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Τ
ο Φεστιβάλ Δωδώνης συμπληρώ
νει φέτος πέντε χρόνια και με το 
υψηλού επιπέδου πρόγραμμά του, 
φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει τον κορυφαίο 

πολιτιστικό θεσμό του Αυγούστου. Το 
φεστιβάλ συνδιοργανώνουν ο Δήμος Δω
δώνης και το Πνευματικό του Κέντρο, σε 
συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ιωαννίνων. Την καλλιτεχνική επιμέλεια 
της διοργάνωσης έχει ο γνωστός μαέ
στρος και συνθέτης, Θεόδωρος Λεμπέ- 
σης.

Η πέμπτη διοργάνωση περιλαμβάνει 
οκτώ εκδηλώσεις, που εκτείνονται χρο
νικά από τις 28 Ιουλίου έως τις 22 Αυ
γούστου, οι οποίες θα φιλοξενηθούν στο 
Αρχαίο Θέατρο, έναν από τους σημαντι
κότερους αρχαιολογικούς χώρους της 
χώρας, γνωστό μαντείο του αρχαίου ελ
ληνικού κόσμου, κοιτίδα του ελληνικού 
πολιτισμού σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. 
Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η προσπάθεια 
διεύρυνσης των δραστηριοτήτων και 
εκτός θεάτρου, με στόχο τη γνωριμία του 
κοινού με το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος 
της περιοχής.

Το 5ο Φεστιβάλ Δωδώνης φιλοδοξεί 
και να παράξει πολιτισμό, όχι απλά να 
τον φιλοξενήσει. Έτσι προτείνει ένα 
πρόγραμμα με ξεχωριστές συναυλίες και 
θεατρικές παραστάσεις που έχουν ως 
εξής:

Την Τετάρτη 28 Ιουλίου, στις 9 το 
βράδυ, τιμώντας τον επετειακό χαρα
κτήρα της χρονιάς που διανύουμε, θα 
παρουσιάσει στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώ
νης, μια συμπαραγωγή του Φεστιβάλ 
Δωδώνης, με το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης και 
την εταιρεία Anima, σ’ ένα πρωτότυπο 
έργο για τα 200 χρόνια από την επανά
σταση των Ελλήνων. Πρόκειται για το 
έργο «Μια χώρα δυο αιώνες μετά» του 
Ανδρέα Φλουράκη. Τη σκηνοθεσία υπο
γράφει η Ρουμπινή Μοσχοχωρίτη και την 
πρωτότυπη μουσική ο Θοδωρής Λεμπέ- 
σης. Το έργο μιλάει με χιούμορ και ευ
θύνη για το πώς οι σημερινοί Έλληνες 
διαχειρίζονται τη νεότερη ιστορία τους 
αλλά και για το πώς την δημιουργούν. 
Αυτή η ανοιχτή σκηνική σύνθεση θα έχει 
τον χαρακτήρα μιας μεγάλης γιορτής και 
όλοι μαζί, ηθοποιοί και θεατές, θα σβή
σουν συμβολικά αλλά και πραγματικά τα 
200 κεριά στην τούρτα γενεθλίων του ελ
ληνικού μας κράτους.

Την Πέμπτη 29 Ιουλίου, στις 9 το 
βράδυ, στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης, το 
διάσημο κουαρτέτο εγχόρδων από τη 
Βιέννη «Auner Quartett» θα παρουσιά
σει έργα των Νίκου Σκαλκώτα, Κων- 
σταντίας Γουρζή, Franz Schubert και 
Ludwig van Beethoven. Μια συναυλία 
κλασικής μουσικής σε συνεργασία με 
την Πρεσβεία της Αυστρίας στην Αθήνα, 
στο πλαίσιο του «Αυστρο-Ελληνικού 
Μουσικού Καλοκαιριού», υπό την αιγίδα 
των υπουργείων Εξωτερικών και Πολιτι
σμού & Αθλητισμού.

Το Σάββατο 31 Ιουλίου, στις 9 το 
βράδυ, στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης, 
τριάντα χρόνια μετά το τελευταίο τους 
ανέβασμα από το Εθνικό Θέατρο, οι Ιπ
πείς καλπάζουν. Τη σκηνοθεσία έχει 
αναλάβει ο Κωνσταντίνος Ρήγος. Τα 
σκηνικά υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέ
της μαζί με τη Μαίρη Τσαγκάρη, τους 
φωτισμούς έχει σχεδιάσει ο Χρήστος 
Τζιόγκας, τη μουσική συνέθεσε ο Θοδω
ρής Ρέγλης. Στους κεντρικούς ρόλους 
οι: Κώστας Κόκλας, Πάνος Μουζουρά- 
κης, Χρήστος Λούλης, Κωνσταντίνος 
Αβαρικιώτης, ενώ κορυφαία του Χορού 
θα είναι η Στεφανία Γουλιώτη.

Την Παρασκευή 6 Αυγούστου, στις 9 
το βράδυ, στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης, η 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης πα
ρουσιάζει έργα ελλήνων συνθετών, υπό 
τη μουσική διεύθυνση του διακεκριμέ
νου αρχιμουσικού Γεωργίου Βράνου και 
με τη μέτζο σοπράνο Αγγελική Καθα- 
ρίου. Η Κ.Ο.Θ. ερμηνεύει τις πλέον διά
σημες σουίτες των Μίκη Θεοδωράκη και 
Γιάννη Κωνσταντινίδη, μαζί με μια βαθιά 
συναισθηματική δημιουργία ενός εκπρο
σώπου της νέας γενιάς ελλήνων συνθε
τών, του Κωνσταντίνου Γρηγορίου.

Το Σάββατο 7 Αυγούστου, στις 9 το 
βράδυ, στις Πηγές Αχέροντα (Σιστρούνι), 
ο Δημήτρης Μπάσης, μετά την κυκλοφο

ρία του νέου τραγουδιού «Ένα λεπτό», 
σε ένα ανατρεπτικό ντουέτο με τον Χρή- 
στο Μάστορα, που γνωρίζει μεγάλη απο
δοχή από το κοινό, παρουσιάζει ένα μο
ναδικό πρόγραμμα με τραγούδια από την 
προσωπική του δισκογραφία αλλά και 
κορυφαία, αγαπημένα τραγούδια μεγά
λων δημιουργών.

Την Κυριακή 8 και τη Δευτέρα 9 Αυ
γούστου, στις 9 το βράδυ, στο αρχαίο θέ
ατρο Δωδώνης, μια ομάδα επίλεκτων ερ
μηνευτών παρουσιάζει για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα τον αινιγματικό και ανόσιο 
«Σπανό» σε δύο μοναδικές παραστάσεις. 
Η παράσταση αξιοποιεί ως βασικό άξονα 
το κορυφαίο βυζαντινό έργο, που επι
γράφεται «Ακολουθία του ανόσιου τρα- 
γογένη σπανού». Πρόκειται για μια μο
ναδική σάτιρα του ύστερου Βυζαντίου σε 
μορφή εκκλησιαστικής ακολουθίας, που 
είναι γραμμένη σε δημώδη γλώσσα. Η 
σύλληψη, το κείμενο και η σκηνοθεσία 
είναι του Ιωσήφ Βιβιλάκη και στον ρόλο 
του σπανού εμφανίζεται η Στεφανία Γου
λιώτη. Η παράσταση εντάσσεται στο 
πρόγραμμα 2021 του θεσμού «Όλη η Ελ
λάδα ένας πολιτισμός» του υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η είσοδος 
είναι δωρεάν.

Την Τετάρτη 11 Αυγούστου, στις 9 το 
βράδυ, στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης, η 
«Ελένη» του Ευριπίδη από το Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σε σκηνοθε
σία Βασίλη Παπαβασιλείου και μετά
φραση Παντελή Μπουκάλα. Γραμμένο 
λίγο μετά τη συντριπτική ήττα των Αθη
ναίων στη Σικελική Εκστρατεία, το έργο 
«Ελένη» του Ευριπίδη διακρίνεται τόσο 
για τον αντιπολεμικό χαρακτήρα του όσο 
και για την ανάδειξη αρετών, όπως η δύ
ναμη του όρκου και η ευφυΐα που προ- 
σωποποιούνται στη μορφή της κεντρι
κής ηρωίδας. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Έμιλυ Κολιανδρή (Ελένη), Θέμης Πάνου

(Μενέλαος), Αγορίτσα Οικονόμου (Θεο- 
νόη), Γιώργος Καύκας (Θεοκλύμενος), 
Έφη Σταμούλη (Γερόντισσα), Δημήτρης 
Κολοβός (Αγγελιοφόρος α’), Άγγελος 
Μπούρας (Αγγελιοφόρος β’), Δημήτρης 
Μορφακίδης (Τεύκρος), Παναγιώτης 
Παπαίωάννου (Θεράπων), Νικόλας Μα- 
ραγκόπουλος και Ορέστης Παλιαδέλης 
(Διόσκουροι).

Την Κυριακή 22 Αυγούστου (Πανσέλη
νος), στις 9 το βράδυ, στο αρχαίο στάδιο 
Δωδώνης, η Νατάσσα Μποφΐλιου, ο 
Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος 
Ευαγγελάτος ταξιδεύουν αυτό το καλο
καίρι την «Εποχή του Θερισμού». Πρό
κειται για μια παράσταση βασισμένη 
στον τελευταίο ομότιτλο δίσκο τους, που 
προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση και θεω
ρήθηκε το καλύτερο έργο τους έως 
τώρα.

Για τις παραστάσεις «Ιππείς» (Εθνικό 
Θέατρο) και «Ελένη» (ΚΘΒΕ): Γενική εί
σοδος 15 ευρώ, δημότες Δήμου Δωδώ
νης 4 ευρώ (η πιστοποίηση θα πραγμα
τοποιείται ηλεκτρονικά στην είσοδο του 
αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης με την 
επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας). 
Ελεύθερη είσοδος για παιδιά ηλικίας 
κάτω των 12 ετών, ΑμεΑ (με την επί
δειξη του πιστοποιητικού ΚΕΠΑ και της 
αστυνομικής ταυτότητας) και άνεργους 
δημότες του δήμου Δωδώνης (με την επί
δειξη του δελτίου ανεργίας και της αστυ
νομικής ταυτότητας).

Για την παράσταση «Μία χώρα δύο αι
ώνες μετά» και την Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης: Γενική είσοδος 10 ευρώ, 
δημότες Δήμου Δωδώνης 4 ευρώ. Παι
διά, ΑμεΑ και άνεργοι, όπως παραπάνω.

Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού ει
σιτηρίου στο:
www.ticketservices.gr/el/festival-do- 
donis
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