
ΧΑΝΙΑ 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

από ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

έως ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

24 - 30 | 08



Δευτέρα 24/08
ΜΗΔΕΙΑ του Μποστ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ
ώρα : 21.30

Γενική Είσοδος : 15 €
φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ : 12 €

Ο Μέντης Μποσταντζόγλου (Μπόστ) ξεκίνησε 
να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ομώνυμη 

τραγωδία του Ευριπίδη και κατέληξε να μιλάει σε 
κωμικό δεκαπεντασύλλαβο για μια γυναίκα στυγνή, 
που έσφαξε τα παιδιά της επειδή δεν παίρνανε τα 

γράμματα και δεν ήθελαν να δουλέψουν.
Μήδεια: Μάκης Παπαδημητρίου 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Στο φόβο και την ανασφάλεια της εποχής 

του κορωνοϊού και της πανδημίας, ο Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου απαντάει με συναίσθημα και 

λυρισμό. Μας ενώνει όλους σε μια βραδιά και μας 
τραγουδάει τα πιο λυρικά του τραγούδια, τα πιο 

ευαίσθητα, τα πιο ρομαντικά.
Διοργάνωση : 

Αθλητική Ένωση Καμισιανών - Ραπανιανών "Ο Ποσειδώνας"

Τρίτη 25/08

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ
ώρα : 21.15

γενική είσοδος: 15€ 

Δευτέρα 24/08
Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΕ 3 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΟΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΗΠΟΣ
ώρα : 21.00

Γενική Είσοδος : 10 €
ΑΜΕΑ : Δωρεάν  

Μια σατιρική παρουσίαση  της θλιβερής 
πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 
νέοι άνθρωποι λόγω των δυσμενών οικονομικών 

συνθηκών στη χώρα μας.
Κείμενο, σκηνοθεσία: Εύα Γκουντάρα

Ερμηνεύουν:  Δήμητρα Λιοδάκη, 
Γιάννης Αγγελάκης, Γιώργος Βορνιωτάκης



Τρίτη 25/08 και Τετάρτη 26/08
ΡΕΝΟΥΑΡ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΗΠΟΣ
ώρα : 21.00

γενική είσοδος: 5€ 
παιδιά έως 12 ετών, φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ,άνω των 65 ετών: 1€

Ο διάσημος Γάλλος ζωγράφος Πιερ-Ογκούστ 
Ρενουάρ, σε προχωρημένη πια ηλικία προσπαθεί 

να ξεπεράσει τον θάνατο της γυναίκας του. Όταν 
όμως θα μπει στη ζωή του μια νεαρή κοπέλα 

θα δώσει και πάλι στον κόσμο του απρόσμενη 
ενέργεια και διάθεση για δημιουργία.

Σκηνοθεσία : Gilles Bourdos 

Τρίτη 25/08 και Τετάρτη 26/08
ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΠΤΕΡΑΣ
ώρα : 19.00

Πληροφορίες, προκρατήσεις : digitalculture.gov.gr

Θα παρουσιαστούν εμβληματικά τραγούδια του 
που «σημάδεψαν» τον ελληνισμό για περισσότερο 

από μισό αιώνα
Τραγούδι: Ρίτα Αντωνοπούλου, Πιάνο: Γιάννης 
Μπελώνης, Κρουστά: Στέφανος Θεοδωράκης

Διοργάνωση : Εθνική Λυρική Σκηνή 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Τετάρτη 26/08 
Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ
ώρα : 21.00

Γενική Είσοδος : 15 €
Φοιτητικό, Ανέργων, Προπώληση : 12 €

Ο θεατρικός μονόλογος του Αντώνη Τσιπιανίτη  
με την Κατερίνα Διδασκάλου σε σκηνοθεσία του 

Σταμάτη Πατρώνη . Η Κατερίνα Διδασκάλου, 
αναπολώντας τη ζωή της Ερατούς, πλημμυρίζει 

κυριολεκτικά τη σκηνή παίζοντας ταυτόχρονα με 
απίστευτη ευκολία όλους τους χαρακτήρες που 

έπαιξαν ρόλο στη ζωή της ηρωίδας. 
Ένα μοναδικό ρεσιτάλ ηθοποιίας.



Πέμπτη 27/08
συναυλία με το ΝΙΚΟ ΖΩΙΔΑΚΗ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ
ώρα : 21.30

Γενική είσοδος : 8 €

Το όνομα του, γεννημένου και μεγαλωμένου, στα 
Χανιά Νίκου Ζωιδάκη είναι γνωστό στους φίλους της 
Κρητικής μουσικής από το 1978. Από το 1985 μπαίνει 
στην δισκογραφία με το πρώτο του δίσκο ο οποίος 
γίνεται σε συνεργασία με τον Μ. Τζουγανάκη και τον 
Π. Κρασανάκη με τίτλο «Τς΄ αγάπης το χαμπέρι». Έως 
σήμερα έχει στην διάθεση του πέντε προσωπικούς 
δίσκους και πάνω από είκοσι σε συνεργασία.

Διοργάνωση : ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ ΔΑΑΟΧ 

Bazzar και δράσεις ενημέρωσης από τον ΟΡΙΖΟΝΤΑ

ΠΥΛΗ SABBIONARA
11:00 – 14:00 και 18:00 – 21:00

Bazaar με χειροποίητες καλοκαιρινές κατασκευές. 
Επίσης, εκπαιδευμένοι εθελοντές του Συλλόγου 
θα ενημερώνουν για την σημασία της Δωρεάς 

Μυελού των Οστών και θα δοθεί η ευκαιρία, σε 
όποιον επιθυμεί, να καταγραφεί ως υποψήφιος 

εθελοντής δότης.   
Eκπλήξεις και events για μικρούς και μεγάλους!

Διοργάνωση : ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης

από Τετάρτη 26/08 έως Τρίτη 01/09

ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΒΡΟΠΟΥΛΟΣ
6 Φόνοι εν καιρώ ειρήνης

ΓΥΑΛΙ ΤΖΑΜΙΣΙ
 Δευτέρα έως και Σάββατο 19.00–23.00

Η εικαστική εγκατάσταση αποτελείται από 
γλυπτά, ready mades και προβολές βίντεο. Τον 

ρυθμό δίνει ένας μετρονόμος και τα βίντεο 
προβάλλονται αποσπασματικά και βίαια πάνω στα 
κατακερματισμένα γλυπτά, ατμόσφαιρα σκοτεινή 

όπως αρμόζει στη θεματική της έκθεσης.
Επιμέλεια έκθεσης : Κωνσταντίνος Μπάσιος
Διοργάνωση : Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

από Τρίτη 26/08 έως Παρασκευή 25/09



ΠΑΖΟΛΙΝΙ

Μια βιογραφική ταινία για την τελευταία μέρα του 
μεγάλου Ιταλού δημιουργού Πιέρ Πάολο Παζολίνι και τη 

σύγχυση που επικρατεί σχετικά με τον θάνατό του. 

Σκηνοθεσία : Abel Ferrara

Πέμπτη 27/08 και Παρασκευή 28/08

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΗΠΟΣ
ώρα : 21.00

γενική είσοδος: 5€ 
παιδιά έως 12 ετών, φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ,άνω των 65 ετών: 1€

Σάββατο 29/08
 Ο ΜΑΝΟΣ ΤΡΥΠΙΑΣ και οι φίλοι του

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ
ώρα : 21.00

Γενική είσοδος : 8 €
Άνεργοι, Φοιτητικό, Πολύτεκνοι : 6 € ΑΜΕΑ : Δωρεάν

Τραγούδια από την Ελληνική Έντεχνη και Ροκ 
σκηνή, καθώς και από την προσωπική του δουλεία. 

Μαζί του ένα εξαιρετικό μουσικό επιτελείο που 
υπόσχονται ένα υπέροχο πολιτιστικό μουσικό 

βράδυ, κάτω από τα αστέρια

Γ. Ρίτσου ΕΛΕΝΗ
Η Ελένη του Γιάννη Ρίτσου, απομακρυσμένη από 
το σύμβολο που έχει αποτελέσει και ταυτόχρονα 

απελευθερωμένη σε μιαν άλλη χρονική διάσταση, 
καλείται να συνειδητοποιήσει πως η εμπλοκή της στα 

γεγονότα δεν αφορούσε ποτέ τα πεπραγμένα της, όσο 
την ίδια την ύπαρξη της γυναικείας υπόστασης και 

φύσης της.
Σκηνοθεσία- Ερμηνεία:  Μυρτώ Τζιγκουνάκη

Παρασκευή 28/08 και Σάββατο 29/08

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΣΑΝ ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ
ώρα : 20.30

γενική είσοδος: 10 € 



Κυριακή 30/08
Συναυλία ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ 

ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ
ώρα : 21.00

είσοδος ελεύθερη

Η παιδική και η Εφηβική Χορωδία του Δήμου 
Χανίων παρουσιάζουν αποσπάσματα από τα 

μιούζικαλ Λιλιπούπολη και Mamma Mia.

Πιάνο / Διεύθυνση Νικος Περάκης

MARIANNE & LEONARD
Μια όμορφη και τρυφερή ιστορία ενός εξαίσιου έρωτα, 
πέρα από σύνορα, που υπερνικά ακόμα και τον θάνατο. 

Ενός έρωτα που στάθηκε μεγάλη έμπνευση για έναν 
σπουδαίο καλλιτέχνη και τραγουδοποιό που λάτρεψε 

την Ελλάδα, τον Leonard Cohen.
Σκηνοθεσία :  Nick Broomfield

Σάββατο 29/08 και Κυριακή 30/08

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΗΠΟΣ
ώρα : 21.00

γενική είσοδος: 5€ 
παιδιά έως 12 ετών, φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ,άνω των 65 ετών: 1€



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ...

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ
 10.00–14.00 & 19.00-21.00 

είσοδος ελεύθερη

ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ  
ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

Ζωγραφικά και χαρακτικά έργα της μόνιμης 
συλλογής που αποτελούν μια αναδρομή 

στην ιστορία της δημιουργίας της.

Επιμέλεια : Δημήτρης Ανδρεαδάκης

έως Κυριακή 30/08
STILL LIFE & LONG EXPOSURE

ΚΙΣΑΜΟΓΡΑΦΙΑ 2020

Έκθεση φωτογραφίας από την
Ελληνική Φωτογραφικής Εταιρείας Κρήτης

(ΕΦΕΚ)- Τμήμα Χανίων και την
Φωτογραφική Ομάδα Κισάμου

ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΣΕΝΑΛΙ
ΔΕ – ΠΑ 19.00 – 23.00

ΣΑ – ΚΥ : 11.00 – 13.00 και 19.00 – 23.00
είσοδος ελεύθερη



ΜΟΥΣΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΚΘΕΣΗ

ΧΟΡΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

για αναλυτική περιγραφή των εκδηλώσεων, 
κρατήσεις εισιτηρίων 

και περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

www.chania-culture.gr


