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ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδηγός θεαμάτων για τις γιορτές

Γιορτινές ημέρες χωρίς ζωντανά θεάματα δεν σημαί
νει μέρες χωρίς πολιτισμό. Από τις διοργανώσεις που
προτείνουν οι ελληνικές ψηφιακές πλατφόρμες, επιλέξαμε τις πιο ταιριαστές με το κλίμα των εορτών. Ετσι
δεν θα στερηθούμε τη μουσική, τον χορό, το θέατρο,
τον κινηματογράφο, και μάλιστα από την άνεση του κα
ναπέ μας, μόνοι ή με την οικογένεια. Σελ. 14

1

 Οδηγός θεαμάτων για τις γιορτές
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,14

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-12-2020

Η νέα δουλειά της χορευτικής ομάδας RootlessRoot παρουσιάζεται διαδικτυακά, ανήμερα Πρωτοχρονιά, από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Η ομάδα έρχεται αντιμέτωπη με το αιώνιο υλικό του μαρμάρου.

Εορταστικά θεάματα από τη θαλπωρή του σππιοϋ
Οι καλύτερες προτάσεις για όσα μπορείτε με ασφάλεια να παρακολουθήσετε αυτές τις ημέρες από τον χώρο του πολιτισμού

Των ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ,

ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
και ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

φέτοε τα Χριστούγεννα
θα είναι διαφορετικά. Ελάχιστα
αγαπημένα πρόσωπα στην παρέα,
λιγότερη δράση, περισσότερο σπί
τι. Για τουε οικογενειάρχεε αυτό
σημαίνει μεγαλύτερη ανάγκη να
απασχοληθούν δημιουργικά τα
παιδιά. Για όσουε περνούν τιε ημέ
ρεε με τον σύντροφό τουε ή μόνοι
-οι πιο ευάλωτοι στην πλήξη- η
τέχνη είναι σίγουρο ότι μπορεί να
δώσει χαρά και ποικιλία.
Βεβαίωε, δεν υπάρχουν ζωντα
νά θεάματα. Αλλά αυτό δεν σημαί
νει ότι θα στερηθούμε τη μουσική,
τον χορό, το θέατρο, τον κινημα
τογράφο. Οι διαδικτυακέε εκδηλώσειε -κάποιεε δωρεάν, άλλεε
με χαμηλό εισιτήριο, ορισμένεε
για μία μόνον ημέρα σε ζωντανή
μετάδοση, ενώ άλλεε διαρκώε διαθέσιμεε- φτιάχνουν την εορτα
στική ατμόσφαιρα. Επιλέξαμε τιε
πιο λαμπρέε, ανάλογεε με το κλίμα
των ημερών, όλεε από ελληνικέε
πλατφόρμεε. Από την άνεση του
σπιτιού μπορούμε να περάσουμε
μια βραδιά με κλασικό μπαλέτο
ή σύγχρονο χορό. Μπορούμε να
ακούσουμε συμφωνική μουσική
ή εκκλησιαστικό όργανο από την
αίθουσα του Μεγάρου Μουσικήε
Αθηνών. Κλείνονταε ψηφιακό ρα
ντεβού θα δούμε σε ζωντανή μετά
δοση την παράσταση του Εθνικού
Θεάτρου για τουε μικρούε του φίλουε και, βεβαίωε, δεν θα μαε λείψει το σινεμά για όλα τα γούστα
- από σινεφίλ έωε «Ετεροε εγώ».
Προφανώς

«Η λίμνη των κύκνων»,
έως 31.12
Αν υπάρχει ένα θέαμα που μπο
ρεί να ξαναδώσει στα Χριστούγεν
να τη λάμψη τουε, αυτό είναι το
μπαλέτο «Η λίμνη των κύκνων»
του Πιοτρ Ιλιτε Τσαϊκόφσκι. Η πιο
συγκινητική ιστορία αγάπηε του
κλασικού χορού ζωντανεύει στη
σκηνή από το φημισμένο σύνολο
The Μοεεονν Ballet - Ιάιεεώη Ballet
Theater, μια από τιε πιο αναγνωρίσιμεε δυνάμειε του κλασικού χο
ρού τηε Μόσχαε. Αυτό το κλασικό
έργο ρεπερτορίου αποτελεί μεγά
λη πρόκληση για την καριέρα των
χορευτών, αφού οι δεξιοτεχνικέε
ικανότητεε και ο λυρισμόε που
απαιτούνται για την ολοκληρωμέ
νη ερμηνεία του δεν επιτρέπουν
κανένα λάθοε. Παράλληλα, πρό
κειται για μια μουσική σύνθεση
υψηλών ερμηνευτικών απαιτή
σεων, με αγαπημένεε μελωδίεε.
Η παράσταση παρουσιάζεται σε
υψηλήε ευκρίνειαε πολυκάμερη
μαγνητοσκόπηση, που έγινε στο
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Παραστάσειε: έωε 31.12, οποιαδήποτε
ώρα και ημέρα. Εισιτήρια: 10 ευ
ρώ, στο www.viva.gr.

«Ετερος εγώ ■ Κάθαρσις»,
ήδη διαθέσιμο
Ολοκληρώνονται αυτέε τιε
ημέρεε οι εβδομαδιαίεε προβο-

λέε του νέου κύκλου του «Ετε
ροε εγώ» στην Cosmote TV, με
τα οκτώ επεισόδια πάντωε να βρί
σκονται όλα διαθέσιμα στη (δω
ρεάν) on demand υπηρεσία τηε
πλατφόρμαε. Η σειρά του Σωτήρη
Τσαφούλια, που ακολουθεί τουε
γνωστούε μαε χαρακτήρεε σε άλ
λη μια συναρπαστική αστυνομική
υπόθεση, είναι ό,τι πρέπει για μία,
άντε δύο ημέρεε συνεχόμενηε
παρακολούθησηε, αφού το σασπένε και ο ρυθμόε τηε δύσκολα
θα σε αφήσουν να σηκωθείε από
τον καναπέ και σε κάνουν να ξεχνάε τα όποια ψεγάδια. Οσο για
την πλοκή, βρισκόμαστε ξανά στο
ιδιαίτερο σύμπαν του Τσαφού
λια, με την αστυνομία α λα CSI
και τιε φουτουριστικέε φυλακέε:
φόνοι, αρχαιοελληνικοί μύθοι και
σύγχρονεε μαφίεε μπλέκονται σε
ένα καλογυρισμένο σύνολο, ενώ
ακόμα περισσότεροι γνωστοί Ελληνεε ηθοποιοί (Τάσοε Νούσιαε,
Ορφέαε Αυγουστίδηε, Γεράσιμοε
Γεννατάε) προστίθενται σε ένα
ήδη πλούσιο καστ.

«Η κυρία του Μαξίμ», 26.12

Η αξέχαστη εμφάνιση του διαπρεπούς σολίστ Λεωνίδα Καβάκου, το περασμέ
νο καλοκαίρι στην Επίδαυρο, έρχεται στις οθόνες μας μέσω του YouTube.

Εκκλησιαστικό όργανο, 26.12

Σινεφίλ Ταινιοθήκη, 24.12
Για όσουε έχουν σινεφίλ διάθε
ση αυτέε τιε γιορτέε, η Ταινιοθή
κη έχει μεριμνήσει με ένα ειδικό
εορταστικό πρόγραμμα, το οποίο
ξεκινάει σήμερα και συνεχίζεται
μέχρι τιε 10.1.2021, μέσα από τη
διαδικτυακή πλατφόρμα online.
tainiothild.gr. Εκεί μπορεί να βρει
κανείε δύο διαφορετικά αφιερώμα
τα: ένα στουε σπάνιουε θησαυρούε
τηε Ταινιοθήκηε και μια επιλογή
ταινιών από τον σύγχρονο σινεφίλ
κινηματογράφο, σε συνεργασία
με τη Weirdwave. Κάπωε έτσι θα
μπορέσουμε να δούμε στιε οθόνεε μαε τουε προσφάτωε ψηφια
κά αποκατεστημένουε «Απάχηδεε
των Αθηνών», την πρώτη «άδουσα και ηχητική» ελληνική ταινία,
δημιουργημένη το 1930. Στα πιο
σύγχρονα, το αφιέρωμα περιλαμ
βάνει ανάμεσα στα άλλα το μαγευ
τικό «Ζάμα» τηε Λουκρέσια Μαρτέλ και το ατμοσφαιρικό «Η πιο
ευτυχισμένη μέρα στη ζωή του
Ολι Μάκι» από τη Σκανδιναβία.

Στιγμιότυπο από το «Πιστεύω στους μονόκερους», την παιδική παράσταση που
παρουσιάζει απευθείας από την Κεντρική Σκηνή του το Εθνικό θέατρο.

Είναι η κλασική αλλά πάντοτε
πολύ αναμενόμενη μουσική εκ
δήλωση του Μεγάρου Μουσικήε
Αθηνών. Οσοι λοιπόν δεν προλά
βατε να παρακολουθήσετε τη συ
ναυλία εκκλησιαστικού οργάνου
τηε 21ηε Δεκεμβρίου, έχετε μια
νέα ευκαιρία να απολαύσετε τον
επιβλητικό ήχο των αυλών του
σε μια ακόμη εκδήλωση, στιε 26
Δεκεμβρίου. Η «Γιορτινή μουσι
κή με το εκκλησιαστικό όργανο
του Μεγάρου» θα διατίθεται on
demand στο είίε και στο fb του
Μεγάρου από τιε 26 Δεκεμβρίου
(από τιε 2 μ.μ.) έωε τιε 8 Ιανουά
ριου 2021. Η οργανίστα Ουρανία
Γκάσιου, πλαισιωμένη από τουε
δεξιοτέχνεε χάλκινων πνευστών
Δημήτρη Γκόγκα (τρομπέτα) και
Ανδρέα-Ρολάνδο Θεοδώρου (τρομπόνι), προσφέρει χριστουγεν
νιάτικα medleys και αγαπημένα
θρησκευτικά έργα στο κλίμα των
ημερών. Στο www.megaron.gr.

«Πιστεύω
στους μονόκερους», 27.12

«Ο Καρυοθραύστης», 25.12
Παραμονή Χριστουγέννων και
η Μαίρη παίρνει τα δώρα από τον
νονό τηε. Μπαλαρίνεε, μπάλεε,
βιβλία, ένα κάστρο, αλλά και μια
κούκλα καρυοθραύστη που ζω
ντανεύει μετά τα μεσάνυχτα και
ταξιδεύει το μικρό κορίτσι σε μια
όμορφη περιπέτεια. Κάπωε έτσι
ξεκινάει το κλασικό παραμύθι
του Ε. Τ. Α. Χόφμαν «Ο καρυοθραύστηε και ο βασιλιάε των ποντικιών», το οποίο θα έχουν την
ευκαιρία να ακούσουν ζωντανά
μικροί και μεγάλοι το απόγευμα
των Χριστουγέννων στιε 7 μ.μ.,
σε μια οικογενειακή συναυλία τηε
Κρατικήε Ορχήστραε Θεσσαλονίκηε που θα μεταδοθεί δωρεάν
από το κανάλι τηε στο YouTube.
Η Μαριλένα Λιακοπούλου και η
Ειρήνη Γαβριηλίδου θα παρουσι
άσουν την περίφημη σουίτα του

Φέτοε που τα μπαρ είναι κλει
στά και οι νύχτεε τελειώνουν πιο
γρήγορα, η «Κυρία του Μαξίμ» και
τα παθήματα του Πετιπόν ίσωε εί
ναι μια παρηγοριά για όλα εκείνα
τα απίστευτα που μπορεί να συμ
βούν σε ένα βράδυ. Στη φάρσα
που επινόησε ο Ζορζ Φεντό το
1899, ο κ. Πετιπόν ξυπνάει στο
σπίτι του έπειτα από ένα μεγάλο
ξενύχτι στο καμπαρέ «Μαξίμ», για
το οποίο όμωε δεν θυμάται τίπο
τα. Το πρόβλημα είναι ότι μαζί
του ξυπνάει και μια νεαρή χορεύ
τρια από τα μπαλέτα του καμπα
ρέ. Η κωμωδία ξεκινάει και ο Θανάσηε Μοσχόπουλοε σκηνοθετεί
τον Θανάση Αλευρά, την Εμιλυ
Κολιανδρή και τον υπόλοιπο θία
σο σε μια παράσταση ατελείωτων
παρεξηγήσεων, που θα μεταδο
θεί από την ιστοσελίδα του Εθνι
κού Θεάτρου στιε 26 Δεκεμβρίου
και ώρα 7.30 μ.μ.

Το ιστορικής αξίας φιλμ «Οι απάχηδες των Αθηνών», στην ψηφιακή του απο
κατάσταση, θα παρακολουθήσουμε από την πλατφόρμα της Ταινιοθήκης.

μπαλέτου «Καρυοθραύστηε» του
Τσαϊκόφσκι, στη μεταγραφή που
έκανε ο συνθέτηε Νικόλαε Οικονό
μου για δύο πιάνα, ενώ η Ιωάννα
Γεωργαντά θα αφηγηθεί την τρυ
φερή χριστουγεννιάτικη ιστορία.

«Η μπαλάντα της τρύπιας
καρδιάς», 25.12
Την τελευταία ταινία του Γιάννη
Οικονομίδη είναι αλήθεια πωε την
είδαμε με... δόσειε. Μια μικρή τον
Μάρτιο, όταν επί δύο Σαββατοκύ
ριακα το «Αστυ» γέμισε ασφυκτικά
με νεαρόκοσμο, πριν επιβληθεί η
πρώτη καραντίνα, και άλλη μια το
καλοκαίρι, όπου σημείωσε μεγάλη
επιτυχία -για τα φετινά δεδομέ

να- στα θερινά σινεμά. Για όσουε
δεν τα κατάφεραν ωστόσο να τη
δουν, σαν χριστουγεννιάτικο δώρο,
η «Μπαλάντα» προσγειώνεται 2527.12 στην πλατφόρμα του viva.gr,
η οποία για πρώτη φορά διαθέτει
εισιτήρια για μεμονωμένη ταινία.
Κάπωε έτσι θα δούμε σε άριστη 4Κ
ποιότητα αυτή την ξεκαρδιστική
μαύρη κωμωδία που μαε στέλνει
στην ελληνική επαρχία, ακολουθώνταε μια πλειάδα αξέχαστων
ηρώων. Οι ώρεε προβολήε είναι
συγκεκριμένεε: 12 μ., 6 μ.μ. και
10 μ.μ., ωστόσο ο θεατήε θα έχει
τη δυνατότητα να τη δει για άλλεε
πέντε ώρεε μετά την έναρξη. Τιμή
εισιτηρίου: 7,90 ευρώ.

Το Εθνικό Θέατρο θα παρουσι
άσει απευθείαε από την Κεντρι
κή Σκηνή, για τουε μικρούε του
φίλουε, το έργο του Μάικλ Μορμπούργκο «Πιστεύω στουε μονόκερουε», στιε 27/12. Αφηγείται την
ιστορία ενόε παιδιού, του Θωμά,
που εντελώε ξαφνικά και παρά τη
δυσπιστία του ανακαλύπτει στο
κατώφλι ενόε πολέμου το ασφα
λέστερο καταφύγιο: τη φαντασία
και τιε ιστορίεε που αυτή γεννάει.
Μέσα από τα βιβλία έναε καινούργιοε κόσμοε ανοίγεται μπροστά
του. Πρόκειται για ένα έργο που
δίνει στα παιδιά φωνή και ανά
βει τη φλόγα τηε ελπίδαε στην
καρδιά τουε. Η παράσταση πα
ρουσιάζεται σε σκηνοθεσία τηε
Σοφίαε Βγενοπούλου και το έργο
ανεβαίνει σε διασκευή Βαγγέλη
Χατζηγιαννίδη. Η απευθείαε με
τάδοση θα είναι διαθέσιμη στη
σελίδα livestream.n-t.gr με αγορά
ηλεκτρονικού εισιτηρίου (κωδικόε

πρόσβασηε). Στιε 5 μ.μ. Τιμή εισι
τηρίου: 8 ευρώ.

Κωστής Μαραβέγιας,
ΚΠΙΣΝ, 28.12
Στο πλαίσιο του εορταστικού
προγράμματοε του ΚΠΙΣΝ, ο Κωστήε Μαραβέγιαε ετοιμάζει μια
συναυλία με ισχυρέε δόσειε αισιοδοξίαε για τη νέα χρονιά, ζωντανά,
στιε 28.12.0 πολυτάλαντοε καλλιτέχνηε, συνθέτηε, τραγουδοποιόε και πολυοργανίσταε ανεβαίνει
στη σκηνή τηε Αίθουσαε Σταύροε
Νιάρχοε για να προσφέρει μια δυ
ναμική μουσική παράσταση από
εκείνεε που τον έχουν κάνει τόσο
αγαπητό στο κοινό. Στη ζωντανή
εμφάνισή του συνοδεύεται από
μια πολύ ταλαντούχα νέα ερμηνεύτρια, τη Μαρίνα Σπανού, και
πλαισιώνεται από ένα εξαιρετικό
σχήμα πέντε μουσικών. Στο πρό
γραμμά τουε συμπεριλαμβάνονται
τα γνωστά τραγούδια τηε δισκογραφίαε του Μαραβέγια, καθώε
και επιλεγμένεε διασκευέε από
περασμένεε δεκαετίεε, ενορχηστρωμένεε με τον χαρακτηριστικό
εξωστρεφή τρόπο του. Η συναυ
λία θα πραγματοποιηθεί χωρίε την
παρουσία κοινού και θα μεταδοθεί
μέσω live streaming στην ιστοσε
λίδα του ΚΠΙΣΝ (www.snfcc.org),
στο κανάλι του στο YouTube και
στη σελίδα του στο Facebook.

Λεωνίδας Καβάκος, 1.1
Οσοι βρέθηκαν στο Αρχαίο Θέ
ατρο τηε Επιδαύρου το βράδυ τηε
17ηε Ιουλίου 2020 έχουν να θυ
μούνται και να λένε για μια μυ
σταγωγική μουσική εμπειρία. Ο
διαπρεπήε σολίσταε Λεωνίδαε Καβάκοε παρουσίασε έργα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ στο θέατρο
που έχει ταυτιστεί στιε συνειδήσειε με την αρχαία τραγωδία, για
να «θεραπεύσει» με τη μουσική
την τραγωδία τηε πανδημίαε που
βίωνε και βιώνει όλοε ο κόσμοε. Σε
αυτή τη μοναδική συναυλία δίνει
πρόσβαση το Φεστιβάλ Αθηνών
από τιε 5 μ.μ. ανήμερα Πρωτο
χρονιά και για 48 ώρεε, στο κα
νάλι του στο YouTube. Ενα δώρο
για μια νέα, κανονική χρονιά, που
τόσο έχουμε ανάγκη.

«Stones & Bones», 1.1
Η νέα δουλειά των RootlessRoot δεν ευτύχησε να συναντη
θεί με το κοινό καμία από τιε δύο
φορέε που προγραμματίστηκε η
πρεμιέρα τηε, ούτε τον Απρίλιο
ούτε και τον Σεπτέμβριο. Ετσι,
η Στέγη του Ιδρύματοε Ωνάση
παρουσιάζει την κινηματογρα
φική εκδοχή τηε παράστασηε χο
ρού ανήμερα Πρωτοχρονιά και
ώρα 9 μ.μ., από το κανάλι τηε στο
YouTube. Στο νέο έργο οι Γιόζεφ
Φρούτσεκ και Λίντα Καπετανέα
συνεργάζονται με πέντε ερμηνεύτριεε και τον Βρετανό γλύπτη Πίτερ Ράνταλ Πέιτζ. Οι χορευτέε και
η ομάδα τουε έρχονται αντιμέτω
ποι με το μάρμαρο, άνθρωποι και
εφήμερα σώματα απέναντι σε ένα
αιώνιο φυσικό υλικό.
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