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Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ατζέντα
Π ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ήγαλλικήκα>μωδία«ΉΛΕθνΙένάναμονή»τσΟΖώρζΦεϋντώάνεβαίνει
αύριο (9μ.μ.), στό Πάρκο Άντώνη Τρίτση (Ίλιον, 210 2323163), σέ σκηνο
θεοία Τ. Πυργιέρη.' Η Λεονί αισθάνεται τούς πρώτους πόνους τοΰ τοκε
τού, ό σύζυγός της ειδοποιεί τούς γονείς της καί τήν μαία πού θά βοηθή
σει στόν τοκετό. Παίζουν οί Άλ. Βάρθης, Ρένα Κυπριώτη, Παρασκευή 
Δουρουκλάκη, Κλ. Παπαγεωργίου, Χρ. Σταθούσης καί’Άνους Μπογο- 
σιάν. Τά σκηνικά-κοστούμια είναι τήςΈλίνας Δράκου, ή μουσική επι
μέλεια τοΰ Ν. Τσαούση, οί φωτισμοί τής Μαριέττας Παυλάκη. Είσοδος 
έλεύθερη μέ κρατήσεις (viva.gr).

Στό ‘Αθλητικό καί Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης (2294069870) ανε
βαίνει αύριο (9μ.μ.) ή «Μήδεια» τού Ευριπίδη, σέ διασκευή-σκηνοθεσία 
Αίμ. Χειλάκη καί Μαν. Δούναι. Παίζουν οί Άθη νά Μαξίμου, Αίμ. Χει- 
λάκηςκαίΆν. Ροϊλός, ΓιώταΝέγκα, ΜυρτώΆλικάκη κ.ά. Μαζί τους έπί 
σκηνής ό συνθέτης Δημ. Καμαρωτός (μουσική).Ή μετάφρασις είναι τοΰ 
Γ. Μπλάνα, τά σκηνικά-κοστούμια τής Εΰας Νάθενα, τήν κίνηση έπιμε- 
λήθηκε ή Πατρίσια Άπέργη καί τούς φωτισμούς ό Ν. Βλασόπουλος. Ή 
παραγωγή είναι τής «Θεατροχώρος» ΕΕ. Είσιτήρια στό viva.gr καί τά τα
μεία των θεάτρων.

fr ΦΕΣΤΙΒΑΛ

9.00 μ,μ,Μέ τήν συναυλία «Από τή Μικρά Ασία στό ΑίγοΟο» συνεχίζεται 
στό Εύριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς (Πεζόδρ. Προφ.Ήλία, Χαλάνδρι, 210) 
τό Φεστιβάλ Ρεματιάς2022-Νύχτες Αλληλεγγύης.' Ερμηνεύουν οί Βαγγ. 
Σαραντίδης (βιολί-τραγούδι), Γ. Νιάρχος (κιθάρα-τραγούδι), Σταυρού
λα Σπανού (σαντούρι), Παν. Κάιτατζης (οΰτι), Ίγν. Σαραντίδης (λαούτο).

Αύριο, τό θέατρο «Πορεία» παρουσιάζ&τήν τραγωδία «Προμηθέας Δε
σμώτης» σέ συμπαραγωγή μέ τό ΔΗΠΕ.ΘΕ. Κρήτης. Τήν σκηνοθεσία
υπογράφει ό Α-Μπινιάρης, ό όποιος καί έρμηνεύει μαζί μέ τούς Γ. Στάν- 
κσγλου, Κων. Γεωργαλή, Δ. Μαλτέζε,Άλ. Συσσοβίτή,ΉρώΜπέζου,Ίω. 
Παπαζήση, Κατερίνα Δημάτη, Γ ρηγορία Μεθενίτη. Συμμετέχει 9μελής 
γυναικείος Χορός, μουσικός έπί σκηνής ό Στ. Φουσέκης. Τήν μετάφρα
ση υπογράφει ό Γ. Μπλάνας, τήν μουσική σύνθεση ό Φ. Σκότας, τά σκη
νικά είναι τής Μαγδαλινής Αυγερινού, τά κοστούμια τής Βασιλικής Σύρ
μα, τούς φωτισμούς έπιμελήθηκε ό Αλ. Αναστασίου, τήν κίνηση-χορο- 
γραφίες ή Εΰη Οικονόμου, σύμβουλος δραματουργίας ή'Έλενα Τριαντα- 
φύλλου. Είσιτή ρια από τό viva.gr καί τό ταμείο τοΰ θεάτρου.

Τό κοινωνικό έργο Λ) Γυάλινος Κόσμος» τού Τέννεσση Ουίλλιαμς, πα
ραγωγή τού Εθνικού θεάτρου καί τού «θεάτρου», ανεβαίνει αύριο 
(9μ.μ.), στό Κηποθέατρο Παπάγου (2132027186). Τήν σκηνοθεσία υπο
γράφει ό Γ. Νανσύρης, ό όποιος έπιμελήθηκε καί τούς φωτισμούς, πρω
ταγωνιστούν οί Κάτια Δανδουλάκη, Κων. Μπιμπής, Λένα Παπαληγούρα 
καί Γ. Κουκουράκης. Τήν μετάφραση υπογράφει ό Στ. Βαφέας, τά σκη
νικά είναι τής Μαίρης Τσαγκάρη, τά κοστούμια τών Deux Hommes, ή 
μουσική τοΰ Θοδ. Οικονόμου. Τήν Δευτέρα, ή παράστασις θά άνεβεί στό 
θέατρο «Βεάκειο» (Λόφος Προφ. Ήλία, 2104226330). Εισιτήρια προπο» 
λοϋνται άπό τό viva.gr καί τό ταμείο τού θεάτρου.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΈΓΟλγα Βενέτη θά δώσει αύριο (9μ. μ.), στό Μουσαίο Μαραθωνίου Δρό
μου (Μαραθώνιας), τήν συναυλία «Fame-Ό ρυθμός τής έπιτυχίας», στό
πλαίσιο τών πολιτιστικών έκδηλώσεων τής Περιφέρειας Αττικής. Συνο
δεύει 5μελής ορχήστρα. Μεθαύριο, ή συναυλία θά δοθεί στό Αλσος Νέ
ας Σμύρνης, στό πλαίσιο τού Φεστιβάλ’Ιωνικές Γιορτές 2022 τοΰ Δήμου 
Νέας Σμύρνης. Είσοδος έλεύθερη.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

9.00 μ.μ. Ή ταινία «ΝτόνιΝτάρκο» (2001) τού Ρίτσαρντ Κέλλυ (σκηνο
θεσία/σενάριο) προβάλλεται άπόψε, στό Ξέφωτο τού Πάρκου Σταύρος 
Νιάρχος, στό Κέντρο ΠολιτισμούΤδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Λεωφ. Συγ- 
γρού 364), στό πλαίσιο τών υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών Park 
Your Cinema, πού έπιμελείται τό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσα
λονίκης.

ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9.00 μ.μ. Τό ΔΗΠΕ.ΘΕ. Σερρών παρουσιάζει σήμερα στό άνοικτό θέα
τρο «Μάνος Κατράκης» (2310631305), στό πλαίσιο τών «28ων Μερκου- 
ρείων2022» πού διοργανώνειόΔήμοςΝεαπόλεως-Συκεών, καί μεθαύριο 
στό Μητρσύσι Σερρών, τήν κωμωδία «Δελησταύρσυ καί υΙός» τών Αλέ- 
κσυ Σακελλάρισυ καί Χρήστου Γιαννακόπίουλου. Ή σκηνοθεσία είναι 
τού Μιχ. Μητρούση, ό οποίος πρωταγωνιστεί μαζί μέ τήν’Όλγα Πολί
του. Μαζί του 6 Σερραΐοι. Αύριο τό ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρίνιου παρουσιάζει 
«Τό τάβλι» τού Δημ. Κεχαΐδη σέ σκηνοθεσία ΔανάηςΣπηλιώτη, μέ τούς 
Θοδ. Σκυφτούλη καί Ντ. Ποντικόπουλο, μεθαύριο, τό Θεσσαλικό Θέα
τρο παρουσιάζει τό έργο «Βόυτσεκ» τοΰ Γκέοργκ Μπύχνερ, σέ μουσική 
έκδοχή μέ τά τραγούδια τοΰ Τόμ Γουαίητς, καί σκηνοθεσία Θαν. Χαλ
κιά, μέ τούς Δημ. Κουρούμπαλη, Θαν. Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα, Κ. Μπού- 
ντα, X. Φλέουρα καί'Έλλη Χατζεϊπίδου. Εισιτήρια στό ticketservices καί 
τό ταμείο τοΰ θεάτρου.

Ή Κρατική ’Ορχήστρα Θεσσαλονίκης θά δώσει αύριο (9μ.μ.) συναυλία 
στό πλαίσιο τού 8συ Φεστιβάλ Δάσους (2315200200), μέ άγαπημένες με
λωδίες καί γνωστούς σπανιόλικους καί τσιγγάνικσυς ρυθμούς τών Ρίμτ 
σκίτΚόρσακωφ,Μπιζέ, Ντέ Φάλια,Ραβέλ. Διευθύνει ό Φιλίπ Φορζέ, σο- 
λίστ ή μεσόφωνος Μαρισία Παπαλεξίου.

Ιι ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΣτήνΎδρα (ξενοδοχείο Bratsera) συνεχίζεται τό 10ο Φεστιβάλ Μου
σικής Δωματίου Σαρωνικού μέ συναυλία άφιερωμένη στήν Τερέζα Κο
ντού, ή όποια υπήρξε λάτρης τής μουσικής. Τό Leondari Ensemble θά 
ερμηνεύσει έργα τών Μπράμς καί Σοΰμπερτ. Αύριο, θά δοθεί συναυλία 
στά Μέθανα (Ανοικτό Θέατρο Καμένης Χώρας) καί μεθαύριο στόν Πόρο 
(Αμφιθέατρο Συγγροΰ). Ή καλλιτεχνική διεύθυνσις είναι τών Γ. Άγρα- 
νιώτη καί Francis Kefforf.

Στούς Δελφούςή Pascal Productions παρουσιάζει αύριο τήν διεθνή παρα
γωγή «Σαπφώ. Ποιήτρια.’Ερωμένη, θρύλος» Τό κείμενο, έμπνευσμένο 
άπό τά συγγράμματα τής Σαπφούς (6ος π.Χ. αί.), υπογράφει ή καταξιω
μένη θεατρική συγγραφεύς καί σκηνοθέτις Γουέντυ Μπέκεττ, ή όποια 
σκηνοθετεί τήν παράσταση μαζί μέ τόν’Ανταμ Φιτζέραλντ. Πρωταγωνι
στεί ή Μαριάνθη Παντελοπούλου καί άλλοι 11 ήθοποιοί. Εισιτήρια στό 
ticketservices.gr καί τό ταμείο τοΰ θεάτρου.

Στήν Λάρισα (Δημοτική Πινακοθήκη-Μσυσέϊο Γ. L Κατσίγρα) φιλοξε
νείται έως τίς30Όκτωβρίσυ ήέκθεαςζωγραφικήςτήςΆντιγόνηςΚαβ- 
βαθάμέτίτλο «Διαδρομή»πού έπψελήθηκεόΓ.Μπόλης. Περιλαμβάνει 
54 έ ργα μεγάλων διαστάσεων πού διατρέχουν τήν πορεία τής εικαστικού 
άπό τις αρχές τής δεκαετίας τοΰ 1990 έως σήμερα. Στό πλαίσιό της έκδό- 
θηκε ομότιτλος δίγλωσσος κατάλογος.

Στούς Αγίους Αναργύρους Βουρκαρίου Κέας (γκαλερί Βουρκαριανή) 
εγκαινιάζεται αύριο (9μ.μ.) ή έκθεσις τής Αγάπης Φεσατίδου-Ψαράκη 
μέ τίτλο «Οί ΠαραθεριστέςΛΠιε Vacationers» πού έπιμελήθηκε ήΤρις 
Κρητικού. (Εως 11/9)

Στήν Τήνο (Μέγαρο Ιδρύματος ΤηνιακοΟ Πολιτισμού) πραγματοποι
είται σήμερα, αύριο καί μεθαύριο (9.30μ.μ.) τό 13ο Jazz on Tinos, μέ έλεύ
θερη είσοδο. Συμμετέχουν 6 σχήματα (τρίο Gypseons, Flying Jazz Trio, 
Χοχλακάς project, Μένιος Γούναρης τρίο, Αρης Παπαδοπούλας τρίο καί 
τό κουαρτέττο τοΰ Φι νλανδοΰ Pekka Pylkkanen) μέσα άπό όλες τις άπο- 
χρώσεις τής τζάζ. Ή καλλιτεχνική διεύθυνσις είναι τοΰ Γ. Κοντραφού- 
ρη, παρουσιάζει ό δημοσιογράφος καί παραγωγός Δημ. Τρίκας.
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