Σε μια χωρα οπου ιστορικα η αιγλη και η
αθλιοτητα συνυπαρχουν σε μια σχεση
ιδιαιτερα αντιφατικη, τα παραγομενα
στον τοπο τεχνη και πολιτισμος, ειναι
ισως η μονες πτυχες της ζωης που δικαιολογουν την υπερηφανεια.
Αντιβαρο σε μια ασφυκτικα βασανιστικη καθημερινοτητα που μας εχει
σπρωξει στην αναγκαστικη εξορια της
αυτοαπομονωσης, η τεχνη και παλι
συστηνεται ως η μοναδικη παρηγορια.
Αυτη την τεχνη -στο μετρο των δυνατοτητων μας- καλουμαστε να
υπηρετησουμε δια μεσου των "Φαληρικων", θεσμου του οποιου
επιδιωκουμε την συνεχη αναβαθμιση του, υλοποιωντας την απο
διετιας υποσχεση μας.
Η εξελιξιμη πορεια του θεσμου, αντικατοπτριζει την πεποιθηση
μας περι μιας διαφορετικης αντιληψης για μια κοινωνια πιο
συγχρονη, πιο ενεργη, πιο αποδοτικη.
Πηγη εμπνευσης η ιδια μας η πολη και το σημειο αναφορας αυτης
η θαλασσα, που σου επιτρεπει να φαντασιωθεις το μελλον -περα
απο τον παραμορφωτικο καθρεπτη της πολιτικης- ως πιο
δημιουργικο, ως πιο αισιοδοξο.
Απο την 1η Σεπτεμβριου, δημιουργωντας μια "ευκρατη ζωνη"
απολαυσης, θα πλευσουμε παλι ολοι μαζι εχοντας ουριο ανεμο τον
μπατη.
Ο Δημαρχος
Παλαιου Φαληρου
Διονυσιος Χατζηδακης
* Παραλληλα, θα ηθελα θερμα
να ευχαριστησω τα μελη του Δ.Σ.
του ΠΟ.Α.ΚΕ., τους υπαλληλους και
τον αμισθο συμβουλο μου
επι των πολιτιστικων κ. Ρηγα Τζαμτζη.

"Ζητατε να σας πω"

Παρασκευή, 1η Σεπτεμβρίου

Αλέξανδρος Μπουρδούμης - Brillante Classical Orchestra - Ντέπη Σακελλαρίου

Ένας δημοφιλης ηθοποιος, μια εξαιρετικη ορχηστρα και μια
τρυφερη τραγουδιστρια, αναλαμβανουν την ευθυνη να μας
ξεναγησουν στον μαγικο κοσμο των ηχοχρωματων που
σημαδεψαν το Ελληνικο θεατρο και κινηματογραφο.
Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η Brillante Classical
Orchestra και η Ντέπη Σακελλαρίου, συλλεγουν τραγουδια
απο την εποχη της αθωοτητας και τα επανασυστηνουν τοσο
στους γνωστες οσο και στις νεοτερες γενιες.
Η παρασταση ειναι αφιερωμενη στα ερωτικα τραγουδια των
Αττικ, Γιαννιδη, Ξαρχακου, Πλεσσα, Θεοδωρακη, τραγουδια που
μενουν στη μνημη ως συμβολα ενος ονειρικου κοσμου που δεν
ειναι δυνατον να περιγραφει αλλιως παρα μονο με την μουσικη.
Η Brillante Classical Orchestra η οποια συνοδευει τους δυο
ερμηνευτες, υπο την διευθυνση της μαεστρου Κας Κατερίνας
Βαφειάδου, απαρτιζεται απο αναγνωρισμενους μουσικους,
καθηγητες μουσικης και σολιστες και εχει συσταθει με σκοπο να
δωσει μια ξεχωριστη ερμηνεια σε εργα του ελληνικου και
διεθνους ρεπερτοριου.

Εφ' ολης της υλης

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου

Στέφανος Κορκολής - Σοφία Μανουσάκη

Μια συναρπαστικη μουσικη αναδρομη στην καριερα του
διακεκριμενου πιανιστα και συνθετη που ποτε δεν
επαναπαυθηκε στις δαφνες του.
Μια μουσικη γεφυρα που ενωνει το χθες με το σημερα, περναει
απο το ξενο ρεπερτοριο στο ελληνικο σε απροβλεπτες μουσικες
διασκευες, σε συνθεσεις και υπεροχα ορχηστρικα τραγουδια,
αποδεικνυοντας οτι η μουσικη ειναι μια.
Ο εξαιρετος Στέφανος Κορκολής αναμοχλευει το μουσικο του
συμπαν τοσο με δικα του τραγουδια που ο ιδιος μας εκανε να
αγαπησουμε ως ερμηνευτης, οσο και με διασκευες κλασικων
τραγουδιων που ο ιδιος εχει αγαπησει σαν να ειναι δικα του.
Μαζι του η εξαιρετικη ερμηνευτρια Σοφία Μανουσάκη
που με την συγκινητικη της φωνη δινει μια νεα διασταση
στα τραγουδια του συνθετη.
Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη / Στέφανος Κορκολής
Σαξόφωνο - Φλάουτο: Βασίλης Δεφίγγος
Κιθάρες - Φωνή: Κωστής Πυρένης

Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου

"The Charms"

Η Αγια Τετρας ξανακτυπα.
Ο Γιώργος Στρατής, ο Τέρης Ιερεμίας, ο Γιάννης Σαρόγλου
και ο Κώστας Νικολόπουλος επαναπροσδιοριζουν τη σχεση
τους με το Παλαιο Φαληρο με μια νεα εμφανιση στα
"Φαληρικα" με σκοπο να σηκωσουν “θυελλα” στον Μπατη.
Με την γνωστη εφηβικη τους ορμη θα ηλεκτρισουν την
ατμοσφαιρα συνεπαιρνοντας το κοινο στους ρυθμους των
sixties, με συνεπεια οι θεατες δυσκολα θα αντισταθουν στη
προκληση του χορου.
Ήχοι απο τις δικες τους γνωστες επιτυχιες, rock n΄ roll, swing,
και τραγουδια των Beatles, Animals, Rolling Stones,
Led Zeppelin θα γεμισουν τον ουρανο του Φαληρου.
Συνοδοιπορος στο τρελο αυτο party η εξαιρετικης παρουσιας
και φωνητικων δυνατοτητων ταλαντουχος Stellia Gourloni.

"Ηλεκτρα"

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου

του Σοφοκλή

Το Διάχρονο Θέατρο παρουσιαζει την τραγωδια του Σοφοκλη
“Ηλεκτρα” σε σκηνοθεσια Γιώτας Κουνδουράκη, μεταφραση
Γιάννη Γρυπάρη, μουσικη Γιάννη Ιωάννου,
σκηνικα Χάρη Σεπετζή, κοστουμια Πέτρου Ζουμπουλάκη
και χορογραφιες Φαίης Σούκου.
Η τραγικοτητα, το παθος για εκδικηση, η αποδοση της
δικαιοσυνης οπως μονο ο μεγιστος Σοφοκλης μπορει να
αποτυπωσει.
Σε αντιθεση με την εκδοχη του Αισχυλου (“Χοηφορες“) οπου
παρεμβαινει η Θεια δικαιοσυνη, η αντιδραση των
πρωταγωνιστων εχει ανθρωπινο χαρακτηρα και συνεπως
περισσοτερο τυφλο παθος. Το ανοσιο εγκλημα συντελειται και
ταυτοχρονα ερχεται η λυτρωση των πρωταγωνιστων. Ο θρηνος
της Ηλεκτρας, η κομβικη παρεμβαση του πολυαγαπημενου
αδελφου Ορεστη, η συζυγοκτονος Κλυταιμνηστρα, και ο χορος
ειναι οι πρωταγωνιστες της αειθαλους αυτης τραγωδιας.
Ηλεκτρα: Μαίρη Βιδάλη, Ορεστης: Γιάννης Αϊβάζης /
Κώστας Φραγκολιάς, Κλυταιμνηστρα: Λουκία Παπαδάκη,
Αιγισθος: Στέλιος Γεράνης, Παιδαγωγος: Πέτρος
Αποστολόπουλος, Χρυσοθεμις: Μαριλένα Κάραλη / Έλενα
Μιχαλάκη, Πυλαδης: Κώστας Φραγκολιάς / Σάββας
Σαρμελίδης, Α κορυφαια: Καλλιόπη Βέττα, Β κορυφαια:
Μαρία Γούλα και χορος: Ρούλα Αντωνοπούλου, Μαριλένα
Κάραλη, Έλενα Μιχαλάκη, Αλεξία Ξυγαλά,
Έλενα Πετροπούλου, Δέσποινα Χοριάτη.

Dolce Vita – Music Show

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου

Παναγιώτης Πετράκης – Τίνα Αλεξοπούλου – Κώστας Μπουγιώτης

Μια μουσικη κρουαζιερα στις ηλιολουστες ακτες της Μεσογειου,
δροσερη και μεθυστικη σαν καλοκαιρινο κοκτειλ!
Μια παρασταση με αρωμα απο γαλλικη φινετσα, ιταλικη φλογα,
ισπανικο παθος, ελληνικο μπριο... που συνδεει τοπους και
εποχες με μια κοσμοπολιτικη διαθεση.
Ο πολυταλαντος Παναγιώτης Πετράκης, γνωστος σε ολους για
τις εξαιρετικες ικανοτητες στο μιουζικαλ -και οχι μονο- συναντα
στην σκηνη την μαγευτικη performer Τίνα Αλεξοπούλου
και τον ξεχωριστο τενορο Κώστα Μπουγιώτη σε μια
μουσικοχορευτικη παρασταση αξιωσεων.
Οι ρυθμοι του τσα-τσα, του μαμπο, της σαμπα, της ρουμπα, της
μποσα νοβα, του ταγκο αναμειγνυονται αρμονικα με υπεροχες,
ελληνικες και διεθνεις κλασσικες μελωδιες απο το μιουζικαλ,
τον κινηματογραφο, τα παλια 45αρια, ακομα και την οπερετα
και τις καντσονετες σε ενα μουσικο μπλεντερ με ευφανταστες
ενορχηστρωσεις.
Ενορχηστρωσεις/Διευθυνση Ορχηστρας:
Κωνσταντίνος Παγιάτης
Χορογραφιες - Κοστουμια: Ευδοκία Βεροπούλου
Καλλιτεχνικη Διευθυνση: Ιωάννης Τρουλλινός
Συμμετεχει 5μελης ορχηστρα

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου

Σ' αγαπαω αλλα...

Το καλυτερο ισως εργο των Γιώργου Βάλαρη και Στέλιου
Παπαδόπουλου, ειναι μια ξεκαρδιστικη κωμωδια
αναπαντεχων καταστασεων και ανατροπων.
Διαδραστικη κωμωδια με αρωμα ελληνικης ταινιας του ΄60
και θεμα τον ερωτα αλλα και τον γαμο σε περιοδο κρισης.
Το εργο εξεταζει τις συγχρονες σχεσεις των ζευγαριων οπως
εχουν διαμορφωθει στη σημερινη νεοελληνικη πραγματικοτητα
μεσα απο τις εμπειριες δυο ζευγαριων που γνωριζονται απο
μικρα παιδια και μεγαλωνοντας οχι μονο διατηρουν σχεσεις
αλλα γινονται και κουμπαροι.
Χιουμορ, συγκινηση, τρυφεροτητα ειναι τα στοιχεια
που διαπερνουν την ευφυεστατη αυτη κωμωδια.
Σκηνοθεσια: Γιώργος Βάλαρης – Γιώργος Ματαράγκας
Μουσικη: Γιούρι Στούπελ
Σκηνικα - Κοστουμια: Παναγιώτης Μανίκας
Φωτισμοι: Παναγιώτης Ψύχας
Ερμηνευουν οι ηθοποιοι:
Ανδρομάχη Μακροπούλου, Δανάη Αγγελάτου,
Γιώργος Ματαράγκας, Πέτρος Ξεκούκης.

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου

Ήρθαν αποψε στα σκαλοπατια μου,
ελευθεροι κι ωραιοι...

Ένα μουσικο οδοιπορικο που περιλαμβανει λογο, εικονα, τραγουδι,
με αξονα δυο εμβληματικες μορφες της λαϊκης μας μουσικης.
Τον Σταυρο Κουγιουμτζη και τον Γιωργο Ζαμπετα.
Έχοντας μια σχεδον παραλληλη καλλιτεχνικη πορεια ο Μικρασιατης
Σταυρος και ο Αιγαλεωτης Γιωργος, συνεδεσαν τα ονοματα τους με
την τυχη, την πορεια και το υφος του ελληνικου λαϊκου τραγουδιου.
Όλα αυτα ειδωμενα μεσα απο την ευαισθητη καλλιτεχνικη ματια της
Άννας Μπιθικώτση οι προσωπικες εμπειριες της οποιας καθιστουν
το διωρο της συναυλιας ενα αποκρυπτογραφημενο μυστικο, ακριβο
δωρο στους τυχερους θεατες της συναυλιας.
Μια αποτιση τιμης σε δυο τεραστιους καλλιτεχνες που μοιρασθηκαν
με ολους μας τα πνευματικα τους παιδια, μας παρειχαν το δικαιωμα
στη μεθεξη του να τα σιγοψιθυρισουμε, πριν ταξιδεψουν “ελευθερα
κι ωραια” στην αθανασια.
Ευγενικη συμμετοχη: Γυναικεία Χορωδία Δήμου Παλ. Φαλήρου
"Νηρηίδες" υπο τη Διευθυνση της κας Κατερίνας Βασιλικού
Καλλιτεχνικη επιμελεια: Άννα Μπιθικώτση
Ερμηνευτες:
Κώστας Σμοκοβίτης, Σωτήρης Δογάνης, Έλσα Αφεντάκη
Διευθυνση ορχηστρας: Νίκος Στρατηγός
Πιανο: Ο Μαεστρος και Συνθετης Νίκος Στρατηγός
Μπουζουκι: Μανώλης Μιχαλάκης
Κρουστα: Σπύρος Γλένης
Κιθαρα: Σπύρος Κονσολάκης
Επιμελεια προβολης βιντεο: Κώστας Νικολόπουλος

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου

Ο φιλοσοφος Ξανθος
και ο δουλος του Αισωπος

Το εργο αναφερεται στον βιο του μυθοποιου και μυθογραφου
Αισωπου, την εποχη που ηταν δουλος του φιλοσοφου Ξανθου
στη Σαμο. Τα στοιχεια εχουν αντληθει απο την σχετικη
εργασια του μοναχου του 14ου αιωνα Μαξιμου Πλανουδη
ο οποιος εχει χρησιμοποιησει ως πηγες τον Ηροδοτο,
τον Πλατωνα και τον Αριστοτελη. Το διαβρωτικο χιουμορ του
Αισωπου ως γνωστον διερχεται μεσα απο τους πρωτοτυπους
διαλογους κυριως αυτων μεταξυ ζωων. Στο συγκεκριμενο εργο
αποδοκιμαζεται η βια, η απατη, η αυθαιρεσια, η προδοσια,
η ματαιοδοξια, η αλαζονεια, η ψευδολογια, και η πλεονεξια.
Αντιστοιχα, διδασκεται η ανθρωπια, η αγαπη η ελευθερια,
η αυτοθυσια, η ανιδιοτελεια, η περιφρονηση του χρηματος,
η εγνοια για τους καταφρονεμενους και τους ταπεινους.
Αποδοση κειμενου: Ροζίτα Σώκου - Φαίδων Γεωργίτσης
Σκηνικα & κοστουμια: Μαρί Καρπαντιέ
Μουσικη: Γιάννης Γιοκαρίνης
Σκηνοθεσια: Φαίδων Γεωργίτσης
Παιζουν: Φαίδων Γεωργίτσης, Δημήτρης Δαμιανός,
Ραφαέλλα Γεωργίτση, Κατερίνα Μελίτη,
Κωνσταντίνα Βαρβαρήγου και ο Σοράν.

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου

Αυτο ειναι αγαπη...

Συνεχιζοντας την παραδοση της μετακλησης εκπροσωπων
του λυρικου τραγουδιου στις εκδηλωσεις των "Φαληρικων",
ο γνωστος νεαρος τενορος Σταύρος Σαλαμπασόπουλος,
και ο πιανιστας Γιώργος Τσοκάνης συνοδεια τριων μουσικων
και μιας σοπρανο, μας ξεναγουν σε μια σειρα απο αγαπημενα
κλασσικα ιταλικα, γαλλικα, ισπανικα, και ρωσικα τραγουδια,
ελληνικα και ξενα μιουζικαλ, καντσονετες και αριες απο οπερες
για να καταληξουν σε τραγουδια των πιο γνωστων Ελληνων
συνθετων, οπως Μανος Χατζιδακις, Μικης Θεοδωρακης,
Γιωργος Μουζακης, Μιμης Πλεσσας, Γιωργος Χατζηνασιος,
Σταυρος Ξαρχακος.
Πιανο - Πληκτρα - Μουσικη Επιμελεια - Ενορχηστρωση:
Γιώργος Τσοκάνης
Πληκτρα:
Μαρίνα Τσοκάνη
Τυμπανα:
Χρήστος Αλεξόπουλος
Βιολι:
Γιάροσλαβ Τοκάρεφ

Θελω να τα πω

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου

Ορχήστρα Μετροπόλιταν

Συμπληρωνοντας εξι χρονια καλλιτεχνικης παρουσιας η
ορχηστρα Μετροπόλιταν του ομορου Δημου Αγιου Δημητριου,
γνωριμη πλεον στο φιλοθεαμον κοινο του Παλαιου Φαληρου
επισκεπτεται για δευτερη φορα τον φιλοξενο χωρο του Μπατη
φερνοντας στις αποσκευες της ενα σπουδαιο ολοκληρωμενο
μουσικο εργο με τιτλο "Θελω να τα πω".
Η πολυπληθης αυτη σπουδαια ορχηστρα προσεγγιζει με τον
προσηκοντα σεβασμο και την καλλιτεχνικη επαρκεια που την
διακρινει, ολα τα εξεχοντα μουσικα εργα που στιγματισαν το
καλλιτεχνικο τοπιο της χωρας κατα το δευτερο ημισυ
του 20ου αιωνα.
Οι πεντε διαφορετικες θεματικες και οι δεκαδες συναυλιες στο
ενεργητικο της ορχηστρας αλλα και η ευγενικη συμμετοχη της
υπεροχης χορωδίας του Ωδείου Αγίου Δημητρίου, εγγυωνται
μια βραδια υψηλης αισθητικης και ακουστικης απολαυσης.

Recital

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου

Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή

Με εμφανισεις σε Η.Π.Α ( Garnegie Hall Νεας Υορκης ), Κυπρο,
Τουρκια, Ρουμανια, Βουλγαρια, στο ιστορικο θεατρο Ρωσικου
Δραματος στη Οδησσο, στο Μουσειο Santorio στην Τεργεστη,
στο Ηρωδειο, στο Μεγαρο Μουσικης Αθηνων και το αντιστοιχο
της Θεσσαλονικης, οι δυο παγκοσμιας ακτινοβολιας Ελληνιδες,
εκπληττουν με τις φωνητικες τους δυνατοτητες, την σκηνικη
τους παρουσια και την ποικιλια του ρεπερτοριου τους.
Με δυνατοτητα να τραγουδουν σε πανω απο 20 γλωσσες
και διαλεκτους, περιπλανωνται σε ενα ευρυτατο φασμα
τραγουδιων που περιλαμβανει απο το σπαραγμο του
πορτογαλεζικου fado, μεχρι ακουσματα της Κατω Ιταλιας,
και απο το μυστηριο της Βαλκανικης πολυφωνιας,
τον πλουτο της ελληνικης παραδοσης και τα παραδοσιακα
Θρακιωτικα μεχρι τα αμερικανικα blues.
Μαζι τους επι σκηνης, αναλαμβανοντας το rhythm section,
ο Αλέξης Αποστολάκης στα τυμπανα
και ο Χρήστος Τσαπράζης στο κοντραμπασο.

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου

"Ο Μανωλακης ο βομβιστης"

Η Ελληνικη κλασσικη κωμωδια εχει να επιδειξει σωρεια
αριστουργηματων. Η υπογραφη του Αλέκου Σακελλάριου,
του μεγαλου αυτου ανανεωτη της μεταπολεμικης νεοελληνικης
κωμωδιας, εγγυαται την σατυρικη επαρκεια της παραστασης.
Την αρτιοτητα αυτης ερχεται να ενισχυσει η παρουσια του
Κώστα Αρζόγλου ο οποιος εχει την σκηνοθετικη επιμελεια.
Η ιστορια εξελισσεται στην περιοδο της δικτατοριας,
οπου στο σπιτι ενος φιλησυχου νιοπαντρου ζευγαριου,
εισβαλλει ο αδελφος της γυναικας μετατρεποντας το υπογειο
σε κεντρο αντιδικτατορικης δραστηριοτητας!
Οι εξελιξεις ειναι ραγδαιες και η ευρηματικη πενα του
Σακελαριου βρισκει την αφορμη να σκαρωσει ανατρεπτικες
καταστασεις με κωμικη εξελιξη.
Συντελεστες:
Σκηνοθεσια: Κώστας Αρζόγλου
Σκηνικα - Κοστουμια: Κούλα Γαλιώνη
Βοηθος Σκηνοθετη: Νερίνα Καμπασάκη
Παιζουν οι:
Μάκης Πατέλης, Μιχάλης Μαρκάτης, Μαρία Αντουλινάκη,
Γιώργος Μπανταδάκης, Αθανασία Καλογιάννη,
Γιώργος Κοντογιάννης, Μαρία Γιουρμερτάκη.

Σμυρνη μου σε τραγουδω

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου

Πασχάλης Τόνιος – Γρηγόρης Βαλτινός

Φορος τιμης στην πολη του πονου και στην μεγαλυτερη εθνικη
συμφορα των νεοτερων χρονων.
Η πολυετης και πολυσχιδης παρουσια του Πασχάλη Τόνιου
στα πολιτιστικα πραγματα, η στερεη φωνη του και η ακορεστη
αναζητηση στα τρισβαθα της λαϊκης μας μουσικης εγγυωνται
μια μουσικη παρασταση γεματη συγκινησιακη φορτιση,
ανταξια του θεματος στο οποιο ειναι αφιερωμενη.
Παραλληλα η εμβληματικη παρουσια του χαρισματικου
Γρηγόρη Βαλτινού, αποπειραται να μεταφερει την αυρα
της τραγικοτητας, χρησιμοποιωντας ως οχημα την θεατρικη
του παιδεια και το κυρος που τον περιβαλλει απο την πολυετη
μεστη παρουσια του στον θεατρικο χωρο.
Οι δυο πρωταγωνιστες της συναυλιας με την συνδρομη της
ορχηστρας αποτελουμενη απο βιολι, κρουστα, ουτι, κανονακι
αναμοχλευουν μνημες και μας προσφερουν με μοναδικο τροπο
τα θρυλικα πια τραγουδια, απο το "Στο΄πα και στο ξαναλεω"
και το "Τζιβαερι" μεχρι το "Δεν σε θελω πια" και το
"Σ΄αγαπω γιατι εισαι ωραια".

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου

"2047"

Ένα ανατρεπτικης εμπνευσης σεναριο. Ένα δραματικα
καυστικο σχολιο για τον συγχρονο τροπο ζωης.
Μια αιχμηρη αναφορα στις ανθρωπινες αξιες που χανονται.
Το “2047” το πιο προσφατο εργο του συγγραφεα-ηθοποιουσκηνοθετη Ιάκωβου Μυλωνά (οπως αλλωστε προϊδεαζει και
ο τιτλος του) ειναι μια μελλοντολογικη ατενιση, που βασιζεται
σε μια παρουσα διαπιστωση. Η σκηνοθετικη προσεγγιση,
κατορθωνει να διαχειρισθει το απροβλεπτο σεναριο
με περιπαιχτικη διαθεση, χωρις ταυτοχρονα να εκδηλωνει
την προθεση συγκαλυψης των πικρων επισημανσεων.
Το εντυπωσιακο με το συγκεκριμενο εργο, ειναι οτι η κορυφωση
δεν επιτυγχανεται απαξ, αλλα ανανεωνεται συνεχως κρατωντας
τον θεατη σε εγρηγορση.
Εν κατακλειδι ενα λαμπρο συγχρονο εργο, με κυρια εφοδια
την πρωτοτυπια και την διαρκη εκπληξη.
Κειμενο - Σκηνοθεσια: Ιάκωβος Μυλωνάς
Σκηνικα - Κοστουμια: Κωνσταντίνος Μητροβγένης
Φωτισμοι: Κίρκη Αθανασιάδου
Καλλιτεχνικη επιμελεια: Μαρία Τσολάνα
Βοηθος παραγωγης: Κατερίνα Σουίπα
Ερμηνευουν οι: Ι. Μυλωνάς, Α. Βαλκώνη,
Κ. Τριανταφύλλου, Κ. Μητροβγένης, Ι. Θεοδωροπούλου,
Θ. Χαμπέρης, Κ. Βελέντζας
Βοηθος σκηνοθετη: Μυρτώ Ντέντε

"Στις Γειτονιες του Κοσμου"

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου

Καλλιόπη Βέττα & Χάϊκ Γιαζιτζιάν

Η μουσικη συνυπαρξη της Καλλιόπης Βέττα με τον
Χάικ Γιαζιτζιάν ειναι ενα μουσικο ταξιδι που περνα μεσα απο
οικειες μνημες, αλλα και απο πρωτογνωρα και ασυνηθιστα
ηχητικα μονοπατια.
Η Καλλιόπη Βέττα ειναι η Ελληνιδα τραγουδιστρια η οποια
εχει συνεργαστει με τους Nicola Piovani, Loreena Mc Kennit,
Philippe Eidel, κ.α. και η οποια με τις βαθια συναισθηματικες της
ερμηνειες καθηλωνει και συγκινει το κοινο της.
Έχει επισης μια σημαντικη δισκογραφια και συμμετοχες σε
διεθνεις συλλογες. Η μακροχρονη συνεργασια της με τον Μικη
Θεοδωρακη ειχε σαν αποτελεσμα, το 2016 να κυκλοφορησει το
cd-βιβλιο με τιτλο «Στους Δρομους του Μικη».
Ο Χάϊκ Γιαζιτζιάν γεννηθηκε στην Συρια απο γονεις Αρμενιους.
Η καταγωγη του, οι καταβολες και οι παιδικες του μνημες,
μπολιασμενες απο τον πολιτισμο της Ανατολικης Μεσογειου,
τον οδηγησαν στο να υφανει την τεραστια μουσικη παραδοση
της Αρμενιας και της Μεσης Ανατολης με τους μουσικους
ιδιωματισμους της Δυσης. Με το ουτι και τη φωνη του ανοιγει
νεους δρομους σε μια μουσικη που οσο οριζεται γεωγραφικα,
τοσο παγκοσμια ειναι ταυτοχρονα.
Όλα τα παραπανω στοιχεια ειναι ολοζωντανα στις συναυλιες
της Καλλιόπης Βέττα και του Χάικ Γιαζιτζιάν οπου το εθνικ
συναντα αυτοσχεδιες συλληψεις και τελικα φτανει σε ενα
υψηλο καλλιτεχνικο επιπεδο.

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου

"Τα τραγουδια του ανεμου"

Δυο κορυφαιοι συνθετες και πιανιστες επι σκηνης.
Γιώργος Ανδρέου και Γιώργος Καζαντζής.
Ο Γιωργος Ανδρεου με εντεκα προσωπικους δισκους και
συνεργασιες με τους Ε. Τσαλιγοπουλου, Ε. Βιταλη,
Τ. Τσανακλιδου, Γ. Νταλαρα, Δ. Μπαση, Χ. & Π. Κατσιμιχα,
Π. Θαλασσινο, Α. Μανου, Μ. Φραγκουλη κ.α. οπως και
ο Γιωργος Καζαντζης με δεκαπεντε προσωπικους δισκους και
συνεργασιες με Δ. Γαλανη, Λ. Καλημερη, Χ. Θηβαιο, Ο. Περιδη,
Σ. Ανδρεατο, Α. Μπαμπαλη, Β. Λεκκα, Δ. Ζερβουδακη,
Φ. Βελεσιωτου, Κ. Μακεδονα, κ.α. θα περιδιαβουν ολη τη
συγχρονη ελληνικη δισκογραφια και τους σημαντικοτερους
σταθμους αυτης απο το 1990 μεχρι σημερα.
Μαζι τους τεσσερις σημαντικοι μουσικοι και δυο πασιγνωστες
φωνες, ο μοναδικος Βασίλης Λέκκας και η εξαιρετικη
Κορίνα Λεγάκη, σε ενα απανθισμα του ελληνικου τραγουδιου
σε συνθεσεις των Μανου Χατζιδακι, Μικη Θεοδωρακη, Σταυρου
Ξαρχακου, Θανου Μικρουτσικου, Γιωργου Ανδρεου,
Δημητρη Λαγιου, Γιωργου Κουρουπου και αλλων
σπουδαιων δημιουργων, σε μια εξοχη συναυλια.

Καλλιτεχνικη επιμελεια εκδηλωσεων
Επιμελεια εντυπου - κειμενα

Ρηγας Τζαμτζης
Ζωγραφικη "Φλοισβου"

Χριστιανα Μπαρμπετσεα
Παραγωγη εντυπου
LAB

Αντωνης Καρακωνσταντης
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το Περίπτερο του Κοινωνικού Παντοπωλείου
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