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  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πηγή: ΕΣΤΙΑ Σελ.: 7 Ημερομηνία

έκδοσης:
25-08-2020

Επιφάνεια: 300.03 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1080

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Στην Αίγινα (κτήμα Κολλάτου), στό πλαίσιο τοΰ 13ου Φεστιβάλ Κινη
ματογράφου Αίγίνης, θά προβληθεί (ΙΟμ,μ.) ή ταινία «Οί έραστές στή 
μηχανή τσΟ χρόνου» (1990) τοΰ Δημ. Παναγιωτάιου, παρουσία τοΰ σκη
νοθέτου. Μέ τούς X. Σκάζα, Β. Roussel, Τ. Μόσχο, Δ. Πουλικάκο, Ν. 
Δεληγιάννη, Α. Απαρτίαν. Είσοδος ελεύθερη.

ΣτήνΎδρα (αίθουσα τέχνης καί πολιτισμοί) «Μελίνα Μερκσύρη») τό 
Μορφωτικό'ΊδρυμαΈθνικήςΤραπέζης καί ό Δήμο^Ύδρας εγκαινιά
ζουν (26 Αύγουστου, 830μ.μ.) τή ν έκθεση φωτογραφίας «'ΕΓΎδρα γιά 
τόν Mario Vitti. Γραφείο μέ θέα, φωτογραφίες 1948-1981». Μέσαάπό 
τις φωτογραφίες τοΰ Βίττι παρουσιάζονται πρόσωπα καί πράγματα τής 
λογοτεχνίας μας, αλλά καί τοΰ κοσμοπολίτικου λόγιου περιβάλλοντος 
στό όποιο έζησε καί έγραψε ό συγγραφεύς-φωτογράφος. Στόν χώρο τής 
έκθέσεως θά πραγματοποιηθεί ή έκδήλωσις άναγορεύσεως τοΰ Μάριο 
Βίτασέ επίτιμο δημότη τής'Ύδρας. Θά μιλήσουν οί Δ. Καψάλης, Φρα- 
γκίσκη Άμπατζοπούλου καί Εύρ. Γαραντούδης. (Έως 14/9)

Στην Καλαμάτα συνεχίζεται τό 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Χοροΰ Καλαμά
τας, τό όποιο είναι αφιερωμένο στόν Θάνο Μικρούτσικο. Στό Μέγα
ρο Χοροΰ (ΙΟμ,μ.), ή Ιωάννα Πορτόλου καί ή ομάδα χοροΰ Gii£f0n πα
ρουσιάζουν τήν παράσταση «Kaos» μέ θέμα τίς σύνθετες ρίζες μας καί 
πώς αύτές επιβιώνουν στό παρόν, στή ν κεντρική πλατεία (9μ.μ.), όΈνπ- 
βάλντο’Ερνέστο πραγματεύεται τίς συνέπειες τών μοιραίων συναντή
σεων καί τήν επίδρασή τους στόν ψυχισμό μας μέσα άπό τό «Error» καί 
ή Αναστασία Βαλσαμάκη μέ τό σόλο «Body» Monologue έπαναφέρει 
επί σκηνής τό αναπάντητο όσο καί αυτονόητο ερώτημα: «τί μπορεί ένα 
σώμα;». Παράλληλα συνεχίζονται τά σεμινάρια. Ή καλλιτεχνική διεύ
θυνσης είναι τής Λίντας Καπετανέα.

Στήν Κοζάνη (Αρχαιολογικό Μουσείο Αίανής) ή Κρατική’Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης δίδει συναυλία, στό πλαίσιο τής δράσεως'Όλη ή Ελλά
δα ένας Πολιτισμός, πού διοργανώνει τό'Υπουργείο Πολιτισμού. Θά 
άκουσθοΰν συνθέσεις έργων τών Σ. Μιχαηλίδη καί Άντόνιο Βιβάλντι, 
ύπό τήν διεύθυνση τοΰ X Παπάνα (βιολί). Είσοδος ελεύθερη, ό θεατής 
πληρώνει τό εισιτήριο γιά τήν είσοδο στόν αρχαιολογικό χώρο.

Στήν Καβάλα (θέατρο Κάστρου) παρουσιάζεται (9.15μ.μ.) ή κωμωδία 
«Art» τής Γίασμίνα Ρεζά. Τήν μετάφραση καί σκηνοθεσία υπογράφει ό 
Στ. Φασουλής, παίζουν οί Χρ. Χατζηπαναγιώτης, Θαν. Τσαλταμπάσης, 
Θαν. Κουρλαμπας. Τά σκηνικά είναι τής Μαρίας Φιλίππου.

Στήν Ελασσόνα (Πύθιο) παρουσιάζεται (9μ.μ.) ή παράστασις «Τά 
αγάλματα περιμένουν» τοΰ Α. Φλουράκη, σέ σκη νοθεσία-δραματουρ- 
γία Κυριακής Σπανού. Τά σκηνικά είναι τής’Ασης Δημητρολοπούλου, 
τά κοστούμια τής’Ολυμπίας Σιδερίδου, ή πρωτότυπη μουσική τής Δε- 
σποινίδος Τρίχρωμη, τήν κίνηση έπιμελήθηκε ή Αναστασία Μπρου- 
ζιώτη, τούς φωτισμούς ό Γ. Τέλλος. Παίζουν οί ήθοποιοί Θαν. Ζέρβας, 
Χρ. Κορδέλας. Μαρσέλα Λένα,’Ανδρομάχη Μακρίδου,’ΑθηνάΣακαλή, 
Βάνα Σλέιμαν, Ήρ. Τζαφέτας, Παν. Τόλιας.

Στήν Αλεξανδρούπολη (πάρκο Άλτιναλμάζη) παρουσιάζεται (9μ.μ.) ή 
παράστασις «Ό Θησέας καί ό Μινώταυρος» τής Κάρμεν Ρουγγέρη (κεί- 
μενο-σκηνοθεσία). Τά σκηνικά καί τά κοστούμια είναι τής Χριστίνας 
Κουλουμπή, ή όποια συνυπογράφει τήν σκηνοθεσία, τήν κίνηση, τίς χο
ρογραφίες καί τούς φωτισμούς έπιμελήθηκε ό Π. Γαλλίας, ή μουσική 
επεξεργασία καί τό βίντεο άρτ είναι τοΰ Άντ. Δελαπόρτα, οί στίχοι τοΰ 
Α. Κουλουμπή, ή προσαρμογή καί διδασκαλία τραγουδιοΰ τής ’Αγάπης 
Διαγγελάκη. Παίζουν οί τραγουδοΰν οί Κατερίνα Γεωργάκη, Ίουστίνα 
Μάτσιασεκ, α. Δελαγραμμάτικας, Χριστίνα Κουλουμπή, Μαν. Κλωνά- 
ρης, Γ. Μπανταδάκης, Στ. Νίνης, Σωτ. Σουριανός, Β. Τσιγκριστάρης.

Στό Ρέθυμνο (θέατρο ’Ερωφίλη, Φρούριο Φορτέτσας) ανεβαίνει 
(9.15μ.μ.) ή κωμωδία «Τό τάβλι» τοΰ Δ. Κεχαΐδη. Τήν σκηνοθεσία υπο
γράφει ό Λ. Γιοβανίδης, πρωταγωνιστοΰν οί Ίερ. Μιχαηλίδης καί Γ. 
Σκιαδαρέσης. Τά σκηνικά είναι τής Πουλχερίας Τζόβα, τά κοστούμια 
τής Μαρίας Παπαδοπούλου, ή μουσική τοΰ Θοδ. Οικονόμου, οί φωτι
σμοί τοΰ Ν. Σωτηρόπουλου.

Στό’Ηράκλειο (Κηποθέάτρο Ν. Καζαντζάκης) παρουσιάζεται σήμε
ρα καί αύριο (930μ.μ.) ή πολιτική κωμωδία «Δάφνες καί Πικροδάφ
νες» τών Δημ. Κεχάίδη καί Ελένης Χαβιαρά, σέ σκηνοθεσία Π. Φι
λιππίδη ό όποιος πρωταγωνιστεί μαζί μέ τούς Τ. Χαλκιά, Κων. Άσπιώ- 
τη καί Θαν. Πατριαρχέα. Τά σκηνικά είναι τοΰ Μαν. Παντελιδάκη, τά 
κοστούμια τοΰ Γ. Μετζικώφ, τήν μουσική έπιμελήθηκε ό’Ιάκ. Δρόσος, 
τούς φωτισμούς ό Λ. Παυλόπουλος. Ή παραγωγή είναι τών Θεατρικών 
Επιχειρήσεων Τάγαρη.
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