17-18 &19/6 Εκδηλώσεις 2ου
Φεστιβάλ “ΛΥΡΙΚΟΣ ΝΟΤΟΣ” στο
Παλαιό Φάληρο με ελεύθερη
είσοδο για το κοινό

O Δήμος Παλαιού Φαλήρου, στο πλαίσιο του 2oυ Φεστιβάλ “ΛΥΡΙΚΟΣ
ΝΟΤΟΣ“, το οποίο συνδιοργανώνεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή
και το Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής
– Καλλιθέα, Παλαιό
Φάληρο, Άλιμο –
φιλοξενεί και παρουσιάζει κύκλο μουσικών
πολιτιστικών εκδηλώσεων, για μικρούς και μεγάλους με ελεύθερη
είσοδο για το κοινό.

Το Φεστιβάλ «Λυρικός Νότος» άνοιξε πέρυσι την καλλιτεχνική
αυλαία του για το φιλοθεάμον κοινό και χάρη στην επιτυχία που
γνώρισε, εξελίχθηκε σε θεσμό ώστε φέτος να υποδεχόμαστε και
ο

στην πόλη μας, το 2 στη σειρά.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ “ΛΥΡΙΚΟΣ
ΝΟΤΟΣ” που θα πραγματοποιηθούν, την Παρασκευή 17/6, το Σάββατο
18/6 και την Κυριακή 19/6/2022, στο Παλαιό Φάληρο:

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

«Οι Φασουλίδες με το ρόπαλο» Μουσικό Παραμύθι , Ώρα
18:00
του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Εσπίριτου
και αυτοσχεδιαστικές παρεμβάσεις Σάββα Ρακιντζάκη
Μια ρομαντική ιστορία αγάπης με το μουσικό στοιχείο να
εκφράζει τα πάθη των ηρώων του , με κωμικά στοιχεία και πάντα
με τον ποιητικό τρόπο του σπουδαίου Ισπανού δραματουργού , που
τόσο έχει αγαπηθεί στη χώρα μας.
Πολυχώρος Πολιτισμού Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου (Τερψιχόρης 51
και Αρτέμιδος)

«Πού πάνε τα παιχνίδια» Μουσικό Παραμύθι, Ώρα 20:00 σε
μουσική του Κωστή Κριτσιωτάκη και λιμπρέτο της Μαριβίτας
Γραμματικάκη , βασισμένο στο βιβλίο «Η επανάσταση των
παλιών παιχνιδιών» του Χρήστου Μπουλώτη.
Πού πάνε τα παιχνίδια όταν παλιώνουνε ή όταν τα παιδιά
μεγαλώνουν ή όταν τα βαρεθούν ; Πού πάνε τα αληθινά παιχνίδια
όταν όλα τα παιχνίδια παίζονται σε οθόνες ;
Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών (Λεωφ.Ποσειδώνος 14 και Τρίτωνος 1,
Παλαιό Φάληρο)

Το Πολιτιστικό Λεωφορείο της Ομάδας μουσικού θεάτρου
Oper(O) – Band on the Run στην παραλία του Πάρκου
Φλοίσβου, ώρα 21:00
Η περσινή τόσο θερμή υποδοχή του Πολιτιστικού Λεωφορείου με
μουσικές πλάι στο κύμα «επέβαλε» στη δραστήρια ομάδα Oper(O)
να επιβιβαστεί για δεύτερη χρονιά στο Πολιτιστικό Λεωφορείο .
Το “Fiammifero” , το σπίρτο μας επιστρέφει για να μας οδηγήσει
με παιχνιδιάρικη διάθεση στο αίσθημα της ελευθερίας . Ελάτε να
γιορτάσουμε και να φωνάξουμε πως όλα θα πάνε καλά , σε ένα
μαγευτικό σκηνικό με φόντο τη θάλασσα της πόλης μας . Το
Πολιτιστικό Λεωφορείο είναι το ιστορικό λεωφορείο Scania Vabis

της ΟΣΥ ΑΕ,που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στους αθηναϊκούς
δρόμους τον Ιούνιο του 1958.

Σάββατο 18 Ιουνίου 2022
«Οι Φασουλίδες με το ρόπαλο» Μουσικό Παραμύθι , ώρα
18:00
του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Εσπίριτου
και αυτοσχεδιαστικές παρεμβάσεις Σάββα Ρακιντζάκη
Μια ρομαντική ιστορία αγάπης με το μουσικό στοιχείο να
εκφράζει τα πάθη των ηρώων του , με κωμικά στοιχεία και πάντα
με τον ποιητικό τρόπο του σπουδαίου Ισπανού δραματουργού , που
τόσο έχει αγαπηθεί στη χώρα μας.
Πολυχώρος Πολιτισμού Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου (Τερψιχόρης 51

και Αρτέμιδος)

«Πού πάνε τα παιχνίδια» Μουσικό Παραμύθι, ώρα 20:00 σε
μουσική του Κωστή Κριτσιωτάκη και λιμπρέτο της Μαριβίτας
Γραμματικάκη , βασισμένο στο βιβλίο «Η επανάσταση των
παλιών παιχνιδιών» του Χρήστου Μπουλώτη.
Πού πάνε τα παιχνίδια όταν παλιώνουνε ή όταν τα παιδιά
μεγαλώνουν ή όταν τα βαρεθούν ; Πού πάνε τα αληθινά παιχνίδια
όταν όλα τα παιχνίδια παίζονται σε οθόνες ;
Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών (Λεωφ.Ποσειδώνος 14 και Τρίτωνος 1,
Παλαιό Φάληρο)
Συναυλία με το Σύνολο Χάλκινων Πνευστών Melos Brass ,
ώρα 21:30 στην Πλατεία Φιλικής Εταιρείας . To γνωστό
κουιντέτο με συναυλίες στην Ελλάδα , στην Ευρώπη αλλά
και στην Αμερική και την Ασία θα μας ταξιδέψει σε ήχους

ελληνικής δημοτικής μουσικής , έπειτα σε βαλς από το
Περού και μουσικές από το West side Story αλλά και τη
ρομαντική ταινία «Zoro»

Κυριακή 19 Ιουνίου 2022

«Οι Φασουλίδες με το ρόπαλο» Μουσικό Παραμύθι , ώρα
18:00
του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Εσπίριτου
και αυτοσχεδιαστικές παρεμβάσεις Σάββα Ρακιντζάκη
Μια ρομαντική ιστορία αγάπης με το μουσικό στοιχείο να
εκφράζει τα πάθη των ηρώων του , με κωμικά στοιχεία και πάντα
με τον ποιητικό τρόπο του σπουδαίου Ισπανού δραματουργού , που
τόσο έχει αγαπηθεί στη χώρα μας.
Πολυχώρος Πολιτισμού Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου (Τερψιχόρης 51
και Αρτέμιδος)
«Πού πάνε τα παιχνίδια» Μουσικό Παραμύθι, ώρα 20:00 σε
μουσική του Κωστή Κριτσιωτάκη και λιμπρέτο της Μαριβίτας
Γραμματικάκη , βασισμένο στο βιβλίο «Η επανάσταση των

παλιών παιχνιδιών» του Χρήστου Μπουλώτη.
Πού πάνε τα παιχνίδια όταν παλιώνουνε ή όταν τα παιδιά
μεγαλώνουν ή όταν τα βαρεθούν ; Πού πάνε τα αληθινά παιχνίδια
όταν όλα τα παιχνίδια παίζονται σε οθόνες ;
Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών (Λεωφ.Ποσειδώνος 14 και Τρίτωνος 1,
Παλαιό Φάληρο)

Το Πολιτιστικό Λεωφορείο της Ομάδας μουσικού θεάτρου
Oper(O) – Band on the Run στην παραλία του Πάρκου
Φλοίσβου, ώρα 21:00
Η περσινή τόσο θερμή υποδοχή του Πολιτιστικού Λεωφορείου με
μουσικές πλάι στο κύμα «επέβαλε» στη δραστήρια ομάδα Oper(O)
να επιβιβαστεί για δεύτερη χρονιά στο Πολιτιστικό Λεωφορείο .
Το “Fiammifero” , το σπίρτο μας επιστρέφει για να μας οδηγήσει
με παιχνιδιάρικη διάθεση στο αίσθημα της ελευθερίας . Ελάτε να
γιορτάσουμε και να φωνάξουμε πως όλα θα πάνε καλά , σε ένα
μαγευτικό σκηνικό με φόντο τη θάλασσα της πόλης μας Το
Πολιτιστικό Λεωφορείο είναι το ιστορικό λεωφορείο Scania Vabis
της ΟΣΥ ΑΕ,που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στους αθηναϊκούς
δρόμους τον Ιούνιο του 1958.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό
ενώ για τις παραστάσεις «Μουσικά Παραμύθια» θα διατίθενται
δωρεάν δελτία εισόδου τρεις ημέρες πριν από κάθε παράσταση
μέσω της ticket services.
Πληροφορίες: lirikosnotos.gr
Μέγας Δωρητής ΕΛΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 15/6/2022

