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Φεστιβάλ Αθηνών 
καί Επίδαυρου 2020

ΜΕ ΤΟΝ υπότιτλο «'Υποσύνολο/Fragment», 
τό Φεστιβάλ Αθηνών & Έπιδαύρου θά παρου
σιάσει εφέτος (15/7-15/8) ένα συμπυκνωμέ
νο πρόγραμμα λόγω των πρωτόγνωρων συν
θηκών, όπως άνεκοίνωσε χθες σέ μαγνητοσκο
πημένο μήνυμα από τό κανάλι τοΰ Φεστιβάλ 
στό You tube ή καλλιτεχνική διευθύντριά του 
Κατερίνα Ευαγγελάτου. <1Ένα μικρό μά ισχυρό 
Υποσύνολο, πού θά σταθεί μέ θάρρος στά θέ
ατρά μας, γιά νά μάς θυμίζει ότι ή Τέχνη είναι 
άναγκαία» είπε ή κ. Ευαγγελάτου καί διευκρί
νισε ότι τά έργα πού δέν θά μπορέσουν νά πα
ρουσιαστούν κατά τήν τρέχουσα περίοδο προ
γραμματίζονται ήδη γιά τό 2021, σέ ένα διευ- 
ρυμένο Φεστιβάλ ’20-’21 τό όποιο θά εορτάσει 
τά 65 χρόνια μας.

"Οπως διαμορφώθηκε τό πρόγραμμα, θά πα
ρουσιαστούν 17 έλληνικές παραγωγές Μου
σικής, Θεάτρου καίΌπερας, μέ περίπου 300 
καλλιτέχνες, μόνο στά ανοικτά θέατρα τής Έπι
δαύρου καί στόΉρώδειο, μέ τήν Πειραιώς 260, 
τήν «καρδιά τής σύγχρονης δημιουργίας» τού 
Φεστιβάλ, νά παραμένει κλειστή.

Τό Φεστιβάλ θά ξεκινήσει (5/6) μέ έναν 
άντισυμβατικό τρόπο, καθώς συμπράττει μέ 
τόν οργανισμό NEON σέ ένα τολμηρό εικα
στικό καί έπιιμελητικό εγχείρημα, μία in situ 
εικαστική εγκατάσταση τοΰ Διονύση Καβαλ- 
λιεράτου, στόν έμβληματικό χώρο τοΰ’Ωδείου 
Ήρώδου Αττικού. ΤόΉρώδειο θά φιλοξενή
σει 8 παραγωγές μουσικής καί όπερας (αφιέρω
μα σέ Μικρούτσικο, Εθνική Συμφωνική Ορχή
στρα ΕΡΤ, Μόνικα, ΚΟΘ, γκαλά όπερας-ΕΑΣ, 
Γ ιάννης Άγγελάκας-Νϊκος Βελιώτης, Καμερά- 
τα-«Ή επιστροφή τοΰΌδυσσέα στήν πατρί
δα» τού Κλάουντιο Μοντεβέρντι, ΚΟΑ), τό 
Αρχαίο Θέατρο Έπιδαύρου δύο παραγωγές τοΰ 
Εθνικού Θεάτρου (Πέρσες, Λυσιστράτη) καί 
μία τού Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος 
(Όρνιθες) καί τό Μικρό Θέατρο Αρχαίας Έπι
δαύρου πέντε μουσικές παραστάσεις (Αλκίνο
ος Τωαννίδης, σύνολο Μιχάλη Καλκάνη, «Ή 
κιβωτός τοΰ Νώε» τοΰ Μικελάντζελο Φαλβέτ- 
τι, </Έχω μάτια στ’ αύτιά-Ή ανθρώπινη φωνή» 
τοΰ Φρανσίς Πουλένκ, Σαβίνα Γ ιαννάτου).
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