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Έρχονται τα 53α Αημήτρια
στη Θεσσαλονίκη
Με θέατρο, χορό, μουσική, performances, εικαστικά, συνέδρια, εκδηλώσεις και πολλές δράσεις
τα 53α Δημήτρια η Θεσ
σαλονίκη, οι άνθρωποί της
και οι τέχνες θα συναντη
θούν για μια ακόμη χρο
νιά. Θέατρο, χορός, μουσι
κή, performances, εικαστικά, συνέδρια,
εκδηλώσεις και παράλληλες δράσεις θα
αποτελόσουν τον βασικό κορμό της φε
τινής διοργάνωσης, με άξονα την δημι
ουργικότητα με κάθε καλλιτεχνικό μέ
σο και τον πολιτισμό ως ένα ταξίδι για
όλους. Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως και
τις 21 Οκτωβρίου θα διαρκέσουν τα
53α Δημήτρια του Δήμου Θεσσαλονί
κης, διατηρώντας την παράδοση του
μεγαλύτερου θεσμού της πόλης για πά*3ω από μισό αιώνα και βάζοντάς την
σε έναν παλμό που τον χρειάζεται για
να παραμένει ζωντανή και ζωηρή.
Μετά από σχετικό open call, κατατέ
θηκαν 250 αιτήματα-προτάσεις. Η
ανοικτή πρόσκληση αφορούσε φορείς,
ομάδες και μεμονωμένους καλλιτέχνες,
με στόχο τη συμμετοχή τους στο φεστι
βάλ, με αντικείμενο τους τομείς μουσι
κής, θεάτρου, χορού, εικαστικών, per
formance, street art, video art, κινημα
τογράφου, διαλέξεων, εργαστηρίων και
νέων τεχνολογιών. Οι προτάσεις αξιλογήθηκαν και μια σειρά από αυτές θα
καλύψουν φέτος το 50% του βασικού
προγράμματος των Δημητρίων.

Σ

Στο βασικό πρόγραμμα
w Στο βασικό πρόγραμμα των φετινών
Δημητρίων θα απολαύσουμε από συ
ναυλία στα Συμμαχικά Νεκροταφεία
μέχρι project, performances, εκθέσεις
και εκδηλώσεις στην Ροτόντα, το Αλα

τζά Ιμαρέτ, το Δημοτικό Θέατρο Άνετον,
το Λιμάνι, τα Σφαγεία, το Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Βαφοπούλειο και το Γενί Τζαμί. Θα δούμε το
ζωντανό θέατρο του 1968, θέατρο με
άρωμα από Δανία, Ουγγαρία, Βέλγιο.
Θα γνωρίσουμε την Catherine Bay και
θα αγαπήσουμε συνεργασίες και βραδιές
με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλά
δος, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί
κης, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονί
κης.

Θεατρικό showcase
Στο πλαίσιο των 53ων Δημητρίων
διοργανώνεται φέτος ένα νέο τμήμα
που αφορά την τέχνη του θεάτρου.
Εγκαινιάζουμε λοιπόν το πρώτο θεα
τρικό showcase με παραστάσεις,
όπως «Frida κι άλλο», «Εσύ: Τα
στοιχεία», «Οιδίπους», «Ο Ευαγγελι
σμός της Κασσάνδρας», «Mute»,
«Περιμένοντας τον Γκοντό», «Το δαχτυλίδι της μάνας», «Relic», «After

the campsite: Από δω κι εμπρός»,
«Επαναστατικές μέθοδοι για τον κα
θαρισμό της πισίνας». Στο showcase
θα παρευρεθούν σημαντικοί άνθρω
ποι του θεάτρου από διάφορες χώρες
όπως η Σερβία, η Πολωνία, η Σλοβα
κία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, η
Βοσνία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ρου
μανία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Γε
ωργία, το Ισραήλ, την Γερμανία,
εξάγοντας με αυτόν τον τρόπο το θε
ατρικό ταλέντο σε χώρες που διατη

ρούν μια ξεχωριστή θεατρική παρά
δοση.
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