικό μπλουζ,
στο σαλόνι κάποιου σπιτιού, στην εξοχή ή σ’ ένα
ήσυχο ακρογιάλι. Για πρώτη φορά λοιπόν, και σε
πανελλήνια περιοδεία, συναντώνται επί σκηνής
οι πιο αγαπημένες φωνές των δύο θρυλικών
δεκαετιών σε τραγούδια που αγάπησαν όχι μόνο
οι νέοι των ΄60 tees και ‘70 tees, αλλά και οι νέοι
όλων των εποχών. Τραγούδια που δεν χαράχτηκαν
ανεξίτηλα μόνο στα πυκνά αυλάκια των παλιών
βινυλίων, αλλά και στις καρδιές όλων των Ελλήνων

Μαθητικά
συγκροτήματα
των
Χανίων
αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν, στην σκιά του
ρολογιού του Κήπου, την μουσική που αγαπούν και
ταυτόχρονα ενώνουν τις δυνάμεις τους με το κοινό
για να βοηθήσουν συμπολίτες μας.

Διασκευή: Γιάννης Καλαvτζόπουλος
Σκηνοθεσία: Μάκης Αρβανιτάκης
Μουσική: Δημήτρης Λέκκας
Κοστούμια: Καίτη Μαλέσκου
Παίζουν:
Μάκης Αρβανιτάκης , Ανδρομάχη Γεωργίου,
Στεφέλενα Κόνιαρη, Ιορδάνης Καλέσης ,
Βασίλης Μαμωνάς, Κατερίνα Οικονομίδη,
Μαρία Παπαγιάννη, Σοφία Φράστα

Στην παράσταση συμμετέχουν ακόμη:
Λίλα Τριάντη, Πάνος Μαλικούρτης, Γεωργία
Κούκα, Ηλίας Ξένος

«Ειρήνη»

Διοργάνωση : ΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Είσοδος : 10 € - Προπώληση : 8 €

Σκηνοθεσία: Μάκης Δελαπόρτας
Κείμενα: Στέλιος Παπαδόπουλος, Μ. Δελαπόρτας
Χορογραφίες: Άννα Αθανασιάδη
Κοστούμια: Έλενα Παπανικολάου
Διοργάνωση : CHRONOS ART PRODUCTIONS
Είσοδος : 15 €
Προπώληση, Φοιτητές, Άνεργοι: 13 €

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να καλύψει την
ανάγκη τα τοπικά συγκροτήματα να παρουσιάσουν
την δουλειά τους, η οποία μέσα από το μεράκι
τους και τη συνεχή προσπάθεια τους βελτιώνεται
καθημερινά. Η ROCK μουσική παρουσιάζεται,
όπως αγαπήθηκε από αυτούς τους πολύ νέους
ανθρώπους με πάθος, ποιότητα και απροσδόκητο
«επαγγελματισμό».
Ταυτόχρονα, όντας ευαισθητοποιημένοι από την
δύσκολη εποχή στην οποία και αυτοί ζουν, και
δίνοντας παράδειγμα προς μίμηση, προσφέρουν
τα «έσοδα» από την μουσική αυτή βραδιά σε
ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Την εκδήλωση θα κλείσει το γνωστό συγκρότημα
BIG NOSE ATTACK κορυφώνοντας την ένταση.
Το Rock under the clock έχει φιλανθρωπικό
χαρακτήρα, με δωρεάν είσοδο και την προσκόμιση
τροφίμων για την υποστήριξη δομών αλληλεγγύης
της πόλης μας.
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Διοργάνωση : Πραματευτάκης Εμμανουήλ
Είσοδος : Ελεύθερη με προσφορά τροφίμων
μακρά διάρκειας

16 08

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Ομερτά : Η σιωπή των Ανδρών
Άμα την πνίξεις... την έπνιξες! Το θέμα είναι σε
καλύπτουν οι φίλοι σου; Η ανδρική φιλία έχει
Ομερτά; Το βράδυ εκείνο που ο Μάξιμος Μαντάς
και ο Παύλος Μπατσαφλιάς περιμένουν χαλαροί
στο σπίτι του πρώτου τον Σίμο Σίμου στις 9 και
αυτός έρχεται 10 παρά δέκα... γίνεται έγκλημα;
Η Ομερτά των τριών ανδρών κινδυνεύει; Ο
συντηρητικός γυναικολόγος που είναι παντρεμένος
με την Κορίνα και έχουν δυο παιδιά θα καλύψει τον
κομμωτή φίλο του, όπως λέει;
‘Η θα υπερισχύσει η άποψη του εναλλακτικού
«μπάκουρου», πρώην ποδοσφαιριστή Μάντ Μαξ
ο οποίος ισχυρίζεται πως η φιλία δεν σκεπάζει
εγκλήματα;
Και όταν η σχέση εμπιστοσύνης των τριών φίλων
κλονίζεται που πάει η Ομερτά;
Ομερτά ρε... τι άλλο μας έμεινε;;;;!!!!
Απόδοση-Διασκευή:
Κώστας Σπυρόπουλος, Κατερίνα Μπέη
Σκηνοθεσία: Κώστας Σπυρόπουλος
Παίζουν:
Κώστας Σπυρόπουλος , Πέτρος Λαγούτης
Γιώργος Γαλίτης
Σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης
Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου
Μουσική: Γιώργος Σαμπάνης
Στίχοι: Ελένη Γιανατσούλια
Το τραγούδι ερμηνεύει ο Πάνος Κιάμος
Διοργάνωση : ΘΈΑΤΡΟ ΤΕΧΝΟΡΑΣΗ
Είσοδος : 15 €
Φοιτητές, Άνεργοι, ΑΜΕΑ, άνω των 65 : 12 €

17 08

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Σέρλοκ Χολμς
Ένα Μυστήριο με Νόημα
Το έργο, βασισμένο στην κλασική δομή των
αστυνομικών μυστηρίων του Άρθουρ Κόναν
Ντόυλ, πλέκει στοιχεία της βικτωριανής εποχής με
σύγχρονα, σ’ ένα μυστήριο με Νόημα…! Επάνω στη
σκηνή εκτυλίσσεται η πιο ανατρεπτική υπόθεση
που είχε ποτέ να αντιμετωπίσει ο Σέρλοκ Χολμς!
Ο λατρεμένος ήρωας των ιστοριών του Άρθουρ
Κόναν Ντόυλ, με τον θαυματουργό μεγεθυντικό
φακό του, τον πιστό του φίλο δρ. Γουότσον και
ένα επιτελείο οκτώ ταλαντούχων ηθοποιών,
μουσικών και χορευτών παροτρύνουν τα παιδιά
να ακονίσουν την παρατηρητικότητά τους, να
οξύνουν την κριτική τους ικανότητα και να γίνουν
χαρούμενοι «συνένοχοι» στη λύση του μυστηρίου.
Την παράσταση συνθέτουν θεατρικές τεχνικές
μιμικής και αυτοσχεδιασμού, σωματικού θεάτρου
και θεάτρου σιλουετών, ζωντανή μουσική,
εναέρια ακροβατικά, πολυφωνικές συνθέσεις και
μαριονέτες μεγάλης κλίμακας που απογειώνουν τη
φαντασία
Κείμενο – Σκηνοθεσία: Ντίνα Σταματοπούλου
Πρωτότυπη Μουσική: Κωστής Μαραβέγιας
Στίχοι: Ντίνα Σταματοπούλου
Σκηνικά-Κοστούμια-Props:
Κωνσταντίνα Μαρδίκη, Μάριος Ράμμος
Παίζουν: Πατρίκιος Κωστής, Δημήτρης
Λιακόπουλος, Alex de Paris, Βασίλης Ζώης,
Ιωάννα Μάντζαρη, Αναστασία Στυλιανίδη, Ράνια
Φουρλάνου…
κι ο άνθρωπος ορχήστρα Λήδα Μανιατάκου
Διοργάνωση : ΦΟΙΝΙΚΑΣ
Είσοδος : 12 € - Παιδικό : 10 €
Φοιτητικό, Ανέργων, Πολυτέκνων, ΑΜΕΑ, Άνω
των 65 : 8 € - Προπώληση : 10 €
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Ιφιγένεια εν Αυλίδι
Μία από τις ωραιότερες δημιουργίες το Ευριπίδη,
η τραγωδία «Ιφιγένεια εν Αυλίδι». Οι ήρωες
αφηγούνται την τραγική ιστορία της Ιφιγένειας
και κυρίως τις συνθήκες που οδήγησαν στη
θυσία της. Γιατί το πραγματικό διακύβευμα της
τραγωδίας δεν είναι η άδικη σφαγή μιας αθώας
κοπέλας, αλλά η διαφθορά αυτών που κατέχουν
την εξουσία. Προσπαθώντας να κατακτήσουν
ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και επιρροή, θυσιάζουν
τα πάντα, χωρίς όμως ποτέ να αναλαμβάνουν
την ευθύνη των πράξεων τους. Για τους Έλληνες
η αρπαγή της Ωραίας Ελένης ήταν απλά ένα
πρόσχημα για να εκστρατεύσουν κατά της Τροίας
και να επιστρέψουν με τα λάφυρα των νικητών.
Και φυσικά ούτε η «θυσία» μιας αθώας κοπέλας
θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά τους.
Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας
Σκηνοθεσία:
Αιμίλιος Χειλάκης – Μανώλης Δούνιας
Μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης
Σκηνικά - Κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης
Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος
Κίνηση: Αγγελική Τρομπούκη
Βοηθός Σκηνοθετών: Αλέξανδρος Βάρθης
Μουσική Διδασκαλία: Άννα Λάκη
Πρωταγωνιστούν
Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Λένα
Παπαληγούρα και οι : Δήμητρα Βήττα, Ελεάνα
Γεωργούλη, Σμαράγδα Κάκκινου, Άννα Κλάδη,
Άννα Λάκη, Βάσια Λακουμέντα, κ.α.
Διοργάνωση : ΜΑΡΚΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Είσοδος : 17 € - Άνεργοι, Πολύτεκνοι, Παιδιά,
Φοιτητές, ΑΜΕΑ : 13 €
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Ο Αριστοφάνης
που γύρισε από τα θυμαράκια

Une femme, une voix…
Μια γυναίκα μια φωνή

Η Ορχήστρα Φιλαρμονικής του Δήμου Σητείας και
η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Φίλων Μουσικής
Σητείας, ενισχύουν τα Nοσοκομεία της Κρήτης, μέσα
από μια μοναδική μουσικοθεατρική παράσταση που
υμνεί τα αγαθά της ειρηνικής συνύπαρξης, μέσα
από το πρώτο σωζόμενο έργο του Αριστοφάνη
«Αχαρνής». Ο ποιητής με όχημα την κωμωδία
και πιο επίκαιρος από ποτέ, σατιρίζει αμείλικτα
την πολεμική παράνοια των συμπολιτών του,
κραυγάζοντας την επιθυμία του για Ειρήνη και όλα
τα αγαθά που την ορίζουν: Την αλληλεγγύη για τον
συνάνθρωπο, τη φροντίδα για το κοινό συμφέρον,
την τίμια διαχείριση του δημόσιου ταμείου, την
πίστη στις ηθικές αξίες, τον σεβασμό και την αγάπη
για την φύση και φυσικά τη χαρά για την ζωή και
τον Έρωτα. Μία πολυπρόσωπη μουσικοθεατρική
παράσταση, 70 και άνω ατόμων, “ντυμένη’’ άψογα
με τις μουσικές του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά
και το προσωπικό του ύφος, το οποίο τονίζει
ξεκάθαρα, τις αντιστοιχίες ανάμεσα στο χθες και
το σήμερα. Η ειρήνη ξεκινά και το γλέντι αρχίζει!
Γιατί ο πολιτικός Αριστοφάνης, ο Διονύσης
Σαββόπουλος και η Ορχήστρα Φιλαρμονικής Δήμου
Σητείας, έχουν κέφια!!!”
Συνδιοργάνωση:
Δήμος Σητείας, ΔΟΚΑΣ., Περιφέρεια Κρήτης,
Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Μια μουσική βραδιά με τραγούδια τριών μεγάλων
ερμηνευτών του Γαλλικού τραγουδιού, του Jacques
Brel, της Barbara και της Edith Piaf και με γνωστές
μελωδίες γύρω από τη γυναίκα και τον έρωτα
όπως: «La vie en rose», «Non, je ne regrette rien»,
«Ne me quitte pas», «Sous le ciel de Paris».
Η περιπλάνηση μιας γυναίκας μέσα από μνήμες,
μέσα από γεγονότα που κάνουν την καρδιά της να
χαίρεται, που κάνουν την καρδιά της να λυπάται…
Κάθε τραγούδι, μια ιστορία… Τραγούδια που
γεννήθηκαν κάτω από τον ελληνικό ουρανό ή κάτω
από τον ουρανό του Παρισιού, αγάπη που μπορεί
να πείσει τα κανόνια να σωπάσουν, άνθρωποι που
νιώθουν πως ο χαμένος χρόνος δεν ξανακερδίζεται,
εραστές που ξαναβρίσκονται στον θάνατο γιατί
η ζωή δεν μπόρεσε να τους καταλάβει, εφιάλτες
που τελειώνουν, πλήθη που παρασύρουν, που
χαρίζουν και αμέσως μετά κλέβουν αυτά που
χάρισαν, αγκαλιές που κάνουν τη ζωή να φαίνεται
ρόδινη, παλιοί εραστές που γέρασαν χωρίς να
ενηλικιωθούν, η κόρη της χαράς που είναι όμορφη,
η κόρη της χαράς είναι που είναι λυπημένη, η κόρη
της χαράς που είναι μόνη…
Μα όχι! Εγώ δε μετανιώνω για τίποτα!!!

Μέρος των εσόδων θα διατεθούν
στο Νοσοκομείο Χανίων

Κουπόνι ενίσχυσης 5 €
Άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητές, παιδιά, 2,50 €

Τραγούδι : Μαριέλλα Βιτώρου
Πιάνο : Γιάννης Κιαγιαδάκης
Αφήγηση: Άννα Παντελιδάκη
Ακορντεόν : Μανώλης Κανακάκης

Διοργάνωση : Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Είσοδος : 5 €
Άνεργοι, παιδιά, άνω των 65, ΑΜΕΑ : ΔΩΡΕΑΝ
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Λιούις Κάρολ

Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων
Ο αγαπημένος σκηνοθέτης των παιδιών, Δημήτρης
Αδάμης, συστήνει στα παιδιά την πιο διάσημη και
γοητευτική ηρωίδα !!!
Χαρακτηρίστηκε ως « Η παιδική παράσταση της
χρονιάς» .
Η
Αλίκη, ακολουθώντας τον Κούνελο στην
Κουνελότρυπα
και περνώντας μέσα από τον
καθρέφτη θα φτάσει σε ένα τρελό τσάι-πάρτυ,
όπου θα συναντήσει την Γάτα Τσεσάιρ, τον
Καπελά με την Κάμπια, την Κόκκινη Βασίλισσα,
τους αστείους Τουιντλιντάμ και Τουιντλντί, τον
Χάμπτι Ντάμπτι, τα Τραπουλόχαρτα - Κηπουρούς
και τα Πιόνια του Σκακιού.
Τα παιδιά θα ακολουθήσουν την Αλίκη στο πέρασμα
από την παιδικότητα στον κόσμο της ενηλικίωσης.
Με αυθεντική αφέλεια ζώα και αντικείμενα μιλούν,
όλα μικραίνουν και μεγαλώνουν.
Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν
μελωδίες και παραδοσιακά τραγούδια από την
Αγγλία, τη Σκωτία, την Ιρλανδία και τους Κέλτες .
Συντελεστές:
Διασκευή –Σκηνοθεσία- Μουσική Επιμέλεια :
Δημήτρης Αδάμης
Παίζουν : Δημήτρης Αγοράς , Αλέξης Βιδαλάκης,
Δημήτρης Καπετανάκος, Σοφία Πανάγου, Δανάη
Σδούγκου, Μαριλίζα Χρονέα, Γιάννης Φιλίππου
Απευθύνεται σε παιδιά κάθε ηλικίας

Διοργάνωση : ΜΑΓΙΚΕΣ ΣΒΟΥΡΕΣ
Είσοδος : 10 €
Άνεργοι : 6 € - Προπώληση : 8 €
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Σεσουάρ Για Δολοφόνους
Μετά από 13 χρόνια επιτυχίας στην Αθήνα, η
μακροβιότερη σπαρταριστή κωμωδία “Σεσουάρ
Για
Δολοφόνους”
ταξιδεύει
στην
Κρήτη
αναζητώντας μάρτυρες για να καταδείξουν εκείνοι
τον δολοφόνο!!!
Μία συνηθισμένη μέρα βρίσκει τους ήρωες στο
συνοικιακό κομμωτήριο του Αντώνη.
Όλα βαίνουν καλώς ώσπου το πτώμα της διάσημης
Αμαλίας Τσαλίκογλου εντοπίζεται!
Ύποπτοι ?
Όλοι όσοι βρίσκονται στο κομμωτήριο!
Εσύ ποιός νομίζεις οτι είναι ο δολοφόνος?
Μετάφραση-σκηνοθεσία: Μαρία Λεκάκη
Σκηνικά-κοστούμια: Κωνσταντίνος Λεβάκης
Πρωταγωνιστούν:
Κώστας Σταυρουλάκης
Δημήτρης Πουλιδάκης
Νατάσα Βολουδάκη
Νεκταρία Σφιγκάκη
Κωνσταντίνος Λεβάκης
Μαριλένα Σγουράκη
Χρύσα Αλεξανδράκη

Διοργάνωση : Ciel θεαμάτων
Είσοδος : 10 €
Προπώληση: 8 €
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#ΞΥΔΑΚΗΣ #BOGAZ MUSIQUE
#ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
Η μνήμη και ο άνεμος υφαίνουν εδώ και τέσσερις
δεκαετίες τα μουσικά παραμύθια του Νίκου Ξυδάκη
ξετυλίγοντας το νήμα. Μέσα και μαζί με τον λόγο
των στιχουργών και των ποιητών, τα τραγούδια
του κρατούν δεμένους με ξόρκια όσους τα
σιγοτραγούδησαν. Από ένα τέτοιο ξόρκι φαίνεται
πως άρχισαν όλα. Παίζουν ήδη μαζί μουσική
εδώ και μισή δεκαετία, όμως ως Bogaz Musique
νοούνται από το 2014, όταν ο τραγουδοποιός
Νίκος Ζούδιαρης θέλησε να τους ονομάσει μουσικό
“δίαυλο”, κοινώς μπουγάζι, εκ της Τουρκικής
bogaz. Σε μια αριστοτεχνική ισορροπία ανάμεσα
στο σήμερα και το χτες, ανάμεσα στη μνήμη και
το μέλλον, ανάμεσα στον ηλεκτρισμό και στο
γλυκό Λεβάντε, αρμένισαν όλα τα προηγούμενα
χρόνια στο πλευρό της Ελένης Τσαλιγοπούλου,
συνδιαμορφώνοντας μέσα από την κοινή τους
αισθητική τον προσωπικό τους, απολύτως
ιδιαίτερο και άκρως καλοδουλεμένο ήχο.
Αυτή τη φορά έρχονται να προτείνουν μια σύγχρονη
ανάγνωση των τραγουδιών του συνθέτη Νίκου
Ξυδάκη, συνοδεύοντας την Ελένη Τσαλιγοπούλου
καθώς θα εισέρχεται στο μαγικό ρεαλισμό του
σύμπαντος των τραγουδιών του. Ο Νίκος Ξυδάκης
και η Ελένη Τσαλιγοπούλου ανακαλούν την
προϊστορία τους και ξανασυναντιώνται μετά από
χρόνια επί σκηνής.
Το νήμα ξαναπιάνεται από το παρόν.
Κι αν οφείλουν σ’ αυτή τη μάχη με τους ανεμόμυλους
κάτι να προστατέψουν, είναι μάλλον το μυστικό
που κρύβεται στην Αρχή των Τραγουδιών.
Διοργάνωση : PROSPERO
Είσοδος : 15 € Α’ ζώνη
13 € Β’ ζώνη
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Άλκηστη
Το Εθνικό Θέατρο προσεγγίζει ένα από τα πιο
ενδιαφέροντα και συγχρόνως προκλητικά έργα
του Ευριπίδη, την «Άλκηστη», αναθέτοντας την
παρουσίασή της στην Κατερίνα Ευαγγελάτου, που
θα πραγματοποιήσει την πρώτη της σκηνοθεσία
στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Έργο που
φέρει επί σκηνής τον θρίαμβο κατά του θανάτου,
η Άλκηστη, το πρώτο από τα σωζόμενα έργα
του Ευριπίδη (438 π.Χ.), προκάλεσε ατελεύτητες
συζητήσεις για το είδος στο οποίο ανήκει, εξαιτίας
της συνύπαρξης τραγικών και κωμικών στοιχείων.
Παράλληλα, η εμφανής σοφιστική επίδραση στο
έργο πυροδότησε μια σειρά από θέματα ηθικής των
διαπροσωπικών σχέσεων.
Μετάφραση: Κώστας Τοπούζης
Σκηνοθεσία-Επεξεργασία μετ.: Κ. Ευαγγελάτου
Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη
Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα
Κίνηση: Πατρίσια Απέργη
Μουσική: Γιώργος Πούλιος
Φωτισμοί: Σίμος Σαρκετζής
Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου
Διανομή
Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος,
Κίττυ Παϊταζόγλου, Γιάννης Φέρτης,
Δημήτρης Παπανικολάου, Κώστας Βασαρδάνης,
Σωτήρης Τσακομίδης, Ερρίκος Μηλιάρης,
Μουσικοί επί σκηνής: Τσιώλης Κωνσταντίνος,
Κωστίδης Κωνσταντίνος, Σοφόπουλος Θοδωρής.
Διοργάνωση : ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Είσοδος : 15 €
Φοιτητικό, Νεανικό (μέχρι 23 ετών), άνω των 65,
ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι, Άνεργοι : 12 €
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Χοροθέατρο Ακροποδητί
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Medusa

Όταν ήταν ευτυχισμένος

Πολυχρόνη Κουτσάκη

Αργύρη Εφταλιώτη

Η παράσταση Medusa παρουσιάστηκε για πρώτη
φορά στο Θέατρο Απόλλων της Σύρου τον
Οκτώβριο του 2014, ενώ τον Νοέμβριο του 2016
βραβεύτηκε με το Βραβείο Χορού από την Ένωση
Κριτικών Θεάτρου και Χορού.

Το έργο παρακολουθεί, με μυθιστορηματικό τρόπο,
τη ζωή και το έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου, με
ορόσημο το θάνατο της πρώτης του γυναίκας, χωρίς
να λείπουν τα πραγματικά γεγονότα και η ιστορική
βαρύτητα. Ο συγγραφέας, πολυβραβευμένος σε
Ελλάδα και εξωτερικό, επιλέγει μία συγκεκριμένη
στιγμή της ζωής του Βενιζέλου ώστε να μας διηγηθεί
πώς μεταμορφώθηκε σε θρύλο. Αποτυπώνει αυτή
τη στιγμή με μια βαθιά συγκινητική, συγγραφικά
αριστουργηματική, θεατρική σκηνή.
Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Αθανασόπουλος Νάσος
Σκηνικά, κοστούμια: Κόντου Ξανθή
Κινηματογράφηση, video: Κρομμυδάκης Γιάννης
Μακιγιάζ: Ζάχου Ξένια, TMUS
Σκίτσο: Πατούρας Γιάννης
Τραγούδι: Καρμπαδάκη Ελένη
Παίζουν με σειρά εμφάνισης :
Νικολακάκης Δημήτρης, Κοκολογιάννη Σοφία
- Κυριακοπούλου Εμμανουέλα, Πατεράκης
Γιάννης, Καρμπαδάκη Ελένη, Κανιτσάκη Γιούλα Καραβασιλειάδη Ντένια, Μπουζάκης Απόστολος,
Βεριβάκη Χριστίνα – Ραμουτσάκη Μαρία,
Ξανθουδάκης
Νεκτάριος,
Αθανασοπούλου
Έλενα – Ψυλλάκη Χρυσούλα, Βερονίκης Κώστας,
Κανδανολέων Ευτύχης, Βορνιωτάκης Γιώργος,
Καπνισάκη Αθηνά – Κοντογιάννη Βενετία,
Τακτικάκης Γιώργος, Αθανασόπουλος Νάσος

«Η Μαζώχτρα» του Αργύρη Εφταλιώτη είναι
μία νουβέλα που δημοσιεύτηκε το 1900, μαζί με
άλλα διηγήματα τού συγγραφέα με τον τίτλο
«Η Μαζώχτρα και άλλες ιστορίες». Η ιστορία
διαδραματίζεται σ’ένα χωριό της Κρήτης, την
«Παραμυθιά», όπου δύο νέοι ερωτεύονται
και ανταλλάσσουν όρκους αγάπης. Αλλά ένα
αρχοντόπουλο δεν μπορεί να παντρευτεί μια
μαζώχτρα. Ο Πανάγος παίρνει τον λόγο του
πίσω και η προδομένη Ασήμω αντιμετωπίζει τον
χλευασμό του χωριού. Δεν συμβιβάζεται όμως με
την κοινωνική αδικία κι αποφασίζει να εκδικηθεί.
Με ένα ψέμα της που διαδίδεται σαν φήμη σε όλο
το χωριό, σπέρνει τη συμφορά. Αλλεπάλληλα
φονικά ξεκινούν ανάμεσα σε χριστιανούς και
μουσουλμάνους Παραμυθιώτες… Ένα ολόκληρο
χωριό φτάνει στην καταστροφή γιατί κανείς,
όταν ξέσπασε το κακό, δεν κάθισε να σκεφτεί τις
πραγματικές αιτίες. «Πού καιρός και πού κεφάλι
να στοχαστούνε, να βρούνε τη φύτρα και τη ρίζα
τού κακού. Όλοι φρενιασμένοι τρέχανε…»
Σκηνοθεσία: Κώστας Παπακωνσταντίνου
Βοηθοί Σκηνοθέτη: Δήμητρα Μητροπούλου,
Χρήστος Χριστόπουλος
Επιμέλεια κίνησης: Μαργαρίτα Τρίκκα
Σκηνικά-Κοστούμια: Ζωή Αρβανίτη
Μουσική: Βασίλης Κουτσιλιέρης
Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης
Φωτογραφίες: Νίκος Βαρδακαστάνης
Ερμηνεύουν: Νάντια Δαλκυριάδου, Θοδωρής
Θεοδωρίδης, Δημοσθένης Ξυλαρδιστός

Θα τη λένε Μέδουσα. Θα είναι άλογο.
Θα είναι γοργόνα.
Θα είναι όμορφη. Θα είναι τέρας.
Θα την ερωτευτεί ο Ποσειδώνας.
Θα μεταμορφωθεί σε άλογο για να την κατακτήσει.
Η Αθηνά θα θυμώσει. Θα την καταραστεί.
Θα την απομονώσει σ’ έναν βράχο.
Όποιος την αντικρίζει θα πετρώνει.
Όποιος την αντικρίζει θα πεθαίνει.
Κανείς δεν θα μπορέσει να την πλησιάσει.
Εκτός από εμένα.
Σύλληψη – Σκηνοθεσία – Χορογραφία:
Αγγελική Σιγούρου
Ερμηνεία: Γιάννης Βρυζάκης, Όλγα Καλαντζή,
Μαίρη Μαυρή, Θαλασσινή Νομικού, Νεκτάριος
Παπαλεξίου, Βιβή Σκλιά, Αριάδνη Ψυχογιοπούλου
Μουσική: Νίκος Κυπουργός, Γιάννης Βρυζάκης
Σκηνικά: Ελεάννα Κοτσίκου
Κοστούμια: Μαργαρίτα Βουτσίνου
Εικαστική επιμέλεια: Αλεξάνδρα Γεωργιάδου
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Υπό την αιγίδα του: Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Διοργάνωση : Χοροθέατρο Ακροποδητί
Είσοδος : 12 € - Προπώληση, Μειωμένο : 10 €

Διοργάνωση : Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Χανίων
Είσοδος : 5 €

Η Μαζώχτρα

Διοργάνωση : Ξανθίας Α.Μ.Κ.Ε
Είσοδος : 12 € - Φοιτητικό : 8 €
Παιδικό, Ανέργων : 5 €

30 08

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Λαογραφικός Όμιλος Χανίων

Στης Κρήτης τα πατήματα
Στην Κρήτη….την τόσο παλιά και τόσο μοντέρνα,
την τόσο παραδοσιακή και τόσο πρωτοπόρο, την
τόσο συνηθισμένη και τόσο εκκεντρική, μα πάνω
απ ‘όλα την τόσο ανθρώπινη, είναι αφιερωμένη η
παράσταση του Λαογραφικού Ομίλου Χανίων.
Μια παράσταση που θα ξεκινήσει από τη μινωική
εποχή με τους τελετουργικούς κυκλικούς χορούς
και θα φτάσει στο σήμερα με τις μουσικές,
τους χορούς και τα τραγούδια του κάθε νομού,
αναδεικνύοντας τις χορευτικές τοπικές παραλλαγές
και παρουσιάζοντας με έρευνα και γνώση χορούς
«περιορισμένης διάδοσης».
Μουσικοί συνοδοιπόροι σ’ αυτό μας το ταξίδι
ο Αλέξανδρος Παπαδάκης,
ο Γιώργης Ψαράκης,
ο Ιδομενέας Καμηλάκης
και ο Γιάννης Βεργαδής
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

31 08

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.15

Γενεών ακούσματα

Dolce Vita

Με σεβασμό στο παρελθόν και υπευθυνότητα
στο μέλλον η μουσική ομάδα που δημιούργησε ο
Λεωνίδας Λαϊνάκης σας παρουσιάζει στις 31/8 στο
θέατρο της `Ανατ. Τάφρου
Ενα ταξίδι πολιτισμού στη λαογραφική και αστική
μουσική της Κρήτης μέσα στο χρόνο.

Συναυλία με τον Παναγιώτη Πετράκη.
Μαζί του η Τίνα Αλεξοπούλου
και ο Κωσταντίνος Μπουγιώτης
Μια μουσική κρουαζιέρα στις ηλιόλουστες ακτές
της Μεσογείου, δροσερή και μεθυστική σαν
καλοκαιρινό κοκτέιλ! Μια μουσική παράσταση
με άρωμα από γαλλική φινέτσα, ιταλική φλόγα,
ισπανικό πάθος και έντονο ελληνικό μπρίο...
Μια πολύχρωμη μουσική βεντάλια από πολλά
είδη γνωστών και αγαπημένων τραγουδιών που
καλεί τον κόσμο να τραγουδήσει, να χορέψει
και να απολαύσει την παράσταση με την ψυχή
του! Ο πολυτάλαντος Παναγιώτης Πετράκης,
γνωστός σε όλους για τις εξαιρετικές ικανότητες
στο μιούζικαλ- και όχι μόνο -συναντά στην σκηνή
την μαγευτική performer Τίνα Αλεξοπούλου
και τον ξεχωριστό τενόρο Κώστα Μπουγιώτη σε
μια μουσικοχορευτική παράσταση αξιώσεων. Οι
ρυθμοί του τσα-τσα, του μάμπο, της σάμπα, της
ρούμπα, αναμειγνύονται αρμονικά με υπέροχες,
ελληνικές και διεθνείς κλασσικές μελωδίες από
το μιούζικαλ, τα παλιά 45άρια, τις ελληνικές
κινηματογραφικές επιτυχίες, σε ένα μουσικό
μπλέντερ με ευφάνταστες ενορχηστρώσεις.

Η παράσταση χωρίζεται σε δύο μέρη
Α) Στο πρώτο μέρος ο Λ. Λαϊνάκης και οι μαθητές
του ερμηνεύουν αντιπροσωπευτικό δείγμα της
λαογραφικής και αστικής μουσικής της Κρήτης στο
πέρασμα των χρόνων
Β) Στο δεύτερο μέρος διατηρώντας το ύφος και
το ηχόχρωμα από το παρελθόν και επιτρέποντας
του την είσοδο στο σήμερα θα έχετε τη χαρά να
δείτε μία πειραματική προσέγγιση τους μέσα απο
στοιχεία αρμονίας τζάζ.
Ετσι θεωρούμε οτι επιτυγχάνουμε με σεβασμό και
ειλικρίνεια μία απο τις πολλές εκδοχές που θα
μπορούσε να φτάσει η Κρητική λαόγραφική και
αστική μουσική έως σήμερα
Ο Λεωνίδας μουσικός, διδάσκαλος και οργανοποιός,
είναι ένας γνήσιος εκφραστής και συνεχιστής της
κρητικής παράδοσης με βιωματική μουσική σχέση,
μελέτη και έρευνα και χαρισματικός δεξιοτέχνης,
στο λαγούτο και στο μπουλγαρί μεταλαμπαδεύει
τις γνώσεις του σε αυτό και το κάνει γνωστό και
αγαπητό ξανά μέσα από τους μαθητές του και τα
όργανα που κατασκευάζει ο ίδιος.

Διοργάνωση : Λαογραφικός Όμιλος Χανίων
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

01 09

Διοργάνωση : ROTONDA
Είσοδος : 10 € - Προπώληση : 8 €

Ερμηνεύουν: Παναγιώτης Πετράκης, Τίνα
Αλεξοπούλου, Κώστας Μπουγιώτης
Ενορχηστρώσεις/Διεύθυνση Ορχήστρας:
Κωνσταντίνος Παγιάτης
Συμμετέχει 5μελής ορχήστρα
Διοργάνωση : LifeWorks Productions
Είσοδος : 12 € - Προπώληση : 10 €
Ανέργων, Παιδικό, Φοιτητικό, ΟΓΑ,ΑΜΕΑ : 8 €

02 09

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

03 09

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

04 09

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Συνάντηση Τεχνών

Ρωμαίος + Ιουλιέττα
Μαζί και ζωντανοί επιτέλους

Ο Ανδρέας Μανωλαράκης τραγουδάει
για τα παιδιά του ‘’Ορίζοντας’’

Μια ονειρική συνάντηση τεχνών, μέσα από ένα
μουσικοθεατρικό διάλογο του Ψαραντώνη και του
Θωμά Κινδύνη.

Ένας μαθητής της β’ γυμνασίου πείθει τους
συμμαθητές του να ανεβάσουν το έργο “Ρωμαίος
και Ιουλιέτα” προκειμένου να φέρουν κοντά δύο
ντροπαλούς συμμαθητές τους που αγαπιούνται,
αλλά δεν τολμούν να το εκφράσουν. Η διαδικασία
του ανεβάσματος της παράστασης θα είναι γεμάτη
αναποδιές, λάθη, ζήλιες, ευτράπελα, αμφιβολίες,
αλλά το αποτέλεσμα θα τους αποζημιώσει όλους.
Ο έρωτας στην πιο όμορφη στιγμή του, η φιλία
στην καλύτερή της εποχή, με φόντο το σχολείο
που ενισχύει τη δημιουργική έκφραση μέσω του
θεάτρου και της ομαδικής δουλειάς των παιδιών.
Πρόκειται για μια διασκευή του βιβλίου του
Αμερικανού συγγραφέα Έιβι (Avi), που γράφτηκε
πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες, αλλά παραμένει
επίκαιρο. Ο Έιβι προσαρμόζει την αιώνια ιστορία
αγάπης του Σαίξπηρ σε μια δική του εκδοχή που
ξεχειλίζει από αισιοδοξία για την αξία της φιλίας
και τη δύναμη της αγάπης και απευθύνεται σε
παιδιά και μεγάλους με ειλικρίνεια και κέφι.
Θεατρική διασκευή - Σκηνοθετική επιμέλεια:
Άννα Κοντολέων
Παίζουν με αλφαβητική σειρά : Γεωργιακάκη
Τζένη, Κακατσάκης Νεκτάριος, Κληματσάκη
Μαρία, Λάμπρου Κώστας, Μελάκη Πωλίνα,
Μελάς
Αλέξανδρος,
Μουντάκη
Αλκμήνη,
Μουντάκη Ελένη, Μπομπολάκη Ελένη, Μπυράκη
Βιβή, Ξανθουδάκη Νατάσσα, Πάγγειου Βάσω,
Σηφοδασκαλάκη ‘Ελια, Σπανουδάκης Νίκος,
Τατσοπούλου Μάγδα
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Ο Ανδρέας Μανωλαράκης και το συγκρότημά
του σε μια ξεχωριστή εμφάνιση για τα παιδιά του
συλλόγου εθελοντικής προσφοράς και στήριξης
‘’Ορίζοντας’’ που βοηθάει παιδιά και ενήλικες
με καρκίνο. Μια βραδιά γεμάτη παράδοση,
κρητικά ακούσματα και πολλή αγάπη θα έχουν τη
δυνατότητα να απολαύσουν, όσοι παρευρεθούν
στη συναυλία.

Ονειροπαιχνιδίσματα

21:00 «Το Όνειρο ενός Γελοίου» του Φ.
Ντοστογιέφσκι
Ο Θωμάς Κινδύνης μας μεταφέρει ένα από τα
σημαντικότερα έργα του Φ. Ντοστογιέφσκι, με τη
χρήση της τεχνολογίας, των νέων μέσων και της
τεχνικής των ανθρώπινων ολογραμμάτων. Ένα
έργο που φέρνει μαζί του μιαν απάντηση για όλα
τα αδιέξοδα του σημερινού κόσμου, μέσα από ένα
υπερβατικό ταξίδι αυτογνωσίας, με προορισμό
την επιστροφή στον ψυχισμό, τα ιδανικά, τον
προσωπικό πολιτισμό και την αγάπη.
Συντελεστές:
Μετάφραση, Σκηνοθεσία: Άννα Σεβαστή Τζίμα
Ερμηνεία, Διασκευή κειμένου: Θωμάς Κινδύνης
Μουσική: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης
Σκηνικά: Κωνσταντίνα Μαρδίκη
22:30 «Ονειροπαιχνιδίσματα»
Ο ολοζώντανος μουσικός μύθος της Κρήτης, μέσα
από τα λυρικά ηχοτοπία της λύρας του, θα μας
ταξιδέψει με λογισμούς κι ονείρατα στις ψηλές
κορφές της γνήσιας Κρητικής παράδοσης.
Ψαραντώνης: Λύρες, Φωνή
Νίκη Ξυλούρη: Κρουστά, Φωνή
Λάμπης Ξυλούρης: Ούτι
Γιάννης Παξιμαδάκης: Λαούτο
Διοργάνωση : Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής
Διπλωματίας
Είσοδος : 15 € - Προπώληση : 12 €
Ανέργων, παιδιών έως 15 χρόνων: 10 €

Διοργάνωση : 10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων
Είσοδος : Ελεύθερη είσοδος
Κουτί ενίσχυσης για : ΚΗΦΑΑΜΕΑ, ΚΥΤΤΑΡΟ
ΧΑΛΕΠΑΣ

Έχοντας συμμετάσχει σε πολλές παραδοσιακές
εκδηλώσεις και γιορτές, ο Ανδρέας Μανωλαράκης
ως επικεφαλής του μουσικού του συγκροτήματος,
αφήνει την μουσική και τα τραγούδια του να
«μιλήσουν» στις καρδιές του κοινού, γι’ αυτό είναι
τόσο αγαπητός.
Τον Οκτώβριο του 2016, ηχογράφησε τη δεύτερη
δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «Μελαχρινή
μου κόρη» και όπως δηλώνει και ο ίδιος… «η
μουσική καθορίζει και καθρεφτίζει την ψυχή μου».
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Διοργάνωση : Σύλλογος “Ορίζοντας”
Είσοδος : 10 €

04 09

Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ
21.00

Κολωνάκι - Τζιτζιφιές
1953
Μία μουσικοθεατρική παράσταση με το Σύλλογο
Φίλων Μουσικής και Τεχνών Αλma λibre.
Αθήνα 1953. Ξεκινώντας από το Κολωνάκι και
καταλήγοντας στις Τζιτζιφιές, δύο διαφορετικοί
κόσμοι συναντιούνται και ένα μεγάλο μυστικό
αποκαλύπτεται...
Τραγουδούν οι: Γιώργος Βεριδάκης, Μαριέλλα
Βιτώρου,
Μιχάλης
Βόλακας,
Βαγγέλης
Βουτσαδάκης, Βασίλης Δασκαλάκης, Μάρω
Δρακούλη, Μάριος Ηλιάκης, Χριστίνα Κούκου,
Ελένη Κυδωνάκη, Βαγγέλης Λινοξυλάκης,
Βασιλική Μάρκου, Ρίτα Μητρογώγου και ο μικρός
Μάνος Βεριδάκης
Συνοδεύουν οι:
Δημήτρης Βαρούχας : Πιάνο
Σπύρος Ξενιτόπουλος: Ακορντεόν
Γιώργος Βεριδάκης: Μπουζούκι – Λαούτο
Μάριος Ηλιάκης: Κιθάρα
Βασίλης Δασκαλάκης: Πνευστά
Μιχάλης Αυλωνίτης: Μπάσο
Αποστόλης Σπινθουράκης: Κρουστά
Συντελεστές:
Κείμενο: Μαριέλλα Βιτώρου
Κείμενα αφηγήσεων: Αγάπη Βαφειάδη, Costantino
Costa, Μαριέλλα Βιτώρου
Φωνητικές προσαρμογές: Ελένη Κυδωνάκη,
Βασιλική Μάρκου, Μαριέλλα Βιτώρου
Δημιουργία και διδασκαλία ρυθμικών δρωμένων
και body percussion (κρουστά με το σώμα):
Βασιλική Μάρκου

05 09

Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας
20.30
Θέατρο Σκιών Αθανασίου Ιωάννης

Ο Καραγκιόζης
και ο γάμος του Διονύσιου

06 09

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
20.30

Εφηβική Χορωδία του Δήμου Χανίων

Oπερέτα - Σουγιούλ

Ο Καραγκιόζης χρόνια άνεργος συμβιβάζεται να
εργασθεί ως υπηρέτης στο φιλάργυρο Δημητράκη
Ψαρόκολλα.

Η Εφηβική Χορωδία του Δήμου Χανίων
παρουσιάζει την «Oπερέτα - Σουγιούλ»

Στην εργασία του, τον συστήνει ο παιδικός του
φίλος ο Χατζηαβάτης με την ελπίδα ο Καραγκιόζης
να πληρώνεται με φιλοδωρήματα από την κόρη του
αφεντικού του την Μαργαρίτα.

Λιμπρέτο - Πολυχρόνης Κουτσάκης
Eπεξεργασία - Γιώργος Καλούτσης
Σκηνοθεσία - Αριάδνη Παπιδάκη
Κοστούμια - Μούκη Τσουρουνάκη
Χορογραφίες – Σάντυ Σπυριδάκη
Σκηνικά - Γιώργος Σφυράκης
Διεύθυνση χορωδίας - Γιώργος Καλούτσης
Πιανίστας και βοηθός διευθυντού - Νίκος Περάκης

Ο ξυπόλυτος καμπούρης θα μπερδευτεί σε
διάφορες κωμικοτραγικές καταστάσεις με τον Γερο
Δημητράκη, την κόρη του , τον σιορ Διονύσιο και
θα φτάσει στην πόρτα του ψυχιατρείου…

Tα τραγούδια του Μιχάλη Σουγιούλ (1906-1958)
δεν έπαψαν να ασκούν μία αναλλοίωτη γοητεία για
πολλές γενεές ελλήνων.
Τώρα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε μερικά από
αυτά πλεγμένα σε ένα έξυπνο μύθο γεμάτο νιάτα,
κέφι και τρυφερότητα.
Τα παιδιά της Εφηβικής Χορωδίας το υπόσχονται!

Ενορχήστρωση: Δημήτρης Βαρούχας
Φωνητική διδασκαλία: Μαριέλλα Βιτώρου
Σκηνοθεσία: Αγάπη Βαφειάδη
Διοργάνωση : Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Είσοδος : 5 €
Άνεργοι, παιδιά, άνω των 65, ΑΜΕΑ : ΔΩΡΕΑΝ

Διοργάνωση : Θέατρο Σκιών Αθανασίου Ιωάννης
Είσοδος : 6 €

Διοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

07 09

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι...

Βασίλης Σκουλάς-Παντελής Θαλασσινός
Μια μοναδική μουσική συνάντηση των δύο
μεγάλων τραγουδοποιών κι ερμηνευτών,
μέσα από τις φωνές και τα τραγούδια τους,
που χαράσσουν τις εικόνες, τις μνήμες, τα
συναισθήματα μας…
Ο Βασίλης και ο Παντελής με την εμβληματική
καλλιτεχνική τους ιδιοσυγκρασία, ο Θαλασσινός
και ο Σκουλάς με τη συνέπεια και τη σταθερότητα,
που διακρίνει τη διαρκή ενεργή τους παρουσία
στο χώρο της ελληνικής μουσικής μα και στους
αγώνες της ελληνικής κοινωνίας.
Τα Σμυρνέϊκα τραγούδια περπατούν και πετούν
πλάι στον Ήλιο Θεό, οι Γωνιές παίρνουν φωθιά
και σβήνουν σε Καράβια Χιώτικα, η Δροσοσταλίδα
γίνεται Εισιτήριο στην τσέπη μας, το Ανάθεμα
σε ακούγεται εως της Γραμβούσας τ’ακρωτήρι,
τα Μαύρα μας μάτια Κρατούν για το τέλος το
πιο μεγάλο μίσος, του Παραδείσου η Λεμονιά
ενώνεται με το γλυκό Μανταρίνι, ενώ το Βαθύ
ποτάμι του έρωτα φθάνει εως τις Χανιώτικες
Μαδάρες, τα Λασιθιώτικα βουνά και τις κορφές
του Ψηλορείτη…

Διοργάνωση : Notebook Artists
Είσοδος : 15 €
Προπώληση, Φοιτητές, Άνεργοι : 13 €
Παιδιά έως 12 ετών - ΑΜΕΑ : ΔΩΡΕΑΝ

11 09

Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ
20.30

Θησέας
Ο γνωστός σε όλους μύθος του Θησέα, μεταφέρεται
μέσα από το πρίσμα του Κου-Κλο Θεάτρου Κρήτης.
Μία διασκευή για παιδιά κάθε ηλικίας.
Ο παιδικός ήρωας θα ξεκινήσει την πορεία του απο
την Τροιζηνα. Στην πορεία του, για να στεφθεί
τελικά βασιλιάς των Αθηνών, περνάει απο πολλές
δοκιμασίες ταξιδεύοντας ως την Κρήτη.
Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Μινώταυρο!
Με την τεχνική του μαύρου θεάτρου και
εντυπωσιακά σκηνικά και χρώματα, η καινούργια
παραγωγή του κρητικού θιάσου είναι βέβαιο πως
θα μείνει ανεξίτηλη στο μυαλό των παιδιών και θα
εξιτάρει την φαντασία τους.

18 09

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
21.00

“ARIE”
Μεταξύ Βερισμού και Ρεαλισμού
Υπο την αίγιδα του “Ιταλικού Μορφωτικού
Ινστιτούτου Αθηνών” στο πλαίσια του δικτύου
της έλληνο-ιταλικής πολιτιστικής συνεργασίας,
ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Φίλοι της Ιταλίας”, ο
Δήμος Χανίων και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, παρουσιάζουν
μια βραδιά υψηλής καλλιτεχνικής ποιοτητας
αφιερωμένη στο “Bel Canto”.
Πρωταγωνιστές της βραδιάς
καλλιτέχνες απο την Ιταλία :

αυτη

είναι

οι

Margherita Pace σοπράνο
Luigi Petroni τενόρος
Carlotta Malquori βιολονίστα
Serena Marotti πιανίστα
Θα ερμηνεύσουν συνθέσεις των
Verdi, Puccini, Chopin, Vitali,
Krueger και Kreister.
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Διοργάνωση : Κίνηση για τη διάδοση του
κουκλοθέατρου
Είσοδος : 7 €
Άνεργοι, Τρίτεκνοι, Πολύτεκνοι : 5 €

Διοργάνωση : Σύλλογος “Φίλοι Ιταλίας”
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

εντός και εκτός...

16|06 - 08|09 | 2017
Περιπέτειες από σημείο σε σημείο
Καλοκαιρινή
εκστρατεία
ανάγνωσης
και
δημιουργικότητας για παιδιά. Διοργάνωση : Δήμος
Χανίων, Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Χανίων, σε
συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
και άλλες 150 βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα.
Θα πραγματοποιηθεί στις παιδικές βιβλιοθήκες του
Δήμου Χανίων | wwww.librarychania.gr

23 - 25 | 06 |2017
Γιαλί Τζαμισί, 11.00 - 14.00 και 18.00 - 22.00
Έκθεση φωτογραφίας
«Εγώ είμαι εσύ, εσύ είσαι εγώ»
Στόχος
της
έκθεσης,
που
περιλαμβάνει
πορτρέτα γυναικών από την πόλη των Χανίων,
αναγνωρισμένων
για
τις
επαγγελματικές
και κοινωνικές τους δραστηριότητες, είναι η
ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για
το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής
βίας. (Δήμος Χανίων, Ξενώνας Φιλοξενίας
Γυναικών, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ)
23 | 06 | 2017
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, 20.00
Αφιέρωμα στη Μαρί Ναξάκη. Εκδήλωση τιμής και
μνήμης στην “αρχόντισσα” της Χαλέπας
(Δήμος Χανίων, Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων,
Δήμος Σφακίων)
25 | 06 | 2017
Γωνία Πετροπουλάκηδων & Παπανικολάου
Νέα Χώρα, 19.00
Τιμητική Εκδήλωση για τους ιδρυτές της ΠΟΕΝ
και τον Παύλο Μιχελιουδάκη. Εκδήλωση τιμής
και μνήμης για την πρώτη αντιστασιακή οργάνωση
νεολαίας κατά την κατοχή στην Κρήτη
(Δήμος Χανίων, Ανοιχτή Συνέλευση Κατ. Ν. Χώρας)

26 | 06 | 2017
Πλατεία Γιαλί Τζαμισί, 21.00
Μουσικοχορευτικά δρώμενα
Προμαχώνας Σαν Σαλβατόρε, 21.30
“Έχω κάτι να σου πω” Θεατρικό Δρώμενο από
μέλη εθελοντές και προσωπικό του ΚΕΘΕΑ (Δήμος
Χανίων, ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, ΟΚΑΝΑ, Κέντρο Πρόληψης
Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Χανίων - Ε.ΣΥ.Ν.)

06 - 07 | 07 | 2017
Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων, 6/7:21.00, 7/7:18.30&21.00
Oπερέτα - Σουγιούλ με την Παιδική Χορωδία
του Δήμου Χανίων, σε λιμπρέτο του Πολυχρόνη
Κουτσάκη, σκηνοθεσία Αριάδνης Παπιδάκη,
Κοστούμια Μούκης Τσουρουνάκη, Χορογραφίες
Σάντυ Σπυριδάκη, Σκηνικά Γιώργου Σφυράκη,
Διεύθυνση χορωδίας- Γιώργου Καλούτση και στο
Πιάνο τον Νίκο Περράκη. Tα τραγούδια του Μιχάλη
Σουγιούλ (1906-1958) δεν έπαψαν να ασκούν μία
αναλλοίωτη γοητεία για πολλές γενεές ελλήνων.
(Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ)

27 - 28 - 29 | 06 | 2017
Θέατρο εργατικών κατοικιών Λενταριανά, 21.30
Μουσική παράσταση “σαν...Εκδρομή” με τους
“passe’ partout, δράσεις μετά μουσικής”
(Δήμος Χανίων - Passe’ Partout)
28 | 06 | 2017
Πλατεία Γιαλί Τζαμισί, 20.30
1η Συνάντηση παιδιών και εφήβων με την
παράδοση “Αροδαμός 2017” Παιδικές και
εφηβικές ομάδες χορεύουν και τραγουδούν για την
παράδοσή μας. (Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ,
Χορευτικός Σύλλογος “Αροδαμός”)
30 | 06 – 01 | 07 | 2017
Πνευματικό Κέντρο Χανίων, 20.00
Θεατρική παράσταση “Η Προξενήτρα” από το
Κ.ΑΠ.Η. Σούδας του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
(Δήμος Χανίων – Κ.ΑΠ.Η. Σούδας του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)

30 | 06 | 2017
Τάφοι Βενιζέλων, 21.30
Συναυλία μικτής χορωδίας και ορχήστρας Ιερού
Ναού Ευαγγελίστριας Χαλέπας Διευθύνει ο Γιάννης
Ν. Περάκης. (Δήμος Χανίων, Ι.Ν.Ευαγγελίστριας
Χαλέπας, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων)

07 | 07 | 2017
Αύλειος χώρος Πολύκεντρου Σούδας, 21.00
08 | 07 | 2017
Πάρκο Αγίων Αποστόλων, 21.00
09 | 07 | 2017
Παιδική χαρά Κόκκινο Μετόχι, 21.00
Παράσταση κουκλοθέατρου “Όσο πιο γρήγορα”
Κούκλες και μαριονέτες συναντούν το θέατρο
σκιών και το μαύρο θέατρο εμπνευσμένες από την
βραβευμένη κινηματογραφική ταινία “Τα παιδιά
του Παραδείσου” του Ματζίντ Ματζιντί.
(Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ)

12 | 07 | 2017
Αύλειος χώρος Ι.Ν.Αγ. Νεκταρίου Παχιανών, 21.00
Συναυλία της χορωδίας και μαντολινάτας
Χανίων Αντώνης Κωστουράκης (Δήμος Χανίων –
Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Αγίου Νεκταρίου Παχιανών)

εντός και εκτός...

18 | 07 | 2017
Υπόγεια Κρήνη - πλατεία Σπλάντζιας, 19.00
Dance Days Chania - www.dancedays.gr
“Ασκομαντούρα και χορευτικός αυτοσχεδιαμός”
από τους Στ. Φαλιέρο & Νικ. Χατζηβασιλειάδη
(Δήμος Χανίων - Σύλλογος Εκφραστικού Χορού Συν’
Κίνηση)
13 | 07 | 2017
Βορεινά σκαλάκια Αγοράς, ώρα 20.00
Συναυλία με τον Λεωνίδα Μαριδάκη
Ανανεωμένος, με νέο προσωπικό δίσκο στις
αποσκευές του παρουσιάζει μία διαφορετική και
φρέσκια παράσταση. Με ένα ποικίλο πρόγραμμα,
και μέσα από μια διαρκή συνομιλία του χθες με
το σήμερα, μας καλεί να ενωθούμε μέσα από
το τραγούδι σε μια εμπειρία χαράς, συγκίνησης
καιψυχικής ανάτασης. (Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ
ΚΑΜ, Σύλλογος Καταστηματαρχών Δημοτικής
Αγοράς)

14 | 07 | 2017
Αύλειος χώρος Δημ. Σχολείου Τσικαλαριών, 21.00
Καλοκαιρινές βραδιές με τον Καραγκιόζη
Ο αγαπημένος μας καραγκιοζοπαίχτης Νίκος
Μπλαζάκης θα “μαγέψει” μικρούς και μεγάλους
φίλους. (Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ,
Πολιτιστικός Σύλλογος Τσικαλαριών)

17 - 28 | 07 | 2017
Άγιος Ρόκκος, Σπλάντζια
11:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00
Dance Days Chania - www.dancedays.gr
Προβολές Ταινιών Χορού
ATHENS VIDEO DANCE PROJECT
Vilma Tihilä & Sami Hokkanen / “ Contiguity”
Riccardo De Simone / “1180 AND MORE”
Sabine Molenaar & Lisa De Boeck / “ That’s it”
Andrea Hackl / “ TALES IN BLACK AND WHITE”
Αλίκη Χιωτάκη & Γωγώ Πετραλή / “trace”
Γωγώ Πετραλή - Φυσαλίδα dance / “save Karteros
beach” (Δήμος Χανίων - Σύλλογος Εκφραστικού
Χορού Συν’ Κίνηση)

17 | 07 | 2017
Δημοτική Αγορά, 12.00
Dance Days Chania - www.dancedays.gr
Χορευτικό δρώμενο “Prisoner of his happiness” με
τον Diego de la Rosa (Δήμος Χανίων - Σύλλογος
Εκφραστικού Χορού Συν’ Κίνηση)

20 | 07 | 2017
Πλατεία Γιαλί Τζαμί, 20.00
Dance Days Chania - www.dancedays.gr
Χορευτικό δρώμενο “Prisoner of his happiness” με
τον Diego de la Rosa (Δήμος Χανίων - Σύλλογος
Εκφραστικού Χορού Συν’ Κίνηση)
23 | 07 | 2017
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 11.00 - 18.00
Dance Days Chania - www.dancedays.gr
Προβολές Ταινιών Χορού
ATHENS VIDEO DANCE PROJECT
Vilma Tihilä & Sami Hokkanen / “ Contiguity”
Riccardo De Simone / “1180 AND MORE”
Sabine Molenaar & Lisa De Boeck / “ That’s it”
Andrea Hackl / “ TALES IN BLACK AND WHITE”
Αλίκη Χιωτάκη & Γωγώ Πετραλή / “trace”
Γωγώ Πετραλή - Φυσαλίδα dance / “save Karteros
beach” (Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, Σύλλογος
Εκφραστικού Χορού Συν’ Κίνηση)
23 | 07 | 2017
Πάρκο Καμπανίου, 20.30
“Και του καιρού και πάντα” Θεατρικό αναλόγιο
Δύο χιουμοριστικές ιστορίες σε Κρητική διάλεκτο
του λαογράφου – ερευνητή Γιώργη Σταματάκη,
αποδίδουν σε μορφή θεατρικού αναλογίου η
ηθοποιός Μαρινέλλα Βλαχάκη και ο μουσικός
Λεωνίδας Μαριδάκης (Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ
ΚΑΜ, Πολιτιστικός Σύλλογος Καμπανίου)

17 | 07 | 2017
Σπλάντζια με έναρξη από την οδό Μίνωος, 18.30
Dance Days Chania - www.dancedays.gr

15 | 07 | 2017
Πλατεία Βαρυπέτρου, 21.00
“Και του καιρού και πάντα” Θεατρικό αναλόγιο
Δύο χιουμοριστικές ιστορίες σε Κρητική διάλεκτο
του λαογράφου – ερευνητή Γιώργη Σταματάκη,
αποδίδουν σε μορφή θεατρικού αναλογίου η
ηθοποιός Μαρινέλλα Βλαχάκη και ο μουσικός
Λεωνίδας Μαριδάκης (Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ
ΚΑΜ, Πολιτιστικός Σύλλογος Βαρυπέτρου)

Performance από το Δημήτρη Μυτιληναίο και οι
χορευτές Νεφέλη Καδινοπούλου Αστερίου , Βενετσιάνα
Καλαμπαλίκη, Ηλιάνα Καλαποθαράκου, Ναταλία
Μπάκα,
Δημήτρης
Μυτιληναίος,
Κωνσταντίνος
Παπανικολάου, Έλτον Πετρή, Μαρίνα Σκουτέλα,
Χριστίνα Σκουτέλα. (Δήμος Χανίων - Σύλλογος

Εκφραστικού Χορού Συν’ Κίνηση)

17 | 07 | 2017
Πλατεία Καθιανών, 20.30
Μουσική παράσταση με τον Λεωνίδα Μαριδάκη
(Δήμος Χανίων – Πολιτιστικός Σύλλογος Καθιανών
“Η Ειρήνη”)

24 | 07 | 2017
Πλατεία Γιαλί Τζαμισί, 20.00
“Κισσαμίτικη βραδια” O Μορφωτικός &
Πολιτιστικός Σύλλογος “Ο Γηγενής” θα χορέψει
παραδοσιακούς χορούς υπό τους ήχους του βιολιού
(Μανώλης Νταουντάκης - Γιώργος Φρατζεσκάκης)
και του λαγούτου (Γιάννης Νταουντάκης - Γιάννης
Γιακουμάκης). (Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ,
Μορφωτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος “Ο Γηγενής)

εντός και εκτός...

25 | 07 | 2017
Θεατράκι προμαχώνα San Salvatore, 19.00
Dance Days Chania - www.dancedays.gr
Χορευτική δράση με την Ιουλία Ζαχαράκη και
τη Μάρθα Κώτσια, με μουσική από τον Δημήτρη
Μπαρνιάς (Δήμος Χανίων, Σύλλογος Εκφραστικού
Χορού Συν’ Κίνηση)
26 | 07 | 2017
Πλατεία Γιαλί Τζαμισί, 20.30
“7η συνάντηση παραδοσιακών συγκροτημάτων
Αροδαμός 2017” (Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ,
Παραδοσιακός Σύλλογος Αροδαμός

30 | 07 | 2017
Πλατεία Γιαλί Τζαμισί, 19.30
Συναυλία για τo Μίκη Θεοδωράκη
H μεγαλύτερη συνάντηση φίλων της ελληνικής
μουσικής.
Επαγγελματίες
και
ερασιτέχνες
μουσικοί
συγκεντρώνονται και τραγουδάνε - για πρώτη
φορά μαζί - ένα σύντομο πρόγραμμα διάρκειας
30’, με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας και με τα
πλέον αγαπημένα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.
Δημιουργούμε έτσι μια μοναδική μουσική εμπειρία,
μια ανάμνηση ζωής που εκπέμπει δύναμη, πολιτισμό
και αισιοδοξία. (Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης
– Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Παγκρήτιος
Σύλλογος Μίκη Θεοδωράκη, ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ)
30 | 07 | 2017
Κάμποι Κεραμιών, 20.30
«Και του καιρού και πάντα» Θεατρικό αναλόγιο
Δύο χιουμοριστικές ιστορίες σε Κρητική διάλεκτο
του λαογράφου – ερευνητή Γιώργη Σταματάκη,
αποδίδουν σε μορφή θεατρικού αναλογίου η
ηθοποιός Μαρινέλλα Βλαχάκη και ο μουσικός
Λεωνίδας Μαριδάκης
(Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, Πολιτιστικός
Σύλλογος Κάμπων Κεραμιών)

28 | 07 | 2017
Πατρικό Θεοδωράκηδων, Γαλατάς, 20.30
Μαζευόμαστε στο πατρικό των Θεοδωράκηδων,
στον Γαλατά, γινόμαστε μια παρέα, συζητάμε για
τον Μίκη και το Γιάννη Θεοδωράκη, ανταλλάσσουμε
ιδέες για το υπό σύσταση μουσείο Μίκη και Γιάννη
Θεοδωράκη. Ο πιανίστας Γιώργος Σαλτάρης θα
μας ταξιδέψει μουσικά με τις μελωδίες του Μίκη.
(Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων, Παγκρήτιος Σύλλογος Μίκη
Θεοδωράκη, ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ)
28 | 07 | 2017
Λιμανάκι Αγίας Κυριακής – Χαλέπα, 21.00
Συναυλία με τον Λεωνίδα Μαριδάκη
Ένα ποικίλο πρόγραμμα, και μέσα από μια διαρκή
συνομιλία του χθες με το σήμερα, μας καλεί να
ενωθούμε μέσα από το τραγούδι σε μια εμπειρία
χαράς, συγκίνησης και ψυχικής ανάτασης.
(Δήμος Χανίων, Κύτταρο Χαλέπας)

31 | 07 | 2017
Πλατεία Γιαλί Τζαμισί, 20.30
«Πολιτιστικό Αντάμωμα»
Στις μέρες μας περισσότερο από ποτέ, η σημασία
των γιορτών και εκδηλώσεων, που έχουν ως
αντικείμενο την παράδοση, τα ήθη και έθιμα,
με άλλα λόγια τον Λαϊκό μας Πολιτισμό, είναι
εξαιρετικά μεγάλη και επίκαιρη. Ο Χορευτικός
Όμιλος Χανίων “Ο Ψηλορείτης” και φέτος
διοργανώνει το 17ο Πολιτιστικό Αντάμωμα που
αναδεικνύει τη φιλία, την ειρήνη των λαών, τον

Πολιτισμό και την Παράδοση. Δίνεται ένα κίνητρο
σε νέους και ενήλικες του Ομίλου να συνεργαστούν,
να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις σ’
όλα τα επίπεδα με συλλόγους που προσκαλούμε
από την Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την
διατήρηση της ταυτότητάς μας και την ανάδειξη
των παραδοσιακών στοιχείων της Ιστορίας
και του πολιτισμού της Ελλάδας. Συμμετέχουν
συγκροτήματα απο τη Σερβία, την Κύπρο και την
Ελλάδα. Παρουσίαση Ζαχαρένια Μπούτζουκα
(Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ,
Χορευτικός
Όμιλος Χανίων “Ο Ψηλορείτης”)
01 | 08 | 2017
Θέατρο Κυρτομάδο, 20.30
“Και του καιρού και πάντα” Θεατρικό αναλόγιο
Δύο χιουμοριστικές ιστορίες σε Κρητική διάλεκτο
του λαογράφου – ερευνητή Γιώργη Σταματάκη,
αποδίδουν σε μορφή θεατρικού αναλογίου η
ηθοποιός Μαρινέλλα Βλαχάκη και ο μουσικός
Λεωνίδας Μαριδάκης
(Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ)
02 | 08 | 2017
Πλατεία Γιαλί Τζαμισί, 20.30
«Πολιτιστικό Αντάμωμα»
με τον Χορευτικό Όμιλο Χανίων “Ο Ψηλορείτης”
(Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ,
Χορευτικός
Όμιλος Χανίων “Ο Ψηλορείτης”)

03 | 08 | 2017
Πλατεία Γιαλί Τζαμισί, 19.30
CoreTheBand… LIVE
Μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία για την τελετή
λήξης της Πανελλήνιας περιοδείας των CORETHEBAND με τους Underhill West. Μαζί τους στη σκηνή
οι : Carl Axon and the rocking rebels και Hide
N Seek.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και έχει ως σκοπό τη
συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας, για τα
ιδρύματα και συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

04 | 08 | 2017
Ι.Ν. Αγ. Τριάδας Βαμβακοπούλου, 21.00
Καλοκαιρινές βραδιές με τον Καραγκιόζη
Ο αγαπημένος μας καραγκιοζοπαίχτης Νίκος
Μπλαζάκης θα «μαγέψει» μικρούς και μεγάλους
φίλους (Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ)

05 – 19 | 08 | 2017
Πλατεία Γιαλί Τζαμισί
Έκθεση βιβλίου
Ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με τα βιβλιοπωλεία
της πόλης μας διοργανώνουν την 5η Έκθεση
Βιβλίου. Η έκθεση θα πλαισιώνεται από παράλληλες
εκδηλώσεις που συγραφείς θα «φωτίσουν» και θα
συντροφεύουν τους επισκέπτες της στο ταξίδι στον
κόσμο της γνώσης και των ιδεών.

20 | 08 | 2017
Τάφοι Βενιζέλων, 20.30
Συναυλία της χορωδίας και μαντολινάτας Χανίων
Αντώνης Κωστουράκης
(Δήμος Χανίων – Ιερός Ναός Προφήτου Ηλία)

21 | 08 | 2017
Σταυρός Ακρωτηρίου, 21.00
Zorbas Homeland
Με καλοκαιρινή διάθεση, μια μέρα με δρώμενα
πολιτισμού, στην παραλία του Σταυρού, στο
φυσικό σκηνικό του Ζορμπά.
(Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ)
22 | 08 | 2017
Αύλειος χώρου Πολ. Κέντρο Μουρνιών, 20.30
“Και του καιρού και πάντα” Θεατρικό αναλόγιο
Δύο χιουμοριστικές ιστορίες σε Κρητική διάλεκτο του
λαογράφου – ερευνητή Γ. Σταματάκη, αποδίδουν σε
μορφή θεατρικού αναλογίου η ηθοποιός Μαρινέλλα
Βλαχάκη και ο μουσικός Λεωνίδας Μαριδάκης.
(Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ)

06 | 08 | 2017
Πευκάκια Νέας Χώρας, 20.30
Γνωρίζω την παράδοση με τον Παραδοσιακό
Σύλλογο “Σταυραετοί”.
Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια από την
Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα. (Δήμος
Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, Πολιτιστικός Σύλλογος
“Σταυραετοί”)
08 | 08 | 2017
Εμπορικό Κέντρο Ερμής, 21.00
Συναυλία με τον Λεωνίδα Μαριδάκη
Ένα ποικίλο πρόγραμμα, και μέσα από μια διαρκή
συνομιλία του χθες με το σήμερα, μας καλεί να
ενωθούμε μέσα από το τραγούδι σε μια εμπειρία
χαράς, συγκίνησης και ψυχικής ανάτασης.
(Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, Εμπορικός
Σύλλογος Χανίων)

25 - 29 | 08 | 2017
Πλατεία 1866
Αγροτικός Αύγουστος
Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων, ο Δήμος Χανίων και το Εμποροβιομηχανικό
Επιμελητήριο Χανίων διοργανώνουν και φέτος,
όπως κάθε χρόνο, στο κέντρο της πόλης, τον
«Αγροτικό Αύγουστο 2017» με προϊόντα, γεύσεις
και αρώματα της κρητικής υπαίθρου.
Παράλληλες εκδηλώσεις (www.chania.gr)

εντός και εκτός...

30 | 08 | 2017
Πλατεία Περιβολίων, 21.00
Συναυλία με το Μουσικό σχήμα «Καθ’ ωδών»
Όλα τα τραγούδια του μουσικού έργου των Μίμη
Πλέσσα-Λευτέρη Παπαδόπουλου «Ο Δρόμος». με
πλήρη λαϊκή ορχήστρα και με κείμενα του Λευτέρη
Παπαδόπουλου σχετικά με την εποχή και τη
γειτονιά που τον ενέπνευσε.
(Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ)
06 | 09 |2017
Πλατεία Σούδας, 21.00
Συναυλία με το Μουσικό σχήμα «Καθ’ ωδών»
(Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ)

09 | 09 | 2017
Γιαλί Τζαμί ώρα 20.00
“Όλος ο κόσμος θάλασσα..” με το
Μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Σύγχορος»
Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι ανά την Ελλάδα γιατί
όταν η Παράδοση ενώνει ο κύκλος μεγαλώνει.
(Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, Εργαστήρι Χορού
και Λαογραφίας «Σύγχορος»)

Σιντ και Νάνσυ

Δημοτικός
Κινηματογράφος
ΚΗΠΟΣ

σκηνοθεσία
Άλεξ Κόξ
με τους
Γκάρι Όλντμαν
Χλόε Γουέμπ

23 - 25 | 06, 21.30

Θάνατος στο
Σαράγιεβο
σκηνοθεσία
Ντάνις Τάνοβιτς
με τους
Σνεζάνα Βίντοβιτς
Μοχάμεντ Χάτζοβιτς
Ιζουντίν Μπαχίροβιτς

07 - 09 | 07, 21.30

επι της οθόνης

Σημασία έχει να
αγαπάς

Eugene Onegin

σκηνοθεσία
Αντρέι Ζουλάφσκι

Metropolitan Opera

με τους
Ρόμι Σνάιντερ
Φάμπιο Τέστι

με τους
Peter Mattei
Anna Netrebko
Elena Maximova

27 - 29 | 06, 21.30

Ο δαιμονισμένος
άγγελος
σκηνοθεσία
Άλαν Πάρκερ

Peter Tchaikovsky

μαγν. προβολη

10 | 07, 21.30
Είσοδος : 10 €
Υποψίες
σκηνοθεσία
Εμίν Αλπέρ

με τους
Μίκι Ρούρκ
Λίζα Μπονέτ
Ρόμπερτ Ντε Νίρο

με τους
Μεχμέτ Οζγκούρ
Μπερκάι Ατές
Τούλιν Όζεν
Μούφιτ Καγιατσάν

30|06 - 02|07,

11 - 13 | 07, 21.30

Όταν ξέσπασε
η Βία

Η ζωή μιας
γυναίκας

σκηνοθεσία
Μπόγκταν Μίριτσα

σκηνοθεσία
Στεφάν Μπριζέ

με τους
Ντ. Μπούτσουρμ
Γκεόργκε Βίζου
Βλαντ Ιβάνοφ

με τους
Ζαν-Πιερ Νταρουσέν
Γιολάντ Μορό
Τζουντίντ Γκεμλά

04 - 06 | 07, 21.30

14 - 16 | 07, 21.30

21.30

Τρωάδες

Paterson

σκηνοθεσία
Μιχάλης Κακογιάννης

σκηνοθεσία
Τζιμ Τζάρμους

με τους
Αμίρ Χαντίντι
Χομ. Γκανιζαντέχ
Εχσάν Γκουνταρζί

με τους
Κάθριν Χέρμπορν
Βανέσα Ρέηντγκρέηβ
Ζενεβιέβ Μπυζόλντ
Ειρήνη Παπά

με τους
Άνταμ Ντράιβερ
Γκολσεφτί Φαραχανί
Μπάρι Χένλεϊ
Κλιφ Σμιθ

18 - 20 | 07, 21.30

27 | 07, 21.30

Ένας δράκος
έρχεται
σκηνοθεσία
Μάνι Χαγκίγκι

04 - 06 | 08, 21.30

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Αίμα από
το Αίμα μου
σκηνοθεσία
Μάρκο Μπελόκιο

Gimme Danger
σκηνοθεσία
Τζιμ Τζάρμους

με τους
Ρομπέρτο Χερλίτζκα
Πιερ Τζ. Μπελόκιο
Άλμπα Ρορβάχερ

με τους
Ίγκι Ποπ
Ρον Άσετον
Μάικ Γουάτ
Σκοτ Άσετον

21 - 23 | 07, 21.30

28 - 30 | 07, 21.30

Ηλέκτρα

El Greco
Προσωπογραφίες

σκηνοθεσία
Μιχάλης Κακογιάννης
με τους
Ειρήνη Παπά
Γιάννης Φέρτης
Μάνος Κατράκης

σκηνοθεσία
Λευτέρης Χαρωνίτης
Συνδιοργάνωση
Πολιτιστική Εταιρεία
Κρήτης

Rusalka

Antonín Dvořák

Metropolitan Opera
μαγν. προβολη
με τους
Kristine Opolais
Eric Owens
Brandon Jovanovich

07 | 08, 21.30
Είσοδος : 10 €
Η Υπηρέτρια
σκηνοθεσία
Παρκ Τσαν-Γουκ
με τους
Κιμ Μιν-Χε
Κιμ Τάε-Ρι
Χα Γιουνγ-Γου
Τσο Γιν-Γουνγκ

25 | 07, 21.30
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

31 | 07, 21.30
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

08 - 10 | 08, 21.30

Ιφιγένεια

Ο κλέψας του
κλέψαντος

Νοσταλγώντας το
Φως

σκηνοθεσία
Μιχάλης Κακογιάννης
με τους
Ειρήνη Παπά
Κώστας Καζάκος
Γιάννης Φέρτης
Μάνος Κατράκης

26 | 07, 21.30

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

σκηνοθεσία
Μάριο Μονιτσέλι
με τους
Βιτόριο Γκάσμαν
Κλαούντια Καρντινάλε
Μαρτσ. Μαστρογιάνι

01 - 03 | 08, 21.30

σκηνοθεσία
Πατρίσιο Γκουζμάν

11 - 13 | 08, 21.30

Οι ασύλληπτες
διακοπές του
Λουί Ντε Φινές
σκηνοθεσία
Ζαν Ζιρώ
με τον
Λουί Ντε Φινές

Η τρελή χαρά

Ο Υπηρέτης

σκηνοθεσία
Paolo Virzi

σκηνοθεσία
Τζόζεφ Λόουζι

με τους
Valeria Bruni Tedeschi
Micaela Ramazzotti

με τους
Ντέρκ Μπόγκαρντ
Σάρα Μάιλς
Τζέημς Φόξ

29 - 31 | 08, 21.00

16 - 17 | 08, 21.00

Το δέντρο που
πληγώναμε
+
Αθέμιτος
ανταγωνισμός

12 - 14 | 09, 21.00

Η Μεγάλη
Επιστροφή

Επτά φορές
γυναίκα

σκηνοθεσία
Ζανγκ Γιμού

σκηνοθεσία
Βιτόριο Ντε Σίκα

σκηνοθεσία
Δήμος Αβδελιώτης

με τους
Γκονγκ Λι
Τσεν Νταομίνγκ

18 - 20 | 08, 21.00

01 - 03 | 09, 21.00

με τους
Σίρλευ Μακ Λέην
Πήτερ Σέλλερς
Ροζάνο Μπράτσι

Ηνωμένες Πολιτείες
της Αγάπης

Υπόθεση
Φριτς Μπαόυερ

σκηνοθεσία
Tomasz Wasilewski

σκηνοθεσία
Lars Kraume

με τους
Julia Kijowska
Magdalena Cielecka
Dorota Kolak

με τους
Burghart Klauner
Ronald Zehrfeld
Sebastian Blomberg

22 - 24 | 08, 21.00

05 - 07 | 09, 21.00

15-17|09, 21.00

Οι προβολές των ταινιών του Μιχάλη
Καακογιάννη στις 25-26-27/7/2017
γίνονται με την ευγενική χορηγία
του Ιδρυματος Μιχάλης Κακογιάννης
και της Εταιρείας Διανομής FeelGood
Entertainment και την συνεργασία του
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανιών /
Chania Film Festival
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ
Μίκης Θεοδωράκης 2017

Η πόλη της σιωπής

Ο περιθωριακός

σκηνοθεσία
Άντζελα Ισμαήλος

σκηνοθεσία
Ζακ Ντεραί

με τους
Άντζελα Ισμαήλου
Shaun Benson
Erich Wildpret
Bernard Hill

με τον
Ζαν Πωλ Μπελμοντό

25 - 27 | 08, 21.00

08 - 10 | 09, 21.00

Όπου δεν αναφέρεται
Γενική είσοδος : 5 €
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
Άνεργοι (με κάρτα ανεργίας)
ΑΜΕΑ
Πολύτεκνοι (με επίδειξη της κάρτας)
Ενήλικες άνω των 65 ετών

20|06 - 09|07

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
Έκθεση

Greek Brand New
η Greek Brand New, η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση,
που προωθεί το ελληνικό design. Πρόκειται για μια
πρωτοβουλία νέων ελληνικών επιχειρήσεων που
συνεργάστηκαν για να αναδείξουν τον ελληνικό
σχεδιασμό. Τον Ιανουάριο του 2015, διοργανώθηκε
η πρώτη Greek Brand New, που αγκάλιασε με τις
αισθητικές της επιλογές όλες αυτές τις επιχειρήσεις
που αναζητούσαν τον χώρο και τις συνεργασίες
που θα πρόβαλλαν κατάλληλα τα προϊόντα τους.
Οι εκθέτριες εταιρείες είναι έτοιμες να σας
παρουσιάσουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων,
χρηστικά
και
διακοσμητικά
αντικείμενα,
αναμνηστικά, είδη σπιτιού, ρούχα και αξεσουάρ.
Προϊόντα με σύγχρονο design, ισχυρό branding και
υψηλή ποιότητα.

Κέντρο
Αρχιτεκτονικής
της Μεσογείου
εκθέσεις

Greek Brand New, is the largest trade show in
Greece, which goal is to promote the greek design.
This is an initiative from greek companies who
teamed up to show off the Greek design. In January
2015, the first Greek Brand New was launched,
and embraced the aesthetic choices of all those
companies seeking space and partnerships that
would put up their products.
The exhibitors are ready to show you a great range
of products, utilitarian and decorative objects,
homeware, souvenirs, clothing and accessories,
which combine contemporary design, high
branding and quality standards.
Ωρες λειτουργίας : 09.00 - 15.00 & 19.00 - 22.00

10 - 30|07

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Φεστιβάλ Μ. Θεοδωράκης 2017

Ζορμπάς» για πάντα!!!

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 2017.
Αφιέρωμα στη Μουσική του Μίκη για τον
Κινηματογράφο.
Και πώς θα μπορούσε να λείπει από τούτο το
αφιέρωμα μία έκθεση με αφίσες της ταινίας
Ζορμπάς ο Έλληνας.
Μια ταινία κινηματογραφικός μύθος, ένα συρτάκι
που έγινε διεθνώς το σάουντρακ της χώρας μας,
σε μια από τις πιο ανθεκτικές διαφημιστικές
καμπάνιες, που κρατάει τώρα 5 και πλέον
δεκαετίες.
Η
έκθεση
περιλαμβάνει
51
αυθεντικές
κινηματογραφικές αφίσες της ταινίας του Μιχάλη
Κακογιάννη, απ’ όλο τον κόσμο, φιλοτεχνημένες
από μεγάλους καλλιτέχνες.
Η συλλογή και η επιμέλεια της έκθεσης ανήκει στον
Χανιώτη ηθοποιό Λευτέρη Λαμπράκη.
Διοργάνωση: Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη
Θεοδωράκη - Περιφέρεια Κρήτης- Δήμος Χανίων
- ΚΕΠΠΕΔΗΧ- ΚΑΜ.
Εγκαίνια έκθεσης:
Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, ώρα 20:30
Διάρκεια έκθεσης:
Τετάρτη 12 Ιουλίου - Σάββατο 29 Ιουλίου 2017
Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 14:00 και 18:00 – 22:00

23|07

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

7ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού
Dance Days Chania
Αρχιτεκτονική + Χορός

Το 7ο Dance Days Chania επενδύει στη σχέση
χώρου και σώματος και προτείνει performance,
ερευνητικό εργαστήριο, προβολές και παράσταση,
μια ολόκληρη ημέρα στο ΚΑΜ. Έχοντας ως
υπόβαθρο τις ερευνητικές δράσεις επάνω στην
κιναισθητική αντίληψη του χώρου, οι οποίες
λαμβάνουν χώρα στο Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων
Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) του
Πολυτεχνείου Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί δράση
που θα παρουσιάζει χορογραφίες επηρεασμένες
από
μεταβολές
στο
χώρο,
γεωμετρικές,
μορφολογικές και φαινομενολογικές. Το πλαίσιο
εφαρμογής στηρίζεται στην καταγραφή του
κινούμενου σώματος με τον αισθητήρα βάθουςκίνησης Kinect και την μοντελοποίηση της κίνησής
του. Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Μαριάνθη Λιάπη &
Κων/νος Α. Ουγγρίνης. [Είσοδος Ελεύθερη]
Στη συνέχεια η performance “Μουσική ενσωμάτωση” με μουσική πιάνο από τον Χρήστο
Γαρμπιδάκη. [Είσοδος Ελεύθερη]
Τέλος,
παρουσίαση
του
έργου
“Human
REConstructions” από τη χορογράφο- αρχιτέκτονα
Σοφία Κονδυλιά. Mία διαδραστική παράστασηδιάλεξη που αναφέρεται στη δημιουργία χώρων
μέσα από την κίνηση των σωμάτων. «Χώρων
πραγματικών, που μέσα τους κατοικεί η σωματική
δράση. Και χώρων πλατωνικών, που μέσα τους
κατοικούν Ιδέες…»
[Κανονικό: 10 € - Φοιτητικό, Ανεργίας: 7 €]
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα προβάλλεται
το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Χορού Μικρού
Μήκους, Athens Video Dance Project.
Συνδιοργάνωση : Σύλλογος Συν-Κίνηση
Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

01 - 10|08

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

12 - 25|08

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Εκεί που η Κρητική γη
συναντά τoυς ουρανούς

Περιπέτειες της ύλης : Σύμβολα και μορφές

Εδώ, στα ψηλά και απόκρημνα βουνά της Κρήτης,
τα στοιχεία / τα πνεύματα της φύσης καταστρέφουν
και ανοικοδομούν ...

Πρόκειται για την έβδομη ατομική έκθεση
ζωγραφικής της Βασιλικής Σαρρή, σε επιμέλεια
Κωνσταντίνου Β. Πρώιμου. Η έκθεση έχει τίτλο
«Περιπέτειες της ύλης - Σύμβολα και μορφές
του Ελληνικού χώρου - Κρήτη». Στην έκθεση
θα παρουσιαστούν έργα μικτής τεχνικής με
χαρακτηριστικό την παράθεση φυσικών υλικών,
που μεταμορφώνονται σε μια τρισδιάστατου
χώρου εικόνα.
Στην πρόσφατη δουλειά της η καλλιτέχνις
απασχολείται με μορφές και σύμβολα, που μέσα
από την δράση των υλικών παρουσιάζουν και την
περιπέτεια του Ελληνικού χώρου. Όπως δηλώνει η
δημιουργός : «Η ύλη με περιέχει και την περιέχω,
με καταγράφει και την καταγράφω. Είναι ο χώρος
που μετράει το χρόνο μου και είμαι το όν που
παρατηρεί την περιπέτειά της. Το χρώμα, η υφή
της, ο ήχος, η γεύση της, είναι τα υλικά μου. Το
Μέγα Χάος ο νόμος μου, η διαδρομή μου στα χέρια
της, η αλήθεια της στον καμβά μου».
Η Βασιλική Σαρρή γεννήθηκε στον Πειραιά και
σπούδασε στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου
Πατρών. Από το 2000 έως το 2005 σπούδασε στο Δ΄
Εργαστήριο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών,
με καθηγητές τους Γιάννη Βαλαβανίδη και Μιχάλη
Μανουσάκη, από όπου αποφοίτησε με άριστα.
Έχει παρουσιάσει έργα της σε πολλές ατομικές και
ομαδικές εκθέσεις.

Ο άνεμος, το χιόνι και η βροχή χαράζουν τις πέτρες
και τα δέντρα, δημιουργώντας μορφές. Τα ξωτικά
σηκώνουν τα χέρια τους προς τον ουρανό, τα
πουλιά πρόκειται να πετάξουν, τα ξύλινα ποτάμια.
Ένα μοναδικό τοπίο διαμορφώνεται έτσι...
Ένα τοπίο υπέροχης ομορφιάς καταγράφεται
στις φωτογραφίες του Νίκου Καμπιανανάκη και
Μανώλη Δρακάκη που δίνει φτερά στην φαντασία
μας για να πετάξουμε Η κρητική γη συναντά τον
ουρανό.
Ωρες λειτουργίας
10.00 -13.00 το πρωϊ και 18:30 - 22.00
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

του Ελληνικού χώρου - Κρήτη

Εγκαίνια έκθεσης :
Σάββατο 12/8/2017 & ώρα 20:30
Διάρκεια έκθεσης : 12/8/2017 έως 25/8/2017
Ώρες λειτουργίας : 11:00 -14:00 & 19:00 - 23:30

26|08 - 02|09

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Έκθεση Φωτογραφίας Ελλήνων Φωτογράφων

#MY_GREECE

Μετά την περσινή, επιτυχημένη παρουσία της
έκθεσης «Υπεραστικές Περιπλανήσεις» που
απολαύσαμε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου,
η καλλιτεχνική ομάδα “Greek Instagram Events”
επιστρέφει για να μας ταξιδέψει ακόμα μια φορά!
Σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων και την
ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, παρουσιάζει την 5η ομαδική
έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «#My_Greece». Μια
μεγάλη έκθεση με περισσότερα από 250 έργα στην
οποία λαμβάνουν μέρος εκατοντάδες φωτογράφοι
από όλη την Ελλάδα.
Με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο, το φωτογραφικό
υλικό αναδεικνύει τις ομορφιές της χώρας μας
μέσα από ένα ταξίδι στα τοπία, τα χρώματα, τα
συναισθήματα, τις στιγμές της καθημερινότητας
μας, αξιοθέατα και αξιομνημόνευτα στοιχεία
που χαρακτηρίζουν τον τόπο μας, όπως
απαθανατίστηκαν από ταλαντούχους φίλους της
φωτογραφίας.
Η έκθεση «#My_Greece» ξεκινά το ταξίδι της
με αφετηρία τα Χανιά και στην συνέχεια θα
παρουσιαστεί σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας.

Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Ώρες λειτουργίας : 10.00 - 15.00 και 18.00 - 23.00

11|09 - 31|10

Κέντρο Αρχιτεμτονικής Μεσογείου

“Χρονική αντιστρεπτότητα
Α. Ταμπούκι - Γ. Μαρκαντωνάκη”
Ο Δήμος Χανίων, η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και το Ιταλικό
Ινστιτούτο Ελλάδος εγκαινιάζουν την έκθεση
“Χρονική αντιστρεπτότητα Α. Ταμπούκι Γ. Π.
Μαρκαντωνάκης” στις 11/9/2017 στο Κέντρο
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου ως εναρκτήρια
στις
βραχύχρονες
πολλαπλές
εκδηλώσεις
μνήμης στον Αντόνιο Ταμπούκι (1948-2012).
Η αναδρομική αυτή έκθεση εικαστικών έργων
του Γιάννη Π. Μαρκαντωνάκη (Χανιά 1952)
παρουσιάζεται με αφορμή τα 21 βιβλία του Α.
Ταμπούκι που μεταφράσθηκαν στα ελληνικά από
τον Ανταίο Χρυσοστομίδη για τις εκδόσεις “Άγρα”.
Παράλληλα στα Χανιά -πόλη που αγάπησε ο
Αντόνιο και επισκεπτόταν κάθε χρόνο μαζί με τον
Ανταίο από το 2000 ως το 2011, στο ξενοδοχείο
όπου εφιλοξενείτο το ιστορικό “Δώμα” θα
εκτεθεί εγκατάσταση του Γ. Π. Μαρκαντωνάκη
που αναφέρεται στη σχέση των Ταμπούκι Χρυσοστομίδη όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο
“Ένα πουκάμισο γεμάτο λεκέδες” μ’ εμβόλιμα 19

κείμενα παγκοσμίων συγγραφέων που έγραψαν
στη μνήμη του Χρυσοστομίδη, επιμελητής ο
Αντώνης Βλαβογιλάκης.
Η έκθεση του Μαρκαντωνάκη διαθρώνεται στα 3
επίπεδα του ΚΑΜ ως ένα περιβάλλον με 44 επί μέρους
εγκαταστάσεις, χρονολογημένες σπονδυλωτές
ενότητες που δεν εικονογραφούν το λογοτεχνικό
έργο του συγγραφέα αλλά συνδιαλέγονται μαζί
του ως χωροχρονική ανέλιξη -σπειράλ- σε θέματα
παρμένα από μυθιστορήματα και διηγήματά
του. Ο Μαρκαντωνάκης χρησιμοποιεί τον όρο
του Α. Ταμπούκι “αντιστρεπτότητα του χρόνου”
(βιβλίο “Η γαστρίτιδα του Πλάτωνα”) με πρόθεση
ανάδειξης της ανάδρομης πορείας από το 2017 προς
το 1975. Η αισθητική ματιά της μεταπρωτοπορίας,
η κεραία της εκλεκτιστικής συγγένειας του
σήμερα με το βιωμένο χθες, ανασκηνοθετημένα
μ’ αντίστροφη ροή, όπου η δεδομένη εικαστική
συλλογή, προσφέρεται για τη μεθοδική ανάλυση
των θεμάτων του Ταμπούκι επεξεργασμένη με
σεβασμό ΑΝΤ’ ΑΥΤΩΝ (συμπεριλαμβάνεται και
η εργασία του μεταφραστή Χρυσοστομίδη) από
τον εικαστικό καλλιτέχνη. Ένα συμπίλημα ιδεών,
μέσα από τη συνύπαρξη πολλαπλών υλικών σε
ποιητική έντεχνη συνδυαστική. Τα βιώματα, η
αγάπη για τη μεσογειακή Ευρώπη τροφοδοτούν
την πλουραλιστική Ανθρωπογεωγραφία ύμνο στην
ανάμνηση σημαντικών ανθρώπων του πολιτισμού
κυρίως του 20ου αιώνα.
Για τον Μαρκαντωνάκη η διάσταση των έργων
αναγνωρίζεται μέσα από σχέδια, ζωγραφική,
γλυπτική, installation, φωτογραφίες, με μετρήσιμο
“μόντουλορ” το “μπόι” των δύο δημιουργών.
Εξαίρεση το πελώριο ρεαλιστικό πορτραίτο κολάζ
του Ταμπούκι που πραγματοποιείται από τον Γ. Π.
Μαρκαντωνάκη με τη βοήθεια του κόσμου από το
2013 και θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα το 2018 στην
έκθεση στο Ιταλικό Ινστιτούτο επί της Πατησίων.
Το πορτραίτο αυτό είναι ένα εικαστικό “ρέκβιεμ”
ύμνος στη μνήμη χρόνος, βασικά θεματικά μότο
στο έργο του αειμνήστου Αντόνιο Ταμπούκι.
Ιστορικός τεκμηριωτής της έκθεσης ο Θανάσης
Μουτσόπουλος.
Στις παράλληλες εκδηλώσεις για τον Α. Ταμπούκι
στο ΚΑΜ ομιλίες, βιβλιοαναγνώσεις, ξεναγήσεις
μαθητών, φοιτητών.
Επίσης, θα παιχθεί τον Οκτώβριο, στο ΚΑΜ και στη
Παιδική Βιβλιοθήκη Χανίων σε θεατρική διασκευή
για παιδιά και νέους, το βιβλίο του Ταμπούκι “Η
γυναίκα του Πόρτο Πιμ”. Διασκευή, σκηνοθεσία,
περφόρμανς: Γιάννης Μαρκαντωνάκης, μουσική
απόδοση-ερμηνεία: Ζωή Κολλάρου. Είσοδος
ελεύθερη
Ο Γιάννης Π. Μαρκαντωνάκης ζει και εργάζεται
ως καλλιτέχνης στην Αθήνα και στα Χανιά 44
χρόνια. Διευθύνει τον “Χώρο Τέχνης Χανίων”.
Βραβευμένος. Στο ενεργητικό του 200 ατομικές
και ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάκα και εξωτερικό.

Δημοτική Πινακοθηκη Χανίων
Teriade, editeur. Εικοvο-γράφοvτας
Teriade, editeur. Εικοvο-γράφοvτας
Έργα από τη Συλλογή του Μουσείου-Βιβλιοθήκης
Στρατή Ελευθεριάδη-Τεριάvτ
H Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, σε συνεργασία
με το Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή ΕλευθεριάδηΤεριάντ, παρουσιάζει έκθεση αφιέρωμα στον
εκδότη Τεριάντ από τη συλλογή του στην Μυτιλήνη.
Λόγιος, τεχνοκρίτης, εκδότης, συλλέκτης , ο

Μανόλης Καρτεράκης
«το Μουσείο-Βιβλιοθήκη
Στρατή Ελευθεριάδη-Τεριάντ διαθέτει μία υψηλής
αισθητικής αξίας συλλογή η οποία αποτελεί μία
σπάνια πολιτιστική παρακαταθήκη του ευρωπαϊκού
μοντερνισμού για την Ελλάδα. Αναδεικνύει την
τέχνη του βιβλίου, ενώ μέσα από τις ιδιαίτερα
προσεγμένες
εικαστικές
διαπραγματεύσεις
των καλλιτεχνών, τόσο ως προς τις ίδιες τις
εικονογραφήσεις τους, όσο και ως προς την
συνολική αντιμετώπιση των κειμένων, προβάλλει
το τυπωμένο βιβλίο ως ένα είδος μοντέρνου
χειρογράφου, όπου εικόνα και γραπτός λόγος
συνενώνονται αρμονικά και μεταπλάθονται
σε ένα συνολικό έργο τέχνης . Συγχρόνως, η
συγκεκριμένη συλλογή αναδεικνύει τις πλαστικές
αξίες της τέχνης του Θεόφιλου και υπενθυμίζει ότι
χάρη στο νεωτεριστικό βλέμμα καλλιτεχνών και
διανοούμενων που έδρασαν τόσο στη Γαλλία όσο
και στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, όπως του εκδότη,
τεχνοκρίτη και συλλέκτη Τεριάντ, επανεκτιμήθηκε
και διαφυλάχθηκε η λαϊκή παράδοση του τόπου
μας».
Στην έκθεση παρουσιάζονται πίνακες του λαϊκού

από 23 «Βιβλία των καλλιτεχνών». Τα έργα αυτά
φιλοτεχνήθηκαν είτε σε σχέση με ιδιόχειρα κείμενα
των ίδιων των καλλιτεχνών είτε εμπνεύστηκαν
από έργα των Θεόκριτου (Theocritus), Λουκιανού
(Lucian of Samosata), Λόγγου (Longus), Σέξπιρ
(Shakespeare), Καρόλου της Ορλεάνης (Charles
d’Orléans), Μαριάννα Αλκαφοράντο (Marianna
Alcaforado), Λαφοντέν (La Fontaine), Ζεράρ ντε
Νερβάλ (Gerard de Nerval), Αλοϋσιους Μπερτράν
(Aloysius Bertrand), Ζορζ Ντυτιϊ (Georges Duthuit)
και Πιερ Ρεβερντί (Pierre Reverdy). Τέλος,
παρουσιάζονται πιστές αναπαραγωγές από τις
πολυτελείς περιοδικές εκδόσεις Verve, ιδίως από
μικρογραφίες μεσαιωνικών εικονογραφημένων
χειρογράφων.
Επιμέλεια: Μανόλης Καρτεράκης
Ιστορικός Τέχνης-Επιμελητής

λέσβιας καταγωγής Στρατής Ελευθεριάδης, ο
επονομαζόμενος Τεριάντ (Tériade), αναδείχθηκε
σε
σημαίνουσα
προσωπικότητα
διεθνούς
εμβέλειας στην ιστορία της τέχνης την εποχή του
μοντερνισμού. Εγκαταστημένος στο Παρίσι ήδη
από τις αρχές του 20ου αιώνα, συμπορεύτηκε με
τους καλλιτέχνες της διεθνούς πρωτοπορίας. Μέσα
από τις εκδόσεις του περιοδικού Verve που ο ίδιος
διεύθυνε, αλλά και αναθέτοντάς τους με πλήρη
ελευθερία το σχεδιασμό ειδικών εκδόσεων βιβλίων
τέχνης -τα ονομαζόμενα «Βιβλία των καλλιτεχνών»
(Livres d’ artistes)- ενθάρρυνε και εμπλούτισε το
έργο τους. Η ενεργή εκδοτική του συμβολή υπήρξε
καθοριστική, τόσο στην εδραίωση του ευρωπαϊκού
μοντερνισμού όσο και στην επανεκτίμηση της
αρχαίας και μεσαιωνικής τέχνης με σύγχρονους
όρους.
Παράλληλα, διατηρώντας τη σχέση με τη γενέθλια
χώρα του, και αναδεικνύοντας τον λαϊκό ζωγράφο
Θεόφιλο, στάθηκε από τους πρώτους που
αντιλήφθηκαν και πρόβαλλαν την αισθητική αξία
της ελληνικής λαϊκής τέχνης.
Όπως σημειώνει ο επιμελητής της έκθεσης

Η έκθεση γίνεται με την ευγενική υποστήριξη του
Γαλλικού Προξενείου Χανίων και του
Ελληνο-Γαλλικού Συλλόγου Χανίων
Εγκαίνια:
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, στις 20:30
Διάρκεια έκθεσης:
28 Ιουνίου - 15 Σεπτεμβρίου 2017
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως και Σάββατο
10:00-14:00 και 19:00-22:00.
ζωγράφου Θεόφιλου καθώς και αυθεντικά
χαρακτικά έργα των Πάμπλο Πικάσο (Pablo Picasso),
Ανρί Ματίς (Henri Matisse), Μαρκ Σαγκάλ (Marc
Chagall), Φερνάν Λεζέ (Fernand Léger), Ζουάν Μιρό
(Joan Μirό), Λε Κορμπιζιέ (Le Corbusier), Αλμπέρτο
Τζακομέτι (Alberto Giacometti),
Ζορζ Ρουό
(Georges Rouault), Ανρί Λοράνς (Henri Laurens),
Χουάν Γκρις (Juan Gris), Μαρσέλ Γκρομέρ (Marcel
Gromaire) και Αντρέ Μποντέν (André Beaudin)

Γενική Είσοδος: 2€, μειωμένο 1€.

Γιαλί Τζαμισί
Έκθεση γλυπτικής κεραμεικής

Μανούσου Χαλκιαδάκη

17 - 25|06

Πύλη Sabbionara

Αστικές Αφηγήσεις

Ο Μ. Χαλκιαδάκης δημιουργεί μικρά και
μεγάλα κεραμικά έργα εμπνευσμένα
από στοιχεία της ελληνικής φύσης,
πέτρα, θάλασσα, ουρανός. Παράλληλα
παρουσιάζει έργα-κατασκευές μεγάλων
διαστάσεων με μνημειακό χαρακτήρα
που δεσπόζουν επιβλητικά στο χώρο και
αποτελούν ποιοτικό δείγμα σύγχρονης
ελληνικής κεραμικής. Έχει κάνει πολλές
ατομικές και έχει συμμετάσχει σε
πολλές ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα και
εξωτερικό.
Διάρκεια 09 - 30 | 08 |2017
Ώρες λειτουργίας
10.00 - 14.00 και 18.00 - 23.00

Πύλη Sabbionara εκθέσεις

Ο Μ. Χαλκιαδάκης γεννήθηκε στα Χανιά
της Κρήτης. Σπούδασε οικονομικες και
πολιτικές επιστήμες στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης . Το
διάστημα 1978-1988 εργάστηκε και
μαθήτευσε στο εργαστήρι κεραμικής της
Χ. Μόραλη και καταξιώνεται κερδίζοντας
αρκετά πρώτα βραβεία σε Πανελλήνιες
εκθέσεις.
Από το 1989 ζει και εργάζεται στο
Παιδοχώρι Χανίων .

Δρώμενα στο κλείνον άστυ, όπου ο φωτογραφικός
λόγος εκμεταλλευόμενος την αναπαραγωγή
κινηματογραφικών-μουσικών-λογοτεχνικών
προτύπων- αναφορών, δομεί στερεότυπα που
αφηγούνται, άλλοτε αποσπασματικά και άλλοτε
αυτοτελή, περιστατικά, τα οποία ανάλογα με
τις εμπειρίες και τις προσωπικές μας αναφορές
καταχωρούμε με αυστηρά υποκειμενικό τρόπο.
Εκμεταλλευόμενοι την παραδοσιακή έννοια της
αφήγησης επιδιώκουμε μέσω του εικονικού
κώδικα, την δόμηση-αποδόμηση ιστοριών σε ένα
-τρόπο τινά- διαδραστικό περιβάλλον.

Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Ώρες Λειτουργίας : 10.30 - 13.30 και 19.00 - 22.00

28|06 - 08|07

Πύλη Sabbionara

09 - 22|07

Πύλη Sabbionara

Παράθυρο στη Τέχνη

Ιριδισμοί 2017

Ο Ομιλος Φίλων της Τέχνης Χανίων διοργανώνει
έκθεση με θέμα “Παράθυρο στη Τέχνη” στην Πύλη
Σαμπιονάρα στην Παλιά Πόλη από τις 28 Ιουνίου
έως τις 8 Ιουλίου 2017.

Ο μη κερδοσκοπικός Σύλλογος Γυναικών
Καλλιτεχνών Χανίων «ΙΡΙΣ», με μια πορεία
δημιουργίας και προσφοράς εδώ και μια εικοσαετία
(1997 – 2017), έχει καταξιωθεί και συμβάλλει στα
πολιτιστικά πράγματα του τόπου, συνεισφέροντας
τις όποιες δυνάμεις του στο οικοδόμημα του
Πολιτισμού μας, έχοντας και τη συμπαράσταση
φίλων, συμπολιτών, αλλά και θεσμικών φορέων,
που συνδράμουν την «Ίριδα» στην προσπάθειά
της, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα με την οποία
προσεγγίζει τα θέματα της Τέχνης.

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής,
αγιογραφίας,
γλυπτικής,
ξυλογλυπτικής,
κεραμικής, βιτρό, μεταλοτεχνικής & κοσμήματος.
Οι Φίλοι της Τέχνης είναι μια ομάδα που
δραστηριοποιείται,εδώ και 18 Χρόνια στην Πόλη
των Χανίων διοργανώνοντας διάφορες πολιτιστικές
και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις όπως, εκθέσεις στα
Χανιά αλλά και αλλού, διαγωνισμούς ζωγραφικής
για τα Δημοτικά Σχολεία,παρουσιάσεις βιβλίων,
τηλεμαραθώνιους αγάπης, σεμινάρια κ.α.
Η έκθεση θα είναι ανοικτή καθημερινά από 10.30
έως 14.30 πρωί και 18.30 έως 22.30 απόγευμα με
ελεύθερη είσοδο.
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Οι ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ η μεγάλη ΄Εκθεση κάθε καλοκαίρι,
αποτελεί ένα σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός,
αφού συγκεντρώνει πλήθος συμπολιτών και
επισκεπτών της πόλης μας. Έτσι και φέτος,
μεταξύ των άλλων εορταστικών εκδηλώσεων για
τα εικοσάχρονα του Συλλόγου, διοργανώνονται
οι ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ 2017, με θέμα τη θάλασσα και με τη
συμμετοχή όλων των τμημάτων του (Αναλογική και
Εικαστική Φωτογραφία, Ζωγραφική, Αγιογραφία,
Κεραμική, Κολλάζ, Ζωγραφική σε μετάξι, πέτρα
και γυαλί, Ξυλογλυπτική, Πορσελάνινες κούκλες,
Διακοσμητικές Καλλιτεχνικές κατασκευές, Κρητική
Ενδυμασία).
Ωρες επισκέψεων :
καθημερινά 11.00 – 13.00 και 19.00 – 22.00
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

25|07 - 03|08

Πύλη Sabbionara

12η έκθεση
κλασικής μοτοσυκλέτας
Μοτοσυκλέτες από τις αρχές του περασμένου
αιώνα μέχρι και τα μέσα του 1987 θα
φιλοξενηθούν και φέτος στη 12η έκθεση κλασικής
μοτοσυκλέτας,από τις 25 Ιουλίου με 3 Αυγούστου
στη Πύλη Σαμπιονάρα.
Η έκθεση θα περιλαμβάνει σπάνια μοντέλα
μοτοσυκλετών- άγνωστα σε πολλούς- εργοστάσια
κατασκευής διτρόχων που έχουν κλείσει πριν από
πολλές δεκαετίες,καθώς και μια πλειάδα από
σκούτερ, βέσπες, τις γνωστές σε όλους Φλορέτες,
αυτόματα μοτοποδήλατα κ.α.
Περίπου 60 μοτοσυκλέτες μικρού και μεγάλου
κυβισμού, θα ξυπνήσουν όμορφες, νοσταλγικές
και ταξιδιάρικες εικόνες του παρελθόντος.
Παράλληλα στη
έκθεση αναμένεται να κλέψει
τα βλέμματα μια μοτοσυκλέτα που κλείνει φέτος
93 χρόνια ζωής(1914), ενώ συνεχίζει να δουλεύει
απροβλημάτιστα και να “γράφει” χιλιόμετρα στους
δρόμους εντός και εκτός Κρήτης.
Ώρες λειτουργίας : 19.00 - 23.00
Συνδιοργάνωση :
Λέσχη Κλασικής Μοτοσυκλέτας Χανίων
Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

05 - 20|08

Πύλη Sabbionara

Χρήστος Δ. Μανωλακάκης

ΝΥΝΙ ΔΕ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΝ ΛΕΓΩΜΕΝ

Εικαστική προσέγγιση στην παράδοση και στο
χαμένο αφήγημα.
Πρωτότυπα
εικονογραφημένα
χειρόγραφα
περγαμηνής
εμπνευσμένα από την ορθόδοξη
παράδοση καθώς και χειροποίητοι χάρτες της
Κρήτης ως εναλλακτική πρόταση στην «αυθεντία»
του ιστορικού αφηγήματος των
εκάστοτε
κυριάρχων του νησιού.
Η χρήση της περγαμηνής και της μελάνης δεν
είναι τυχαία αλλά παραπέμπει στις απαρχές
της πνευματικής μας κληρονομιάς καθώς
ταυτίστηκε με την αποτύπωση και τη διάδοση
του Ευαγγελικού Λόγου . Με αφορμή το υλικό
ως μήνυμα,
παρουσιάζονται αγιογραφικές
μορφές που θεματικά σχετίζονται με τον τόπο,
πλαισιωμένες από διακοσμητικά στοιχεία και
παλαιογραφικό κείμενο .
Στους χάρτες
το σχήμα της ακτογραμμής
παρακολουθεί
τα δεδομένα του μεσαίωνα,
θεωρώντας αυτό απλή εξέλιξη της υπάρχουσας
γνώσης
των παλαιότερων γεωγράφων που
μάλλον σκόπιμα έχει αποσιωπηθεί . Οι χάρτες
αναδομούνται εικαστικά ώστε να εκφραστεί ο
πολιτισμικός χαρακτήρας
και να
αποδοθεί
διαχρονικότερα
το ιστορικό περιεχόμενο της
Κρήτης. Παράλληλα γεφυρώνεται το αφηγηματικό
χάσμα μέχρι την εμφάνιση της χαρτογραφίας των
κατακτητών.
Ώρες λειτουργίας : 10:00 – 14:00 & 18:00 – 23:00
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

22|08 - 01|09

Πύλη Sabbionara

Βασίλης Σημαντηράκης

04 - 13|09

Πύλη Sabbionara

Renata Plonka

Πέτρα Ωραιοτάτη

Μαγικά Χανιά

Η φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Πέτρα
Ωραιοτάτη» περιλαμβάνει
30-40 έγχρωμες
φωτογραφίες (40Χ50 και 50Χ60 ) μέσα σε πλαίσια.

Η Renata Kusik – Plonka γεννήθηκε στην πόλη
Skawina της Πολωνίας. Σπούδασε στη Δημόσια
Σχολή Καλών Τεχνών στην Κρακοβία και το 1993
ξεκίνησε τις σπουδές της πάνω σε κινούμενα
σχέδια για τον κινηματογράφο.

Οι
φωτογραφίες
απεικονίζουν
πέτρες
ακατέργαστες ή βράχους πάνω στους οποίους
το πέρασμα του χρόνου, του αέρα και της βροχής
σμίλεψαν μορφές και σχήματα αντάξια μεγάλων
καλλιτεχνών.
Κάθε φωτογραφία φέρει υπότιτλο εμπνευσμένο
από το θέμα με φράσεις ή στίχους λογοτεχνών,
κατά το πλείστον.
Σκοπός της έκθεσης είναι να επιδείξει στο κοινό
την ομορφιά που περικλείει ο άψυχος κόσμος της
πέτρας και να τον παρακινήσει να προσέξει και να
προστατέψει τα απαράμιλλα έργα που βρίσκονται
στην απέραντη γλυπτοθήκη της Φύσης, εκεί που
όλες οι τεχνικές αντιπροσωπεύονται και όλες οι
τεχνοτροπίες έχουν αναγνωρισιμότητα.
Εκεί που η δημιουργική δραστηριότητα ποτέ δε
σταματά, γιατί ποτέ ο άνεμος και ο χρόνος δε
βάζουν την τελευταία πινελιά τους.

Ώρες λειτουργίας 10.00 – 13.00 και 18.00 - 21.00
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Δούλεψε σε πολλές παραγωγές τόσο για την
Πολωνική βιομηχανία κινηματογράφου όσο και σε
γερμανικές και ιταλικές παραγωγές.
Ακόμη έχει σχεδιάσει καρτούν για την πολύ γνωστή
βρετανική σειρά κινούμενων σχεδίων με τις ιστορίες
του Mr Bean αλλά και για την αμερικανική ταινία
μεγάλου μήκους «The Easter Eggs Adventure».
Στη βιομηχανία της διαφήμισης μια από τις
συνεργασίες της ήταν με την Γαλλική εταιρία
Danone.
Ωστόσο, όπως η ίδια σημειώνει “η ζωγραφική
ελαιογραφία είναι το πάθος μου”.
Ειδικά για τον τόπο μας η ζωγράφος έχει
πραγματοποιήσει τρεις εκθέσεις ελαιογραφίας με
τον τίτλο «Ζωγραφίζω Χανιά».
Ιστορικό καφέ Κήπος 2014.
Νεώριο Moro 2015.
Πύλη της Άμμου 2016.
Στην τελευταία έκθεσή της στο Πολιτιστικό Κέντρο
της Κρακοβίας με τίτλο «Ταξίδια και χρώματα»
δέσποζε θεματικά η περιοχή μας (Χανιώτικα Νέα
28/4/2016).

14 - 17|09

Πύλη Sabbionara

19 - 24|09

Πύλη Sabbionara

18η Ετήσια Έκθεση - Διαγωνισμό
Στατικού Μοντελισμού

Αντώνης Πλυμάκης
Παράδοση και τοπία από τα Χανιά

Ο Όμιλος Στατικού Μοντελισμού Χανίων σε
συνεργασία με το Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ διοργανώνει την 18η Ετήσια Έκθεση
-Διαγωνισμό Στατικού Μοντελισμού.

Ο Αντώνης Πλυμάκης έχει πραγματοποιήσει τα
περασμένα χρόνια 11 ατομικές φωτογραφικές
εκθέσεις και έχει λάβει μέρος σε πολλές
ομαδικές. Αυτή που άφησε εποχή ήταν η έκθεση
με τίτλο “Λευκά όρη” το 2001 στα Νεώρια με 400
φωτογραφίες.

Η έκθεση η οποία τελεί υπό την αιγίδα του
Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, θα διεξαχθεί για
ακόμη μία χρονιά στο φιλόξενο χώρο της Πύλης
Sabbionara από την Πέμπτη 14/09/2017 έως την
Κυριακή 17/09/2017.
Ο Όμιλος αριθμεί δεκάδες μέλη που συμμετέχουν
με τα εκθέματά τους, ενώ κάθε χρόνο συμμετέχουν
εκθέτες από διάφορα μέρη της χώρας.
Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό τις ημέρες
Παρασκευή έως Σάββατο στις 14.00 - 21.00 και
Κυριακή 10.00 - 18.00.
Την Κυριακή στις 19.00 θα γίνει η απονομή των
βραβείων παράλληλα με την τελετή λήξης.
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Σε όλες, ο Αντώνης Πλυμάκης, προσπάθησε να
γνωρίσει σε Χανιώτες και ξένους τον τόπο μας και
κυρίως τα Λευκά όρη, τα σπήλαια, την ιστορία της
Σαμαριάς κλπ.
Έχει λάβει 4 πρώτα βραβεία, 3 δεύτερα, 3 τρίτα
και 10 επαίνους.
Στην έκθεση “Παράδοση και τοπία από τα Χανιά”,
που είναι η 12η κατά σειρά ατομική έκθεση του
Αντώνη Πλυμάκη, θα παρουσιαστούν μερικά
στιγμιότυπα της παραδοσιακής ζωής στην ύπαιθρο
κυρίως και μερικές από τα πλέον ενδιαφέροντα
τοπία των Χανίων. Οι φωτογραφίες δεν έχουν
υποστεί καμία επεξεργασία κι έχουν ληφθεί με
απλές, μικρής χρηματικής αξίας, φωτογραφικές
μηχανές. Κάποιες από αυτές, όπως μια KODAK
του 1947, μαζί με αντικείμενα σχετικά με τη
φωτογραφία, θα συνοδεύουν την έκθεση.
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Ώρες λειτουργίας έκθεσης :
11.00 - 13.00 και 19.00 - 22.00

25|09 - 04|10

Πύλη Sabbionara

Έκθεση λαϊκής τέχνης
Ο σύλλογος παραδοσιακής λαϊκής τέχνης «Η
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός
σύλλογος, ο οποίος από το δικό του μετερίζι
και στο μερίδιο που του αναλογεί, προσπαθεί
να διατηρήσει και να αναδείξει την τοπική μας
παράδοση και πολιτιστική μας κληρονομιά,
πιστεύοντας ότι τα ήθη και τα εθίματά μας είναι η
ταυτότητά μας.
Στην προσπάθεια προβολής της κουλτούρας της
Κρήτης διοργανώνει με τις εθελόντριες δασκάλες
επιμορφωτικά, βιωματικά σεμινάρια παραδοσιακής
οικοτεχνίας όπως, κοπανέλι, δεσιές, μινωική
βελονιά, πλέξιμο, άσπρο κέντημα και πολλά
άλλα. Παράλληλα δημιουργεί συνέργειες με
σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υλοποιώντας
δράσεις με τους μικρούς της φίλους, όπως
απόσταξη ροδόνερου, τσικουδιάς, παρασκευή
μουσταλευριάς, μουστοκούλουρων, σαπουνιού,
ζύμωμα ψωμιού, παρασκευή λεμονάδας με φρέσκα
εσπεριδοειδή, κατασκευή πάνινης κούκλας και ότι
άλλο δημιουργούσαν τα παλιά χρόνια οι γιαγιάδες
μας.
Ο σύλλογος «Η ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ», ως εθελοντικό
σωματείο, συμβάλλει στον κοινωνικό ιστό της
πόλης μας, συνοδοιπόρος στις ανάγκες των
συνανθρώπων μας, όπως μπορεί. Πότε με ένα καλό
λόγο να δίνει κουράγιο, πότε υλικά με τα μέσα που
διαθέτει…..
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Ώρες λειτουργίας : 19.00 - 23.00

