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Ο Δήμαρχος Χανίων

Αναστάσιος Βάμβουκας

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε για μία 
ακόμη χρονιά στις εκδηλώσεις ‘’Πολιτιστικό 
Καλοκαίρι’’, ένα θεσμό, που κάθε χρόνο 
εμπλουτίζει το περιεχόμενό του και ξεχωρίζει για 
την ποιότητά του.

Μοναδικές βραδιές με θεατρικά δρώμενα, 
συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, 
μουσικοχορευτικές παραστάσεις, θα λάβουν χώρα 
στο φετινό ταξίδι στο χώρο της Τέχνης και του 
Πολιτισμού, στο υπαίθριο θέατρο της Ανατολικής 
Τάφρου και όχι μόνο.

Με θερινά σινεμά στον αστικό ιστό και στις 
περιαστικές περιοχές, δίνοντας έμφαση στην 
ψυχαγωγία των παιδιών μας, με επιλεγμένες 
ποιοτικές θεατρικές παραστάσεις, παραδοσιακές 
μελωδίες και χορούς του τόπου μας στους 
ανοιχτούς χώρους του Δήμου μας και το Ενετικό 
Λιμάνι, αισιοδοξούμε και χαμογελάμε.

Προβάλλουμε με σεβασμό τα μνημεία της πόλης 
μας και καινοτούμε, καθιερώνοντας Φεστιβάλ 
και αφιερώματα για τους πολιτιστικούς μας 
θησαυρούς.  

Ανοίγουμε, λοιπόν, την αυλαία για το “Πολιτιστικό 
Καλοκαίρι 2016”, παρουσιάζοντας με χαρά τη 
φετινή μας πρόταση και σας καλούμε όλους 
να περάσετε όμορφες βραδιές καλοκαιριού, 
μαγευτικές στιγμές τέχνης και πολιτισμού. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Γιώργος βαρουδάκης

Είναι έκδηλο ότι ο σύγχρονος πολιτισμός διάγει 
μια σοβαρή κρίση συγκρότησης και κυοφορίας 
και ότι τα σύγχρονα μέσα που προσφέρει  η 
τεχνολογία, η βιομηχανική και πολιτική οργάνωση, 
κάνουν οικουμενικούς τους μετασχηματισμούς 
και τις αναστατώσεις που δημιουργούνται, 
συμπαρασύροντας ολόκληρο τον πλανήτη σε ένα 
κύκλο μεταμορφώσεων. 

Η σύγχρονη κρίση του πολιτισμού, αν και 
συμβαίνει σε οικουμενική κλίμακα έχει αναγωγές 
σε προηγούμενες μεγάλες κρίσεις της ιστορίας, 
που και αυτές ανέτρεψαν θεσμούς και συνήθειες, 
ιδεολογίες και τρόπο ζωής. 

Εν τούτοις όμως γνωρίζουμε ότι ο πολιτισμός κάθε 
τόπου είναι αλληλένδετος με το περιβάλλον στο 
οποίο αναπτύσσεται.

Το ιστορικό περιβάλλον μιας πόλης όπως αυτής 
που ζούμε, δύναται να γίνει κινητήριος δύναμη 
νεωτερικού πολιτισμού, όπως έχει συμβεί με 
εκατοντάδες άλλες περιπτώσεις τουλάχιστον 
στον Ευρωπαϊκό χώρο. Έτσι και στη δική μας 
περίπτωση, βασικός πυλώνας πολιτισμού του 
τόπου είναι η συνεχής αξιοποίηση της γνώσης 
που αποκομίζουμε από το περιβάλλον το οποίο 
κληρονομήσαμε, ιστορικό, φυσικό και δομημένο. 

Παράλληλα όλο και περισσότερο γίνεται αντιληπτό  
ότι ο πολιτισμός  και το περιβάλλον του σε 
αλληλένδετη σχέση, είναι το αντίδοτο και έσχατο 
όπλο αντίστασης που διαθέτει η χώρα μας και ο 
λαός της, σαν συγκριτικό πλεονέκτημα, στους 
κρίσιμους αυτούς καιρούς.

Η Αντιδήμαρχος Χανίων

Βαρβάρα Περράκη

Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2016 και ο Δήμος Χανίων – 
Αντιδημαρχία Πολιτισμού προτείνει την ποιοτική 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, που υπόσχεται 
πάντα αυτή η εποχή. 

Γνωρίζουμε ότι η διαρκής σχέση μ’ όλες τις 
εκφάνσεις της τέχνης σε όλες τις ηλικίες προσφέρει 
την ευκαιρία της συνάντησης με την ομορφιά, που 
χρειάζεται να υπερασπιζόμαστε με ένταση, πείσμα, 
δυναμική και κυρίως πράξη. 

Σε όλο το εύρος του Δήμου μας με τις υπάρχουσες 
δυνατότητες μας, με φαντασία κι όραμα, μέσα 
κι έξω από την πόλη, στις γειτονιές μας, στις 
περιαστικές περιοχές έχουμε την υποχρέωση να 
υποστηρίζουμε την ψυχ – αγωγία και την επαφή 
με την τέχνη, μέσω των πολύμορφων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων του προγράμματός μας. 

Στη δυσκολία της εποχής μας επιθυμούμε να 
εξασφαλίσουμε και να προσφέρουμε το ταξίδι στ΄ 
όνειρο και στο ευ ζην σε όλους τους συμπολίτες 
μας. 

Καλό καλοκαίρι με προτάσεις θεάτρου, μουσικής, 
κινηματογράφου, χορού στα όμορφα Χανιά



Κυριακή 19 & Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016

«32 αποσπάσματα για τον Γκλεν Γκούλντ»
Σκηνοθεσία: Φρανσουά Ζιράρ
Διάρκεια: 98΄

Η ταινία παρουσιάζει το φημισμένο Καναδό 
πιανίστα Γκλεν Γκούλντ, έναν από τους πιο 
αινιγματικούς μουσικούς του 20ού αιώνα και μας 
ταξιδεύει γύρω από τη σκέψη και την τέχνη του, 
αποκαλύπτοντας την πολυσύνθετη και εκκεντρική 
προσωπικότητά του.

Τρίτη 21 Ιουνίου 2016

«Η Πιο Λυπητερή Μουσική του Κόσμου»
Σκηνοθεσία:  Γκάι Μάντιν 
Διάρκεια: 99΄
 
Το 1933, περίοδο του οικονομικού κραχ, η ανάπηρη 
Λαίδη Πορτ-Χάντλι, βασίλισσα της μπύρας στον 
Καναδά, διοργανώνει διεθνή διαγωνισμό για 
την πιο λυπητερή μουσική του κόσμου. Μία 
εξπρεσσιονιστική σάτιρα με ηχοχρώματα και 
μουσικές από κάθε γωνιά της γης.

Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Europe Direct, Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
Περιφέρεια Κρήτης

Διοργάνωση : ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

19-21 06
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

22.00

Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής Χανίων
Προβολή κινηματογραφικών ταινιών

Συναυλία Μουσικού Σχολείου Χανίων

Συνδιοργάνωση : ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 
                          ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

17 06
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

20.00

Με το τέλος μιας ιδιαίτερα δημιουργικής σχολικής 
χρονιάς όπου το ΜΣΧ απέσπασε τρία βραβεία 
και εντυπωσιακές κριτικές σε Χανιά, Ρέθυμνο, 
Ηράκλειο, Καρδίτσα, Κύπρο, Βουλγαρία κ.α., 
θα πραγματοποιήσει την τελική του συναυλία με 
τα μουσικά σύνολα έκφρασης και δημιουργίας, 
μουσικής δωματίου, σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού, 
συμφωνικής, έντεχνης και παραδοσιακής 
μουσικής. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μία σύνθεση για 
πληκτροφόρο όργανο, χορωδία και ορχήστρα του 
καθηγητή Άρη Ντόβα αφιερωμένη στη μνήμη του 
μαθητή του ΜΣΧ, Αλέξανδρου Σάμιου. 

Πρόκειται για ένα έργο παιδαγωγικής μορφής 
προσαρμοσμένο στις τεχνικές δυνατότητες της 
ορχήστρας του ΜΣΧ με στόχο την τεχνική εξέλιξη 
των μαθητών μέσα από τη μύησή τους στην 
ομαδική δουλειά και αποτελείται από δύο μέρη, 
μία φούγκα, φόρμα της μπαρόκ εποχής, και ένα 
δεύτερο (συνεχόμενο) μέρος μιας περισσότερο 
σύγχρονης αρμονικής δομής, όπου κυριαρχεί το 
περιγραφικό στοιχείο. 

Επίσης, φίλοι και συμμαθητές του Αλέξανδρου θα 
εκτελέσουν σε διασκευή ένα από τα αγαπημένα 
του κομμάτια, ενώ θα ακουστούν έργα από τον 
17ο αιώνα έως και τη σύγχρονη αυτοσχεδιαστική 
μουσική με συνθέσεις μαθητών.

Tο Ωδείο Ιωάννης Μανιουδάκης, λειτουργεί στην 
πόλη μας εδώ και 12 χρόνια με απόφαση του 
Υπουργείου Πολιτισμού. 
Όλα τα χρόνια της λειτουργίας του, έχει να 
επιδείξει  μουσική γνώση στους νέους της πόλης 
μας, και πλούσια πολιτιστική δημιουργία και 
δράση, που αποτυπώνεται στην οργάνωση 
πάμπολλων συναυλιών και παρουσιάσεων καθ όλη 
τη διάρκεια του έτους. 

Η επωνυμία του Ωδείου αφιερώθηκε, στον 
σπουδαίο και εξαίρετο συμπολίτη μας δάσκαλο της 
μουσικής Ιωάννη Μανιουδάκη, για τη διδακτική, 
συνθετική και συγγραφική του μουσική προσφορά 
και δραστηριότητα.
  
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών μουσικών δράσεων 
του, οργανώνει μουσική εκδήλωση με την ευκαιρία 
της λήξης των σπουδών, που αποτελείται από δυο 
μέρη.  

Στην εκδήλωση, θα συμμετέχουν σπουδαστές από 
όλα τα τμήματα και τις σχολές του ωδείου, μουσικά 
σύνολα με την απόδοση, λαϊκών, παραδοσιακών 
και κλασικών μουσικών έργων,  καθώς και την 
παιδική-νεανική χορωδία  η οποία θα αποδώσει  
έργα ελλήνων και ξένων συνθετών, με τη συνοδεία 
πιάνου και μικρής ορχήστρας των καθηγητών του 
ωδείου.

Διοργάνωση : ΩΔΕΙΟ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ”
                     ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ 
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

22 06
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

17.00

Μουσική εκδήλωση



Όπως έχει δηλώσει και ο δημιουργός της 
Τσαγάν Ιρμάκ  «Η ταινία είναι αφιερωμένη στον 
παππού μου, αλλά και στους ανθρώπους που 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 
κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923». 

O Οζάν ένα δεκάχρονο αγόρι που κατοικεί με την 
οικογένεια του σε μια όμορφη μικρή πόλη στα 
παράλια της Τουρκίας, θα γνωρίσει την ιστορία 
των προγόνων του μέσα από τις νοσταλγικές 
αφηγήσεις του παππού του, Μεχμέτ. Ο παππούς 
του μικρού Οζάν που κατά την ανταλλαγή των 
πληθυσμών ήρθε στην Τουρκία, γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Κρήτη. Ο παππούς Μεχμέτ με 
τα μπουκάλια που αφήνει στα γαλανά νερά του 
Αιγαίου «ταξιδεύει» το μικρό εγγονό του Οζάν στα 
μέρη που γεννήθηκε. 

Ο παππούς μέσα από  τις αφηγήσεις του ζωντανεύει 
τη νοσταλγία του για την Κρήτη και εκφράζει τον 
καημό του που αναγκάστηκε με την ανταλλαγή 
των πληθυσμών να εγκαταλείψει το σπίτι του αλλά 
και την ελπίδα να ξαναγυρίσει κάποια στιγμή στο 
νησί.  Κάποια από τα γυρίσματα της ταινίας έχουν 
γίνει στην κεντρική πλατεία του χωριού Φρε του 
Δήμου Αποκορώνου Χανίων. Το κοινό θα έχει την 
ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον σκηνοθέτη 
Çağan Irmak, τον διευθυντή φωτογραφίας Gökhan 
Tiryaki και τους ηθοποιούς  Gökçe Bahadır και 
Yığıt Özşener που θα συμμετέχουν στην προβολή 
της ταινίας.

Διοργάνωση : 
Τουρκικό Γραφείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

22 06
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

22.00

Τσαγάν Ιρμάκ
Οι Άνθρωποι του Παππού μου

Ο Κωστής Μαραβέγιας υποδέχεται και αυτό το 
καλοκαίρι με το δικό του «ταξιδιάρικο» τρόπο.
Με νέο άλμπουμ με τίτλο «ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ», μας 
προσκαλεί όλους σε μία μεγάλη συναυλία στο 
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.

Μια συναυλία - γιορτή με πανηγυρικό χαρακτήρα, 
οπλισμένη με μουσική και ελπίδα και με μια 
διάχυτη διάθεση αντίστασης στον αρνητισμό, την 
αγωνία και την αβεβαιότητα της καθημερινότητας.

Ο Κωστής Μαραβέγιας έχει γίνει συνώνυμο με τις 
ξέφρενες, γεμάτες ενέργεια, εμφανίσεις του, που 
διασκεδάζουν και τους πιο απαιτητικούς. 

Βραδιές γεμάτες καλοκαιρινή ξενοιασιά, 
χαρούμενη διάθεση, μουσική, τραγούδι, χορό, και 
πολλή γοητεία.

Την Δευτέρα 2 Ιουλίου, ελάτε να γίνουμε όλοι 
μια κεφάτη παρέα, να τραγουδήσουμε τα παλιά 
αγαπημένα αλλά και τα καινούργια κομμάτια, 
από το νέο του άλμπουμ «ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ» και να 
περάσουμε όπως πάντα, υπέροχα!

Διοργάνωση : People Entertainment Grouo Α.Ε
Είσοδος : 14 €
Προπώληση : 12 €

02 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Κωστής Μαραβέγιας LIVE
 «Κατάστρωμα»

Διακόσια χρόνια πιανιστικής τέχνης ξεδιπλώνονται 
σε ένα ρεσιτάλ για δύο και για τέσσερα χέρια με 
τους Δημήτρη Μιμίδη και Γιώργο Κωνσταντίνου.
Το ρεσιτάλ ξεκινάει με δύο έργα από τον 
μεγάλο Πολωνό συνθέτη του 19ου αιώνα τον 
F. Chopin. Ακολουθεί στο πρόγραμμά μας ένας 
ακόμα σπουδαίος συνθέτης του 19ου  αιώνα , ο 
Ούγγρος F. Liszt του οποίου η φαντασμαγορική 
πιανιστική μανιέρα  και η νέα χρήση του οργάνου 
τον καθιστούν τον πατέρα ίσως του σύγχρονου 
πιανιστικού στυλ. 
Επηρεασμένος πιανιστικά από τους μεγάλους 
ρομαντικούς μα μια πρωτόγνωρη έως τότε μουσική 
παλέτα στις αρχές του 20ου αιώνα έζησε και 
μεγαλούργησε ο μεγάλος γάλος εμπρεσιονιστής 
συνθέτης Claude Debussy. Την σκυτάλη πήραν 
και προχώρησαν την τέχνη του πιάνου πήγαν 
ακόμη παραπέρα δύο σπουδαίοι Ρώσοι πιανίστες 
και συνθέτες οι οποίοι διέπρεψαν στις αρχές 
το 20ου αιώνα οι Alexander Scriabin και Sergei 
Rachmaninoff . Ο A. Scriabin χαρακτηρίστηκε 
μυστικιστής του πιάνου καθώς εξερεύνησε 
τα άκρα των χρωματικών δυνατοτήτων του 
οργάνου, επηρεασμένος σε μεγάλο βαθμό από 
την ενασχόλησή του με την θεολογία και τον 
μυστικισμό. 
Από την άλλη ο S, Rachmaninoff ανέπτυξε ακόμα 
περισσότερο την τεχνική του οργάνου με σπουδαία 
πιανιστικά έργα και κονσέρτι μεταξύ άλλων τις 
εκπληκτικές του «σπουδές για πιάνο»

Διοργάνωση : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

24 06
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

20.30

Από τον Chopin στον Απέργη



Η σχολή χορού Έκφρασις ,στα 18 χρόνια ύπαρξης 
της στη πόλη των Χανίων, πάντα με σεβασμό και 
αγάπη για την τέχνη του χορού, θα παρουσιάσει 
μια παράσταση μοναδική!

Scent of a Dancer o τίτλος της…….. 
Άρωμα Χορευτή, όπως θα λέγαμε….!!!

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν μια Χορευτική – θεατρική 
παράσταση  όπου  χορογραφίες  όλων των ειδών 
χορού, θα συνθέσουν με μαγικό τρόπο σαν puzzle, 
μια ιστορία αγάπης, ζωής, χορού, δημιουργίας.
Μια πρωτοποριακή παράσταση, ένα δύσκολο 
εγχείρημα με πολυάριθμη συμμετοχή μαθητών 
και δασκάλων, σας περιμένει, για να ταξιδέψουμε 
παρέα  τις αισθήσεις μας, μέσα από τη μουσική , τη 
κίνηση, την υποκριτική, το φώς και τον ήχο. 
Θα χορέψουν μαζί μας ο Richard Szilagyi με τη 
ντάμα του Εφη Γιανναράκη πρωταθλητές και 
κυπελλούχοι Ελλάδος επί σειρά ετών! O Richard 
Szilagyi είναι ο νικητής που θαυμάσαμε στο 5o  Ant1 
Dancing with the stars 2015. Επίσης συμμετέχουν 
η γνωστή σε όλους μας διεθνής δασκάλα και 
χορογράφος του Oriental  Maria Aya - Malema, 
η δασκάλα και χορογράφος του boolywood 
Αλεξάνδρα Ζερβού καθώς και ο Γιώργος 
Σταθάκης χοροδιδάσκαλος Κρητικών και λαϊκών 
χορών από τον Κρητικό Σύλλογο Λευκορίτες. 
Φέτος είχαμε την τιμή να ανήκουν όλοι στην ομάδα 
των δασκάλων της σχολής μας. 

Διοργάνωση : ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ “ΕΚΦΡΑΣΙΣ”
Είσοδος : 6,5  €

06 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Ekfrasis dance studio
Άρωμα Χορευτή

Ο Σταμάτης Κραουνάκης επισημαίνει:
«Όλα αυτά τα τραγούδια που μας κάνανε 
συνοδοιπόρους στα χρόνια και μου δώσανε 
διαβατήριο στις παρέες των νέων, στις συντροφιές, 
στα σπίτια των Ελλήνων. Ας πούμε σώζω στο 
σκληρό δίσκο εκείνα που θα ‘παιρνα μαζί μου.
Τα απαραίτητα για ένα παγκόσμιο ταξίδι.. Επιλογή 
από λατρεμένα αλλά και κρυφά ενωμένα με 
ρετσιτατίβα και σπουδαία μικρά ποιητικά κείμενα 
βαφτισμένα στη μουσική που δε σταματάει ποτέ.
Για δύο ώρες στο πιάνο μου και παντού, ανάμεσά 
σας, με καλεσμένους τρεις θαυμάσιους συνεργάτες,
Άρης Βλάχος μουσική διεύθυνση, πλήκτρα
Βάϊος Πράπας  λαϊκά έγχορδα, κιθάρα
Γιώργος Ταμιωλάκης βιολοντσέλο 
και πέντε αγγέλους συμπαραστάτες, 
δυνατούς καλλιτέχνες και δοσμένους στην 
τέχνη τους ολόψυχα». Αλφαβητικά: Χρήστος 
Γεροντίδης, Σάκης Καραθανάσης, Κώστας 
Μπουγιώτης, Γιώργος Στιβανάκης, και ο Χάρης 
Φλέουρας

Συντελεστές :
Σκηνικό : Γιάννης Μουρίκης
Κοστούμια : Μαρία Καραπούλιου
Φωτισμοί : Κώστας Μπλουγουράς
Ήχος : Δημήτρης Σωτηρόπουλος
Βοηθός σκηνοθέτη: Χρήστος Μουστάκας
Οργάνωση Παραγωγής : Ελένη Συροπούλου 
Προβολή & Επικοινωνία : Δέσποινα Κραουνάκη

Διοργάνωση : ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης
Είσοδος : 16 €
Νεανικό, Φοιτ., Πολύτ., Άνεργ., ΑΜΕΑ 67% : 12 €

04-05 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30
Σταμάτης Κραουνάκης 

ΟΛΟΙ ΕΝΑ φίλα με 
Τρεις γενιές τραγούδια

Μια μαθητική, μουσική
πρωτοβουλία αλληλοβοήθειας

Μαθητικά συγκροτήματα των Χανίων 
αναλαμβάνουν να παρουσίασουν, στη σκιά του 
ρολογιού του Κήπου, τη μουσική που αγαπούν 
και ταυτόχρονα ενώνουν τις δυνάμεις τους με το 
κοινό για να βοηθήσουν συμπολίτες μας.

Η πρωτοβουλία αυτή  έρχεται να καλύψει 
την ανάγκη τα τοπικά συγκροτήματα να 
παρουσιάσουν την δουλειά τους, η οποία μέσα 
από το μεράκι τους και τη συνεχή προσπάθεια 
τους βελτίωνεται καθημερινά. Η ROCK μουσική 
παρουσιάζεται όπως αγαπήθηκε από αυτούς τους 
πολύ νέους ανθρώπους με πάθος, ποιότητα και 
απροσδόκητο «επαγγελματισμό».
 
Ταυτόχρονα, όντας ευαισθητοποιημένοι από την 
δύσκολη εποχή  στην οποία και αυτοί ζουν, και 
δίνοντας παράδειγμα προς μίμηση, προσφέρουν 
τα «έσοδα» από τη μουσική αυτή βραδιά σε 
ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Θα διασκεδάσετε σε ένα πάρτυ με Live (όπως 
τα παλιά),  θα ενισχύσετε  την προσπάθεια των 
συγκροτημάτων  για βελτίωση και εμμέσως θα 
ανακουφίσετε ανάγκες  συνανθρώπων μας.

Διοργάνωση : Εμμανουήλ Πραματευτάκης
                     ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ 
Είσοδος : Ελέυθερη με προσφορά τροφίμων 
μακράς διάρκειας

04 07
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

21.00

ROCK under  theClock



Για πρώτη φορά εφέτος διοργανώνεται Χορωδιακή 
Συνάντηση των Δημοτικών Χορωδιών Ηρακλείου 
και Χανίων. 

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε ξενοδοχείο στον 
Σταυρωμένο όπου επί ένα τριήμερο οι δύο χορωδίες 
θα συνεργαστούν σε ένα κοινό πρόγραμμα, θα 
επισκεφτούν τον Αρχ. Χώρο της Ελεύθερνας, το 
Μουσείο Ηρακλείου και στην πορεία θα δώσουν 
συναυλίες σε Χανιά (9/7), Ρέθυμνο (10/70) και 
Ηράκλειο (11/7).

Στα Χανιά, η Εφηβική Χορωδία του Δήμου Χανίων 
θα παρουσιάσει μία μικρή σκηνή από την οπερέτα  
«Σουγιούλ», η οποία θα παρουσιαστεί στο τέλος 
του έτους, ενώ η Νεανική Χορωδία Ηρακλείου έχει 
ένα μικτό πρόγραμμα κλασικής και σύγχρονης 
μουσικής.

Στην εκδήλωση  θα συμπράξει η Παιδική Χορωδία 
του Δήμου Χανίων.

Ο διευθυντής της Νεανικής Χορωδίας Ηρακλείου 
είναι ο Γιάννης Ιδομενέως, και  πιανίστας ο Νίκος 
Κοκκίνης. 

Τις χορωδίες των Χανίων διευθύνει ο Γιώργος 
Καλούτσης με τον πιανίστα Νίκο Περάκη.

Διοργάνωση : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ 
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

09 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Συνάντηση Χορωδιών 
Δήμου Χανίων και Δήμου Ηρακλείου

William Shakespeare
Ρωμαίος και Ιουλιέτα

Διοργάνωση : ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΕΝΝΑ
Είσοδος : 15 €
Παιδικό, Φοιτητικό, Άνεργοι, Ομαδικά : 10 €

07 07
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

21.15

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ παρουσιάζει μια σημαντική 
πολιτιστική συνεργασία φέρνοντας σε όλη 
την Ελλάδα τις θεατρικές παραστάσεις του 
βραβευμένου ηθοποιού και σκηνοθέτη Kenneth 
Branagh Theatre Company σε ζωντανή μετάδοση 
από το θέατρο Garrick στο West End (Λονδίνο).
Η επιτυχία του έχει ήδη ξεπεράσει τα γεωγραφικά 
όρια της Βρετανίας καθώς με το πρόγραμμα των Live 
δορυφορικών αναμεταδόσεων έχει καταφέρει οι 
παραστάσεις του να μεταδίδονται σε περισσότερες 
από 800 αίθουσες θεάτρων και κινηματογράφων 
σε πάνω από 30 χώρες παγκοσμίως. 
Φέρνοντας ξανά μαζί τους πρωταγωνιστές της 
περίφημης ταινίας «Σταχτοπούτα» Lily James και 
Richard Madden, οι Kenneth Branagh και Rob 
Ashford θα σκηνοθετήσουν το υπέροχο παραμύθι 
του Σαίξπηρ για έναν απαγορευμένο έρωτα. 
Η πλήρης διανομή περιλαμβάνει τους: 
Marisa Berenson (Λαίδη Καπουλέτου), Jack 
Colgrave Hirst (Μπενβόλιο), Tom Hanson (Πάρης), 
Matthew Hawksley (Αντώνιος), Derek Jacobi 
(Μερκούτιος), Lily James (Ιουλιέτα), Taylor James 
(Πρίγκιπας), Ansu Kabia (Τυβάλτος), Richard 
Madden (Ρωμαίος), Racheal Ofori (Υπηρέτης), 
Nikki Patel (Βαλτάσαρ), Chris Porter (Λόρδος 
Μοντέγος), Zoë Rainey (Λαίδη Μοντέγου), 
Michael Rouse (Λόρδος Καπουλέτος), Meera Syal 
(Παραμάνα), Sam Valentine (Πάτερ Λαυρέντιος) 
and Kathryn Wilder (Πέτα/Φαρμακοποιός).

Η παράσταση είναι στα Αγγλικά χωρίς υπότιτλους

Βιτσέντζου Κορνάρου
Ερωτόκριτος

Διοργάνωση : ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΡΛΗΣ
Είσοδος : 10 €

07 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Ένα από τα σημαντικότερα έργα της Κρητικής 
λογοτεχνίας, επιστρέφει στην πατρίδα του την 
Κρήτη, σε σκηνοθεσία Μενέλαου Τζαβέλλα, 
με πρωταγωνιστές την Νέλλη Γκίνη στον ρόλο 
της παραμάνας και τον Χάρη Σώζο στον ρόλο 
του Βιντσέντζου Κορνάρου. Με θέμα τον έρωτα 
ανάμεσα σε δύο νέους, τον Ερωτόκριτο (ή 
Ρωτόκριτο ή Ρώκριτο, κατά την Κρητική διάλεκτο) 
και την Αρετούσα, η ιστορία περιλαμβάνει θέματα 
τιμής, φιλίας, γενναιότητας, κουράγιου, πίστης… 
Την θεατρική προσαρμογή της παράστασης 
υπογράφουν οι επίσης κρητικής καταγωγής 
σκηνοθέτης Μενέλαος Τζαβέλλας και η Έφη 
Τζαβέλλα. Οι στίχοι του Κορνάρου επιλέχθηκαν 
από το πρωτογενές κείμενο του Κορνάρου χωρίς 
καμία αλλαγή στο κείμενο, ώστε να δημιουργηθεί 
μία παράσταση μιάμισης ώρας, στην κρητική 
διάλεκτο, επικεντρωμένη στην ερωτική ιστορία 
του έργου.

Σκηνοθεσία: Μενέλαος Τζαβέλλας
Βοηθός σκηνοθέτη: Όλγα Μουργελά
Σκηνικά: Νεοκλής Αράπογλου
Κοστούμια: Μάκης Καρράς 
Β. Παραγωγής: Ι. Μπαστάκη – Ε.Φιλιπποπούλου

Παίζουν: 
Νέλλη Γκίνη, Χάρης Σώζος, Στάθης Γκάτσης, 
Χριστίνα Γκιντώνη, Κωνσταντίνος Τζέμος, 
Ηλίας Νομικός.
Κρητικό Λούτο : Γιάννης Παναγακόπουλος



Ο Συρανό γίνεται υπό τη σκηνοθετική μαεστρία 
του Γιάννη Κακλέα ένα σκηνικό θέαμα με 40 
χαρακτήρες που ξεδιπλώνουν έρωτες και πάθη, 
σκαρώνουν ποιήματα και αστεία, τραγουδούν 
και πολεμούν μεταφέροντας μας από τις αίθουσες 
θεάτρου και τις μυρωμένες αυλές σπιτιών ως τα 
μοναστήρια καπουτσίνων και τα αιματοβαμμένα 
πεδία μαχών.

Σκηνοθεσία - δραμ.επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας
Μετάφραση: Λουϊζα Μητσάκου
Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης
Κοστούμια: Εύα Νάθενα
Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας
Χορογραφίες: Χρήστος Παπαδόπουλος
Επιμέλεια κίνησης: Αγγελική Τρομπούκη
Σπαθογραφίες: Κωνσταντίνος Μπουμπούκης
Βοηθός σκηνοθέτη: Νουρμάλα Ήστυ

ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ:
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Δήμητρα 
Ματσούκα, Γιώργος Παπαγεωργίου, Κώστας 
Μπερικόπουλος, Ιφιγένεια Αστεριάδη, Βαγγέλης 
Χατζηνικολάου, Στέλιος Ξανθουδάκης, Θάνος 
Κοντογιώργης, Αγγελική Τρομπούκη, Στράτος 
Τρογκάνης, Λάμπρος Κτεναβός, Θάνος Μπίρκος, 
Κωστής Μπούντας, Αλέξιος Φουσέκης  

Βιολί παίζει η Βασιλική Μαζαράκη

Διοργάνωση : SYRANO PRODUCTIONS 
Είσοδος : 16 €
Φοιτητικό, Ανέργων, άνω των 65 ετών: 13 €

12-13 07
21.30

Εντμόν Ροστάν
«Συρανό ντε Μπερζεράκ»

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

Σε μαγνητοσκοπημένη προβολή από τη 
Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, η φλογερή 
τραγωδία του Strauss για την αρχαία Ελληνίδα 
πριγκίπισσα σκηνοθετημένο από τον θρυλικό 
Patrice Chéreau, ο οποίος πέθανε το 2014 και δεν 
ευτύχησε να δει την παρουσίαση του έργου του. 
Το όραμά του όμως ενσαρκώνεται μέσα από την 
σοπράνο Nina Stemme, με τις απαράμιλλες μέχρι 
σήμερα ερμηνείες της στις ηρωίδες του Strauss και 
του Wagner. 

Η Nina Stemme ερμηνεύει την Ηλέκτρα την ηρωίδα 
που ορκίζεται να πάρει εκδίκηση για τον φόνο του 
πατέρα της, του Αγαμέμνονα. 

Η Waltraud Meier ερμηνεύει τις πρώτες της 
παραστάσεις στη ΜΕΤ ως Κλυταιμνήστρα, μητέρα 
της Ηλέκτρας και αντικείμενο της οργής της.
H Adrianne Pieczonka ως Χρυσόθεμις, αδερφή της 
Ηλέκτρας.
O Eric Owens στον ρόλο του Ορέστη, του εξόριστου 
αδερφού της. 
O Γερμανός τενόρος Burkhard Ulrich, στο 
ντεμπούτο του στη ΜΕΤ, στον ρόλο του 
διεφθαρμένου μονάρχη Αίγισθου. 

Διευθύνει ο παλιός συνεργάτης του Chéreau, 
Esa-Pekka Salonen

Διοργάνωση : HEAVEN LIVE
Είσοδος : 10 €

11 07
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

21.30

Richard Strauss
«Elektra»

Η σχολή χορού «ΕΝ ΧΟΡΩ» γιορτάζει τα 10 
χρόνια παρουσίας της και σας προσκαλεί σε μία 
φαντασμαγορική  παράσταση! Μία σκηνή, 130 
χορευτές, πολύχρωμα, μαγευτικά κοστούμια, 
καθηλωτική μουσική και δυναμικές  χορογραφίες 
σας περιμένουν για άλλη μια φορά σε  ένα 
χορευτικό πολιτισμικό πάρτυ ,από τη Λατινική 
Αμερική μέχρι  τα αραβικά κράτη και από 
την Ινδία μέχρι την Αφρική ,το οποίο θα σας 
συγκινήσει αλλά και θα σας ξεσηκώσει!

Υπεύθυνοι σχολής: 
Μαρία Λιονάκη, Γιώργος Παναγιωτίδης

Προπώληση εισιτηρίων 
στη σχολή χορού «ΕΝ ΧΟΡΩ».

Διοργάνωση : Σχολή χορού «ΕΝ ΧΟΡΩ»
Είσοδος : 6 €

11 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

WORLD DANCE PARTY



Η παράσταση διατηρεί το λόγο και τις εικόνες του 
βιβλίου αυτούσια, έτσι ώστε και αν ακόµα κάποιος 
δε γνωρίζει “Τα Ψηλά Βουνά”, φεύγοντας από την 
αίθουσα, αισθάνεται οτι έχει διαβάσει το βιβλίο.
Τα σκηνικά της παράστασης εµπλουτίζονται 
µε ψηφιακές προβολές υψηλής ανάλυσης από 
κινούµενα σχέδια (3D Animation), που βασίζονται 
στις αυθεντικές εικόνες του  βιβλίου όπως ακριβώς 
τις σχεδίασε ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου. Πρώτη 
φορά σε οικογενειακή παράσταση ψηφιακές 
προβολές κινούμενων σχέδιων συγχρονίζονται 
και αλληλεπιδρούν µε την κίνηση των ηθοποιών, 
συνθέτοντας ένα υπέροχο βουκολικό περιβάλλον, 
µε δάσος, άστρα και ουρανό.

Σκηνοθεσία: Μαυρογεωργίου Βασίλης
Πρωτότυπη Μουσική: Θωμάς Καραχάλιος
Σκηνικά & Κοστούµια: Ζαµάνης Κωνσταντίνος
Χορογραφία: Μαργαρίτης Δηµήτρης
Ψηφιακά Video: Τσιµούρης Νίκος
Κινούµενα Σχέδια: Σιγάλας Βαγγέλης

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Α. Σιωπίδου, Ν. Μαραθάς
Βοηθός Σκηνογράφου: Αγαθού Αναστασία
Εκπαιδευτική Σύµβουλος: Ειρήνη Ιακώβου
 
Παίζουν :  Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Μάνος 
Στεφανάκης, Θανάσης  Δόβρης, Γρηγόρης  
Ποιµενίδης,  Κλεοπάτρα  Μάρκου, Σωτήρης 
Μεντζέλος, Γιώργος Σύρµας, Παντελής 
Φλατσούσης, Γιώργος Φλωράτος

Διοργάνωση : ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ
Είσοδος : 10 €

15-16 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Ζαχαρία Παπαντωνίου
«Τα ψηλά βουνά»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, για μια ακόμη χρονιά 
τιμούμε το Μίκη μας.

Τιμούμε το μέγιστο μουσικό έργο του με μια 
μικρή επιλογή, αλλά όσο μικρή κι αν είναι, είναι 
ένα μεγαλείο ζωής δεμένο με τους μεγάλους μας 
ποιητές.

Τιμούμε τον άνθρωπο Μίκη, τον αγωνιστή και 
αγωνιστή της Δημοκρατίας, το «Φάρο» που μας 
οδηγούσε και μας οδηγεί.
 
Προλογίζει  ο Δημήτρης Νικολακάκης

Ερμηνεύουν : Βασίλης Λέκκας, 
Δέσποινα Δρακάκη, Τάσος Ψαλιδάκης, 
Βιργινία Ντοκάκη

Συμμετέχει Φωνητικό Σύνολο της τάξης 
τραγουδιού της Δέσποινας Δρακάκη

Κιθάρα : Στέλιος Καρύδας
Μπουζούκι : 
Μανώλης Γεωργοστάθης, Δημήτρης Ρέππας
Κοντραμπάσο : Δημήτρης Τσούρτος
Τύμπανα : Ηλίας Κοντούδης
Ενορχήστρωση - Δ/νση Ορχήστρας : 
Βασίλης Ντρουμπογιάννης 
Ήχος : Γιάννης Λύκος, Μανώλης Παπαδάκης
Φωτισμοί : Γιάννης Γιαννικάκης

Διοργάνωση : ΔΙΑΠΑΣΟΝ
Είσοδος : 7 €

14 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Μουσικό αφιέρωμα
91 χρόνια ΜΙΚΗΣ

Η Χανιώτισσα πιανίστα Κωνσταντίνα Βιδαλάκη 
και η ιρανο-αζερικής καταγωγής Cewil Sedaye-
Vatan γνωρίστηκαν στο Αννόβερο της Γερμανίας, 
όπου και οι δύο σπουδάζουν πιάνο στην Ανώτατη 
Μουσική Ακαδημία της πόλης. 

Οι δύο νεαρές πιανίστες από την αρχή της 
γνωριμίας τους ανακάλυψαν ότι τις συνδέει ένα 
κοινό πνεύμα μουσικής αντίληψης. 

Παίζουν μαζί πάνω από ένα χρόνο και σ’ αυτό το 
χρονικό διάστημα έχουν δώσει κοινές συναυλίες 
στη Γερμανία. 

Στις 17 Ιουλίου στις 20.00 στο ΚΑΜ θα 
πραγματοποιήσουν ρεσιτάλ πιάνου για 4 χέρια 
όπου και θα ερμηνεύσουν τα έργα: S. Rachmaninoff 
-6 Morceaux Op.11 και F. Schubert - Fantasie in f 
minor D 940. 

Το έργο του Rachmaninoff , αποτελείται από 6 
μέρη με διαφορετικό χαρακτήρα, εμπνευσμένα 
από ρωσικά παραδοσιακά τραγούδια. 
Η Φαντασία του Schubert, είναι ένα βαθυστόχαστο 
και πολύπλοκο έργο στο οποίο ο Schubert 
πραγματεύεται το βασικό του θέμα, αυτό της 
περιπλάνησης και της αναζήτησης. 

Η Φαντασία ήταν το έργο που ένωσε τις δύο 
καλλιτέχνιδες και ξεκίνησαν μαζί την πορεία τους 
στη μουσική.

Διοργάνωση : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ 
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

17 07
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

20.00

Ρεσιτάλ πιάνου για 4 χέρια



Η καινούργια παραγωγή του Κου-Κλο Θεάτρου 
Κρήτης!

Ύστερα από τις επιτυχημένες και αγαπημένες 
παραστάσεις του «Ψαροτρομάρα» και τους 
«Δροσουλίτες» έρχεται η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη! 

Ο Τρυγαίος, ένας φτωχός αμπελουργός, 
ονειρεύεται να ξαναφέρει την Ειρήνη στους 
ανθρώπους. Παίρνει την θαρραλέα απόφαση, 
να πετάξει στον Όλυμπο, εκεί, όπου την έχει 
φυλακίσει ο θεός Πόλεμος. 
Με την πονηριά και την εξυπνάδα του, μαζί με την 
βοήθεια των παιδιών, θα φέρει ξανά την Ειρήνη 
στον κόσμο.

Ένα κουκλοθέατρο διαφορετικό. Με την τεχνική 
του Black Light και μεγάλες κούκλες. 

Ένα έργο για όλη την οικογένεια.
Για ηλικίες από 2 έως 92 χρονών.

Διασκευή: 
Ηλίας Αναγνωστάκης, Ανδρέας Μόσχος

Παίζουν: 
Αναγνωστάκης Γιώργος 
Ειρήνη Σταυρουλάκη
Φραγκιαδούλης Αλέξανδρος

Διοργάνωση : ΚΟΥ-ΚΛΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ
Είσοδος : 7 €
Άνεργοι, ΑΜΕΑ : 5 €

18 07
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

21.00

Αριστοφάνη
Ειρήνη

Nατάσσα Μποφίλιου
ΒΑΒΕΛ

Διοργάνωση : PROSPERO
Είσοδος : Α’ ζώνη : 13 € 
               Β’ ζώνη : 15 €

18 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Μια παράσταση του Θέμη Καραμουρατίδη και του 
Γεράσιμου Ευαγγελάτου. 
Ύστερα από τις sold out παραστάσεις του χειμώνα 
η Νατάσσα Μποφίλιου, παρουσιάζει την ξεχωριστή 
ΒΑΒΕΛ στα Χανιά. Ολοκαίνουρια τραγούδια και 
όλες οι μεγάλες της επιτυχίες σε ένα πρόγραμμα 
που έκλεψε καθολικά τις εντυπώσεις κοινού και 
κριτικών την σεζόν που μας πέρασε.

Μουσικοί:
Θέμης Καραμουρατίδης (πιάνο, ενορχηστρώσεις) 
Άρης Ζέρβας (τσέλο, βοηθός ενορχηστρωτή) 
Γιάννης Δημητριάδης (πλήκτρα, ακορντεόν)
Γιώργος Μπουλντής (μπάσο ηλεκτρικό,κοντραμπάσο)
Μανώλης Γιαννίκιος (τύμπανα)
Περικλής Αλιώπης (τρομπέτα)
Γιώργος Κάστανος (κλαρινέτο-σαξόφωνο)
Nίκο Μέρμηγκας (λαούτο, λάφτα, μπουζούκι, μαντολίνο)

Επιμέλεια προγράμματος Γεράσιμος Ευαγγελάτος
Ενορχηστρώσεις Θέμης Καραμουρατίδης
Σκηνοθετική Επιμέλεια Άγγελος Τριανταφύλλου
Βοηθός Ενορχηστρωτή Άρης Ζέρβας
Ακουστικός σχεδιασμός Γ. Παξεβάνης, Β. Μιχαηλίδης 
Σχεδιασμός & Εκτέλεση φωτισμών Α. Προδρόμου
Ηχολήπτες Γ. Παξεβάνης & Α. Ζαχόπουλος

Σχεδιασμός Video Χρήστος Γκίνης
Artwork Κωνσταντίνος Γεωργαντάς
Φωτογραφίες Δημήτρης Σκούλος

Αισχύλου
Ορέστεια

Διοργάνωση : Γ. Λυκιαρδόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ
Είσοδος : 17 €
Φοιτητικό – Μαθητικό, Ανέργων : 12 €

19 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.15

Μια σφιχτή ομάδα 12 εκλεκτών ηθοποιών 
μοιράζεται όλους τους ρόλους της τριλογίας του 
Αισχύλου ΟΡΕΣΤΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένου του 
Χορού, και στα τρία έργα. Με τα ελάχιστα δυνατά 
σκηνικά μέσα αλλά με όλες τις δυναμικές της 
ατομικής, οικογενειακής, πολιτικής και κοινωνικής 
βίας, αφηγούνται τον κύκλο αίματος μιας 
οικογένειας ως τον ιστορικό κύκλο ενός έθνους 
που πρέπει να θυσιάσει τα παιδιά του προκειμένου 
να ξαναγεννηθεί. Όμως η αναγέννηση που 
βασίζεται σε πολιτικοκοινωνικά οράματα χωρίς την 
γονιμοποιητική ευλογία της οικογενειακής αγάπης 
δεν φέρνει απαραίτητα την λύτρωση.

Μετάφραση: Δημήτρης Δημητριάδης
Διασκευή, Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς 
Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη
Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος
Κίνηση: Σταυρούλα Σιάμου
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος
Βοηθοί σκηνοθέτη: Σ. Λιούλιου, Ν. Φιλόσογλου
Βοηθός σκηνογράφου: Θάλεια Μέλισσα

Ηθοποιοί :
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Καριοφυλλιά 
Καραμπέτη, Νίκος Κουρής, Στεφανία Γουλιώτη, 
Νίκος Ψαρράς, Άλκηστις Πουλοπούλου, 
Δημήτρης Παπανικολάου, Ιερώνυμος 
Καλετσάνος, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Σύρμω 
Κεκέ, Χριστίνα Μαξούρη, Πολύδωρος Βογιατζής



Η Αναπαράσταση της Δίκης του Σωκράτη
στην Αρχαία γλώσσα, με ελληνικούς & αγγλικούς  
υπέρτιτλους.

Η παράσταση του πολυβραβευμένου Δήμου 
Αβδελιώδη,που καθήλωσε χιλιάδες θεατές και έγινε 
παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός αναδεικνύοντας 
την αρχαία ελληνική γλώσσα, σε ζωντανή, 
οικεία και φυσική γλώσσα, για πρώτη φορά 
ύστερα από 2500 χιλιάδες χρόνια. Η αυθεντική 
αυτή Αναπαράσταση της πιο συγκλονιστικής 
δίκης στην ιστορία του πολιτισμού, κάνουν την 
παρακολούθηση της για τους θεατές, μια μοναδική 
βιωματική εμπειρία, έχοντας την αίσθηση ότι ζουν 
μέσα στην πραγματική ατμόσφαιρα εκείνης της 
μέρας της δίκης, κι όπου ο Σωκράτης και ο Μέλητος 
ενσαρκώνονται μπροστά τους ζωντανά. 

Διδασκαλία Ερμηνείας Αρχαίου Κειμένου,
Σκηνικός χώρος, Σκηνοθεσία, Μετάφραση : 
Δήμος Αβδελιώδης, 
Μακέτες, Κοστούμια : Αριστείδης Πατσόγλου
Σκηνογραφικός σχεδιασμός κλεψύδρας : 
Μουσείο Αρχαίας Τεχνολογίας Κώστας Κοτσανάς 
Μεταγραφή στην Αγγλική γλώσσα - Επιμέλεια 
υποτιτλισμού: Αμαλία Κοντογιάννη

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Βασίλης Καραμπούλας 
ΜΕΛΗΤΟΣ : Γιάννης Κολόϊ

Διοργάνωση : ΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Είσοδος : 15 €
Φοιτητικό, Ανέργων : 12 €

20 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Πλάτωνα
Απολογία Σωκράτη

Ήταν  ένα  θεατρικό  έργο του Μπωμαρσαί  που 
έγινε πασίγνωστο  όταν ο Τζοακίνο Ροσσίνι-
σπουδαίος - Ιταλός  συνθέτης –το διάλεξε για να το  
κάνει ΟΠΕΡΑ. Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ δεν είναι 
παραμύθι. Είναι όμως ένα έργο που περιέχει όλα 
τα υλικά μιας  συνταγής για ένα τέλειο Μουσικό 
Παραμύθι. Έχει μαγεία και  ρεαλισμό, χιούμορ  και 
μια πολύ  ενδιαφέρουσα  υπόθεση. Η ιδέα  μου  
ήταν  να μετατραπεί η όπερα  σε ένα θεατρικό 
έργο   για παιδιά  με τραγούδια  βγαλμένα από 
τις όμορφες μελωδίες του Ροσσίνι, έτσι ώστε να 
προσφερθούν στα παιδιά  ακούσματα κλασσικής 
μουσικής. Όλα αυτά ενώνονται  μεταξύ τους με 
αφήγηση, θεατρικούς  διαλόγους, σκηνικά που 
χορεύουν  και πολύχρωμα κοστούμια με  άρωμα 
εποχής, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον  των 
παιδιών.

Κείμενο - Σκηνοθεσία:  Κάρμεν Ρουγγέρη
Σκηνικά-Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή
Κίνηση-χορογραφίες-φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας
Διασκευή-Ενορχήστρωση: Α.Βλαχόπουλος, Ρ. Κόλα
Στίχοι & επιλογή μελωδιών:  Ανδρέας Κουλουμπής
Διδασκαλία Τραγουδιών:  Ανδρέας Κουλουμπής

Παίζουν
Αντώνης Βαρθαλίτης, Κατερίνα Γεωργάκη, 
Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Γιάννης Νικολάου, 
Αντώνης Παπαδάκης, Νίκος Σταυρακούδης, 
Παναγιώτα Τσίτσου, Άγγελος Χονδρογιάννης

Διοργάνωση : ΒΙΚΤΩΡ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
Είσοδος : 10 €

21-22 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Ο Κουρέας της Σεβίλλης

Εννέα χρόνια τώρα ο Caveman έχει αποκτήσει 
φανατικούς οπαδούς. Στην Ελλάδα τον έχουν 
παρακολουθήσει περισσότεροι από 270.000 θεατές 
ενώ σε ολόκληρο τον κόσμο πάνω από 15.000.000 
θεατές.  

Στον ρόλο του Caveman, o Θανάσης 
Βισκαδουράκης ένας από τους πιο ταλαντούχους 
και ελπιδοφόρους κωμικούς της νεώτερης γενιάς.
 
Όλοι μέσα μας κρύβουμε έναν Caveman και αυτός 
είναι ο λόγος της απόλυτης ταύτισης με τον ήρωα. 
Μέσα από τα δικά του μάτια συνειδητοποιήσαμε 
αυτά που ήταν μπροστά στα δικά μας μάτια...

Ο Caveman είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του 
εαυτού μας και για αυτό ήρθε για να μείνει...  
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ :
Μετάφραση : Ερατώ Τάττη
Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόμου
Διασκευή : Αναστασία Παπαστάθη
Σκηνικά – κοστούμια : Ειρήνη Παγώνη
Βοηθός σκηνοθέτη : Γιώργος Παπανδρέου
Παραγωγή : Θέατρο Coronet & Mogul Theater

Στο  ρόλο του  Caveman ο 
Θανάσης Βισκαδουράκης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες με το διάλειμμα

Διοργάνωση : Χ.ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Είσοδος : 15 €
Φοιτητικό, Ανέργων, Άνω των 65 : 12 €
Προπώληση : 10 €

23 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Rob Becker
Caveman



Το Πολυφωνικό Σύνολο Χανίων «ΑΠΟΛΛΩΝ» 
ιδρύθηκε το έτος 2012, με την 116/2012 απόφαση 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων, έχει έδρα 
τα Χανιά και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Το ΔΣ είναι πενταμελές και πρόεδρος είναι ο 
δικηγόρος των Χανίων Παύλος Σειραδάκης.

Υπεύθυνος για τη διδασκαλία των τραγουδιών, την 
επιλογή αυτών και την παρουσίαση της χορωδίας 
σε συναυλίες προς το κοινό είναι ο Παύλος 
Μπαϊλάκης, ένας από τους κορυφαίους μουσικούς 
της χώρας μας. 

Οι μέχρι τώρα εμφανίσεις μας έχουν αποδείξει ότι 
μπορεί να είμαστε χορωδοί ερασιτέχνες, η αγάπη 
μας όμως για το καλό για το ποιοτικό τραγούδι μας 
έχει καθιερώσει στο κοινό των Χανίων. 

Όλα τα τραγούδια μας τα καλύπτουμε με τέσσερις 
Φωνές πρώτοι, δεύτεροι βαρύτονοι και μπάσοι με τη 
συνοδεία οργάνων. Τη φετινή χρονιά αφιερώνουμε 
τη συναυλία στον Σταύρο Κουγιουμτζή. 

Επειδή η αγάπη σας μας δίνει δύναμη και χαρά 
θα σας περιμένουμε να μοιραστείτε μαζί μας μια 
ξεχωριστή μουσική βραδιά.

Διοργάνωση : ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ “ΑΠΟΛΛΩΝ”
Είσοδος : 5 €

25 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Αφιέρωμα στο
Σταύρο Κουγιουμτζή

Χορούς απ´ όλη την Ελλάδα στην πιο γνήσια 
μορφή και ιστορικότητά  τους, θα παρουσιάσουν 
οι χορευτές του Λαογραφικού Ομίλου Χανίων σε 
μια δίωρη μουσικοχορευτική παράσταση. 

Συνοδοιπόροι σ´ αυτό το ταξίδι: 

η  Μαντολινάτα Χανίων σε τραγούδια του 
κρασιού και της παρέας, η οποία θα δώσει το 
έναυσμα στους χορευτές για ν´ ανοίξουν τον 
κύκλο του χορού, 

και το μουσικό συγκρότημα «Απ´ άκρη σ´ 
άκρη», το οποίο θα συνοδεύσει τους χορευτές σε 
χορούς Θεσσαλίας, Ηπείρου και Θράκης. 

Οι Κρητικοί και νησιωτικοί χοροί θα αποδοθούν 
απο τοπικά μουσικά συγκροτήματα. 

Διοργάνωση : ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
                     ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ 
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

24 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Όλη η Ελλάδα χορός και τραγούδι

Ο Λαογραφικός  Όμιλος  Χανίων τιμώντας την 
ιστορία  της  Κρήτης  επιχειρεί  να  φωτίσει το έργο 
των προγόνων μας και να παντρέψει το χθες με 
το σήμερα.

Μέσα από μια σπονδυλωτή παράσταση που 
ταξιδεύει μέσα στο χρόνο από  την  Τουρκοκρατία
μέχρι  τη  σύγχρονη  εποχή   ξεδιπλώνονται   
ιστορίες   καθημερινών  ανθρώπων  γεμάτες  με τα 
ήθη και τα έθιμα του κρητικού πολιτισμού. 

Προσωπικότητες  που  επηρέασαν  την  ιστορία  
και  τον  πολιτισμό  του  νησιού  μας, όπως 
αυτή  του  Ελευθέριου Βενιζέλου και  του Νίκου  
Καζαντζάκη,  παίρνουν ζωή  μέσα  από   νέα παιδιά 
που σκοπό έχουν να φωτίσουν την ορμή τους και 
να συνεχίσουν το έργο τους. 

Ο πόλεμος , η φιλία,  ο έρωτας , το θαύμα της ζωής 
και του θανάτου, όλα τα μυστήρια  για  τα οποία ο 
άνθρωπος  αναζητά  απαντήσεις ανά  τους  αιώνες  
μέσα  από  μια  μουσικοθεατρική παράσταση με 
αγάπη για το νησί μας και τους ήρωές του.
 
Μια παράσταση φτιαγμένη από  τραγούδια, χορούς 
και μαντινάδες της Κρήτης,μια παράσταση για τη 
λεβεντιά και την ομορφιά των  Κρητών.

Σκηνοθεσία παράστασης: Χριστίνα Ροκαδάκη

Διοργάνωση : ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
                     ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ 
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ, Προσφορά τροφίμων για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων

25 07
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

21.00

Ένα ταξίδι στην Κρήτη του χθες
μια παράσταση καμωμένη από μνήμες και ονείρατα



Ο Καραγκιόζης και η Πειρατική Γαλέρα

Διοργάνωση : Σκιές και Γέλια
Είσοδος : 6 €

26 07
Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας

21.00

Ο Θίασος Σκιές και Γέλια παρουσιάζει την 
παράσταση “Ο Καραγκιόζης και η Πειρατική 
Γαλέρα”. 

Μια μοναδική περιπέτεια η οποία είναι δημιουργία 
του καραγιοζοπαίχτη Μιχάλη Θεοδωρόπουλου 
βασισμένη πάντα στο Παραδοσιακό Θέατρο Σκιών 
και στο απαράμιλλο χιούμορ του ξυπόλυτου ήρωά 
μας. 

Στην ιστορία μας ο Καραγκιόζης εργάζεται ως 
υπηρέτης στο σπίτι ενός μεγάλου και πλούσιου 
εμπόρου ο οποίος είχε παλιούς ανοιχτούς 
λογαρισμούς με πειρατές. 

Ενα βράδυ δέχεται επίθεση στο σπίτι του και ο 
Καραγκιόζης προσπαθώντας να τον υπερασπιστεί 
καταλήγει αιχμάλωτος και μπλέκει σε περιπέτειες... 
που θα έχουν ένα απίστευτο τέλος!!!

Τα «Κόκκινα Φανάρια», δεν είναι από τα έργα 
που βλέπει κανείς κάθε μέρα. Χρησιμοποιεί ένα 
συνηθισμένο αλλά και άγνωστο ψυχολογικό 
θέμα της σύγχρονης ζωής, που ο κόσμος το 
αντιμετωπίζει ανάλογα με την αντίληψή του: Τους 
κακόφημους οίκους και τις «γυναίκες ελευθερίων 
ηθών», που ζουν και αναπνέουν μέσα σε μια 
ατμόσφαιρα φαινομενικά χωρίς ηθική, χωρίς 
ελπίδα λυτρώσεως, αλλά που κάτω απ’ την 
μάσκα της παντοτινής χαράς, που τους χάρισε η 
ανάγκη του «επαγγέλματος», κρύβουν αντιδράσεις 
ανθρώπινες, συγκινητικές. Το έργο, βασικά, δεν 
έχει μύθο. Δεν έχει δηλαδή «κυκλική ιστορία», με 
αρχή, τέλος, επεισόδια και πλοκή. Η ιστορία των 
«Κόκκινων Φαναριών» αρχίζει απ’ το τέλος και το 
τέλος τους είναι μια καινούρια αρχή.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σκηνοθεσία: Αθανασόπουλος Νάσος
Φωτογραφία, Αφίσα: Παπαδημητρίου Ξένια
Σκηνικά: Μ. Κατιέ – Ε. Καντανολέων – Α. Μπουζάκης 
Τραγούδι: Κοκοτσάκη Ελευθερία
Κιθάρα: Καπνισάκη Αθηνά
Μακιγιάζ: Βεριβάκη Χριστίνα
Διανομή: Αθανασοπούλου Έλενα, Βολάνη 
Χρύσα, Κανιτσάκη Γιούλα, Καπνισάκη Αθηνά, 
Καραβασιλειάδη Ντένια, Κοκοτσάκη Ελευθερία, 
Κυριακοπούλου Εμμανουέλα, Βερονίκης Κώστας, 
Βορνιωτάκης Γιώργος, Καντανολέων Ευτύχης, 
Μπουζάκης Απόστολος, Νικολακάκης Δημήτρης, 
Ξανθουδάκης Νεκτάριος, Πατεράκης Γιάννης

Διοργάνωση : Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Χανίων
Είσοδος : 10 €
Προπώληση, Μαθ., Φοιτ., Οπλιτ, Άνω των 65, 
ΑΜΕΑ, Τριτ., Πολυτ., : 7 € 

26 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.15

Αλέκου Γαλανού
Τα κόκκινα φανάρια

Ένα ταξίδι με το Σταύρο Ξαρχάκο και την υπέροχη 
μουσική του.
Ένα έργο μισού αιώνα περίπου, που μας συνόδευσε, 
μας έδωσε ψυχική ανάταση, δυνάμεις για αγώνες 
σε μια Ελλάδα που μαχόταν για την κοινωνική της 
δικαιοσύνη, αποκατάσταση και ελευθερία.
Θα αναπολήσουμε τους έρωτες, τις πορείες της 
ζωής μας, θα ζωντανέψουν χιλιάδες μικρές και 
μεγάλες ξεχασμένες εικόνες.
Θα συγκινηθούμε σιγοτραγουδώντας τις μελωδίες 
του, δεμένες τόσο όμορφα από τους μεγάλους μας 
ποιητές και στιχουργούς.

Προλογίζει ο Δημήτρης Νικολακάκης

Ερμηνεύουν : Βασίλης Λέκκας, 
Δέσποινα Δρακάκη, Τάσος Ψαλιδάκης, 
Βιργινία Ντοκάκη

Μουσικοί :

Κιθάρα : Στέλιος Καρύδας
Μπουζούκι : 
Μανώλης Γεωργοστάθης, Δημήτρης Ρέππας
Κοντραμπάσο : Δημήτρης Τσούρτος
Τύμπανα : Ηλίας Κοντούδης
Δ/νση Ορχήστρας : Βασίλης Ντρουμπογιάννης
Ενορχήστρωση : Φαίδων Λιονουδάκης
Ήχος : Γιάννης Λύκος, Μανώλης Παπαδάκης
Φωτισμοί : Γιάννης Γιαννικάκης

Διοργάνωση : ΔΙΑΠΑΣΟΝ
Είσοδος : 7 €

27 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Μουσικό αφιέρωμα
Σταύρος Ξαρχάκος



Μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια που 
έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης πάνω σε ποιήματα 
του Γιάννη Θεοδωράκη. 

Η δημιουργική αποτύπωση μιας ιδιαίτερης 
σχέσης…

Ερμηνεία Τραγουδιών : 
Ερωφίλη, Κώστας Θωμαΐδης, Ελισάβετ Βερούλη

Πιάνο – Ενορχηστρώσεις  : 
Γιώργος Σαλτάρης

Διοργάνωση : Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων 
Μίκη Θεοδωράκη, Δήμος Χανίων, Περιφερειακή 
Ενότητα Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

30 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2016
Όταν ο Μίκης συνάντησε τον Γιάννη…

Στη σύγχρονη κοινωνία, όπου το χρήμα αποτελεί 
πλέον το θεμέλιο ολόκληρου του συστήματος 
αξιών, η συγκεκριμένη παράσταση επικεντρώνει 
την ερμηνεία αυτής της Αριστοφανικής κωμωδίας, 
σ’ ένα γεγονός που σχεδόν τις περισσότερες 
παραβλέπεται: στο ότι ο ποιητής στο τέλος του 
έργου εγκαθιστά το Θεό Πλούτο στο ίδιο το κράτος, 
δίδοντας έτσι στους πολίτες τη δυνατότητα, απ’ 
τη στιγμή που όλα τα αναγκαία αγαθά θα είναι 
δημόσια, να αναζητήσουν τον πραγματικό πλούτο 
στις ιδέες και στις αξίες, που ίσως έχουν ξεχάσει.

Μετάφραση:  Κ.Χ. Μύρης
Σκηνοθεσία - διασκευή: Γιώργος Κιμούλης
Σκηνικά: Γιώργος Πάτσας
Κοστούμια:  Σοφία Νικολαΐδη
Μουσική:  Γιώργος Ανδρέου
Στίχοι:  Ισαάκ Σούσης
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος
Χορογραφίες: Ε. Νίνου & Θ. Γιαννακόπουλος
Μουσική διδασκαλία: Παναγιώτης Τσεβάς
Δημόσιες σχέσεις: Μαρένα Καδιγιαννοπούλου

παίζουν:
Γιώργος Κιμούλης (Πλούτος & Πενία), Γιάννης 
Μπέζος (Χρεμύλος), Πέτρος Φιλιππίδης (Καρίων), 
Τάσος Γιαννόπουλος (Βλεψίδημος, Δίκαιος, Γριά, 
Ερμής), Αλμπέρτο Φάις (Συκοφάντης & Ιερέας) 

12μελής χορός ηθοποιών και μουσικών

Διοργάνωση : ΜΑΡΚΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ
Είσοδος : 20 €
Παιδ., Φοιτ., Ανέργων, Πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ : 15 €

28-29 07
21.30

Αριστοφάνη
Πλούτος

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

Ο Στέφανος Κορκολής σε έργα Μίκη Θεοδωράκη. 

Ερμηνεία τραγουδιών: Σοφία Μανουσάκη. 

Θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρώτη το 
Μαουτχάουζεν, σε μεταγραφή για πιάνο-φωνή 
του Στέφανου Κορκολή, με την έγκριση και την 
επιμέλεια του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη.

Τα έσοδα θα διατεθούν 
για την Ενίσχυση του ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Διοργάνωση : Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων 
Μίκη Θεοδωράκη, Δήμος Χανίων, Περιφερειακή 
Ενότητα Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Είσοδος : 10 €

31 07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2016
Συνάντηση



Piotr Ilyich Tchaikovsky 
Λίμνη των Κύκνων

Διοργάνωση : SWAN LAKE TOUR
Είσοδος : 20 €
Παιδ.,Φοιτ., Ανέργων, Πολυτέκνων, ΑΜΕΑ : 15 €

01-02 08
21.15

Μετά από τις sold out παραστάσεις στο Δημοτικό 
Θέατρο Πειραιά, το διασημότερο μπαλέτο όλων 
των εποχών, το αριστούργημα του Πιοτρ Ίλιτς 
Τσαϊκόφσκι, η Λίμνη των Κύκνων του φημισμένου 
«Russian Ballet Theater», φιλοξενείται για λίγες 
παραστάσεις σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας.  
Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε το 
βραβευμένο και διάσημο «Russian Ballet Theater», 
μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του 
κλασικού χορού της Μόσχας.

Η Λίμνη των Κύκνων, η πιο συγκινητική ιστορία 
αγάπης του κλασικού χορού,  είναι το μπαλέτο, το 
οποίο διαχρονικά συναρπάζει και γοητεύει το κοινό 
(παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 4 Μαρτίου 
του 1877 στο θέατρο Μπολσόι και έκτοτε δεν έχει 
σταματήσει να συναρπάζει τον κόσμο). 

Την ίδια στιγμή αποτελεί την υπέρτατη πρόκληση 
στην καριέρα των χορευτών, αφού οι δεξιοτεχνικές 
ικανότητες και ο λυρισμός που απαιτούνται για την 
ολοκληρωμένη ερμηνεία του, είναι σχεδόν πέρα 
από τα ανθρώπινα όρια.  

Παράλληλα, πρόκειται για ένα αυτόνομο μουσικό 
έργο μεγάλων ερμηνευτικών απαιτήσεων, με 
αγαπημένες μελωδίες που αιχμαλωτίζουν και 
σαγηνεύουν τις αισθήσεις.

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

Η παιδική σκηνή του Χρήστου Τριπόδη  
παρουσιάζει , το αριστούργημα του Όσκαρ Ουάιλντ 
, «Ο ευτυχισμένος Πρίγκιπας» σε μια ολοκαίνουρια 
διασκευή και σκηνοθεσία της Τζόης Εΰείδη. 
Ένας πρίγκιπας και ένα χελιδόνι. Ο πρίγκιπας 
στέκεται σε ένα βάθρο σε μια πλατεία και όλοι τον 
καμαρώνουν γιατί είναι σκεπασμένος με χρυσό 
και πολύτιμους λίθους. Είναι ο «ευτυχισμένος 
πρίγκιπας» λένε όλοι, αλλά είναι πράγματι έτσι; 
Πόσο μπορεί να συνδεθεί ένα χρυσό άγαλμα με ένα 
χελιδόνι που ετοιμάζεται να πετάξει στην Αίγυπτο 
για να ξεχειμωνιάσει; Τι μπορεί να συνδυάσει 
δύο τελείως ανόμοια πλάσματα; Τι ρόλο παίζει 
ο περίγυρος μια απελπισμένης, φτωχής και 
δίχως όνειρα πόλης; Το παραμύθι αυτό είναι ένα 
ύμνος στη ζωή, στη φιλία και στη φιλανθρωπία.. 
Άλλωστε «το να ζεις είναι το πιο σπάνιο πράγμα 
στον κόσμο.. Οι περισσότεροι άνθρωποι απλά 
υπάρχουν», όπως είπε ο Oscar Wilde.
                                                                        
Διασκευή Σκηνοθεσία : Τζόης Εΰείδη
Μουσική : Μαρία Ρεμπούτσικα
Κουστούμια: Ελένη Ψύρρα
Σηνικά: Χρήστος Καπνίσης
Καλλιτεχνική επιμέλεια : Τριπόδης Χρήστος        
                                                                                                                
Παίζουν : 
Χρήστος Τριπόδης, Δημήτρης Ζωγραφάκης, 
Γιώργος Γεροντιδάκης, Ειρήνη Ψυχράμη, Μαρία 
Θωμά, Μαρία Καρακίτσου, Παναγιώτης Καρμάτης

Διοργάνωση : ΜΕΘΕΞΙΣ
Είσοδος : 8 €
Προπώληση : 7 €

01 08
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

21.00

Όσκαρ Ουάιλντ 
Ο ευτυχισμένος Πρίγκιπας

Το εμβληματικό έργο της Άλκης Ζέη , που 
αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους,  σε μία 
εξόχως προσεγμένη,  άρτια καλλιτεχνικά και 
αισθητικά παράσταση, αντάξια του κλασικού 
πλέον μυθιστορήματος, με 11 καταξιωμένους και 
ταλαντούχους  ηθοποιούς  και  συντελεστές, με 
προβολές 3D και Video art, που συνθέτουν ένα 
ονειρικό σκηνικό, μας μεταφέρουν  στο Λαμαγάρι,  
στο ‘’σκηνικό’’ των παιδικών χρόνων της Άλκης 
Ζέη και κυρίως  στα συναισθήματα, την ψυχή 
και την αθωότητα των δυο μικρών κοριτσιών, 
της Μέλιας και της Μυρτώς, χαρτογραφώντας το 
καλοκαίρι  του 1936.
Θεατρική διασκευή/σκηνοθεσία  :  
Ανδρομάχη Χρυσομάλη
Σκηνικά- Κοστούμια  :  Γιάννης Μετζικώφ
Προβολές 3D και Video Art  :  
Σπύρος Ρασιδάκης, Αλέξανδρος Τσερέπας
Μουσική  :  Μιχάλης Αβραμίδης
Φωτισμοί  :  Κατερίνα Μαραγκουδάκη
Επιμέλεια κίνησης : Κική Μπάκα
Βοηθός Σκηνοθέτη  :  Α΄ Θοδωρής Ντουρντουρέκας,   
                              Β΄ Ελεάννα Φινοκαλιώτη

Παίζουν οι ηθοποιοί : Γιάννης Καρατζογιάννης,  
Αριέττα Μουτούση,  Δημήτρης Μαύρος,  Βίκυ 
Μαραγκάκη,  Αλέξανδρος Βάρθης,  Αγγελική 
Πασπαλιάρη,  Αρετή Τίλη, Χριστίνα Πάγκαλη, 
Ελεάννα Φινοκαλιώτη, Πανάγος Ιωακείμ, 
Γιώργος Βουβάκης.

Διοργάνωση : ΜΕΘΕΞΙΣ 2010
Είσοδος : 12 €
Παιδικό : 10 €
Ανέργων : 8 €

03 08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Άλκης Ζέη
Το καπλάνι της βιτρίνας



ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»
«1980 – 2016»  36 ΧΡΟΝΙΑ
Ο Χορευτικός Όμιλος Χανίων “Ο Ψηλορείτης” σας 
προσκαλεί στο 16ο “Πολιτιστικό Αντάμωμα” σε μία 
Γιορτή Χαράς και Πολιτισμού.
Η ανάπτυξη του πολιτισμού, η διατήρηση της 
παράδοσης και πνευματικής μας κληρονομιάς, 
αλλά και η συνεργασία με άλλους λαούς, 
αποτελούν βασικούς στόχους της εκδήλωσης 
αυτής. Μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε τα 
ήθη και τα έθιμα άλλων λαών και να  καμαρώσουμε 
τις νέες και τους νέους που κρατούν ζωντανές 
τις παραδόσεις, δυναμώνοντας τις ρίζες του 
πολιτισμού, την φιλία και την ειρήνη των λαών.

Φέτος, θα φιλοξενήσουμε συγκροτήματα από την 
μακρινή Κολομβία και την Ελλάδα. 
Οι χορευτικές ομάδες του “Ψηλορείτη” θα 
παρουσιάσουν κρητικούς παραδοσιακούς χορούς 
και χορούς απ’ όλη την Ελλάδα.

Ο Χ.Ο.Χ. “Ο Ψηλορείτης” μέσα στα 36 χρόνια 
της πορείας του έχει προσφέρει στα πολιτιστικά 
δρώμενα του τόπου μας, έχει ταξιδέψει σ’ όλη την 
Ελλάδα και το εξωτερικό (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, 
Αμερική) με μικρούς και μεγάλους χορευτές με 
πολλές διακρίσεις και βραβεία σε Διεθνή Φεστιβάλ.
Είναι μέλος του Ελληνικού Εθνικού τμήματος C I 
O F F, και μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Λαϊκής 
Τέχνης I.O.V. της UNESCO. 

Διοργάνωση : Χ. Ο. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»
                     ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ 
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

06 08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
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Πολιτιστικό Αντάμωμα 2016

Τι συμβαίνει όταν ο Μάνος, ο Πάνος, η  Άνια 
(Τάνια), η  Άνια (Μάνια), η  Βάνια και η Μαρίνα 
βρίσκονται στη Φολέγανδρο;
Ο Μάνος (Αντώνης Κρόμπας) ετοιμάζει ένα ερωτικό 
διήμερο με την ερωμένη του την Άνια (Τάνια) 
(Σοφία Μανωλάκου) και εχει βάλει στο κόλπο και 
τον κουμπάρο του τον Πάνο (Νίκος Μουτσινάς).
Όταν η γυναίκα του Μάνου, η Μαρίνα (Βασιλική 
Ανδρίτσου) αποφασίζει να μείνει,τα σχέδια του 
παίρνουν άλλη τροπή.
Μέσα σε όλα έρχεται και μια ανυποψίαστη 
μαγείρισσα (Πηνελόπη Αναστασοπούλου) και η 
κολλητή της Τάνιας, η Βάνια (Ματίνα Νικολάου)...
ποιος είναι ποιος είναι μια μεγαααααααλη ιστορία!

Η θεότρελη, ανατρεπτική, ξεκαρδιστική κωμωδία 
της χρονιάς “Κόκο...Μπλόκο” έρχεται να ταράξει 
τα ήσυχα βράδια του καλοκαιριού σας!

Πρωταγωνιστούν
Νίκος Μουτσινάς, Βασιλική Ανδρίτσου, 
Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Αντώνης Κρόμπας, 
Σοφία Μανωλάκου, Ματίνα Νικολάου

Μετάφραση - Απόδοση - Σκηνοθεσία : 
Νίκος Μουτσινάς

(βασισμένο στην Γαλλική κωμωδία του 
Μαρκ Καμολετί “Pyjama pour six”)                      

Διοργάνωση : ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Είσοδος : 15 €
ΑΜΕΑ, Άνεργοι, Φοιτητές : 12 €

04 08
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Κόκο...Μπλόκο

Έντεχνη κρητική συναυλία με το συγκρότημα 
του Τζουγανάκη Μιχάλη με σκοπό αφενός την 
οικονομική ενίσχυση του συλλόγου μας και 
αφετέρου θέλουμε να συμβάλουμε κι εμείς 
στις ποιοτικές  πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
καλοκαιριού στο νομό μας.

Διοργάνωση : ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Είσοδος : 12 €
Προπώληση : 10 €

05 08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Συναυλία με το
Μιχάλη Τζουγανάκη



Μια υπέροχη μουσικό-θεατρική παράσταση με τα 3 
ξεχωριστά κλασικά Παραμύθια : 
ο Παπουτσωμένος Γάτος ,τα 3 Γουρουνάκια 
και η Κοκκινοσκουφίτσα.  

Μέσα από την δράση, τις διάφορες κωμικές 
καταστάσεις, τη μουσική ,τα τραγούδια και όλο τον 
σκηνικό διάκοσμο βγαίνει όλη εκείνη η ομορφιά 
των αισθημάτων, που γεννά το κάθε παραμύθι.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Σκηνικά : Ελένη Ζελίνου
Κοστούμια : Ελπινίκη Λαμπρινού  
Σκηνογραφία : Νίκος Λαμπρόπουλος
Μουσική επιλογή : Κώστας Ταμπακάκης 
Χορογραφίες : Ζωή Γρηγοριάδου
Ήχος - Φωτισμοί : Γιώργος Ζελίνης
Σκηνοθεσία : Γιώργος Γρηγοριάδης

Παίζουν οι ηθοποιοί : 

Ιωάννα Προσμίτη, Θανάσης Λιούνης , 
Σοφιάννα Γρηγοριάδου, Κρυσταλλία Καννάκη, 
Τζούλια Σπυροπούλου, Γιάννης Κωστάρα, 
Ιωάννης Σιγάλας.

Διοργάνωση : ΘΕΑΤΡΟ «ΤΕΧΝΟΡΑΣΗ»
Είσοδος : 9 €
Προπώληση : 7 €

08 08
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

20.00 και 21.30

Τα τρία παραμύθια Ο καραγκιόζης & το μαγεμένο δεντρί

Διοργάνωση : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Είσοδος : 5 €

09 08
Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας

21.00

Παλαιά παραδοσιακή παράσταση, με βαθιές ρίζες 
μέσα στο χρόνο. «Ακουυυυυσατε! Ακούσατε! 
Απαγορεύεται σε κάθε πολίτη, μετά τις 12 η ώρα 
το βράδυ να περάσει κάτω απ΄το δεντρί του 
σεραγιού! Αν περάσει ένας, μεταμορφώνεται, αν 
περάσουν δύο, ο ένας χάνεται......!»

Η παράδοση του τόπου θέλει μια νύχτα κάθε 
πεντακόσια χρόνια, το δεντρί του σεραγιού να 
κατοικείται από τον καλικάντζαρο. Αυτή η νύχτα 
λοιπόν για τον μπερντέ, έφτασε! Ο Χατζηαβάτης 
τελαλεί για να ειδοποιήσει τους κατοίκους της 
περιοχής. Πολλοί όμως θα ξεχαστούν και θα 
περάσουν κάτω από το δεντρί... 

Ο Καραγκιόζης θα μεταμορφωθεί μαζί με τον 
Χατζηαβάτη και την παρέα του.
Η λύτρωση θα έρθει με τη θύμηση και την επανάληψη 
κάποιων περίεργων λέξεων, που αποτελούν το 
ξόρκι για να διώξουν τον καλικάντζαρο.

Μια ξεκαρδιστική παράσταση, με την άμεση 
συμμετοχή των παιδιών στα δρώμενα. Μια 
παράσταση που γίνεται μόνο μια φορά, στα 
πεντακόσια χρόνια.

Ένας ξεκαρδιστικός ύμνος στο συνολικό έργο 
του Αριστοφάνη. Μέσα σε μιάμιση ώρα, με 
καταιγιστικούς ρυθμούς παρουσιάζονται μπροστά 
στα μάτια του κοινού όλοι οι σπουδαίοι ρόλοι, οι 
κεντρικές συμβάσεις, τα μοτίβα και η δημιουργική 
ευφυΐα του πατέρα της κωμωδίας. Ο Αριστοφάνης 
πεθαίνει πάνω σε μια πρόβα τη στιγμή ενός 
έντονου διαπληκτισμού με τους ηθοποιούς του 
και πηγαίνοντας στον Άδη προσπαθεί να πείσει 
τους θεούς του κάτω κόσμου να του χαρίσουν μια 
εβδομάδα ζωής, ώστε να ανεβάσει το τελευταίο 
έργο του και …..το πανηγύρι αρχίζει. Έργα και 
ημέρες του μεγάλου μας κωμικού παρελαύνουν επί 
σκηνής, σε ένα ξεκαρδιστικό, δροσερό αλλά και 
συγκινητικό έργο, ανακατεύοντας με μαεστρία όλα 
τα ύφη της κωμωδίας!
Συντελεστές
Δραματουργική επεξεργασία – Σύνθεση κειμένων:
Ομάδα ΙΔΕΑ (Κώστας Γάκης, Κων/νος Μπιμπής, 
Αθηνά Μουστάκα) και Δημήτρης Ζουγκός
Σκηνοθεσία - Μουσική : Κώστας Γάκης
Sound Designer - Μουσικός επί Σκηνής: 
Στέφανος Τορτόπογλου
Σκηνικά : Παναγιώτα Κοκκορού
Κοστούμια : Βασιλική Σύρμα
Φωτισμοί : Κατερίνα Μαραγκουδάκη
Βοηθ. Σκηνοθέτη: Ίρις Κανδρή
Πρωταγωνιστούν 
Αντώνης Καφετζόπουλος, Γεράσιμος Γεννατάς, 
Γιώργος Πυρπασόπουλος, Ευαγγελία Μουμούρη, 
Γιάννης Δρακόπουλος, Θάνος Τοκάκης
Διοργάνωση : ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης
Είσοδος : 15 €
Παιδ., Φοιτ., Τριτ., Πολυτ., Άνεργοι, ΑΜΕΑ 67 %, 
Άνω των 65 ετών : 12 € 
Προπώληση : 12 €

08-11 08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Αριστοφανιάδα



Το καλοκαίρι του 2016 o κοσμοαγάπητος Μάριος 
Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής, o νέος 
διεθνής Έλληνας τραγουδιστής, μας ταξιδεύουν 
στα θαύματα της ελληνικής μουσικής με αφορμή 
τα ντουέτα που ηχογράφησαν στο καινούριο τους 
άλμπουμ,  «Κιβωτός». 

Ο Μάριος και ο Γιώργος με την «Κιβωτό», σας 
χαρίζουν απλόχερα μερικά από τα ωραιότερα 
ελληνικά  τραγούδια του ‘80 και ’90, που υπογράφουν 
οι πιο σπουδαίοι συνθέτες και στιχουργοί 
αυτής της γενιάς που άγγιξαν τις καρδιές μας. 
Δημιουργίες των Κραουνάκη, Νικολακοπούλου, 
Ρεμπούτσικα, Γαλάνη, Μικρούτσικου, Αντύπα, 
Αλεξίου, Παπαδημητρίου, Γκανά, Καββαδία, 
Αδελφών Κατσιμίχα, Μαχαιρίτσα, Καραΐνδρου, 
Ιωαννίδη, Λάγιου, Χατζιδάκι και Γκάτσου, σε 
νέες, ευφάνταστες και σύγχρονες ενορχηστρώσεις 
του Πέτρου Κλαμπάνη. 

Ερμηνεύοντας αυτά τα τραγούδια-μύθους, ο 
Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής θα 
συμπαρασύρουν το κοινό σε βραδιές μέθεξης και 
θα θυμίσουν σε όλους τη δύναμη της μουσικής. Με 
την «Κιβωτό», οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται στον 
κόσμο συναυλίες που θα σιγοψιθυρίζει από την 
αρχή ως το τέλος, θα ερωτευτεί, θα ονειρευτεί, θα 
σκεφτεί διαφορετικά, θα νιώσει ξανά την ελπίδα 
και θα πιστέψει στα θαύματα. 

Διοργάνωση : ΑRIETTA productions 
Είσοδος : 15 €
Προπώληση : 13 €

20 08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Μάριος Φραγκούλης – Γιώργος Περρής
«ΚΙΒΩΤΟΣ»

H «Cavewoman» της Emma Peirson, η γυναίκα των 
σπηλαίων, ο απόλυτος φόβος των ανδρών, το πιο 
πολύπλοκο πλάσμα από την αρχή του πλανήτη 
έρχεται   να ταράξει τα νερά για ακόμη μια φορά! 

Στο ρόλο της Cavewoman η Δήμητρα Παπαδήμα 
σε μια one-woman παράσταση, όπου απελπισμένα 
προσπαθεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό του γάμου 
και της... συμβίωσης. Ένα έργο που απευθύνεται 
σε γυναίκες και άνδρες. 
Η σκηνοθεσία είναι του Κωνσταντίνου Κυριακού.
 
Μια βραδιά θεάτρου που μας αφήνει με το 
χαμόγελο στα χείλη και μια γαλήνη στην ψυχή, 
γιατί η Cavewoman, δε θα υπήρχε χωρίς τον 
Caveman και αντιστρόφως...

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Μετάφραση - σκηνοθεσία : Κων/νος Κυριακού
Σκηνικά - κοστούμια: Κώστας Βελινόπουλος
Βίντεο παράστασης: Κώστας Κιμούλης

Ακούγονται οι ηθοποιοί  :
Τζέσυ Παπουτσή, Γιάννης Μποσταντζόγλου

Παραγωγή: Θέατρο Coronet, Mogul Theater

Στο ρόλο της Cavewoman η Δήμητρα Παπαδήμα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 2 ώρες με διάλειμμα 

Διοργάνωση : Χ.ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Είσοδος : 15 €
Φοιτητικό, Ανέργων, Άνω των 65 : 12 €
Προπώληση : 10 €

17 08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Emma Peirson
Cavewoman

Την ώρα που η νεοελληνική ιστορία μας παίζει 
την πιο μεγάλη ίσως φάρσα της μεταπολίτευσης, 
οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας 
δημιούργησαν μια γνήσια, καυστική,  ξεκαρδιστική 
κωμωδία, με θέμα αδήριτα πολιτικό: 

Με ήρωες που έχουν προτερήματα κι ελαττώματα, 
και με συμπεριφορές που αντανακλούν αυτές της 
εκάστοτε πολιτικής τους ηγεσίας. Κι αυτές είναι 
που η κωμωδία, με την αρχαία σοφία της, μας 
κάνει να δούμε με συμπάθεια και να σκεφτούμε 
πως θα κάνουμε καλύτερες. 

Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε πάνω, ούτε κάτω 
λοιπόν, «ο εχθρός είναι μέσα μας (όπως λένε  οι 
ίδιοι οι συγγραφείς μας) και γι αυτόν ακριβώς τον 
λόγο και η λύση είναι μέσα μας»!

Σκηνοθεσία: Θ.  Παπαθανασίου, Μ. Ρέππας
Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος
Κοστούμια: Μαρία Καραπούλιου

Πρωταγωνιστούν

Κώστας Ευριπιώτης, Νικολέτα Βλαβιανού 
Σοφία Βογιατζάκη, Μάνος Ιωάννου 
Κώστας Κόκλας, Αντιγόνη Νάκα 
Νίκη Λάμη, Σπύρος Πουλής         
Γιάννης Τσιμιτσέλης, Παρθένα Χοροζίδου

Διοργάνωση : ΘΕΑΜΑ ΑΚΡΟΠΟΛ
Είσοδος : 18 €
Παιδ., Φοιτ., Ανέργων, ΑΜΕΑ, Πολυτέκνων : 13 €

12-13 08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.15

Θ. Παπαθανασίου - Μ. Ρέππα
Γαμπροί για πούλημα



Συναυλία με τον Ηλία Χορευτάκη
Τραγουδάμε για το Χαμόγελο του Παιδιού

Διοργάνωση : Χορευτάκης Ηλίας
                     ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ 
Είσοδος : Ελεύθερη

21 08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά, θα 
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όσοι 
παραβρεθούν στην συναυλία που  διοργανώνει ο 
γνωστός Κρητικός βιολάτορας Ηλίας Χορευτάκης.  

Ένας καλλιτέχνης  με πολυετή παρουσία στο 
χώρο της Κρητικής μουσικής και με πάρα 
πολλές εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα αλλά 
και στο εξωτερικό,  θα μας παρουσιάσει τη νέα 
του δισκογραφική δουλειά και όντας ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιημένος για θέματα παιδιών που  
χρειάζονται βοήθεια,  θα προσφέρει όλα τα έσοδα 
από τις πωλήσεις των cd’s στον οργανισμό «ΤΟ 
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, μεταξύ άλλων 
γνωστών επιτυχιών που θα ακουστούν,  θα 
παρουσιαστούν  οι νέες δημιουργίες σε μουσική 
του Ηλία Χορευτάκη  και σε στίχους των γνωστών 
αγαπημένων Κρητικών στιχουργών,  Δέσποινας 
Σπαντιδάκη, Βούλας Χανιωτάκη Μπαστάκη και  
Γιώργου Σοφιάκη. 

Βασικοί συντελεστές της νέας δισκογραφικής 
δουλειάς είναι ο Στέλιος Ηλιάκης που επιμελήθηκε 
την εγγραφή και την επεξεργασία του ήχου και 
έπαιξε λαούτο, μαντολίνο και θιαμπόλι και ο 
Διαμαντής Κοσιδεκάκης που συνόδεψε όλες τις 
μελωδίες με την κιθάρα του.

Μια  συμβολική ,  χιουμοριστική αναπαράσταση 
του κόσμου
Η ιστορία του διάσημου, μικρού, ανυπάκουου 
ψεύτη με τη ζεστή καρδιά και το κοφτερό μυαλό.  
Ο μαστρο-Τζεπέτο από ένα κούτσουρο φτιάχνει 
έναν ξύλινο κούκλο. Ο Πινόκιο  ανυπάκουος 
το σκάει και βρίσκεται στο δρόμο τον γεμάτο 
πειρασμούς . Εκεί  θα μάθει τη ζωή , θα χαρεί 
την ελευθερία του. Έχει στο πλάι του τη φωνή 
της λογικής , τον  Γρύλλο.  Κάθε του βήμα κι 
ένα μάθημα ζωής . Στο τέλος με τη βοήθεια της 
Γαλάζιας Νεράιδας, μεταμορφώνεται σε αληθινό 
αγόρι ,  και  περνά στην  ενήλικης ζωή. 
Η μουσική και τα τραγούδια της παράστασης  
προέρχονται από τη διάσημη Ιταλική Σχολή. 
Τα παιδιά θα «ταξιδέψουν» με μελωδίες Ιταλών 
Μουσουργών αλλά και με  παραδοσιακά τραγούδια 
από τη Νάπολη μέχρι την Κάτω Ιταλία. 

Στη σκηνή  ζωντανά  η ακορντεονίστα  Άννα Λάκη. 

Διασκευή –Σκηνοθεσία  : Δημήτρης Αδάμης
Σκηνικά : Νίκος Δεντάκης 
Κοστούμια : Βέρα Αναστασάκου 
Kίνηση : Αντιγόνη Γύρα

Παίζουν οι ηθοποιοί:
Δημήτρης Αγοράς , Αλέξης Βιδαλάκης, Δημήτρης 
Καπετανάκος Δανάη Σδούγκου, Μαριλίζα 
Χρονέα, Γιάννης Φιλίππου

Διοργάνωση : ΜΑΓΙΚΕΣ ΣΒΟΥΡΕΣ
Είσοδος : 10 €
Προπώληση : 8 €
Ομαδικό : 6 €

22 08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Κάρλο Κολόντι
Πινόκιο

Σε μαγνητοσκοπημένη προβολή από τη 
Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, η διάσημη 
όπερα του Mozart «Οι γάμοι του Φίγκαρο» σε 
διεύθυνση James Levine, με τον Ildar Abdrazakov 
στον ομώνυμο ρόλο, και σκηνοθεσία του Richard 
Eyre, του οποίου άλλες συνεργασίες με τη ΜΕΤ 
περιλαμβάνουν τον επικείμενο Βέρθερο και το 
ανέβασμα της Κάρμεν το 2011. 

Η σκηνοθεσία του Eyre σ’ αυτήν την όπερα, 
όπου οι συναισθηματικοί δεσμοί ενός πλούσιου 
ζευγαριού και των αρραβωνιασμένων υπηρετών 
τους μπαίνουν σε δοκιμασία μέσα σε μια μέρα 
γεμάτη γεγονότα, τοποθετεί την ιστορία σε ένα 
επιβλητικό αρχοντικό στη Σεβίλλη του 1920. 

Η διανομή επίσης περιλαμβάνει τη Marlis Petersen 
στον ρόλο της Σουζάνας, της τετραπέρατης 
αρραβωνιαστικιάς του Φίγκαρο, τον Peter Mattei 
στον ρόλο του αφεντικού τους, του κόμη Αλμαβίβα, 
τη Amanda Majeski στον ρόλο της συζύγου του 
Αλμαβίβα, της πολύπαθης κόμισσας, και την Isabel 
Leonard στον ρόλο του καυχησιάρη ακόλουθου 
Κερουμπίνο. 

Διοργάνωση : HEAVEN LIVE 
Είσοδος : 10 €

22 08
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

21.30

Wolfrang Amadeus Mozart 
«Le nozze di Figaro»



Ζει, αναπνέει μια πολυθρόνα, μια απλή καρέκλα; 
Ένα τραπέζι; Ένα κρεβάτι; Ένα κομμάτι μάρμαρο; 
Τα ίχνη που αφήνει ο άνθρωπος πάνω στα 
πράγματα, τα κρατούν ζωντανά; Ίχνη ανεξίτηλα 
ζωντανά….. πορεία ζωής όλων όσων κατάφεραν  
ν’  αναγνωρίσουν και  να σταθούν απέναντι στους 
δαίμονές τους. Να τους κοιτάξουν στα μάτια, να 
παλέψουν μαζί τους, ν’ αλληλοσπαραχθούν, να 
μαζέψουν τα κομμάτια τους  και να τα φέρουν στο 
φως.

Χορογραφία: Γιώργος Χρηστάκης
Βοηθός χορογράφου: Άννα Κούμα
Αφήγηση: 
Αντώνης Καφετζόπουλος, Αναστάσης Κολοβός

Πιάνο: Κώστας Λειβαδάς
Κιθάρες: Σ. Χατζηκωσταντίνου , Ά. Χατζησταύρου
Κρουστά: Αργύρης Διαμαντής
Φωτισμοί: Θωμάς Οικονομάκος
Κείμενα: 
Άνα Ζουμάνη 
Φαίη Κοκκινοπούλου
Αντωνία Λειβαρτζηνού

Χορεύουν : Ειρήνη Μαυροματάκη, Αντωνία 
Λειβαρτζηνού, Δήμητρα Τασίκα,Άννα Κούμα, 
Δανάη Γεωργίου, Γιολάντα Κούρτη, Σταύρος 
Ζαφείρης, Δημήτρης Γρίντζος, Σωτήρης 
Ταχτσόγλου, Γιώργος Χρηστάκης

Διοργάνωση : Χοροθέατρο ΔΑΓΙΠΟΛΗ
Είσοδος : 10 €
Φοιτητικό, Ανέργων : 7 €

26 08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

ANIMARM

Ο πολυμήχανος, ταλαντούχος κι αστείρευτος 
Σανκάρα θα υποδεχθεί τους λάτρεις της μαγείας 
και των ψευδαισθήσεων, - τους πιστούς εδώ και 
χρόνια θεατές, αλλά και θα προσκαλέσει τους 
νέους φίλους του να μυηθούν στην σφαίρα του 
μυστηρίου και του υπερφυσικού, δίνοντας το 
απόλυτο ρεσιτάλ μαγείας επί σκηνής.

Από το show δε θα λείψουν τα εντυπωσιακά 
stageillusions (μαγικά νούμερα μεγάλης κλίμακας), 
κατά τα οποία ο Σανκάρα κι οι 2 γοητευτικές 
παρτενέρ του θα εκτελέσουν μ’ ένα τρόπο τόσο 
συγκλονιστικό που θα σας αφήσουν άφωνους. 
Είναι το σημείο όπου η μαγεία και η θεατρικότητα 
ενώνονται κι έχουν ως αποτέλεσμα την απόλυτη 
σαγήνη των αισθήσεων. 

Έχοντας ως άσο στο μανίκι του τα πρωτοπόρα και 
παράτολμα νούμερα, το μοναδικό κι αγχολυτικό 
του χιούμορ, τον σεβασμό και την συνέπεια να 
διακρίνει κάθε του παράσταση, γοητεύει και 
μαγνητίζει τους θεατές κάθε ηλικίας.

Διοργάνωση : ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Είσοδος :  8 €

29 08
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

21.00

Σανκάρα
Ζήσε τη μαγεία

Ο Τάκης Ζαχαράτος ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ, με το μοναδικό 
Show «Ι am what I am» ανανεωμένο και με νέα 
πρόσωπα της επικαιρότητας, για να συνεπάρει, να 
διασκεδάσει, να συγκινήσει, να τραγουδήσει και 
να παρασύρει το κοινό σε υπέροχες καλοκαιρινές 
βραδιές γέλιου και χαράς! 

Ο καλλιτέχνης φαινόμενο, με την τεράστια και 
μοναδική αποδοχή και αγάπη από τον κόσμο, θα 
βρεθεί και πάλι φέτος το καλοκαίρι κοντά στο 
κοινό όλης της Ελλάδας, σατιρίζοντας όλα όσα 
ζούμε και ζήσαμε από πέρσι μέχρι σήμερα σε όλους 
τους τομείς, όπως μόνο αυτός ξέρει!

Επειδή μια φορά δεν είναι ποτέ αρκετή, η περσινή 
θριαμβευτική περιοδεία του Tάκη Ζαχαράτου με 
το «I am what I am», που έκανε ρεκόρ εισιτηρίων 
όπου παρουσιάστηκε, θα σαλπάρει και αυτό το 
καλοκαίρι για όλη την Ελλάδα, με νέα κείμενα και 
μεταμφιέσεις, για να ψυχαγωγήσει, να σατιρίσει, 
να μιμηθεί και να χαρίσει μαγικές στιγμές γέλιου 
και τραγουδιού σε όσους δεν την είδαν, αλλά και 
σε όλους όσους σίγουρα θέλουν να την ξαναδούν!

Κείμενα – σκηνοθεσία – κοστούμια : 
Τάκης Ζαχαράτος
Σκηνικά : Μανόλης Παντελιδάκης
Φωτισμοί : Χρήστος Τζιόγκας

Με τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας

Διοργάνωση : LYKOS PRODUCTIONS Μ/Ι.Κ.Ε.
Είσοδος : 16 €
Φοιτητικό, Μαθητικό, Ανέργων : 12 €

23-24 08
21.15

Τάκης Ζαχαράτος
I am what I am Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου



Οι Αδέσποτοι Μπλε «Stray Blue» είναι ένα 
συγκρότημα τρίο με το Νίκο Αναστασάκη «The Afro 
Nick» - στην κιθάρα και φωνή, το Γιώργο Αθάνα 
στο μπάσο και φωνή και το Γιώργο Παπάζογλου 
στα ντραμς.  

Νίκος Αναστασάκης «The Afro Nick» (κιθάρα 
και φωνή) του αρέσει να γράφει τραγούδια, να 
ταξιδεύει. Έχει συμμετάσχει σε πολλές συναυλίες 
στη Νέα Υόρκη «Make Music New York Festival» 
The Bitter End, Mercury Lounge, Lucille’s BB 
King’s, Sullivan Hall, Piano’s, Arlene’s Grocery κλπ

Γιώργος Αθάνας (μπάσο και φωνή  είναι ενεργό 
μέλος σε πολλά συγκροτήματα rock / funk στη 
Θεσσαλονίκη και ιδρυτικό μέλος των Peace of Joy 
και Hot Spread. Έχει συνεργαστεί με Hendrixin 
(Jimmy C W ex Funkadellic) Full Houze, Groove 4 
etc. and he has open concerts for Pavlov’s Dog Dr. 
Feelgood, κλπ

Ο Γιώργος Παπάζογλου (Drums), Πρώην μέλος 
των “Blues Wire”, έχει συνεργαστεί με M.Famelo, 
N. Ziogala, Chris and Clara (Walkabouts), κλπ
Και οι δύο τους έχουν συνεργαστεί με Nick 
Gravenites (Σικάγο), Johnny Nicolas, Lousiana 
Red, Nellie Travis, Big Sleep, Nick and the 
Backbone, Space of Cakes, Steady Motion, καθώς 
και σε πολλές άλλες μπάντες και των πρόσφατα 
είναι ιδρυτικά μέλη του «Piece of Joy»

Διοργάνωση : Μάνος Παπαδάκης
Είσοδος : 3 €

03 09
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Stray Blue & The Afro Nick

Όπως κάθε χρόνο, οι προγραμματισμένες 
καλοκαιρινές συναυλίες του συγκροτήματος, 
ξαφνιάζουν με τις επιλογές και τις προσεγγίσεις 
των τραγουδιών.
Ενδιαφέρουσες διασκευές παραδοσιακών 
τραγουδιών συναντούν λαϊκά αθάνατα τραγούδια 
μεγάλων συνθετών. 
Δεν παραλείπουν να αναφέρονται στην έντεχνη 
σκηνή αλλά και στην  λαϊκή παράδοση με 
διακριτικές ενορχηστρωτικές ματιές,  που σκοπό 
έχουν να  γεφυρώνουν το χθες με το σήμερα! 

Σε αυτήν την αναδρομή θα ήταν παράληψη να 
μην παρουσιαστεί και μέρος της δουλειάς τους,  
καθιστώντας έτσι εφικτή μια πιο βαθιά γνωριμία 
με τον ακροατή τους .   

ΣΧΗΜΑ ΛΟΓΟΥ
«Ελάτε και φέτος σε αυτό το ταξίδι σε ήχους 
παραδοσιακούς, σε μοτίβα γνώριμα, να θυμηθούμε 
και να τραγουδήσουμε μαζί παλιά και νέα 
αγαπημένα τραγούδια»

Παίζουν οι:
Σάκης Σακελλαρίδης  - Μπουζούκι, Λαούτο, Φωνή 
Γιώργος Αντωνογιαννακης - Λύρα, Φωνή
Αλεξάνδρα Βεργαδή - Φωνή 
Γιάννης Κορίνθιος – Κιθάρα, Φωνή 
Βαλεντίνος Σταματιάδης – Τύμπανα
Βασίλης Δασκαλάκης - Πνευστά
Γιάννης Χριστοδουλάκης – Μπάσο 

Διοργάνωση : ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Είσοδος : 5 €

05 09
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

21.00

ΣΧΗΜΑ ΛΟΓΟΥ Ο Καραγκιόζης στο Λούνα Πάρκ

Διοργάνωση : Νικόλαος Αναστασάκης
Είσοδος : 5 €

06 09
Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας

20.00

Στην πολιτεία κάθε χρόνο λειτουργεί λούνα παρκ 
κι όλοι έχουν την συνήθεια να επισκέπτονται 
την κούνια. Ο Καραγκιόζης κι ο Χατζηαβάτης 
παίρνουν την άδεια από τον Βεζίρη να 
λειτουργήσουν την κούνια και να διασκεδάσουν 
τους φίλους τους. 

Παρελαύνουν από τον μπερντέ όλοι οι ήρωες του 
θεάτρου σκιών σκορπώντας γέλιο με τα απίστευτα 
παθήματα τους.



εντός και εκτός...

19|06|2016
Πλατεία Κατεχάκη, 21.00
pop-rock, psychedelic rock, progressive rock
Freak Τones, Woodtales
Υπόγεια Κρήνη, Πλατεία Σπλάντζιας, 20.00
πειραματική μουσική
ACTE VIDE, Πάνος Αλεξιάδης, Άκης Σίνος | Μαρίνος 
Κουτσομιχάλης “object over subject”
Πύλη της Άμμου, 21.00
Punk, ροκ, surf, post punk
Kooba Tercu, Rita Mosss, Thymics, Fountoukia 
Φουντουκια
Ποτιέ 4, 21.00
afro, latin, reggae, jazz
Sukuma Band
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ, 22.00
Προβολή Ταινίας 
«32 αποσπάσματα για τον Γκλεν Γκούλντ» (1993)
Σκηνοθεσία: Φρανσουά Ζιράρ | Διάρκεια: 98΄

20|06|2016
Πλατεία Σπλάντζιας, 18.30
εργαστήρι αφρικάνικων κρουστών & συναυλία
JUSU FOLI και μουσικό σύνολο από τη Σενεγάλη
Αγία Μαρίνα, 19.30
Groovetica, DJ WOLFE, breakdance show
Πύλη της Άμμου, 19.30
“ησυχίες”, ambient πικ-νικ
Δημήτρης Μπαρνιάς Lee Fraged Νίκος Σφήκας
Τέρμα Ακτής Ενώσεως, 20.00
Σε συνεργασία με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων
latin
Dj Christo Zumba με την Ευγενία (Baila Studio)
Γιαλί Τζαμισί, 20.00
World, κρητική, πειραματική
Μανωλάκης Γιώργης, Γιανναδάκης Γιώργης, 
Σταυρακάκης Γιώργης, Κουρουπάκης Στέφανος,  
Παρασκάκης Χαράλαμπος, Μαρία Μανουσάκη, 
Νεκτάριος Κωστάκης, Σπύρος Κουτσορινάκης,  Babel, 
Alan Dalon

Πάροδος Ανδρέα Κονδυλάκη, 20.00

Σε συνεργασία με την εβραϊκή συναγωγή Etz Hayyim
μουσική βραδιά με σιτάρ | Νεκτάριος Μητριτσάκης
Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, 20.30
hip-hop, rap | AFEZZ & ΣΑΙΚΟ, Παράτυπος, Δούκας
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ, 22.00
Προβολή Ταινίας
«32 αποσπάσματα για τον Γκλεν Γκούλντ» (1993)
Σκηνοθεσία: Φρανσουά Ζιράρ | Διάρκεια: 98΄

21|06|2016
Πλατεία Μητρόπολης, 19.30
Συναυλία από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου 
Χανίων με τη συμμετοχή μαθητών
Τέρμα Ακτής Ενώσεως, 20.00
Σε συνεργασία με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων
ηλεκτρονική, pop, rock, funk, groove
Παραγωγοί του Joy Radio Major Y μουσικό σχήμα με 
Lakshmi Bollywood Troup (εν χορώ) Dj Wolve
Υπόγεια Κρήνη, Πλατεία Σπλάντζιας, 21.30 
πειραματική ροκ μουσική | Kiwiz
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ, 22.00
προβολή ταινίας 
«Η Πιο Λυπητερή Μουσική του Κόσμου» (2003)
Σκηνοθεσία: Γκάι Μάντιν | Διάρκεια: 99΄
Συνδιοργάνωση : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, EUROPE DIRECT, 
ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
Κύριος χορηγός : ANEK LINES
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

02|07|2016 
Άλσος των Αγίων Αποστόλων, 21.00
«Η Ξεχασιάρα Μελίσσα» 
Θεατρική παράσταση για παιδιά 
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων - Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

03|07|2016
Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών, 21.00
«Η Ξεχασιάρα Μελίσσα» 
Θεατρική παράσταση για παιδιά
Διοργάνωση : Δήμος Χανίων - Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

03|07|2016 
Προφήτης Ηλίας, 21.15
Αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζη 
από την μικτή χορωδία και ορχήστρα του Ι.Ν. 
Ευαγγελίστριας Χαλέπας 
Διοργανωτές: ΙΜΚΑ – Περιφερειακή Ενότητα - 
Δήμος Χανίων - ΚΕΠΕΔΗΧ ΚΑΜ - Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

04|07|2016
Προαύλιο του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Χαλέπας, 21.00
«Η Ξεχασιάρα Μελίσσα» 
Θεατρική παράσταση για παιδιά 
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων 
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

11|07|2016 
Πολύκεντρο Σούδας, 21.00
«Μια τρελή ποντικοοικογένεια» 
Παράσταση με μαριονέτες της Ζωής Σκαλίδη
Διοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

12|07|2016
Σινεμά στις Γειτονιές
17ο Δημοτικό Σχολείο Παχιανά, 21.00
«Ο Κιρίκου και η μάγισσα»
Διοργάνωση : Δήμος Χανίων - Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

13|07|2016
Σινεμά στις Γειτονιές
Εργατικές κατοικίες Κόκκινο Μετόχι, 21.00
«FROZEN RIVER (Παγωμένο ποτάμι)» 
Διοργάνωση : Δήμος Χανίων - Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

14|07|2016
Σινεμά στις Γειτονιές
Μουσείο Σχολικής Ζωής – Νεροκούρου, 21.00
«Μinοus»
Διοργάνωση : Δήμος Χανίων - Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

18|07|2016
Προαύλιο του Ι.Ν. Αγ.Κωνσταντίνου Αγιάς, 21.00
«Μια τρελή ποντικοοικογένεια» 
Παράσταση με μαριονέτες της Ζωής Σκαλίδη
Διοργάνωση : Δήμος Χανίων
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ



20-28|07 : Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων
                     

Το Dance Days Chania σας προσκαλεί να 
“κινηθείτε”. 

20 - 28 Ιουλίου: 13 παραστάσεις σύγχρονου χορού 
με καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη, 18 σεμινάρια 
για κάθε ηλικία και ενδιαφερόμενο, προβολές 
ταινιών χορού, το Athens Video Dance Project, 
διαλέξεις- συζητήσεις και άλλες καλλιτεχνικές 
δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Βενιζέλειο 
Ωδείο Χανίων, στη Δημοτική Πινακοθήκη και σε 
χώρους πολιτισμού της πόλης. 

Το Dance Days απευθύνεται προς όλους. 

Παιδικό χοροθέατρο, παράσταση με κυρίες 65+ , 
πολιτικό χοροθέατρο, βραδιά νέων χορογράφων, 
σύγχρονος ακροβατικός χορός, χορευτικός αγώνας 
judo και άλλα θα γεμίσουν τις καλοκαιρινές μας 
βραδιές.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επίσης, περιλαμβάνει 
σεμινάρια σύγχρονου και κλασικού χορού, 
ακροβατικών, performing, χορογραφίας- 
σύνθεσης, δημιουργικής έκφρασης εφήβων, 
γονέων- παιδιών κ.ά., από χορογράφους, 
χορευτές, εικαστικούς και εκπαιδευτικούς. 

Διοργάνωση: 
Σύλλογος Σύγχρονου Χορού “Συν-Κίνηση”

Συν-διοργάνωση: Δήμος Χανίων

Πληροφορίες: 
http://dancedays.gr/ 
https://www.facebook.com/DanceDaysChania/ 

Dance Days Chania

εντός και εκτός...

20|07|2016
Σινεμά στις Γειτονιές
Κάμποι Κεραμιών, 21.00
«Ο Ψύλλος» 
Διοργάνωση : Δήμος Χανίων
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

21|07|2016
Σινεμά στις Γειτονιές
Καθιανά Ακρωτηρίου, 21.00
«Sconosciouta (La) H Άγνωστη»
Διοργάνωση : Δήμος Χανίων
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

22|7|2016
Γιαλί Τζαμισί, 21.00
Συναυλία από την στρατιωτική μουσική της 
Ε΄Μεραρχίας Κρητών 
Μια «δυνατή» μουσική παράσταση με τραγούδια 
παγκοσμίου φήμης Ελλήνων και ξένων συνθετών 
που περνούν από γενιά σε γενιά 
Διοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ 
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

25|07|2016 
Δημοτικό Σχολείο Πασακακίου, 21.00
«Μια τρελή ποντικοοικογένεια» 
Παράσταση με μαριονέτες της Ζωής Σκαλίδη 
Διοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ 
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

26|07|2016
Πλατεία πίσω από το Τέμενος του Κιουτσούκ 
Χασάν (Γιαλί Τζαμισί), 20.30
Έκτη Συνάντηση Παραδοσιακών Συγκροτημάτων 
“Αροδαμός 2016” 
Την εκδήλωση μαζί με τον Μουσικοχορευτικό 
Όμιλο Αροδαμό θα πλαισιώσει ο Παραδοσιακός 
Σύλλογος «ΟΡΦΕΥΣ» Νέου Σκοπού Σερρών. 
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ 
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

27|07|2016
Πάρκο του Αγίου Νεκταρίου Σούδας, 20.00  
Παραδοσιακή Μουσικοχορευτική παράσταση 
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Σούδας 
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων, ΔΟΚΟΙΠΠ
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

28|07|2016
Αγία Μαρίνα – Δημ. Ενότητα Νέας Κυδωνίας, 21.30
«Μέντα και Κανέλα»
Μουσική παράσταση με το «Vamos Εnsemble»
Διοργάνωση : Δήμος Χανίων
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ  

03|08|2016
Γιαλί Τζαμισί, 20.30
Ο Χορευτικός Όμιλος Χανίων «Ο Ψηλορείτης» 
υποδέχεται χορευτές από τη μακρινή Κολομβία
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ



04|08|2016
Δημοτική Αγορά Χανίων, 20.30
UNDERTOW – AGORA experimental art collective
Για πάνω απο ενα αιώνα η κεντρική αγορά 
των Χανίων αποτελεί βασικό άξονα εμπορικού, 
κοινωνικού και πολιτισμικού χαρακτήρα. Ειναι 
ενας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται στο 
χρόνο και προσαρμόζεται στις συνθήκες του 
σήμερα, αποτελώντας σημείο αναφοράς, σύνδεσης 
και πολιτισμού της Χανιώτικης κοινωνίας. Μέσα σε 
αυτο το πλαίσιο, το φεστιβάλ Undertow, ξεκινώντας 
για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι στα Χανιά, 
θα εχει σαν σαν άξονα την κεντρική αγορά των 
Χανίων και στόχο την παρουσίαση ασυμβίβαστων 
καλλιτεχνικών έργων. Επιλεγμένοι καλλιτέχνες 
καλούνται να εμπνευστούν απο ήχους, εικόνες, 
αρχιτεκτονική, ιστορία η οτιδήποτε αλλο μπορεί 
άμεσα η έμμεσα να τους συνδέσει με το ευρύτερο 
πλαίσιο της αγορά. Βράδυ Πέμπτης 4 Αυγούστου, η 
κεντρική αγορά ανοίγει για να φιλοξενήσει τα  έργα 
τους. 
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων
Σύλλογος Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

5|8|2016
Γιαλί Τζαμισί, 20.30
Ο Δήμος Χανίων και ο Παραδοσιακός Σύλλογος 
«ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ» θα παρουσιάσουν μία μουσική 
εκδήλωση αφιερωμένη στη Κρητική μουσική
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

06-20|8|2016
Γιαλί Τζαμισί
Έκθεση Βιβλίου
Ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με τα βιβλιοπωλεία 
διοργανώνουν την 4η Έκθεση Βιβλίου. Η έκθεση 
θα πλαισιώνεται από παράλληλες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις που θα «φωτίσουν» και θα 
συντροφεύουν τους επισκέπτες της στο ταξίδι στον 
κόσμο της γνώσης και των ιδεών. 

7|8|2016
Πευκάκια Νέας Χώρας, 20.30
«Γνωρίζω την παράδοση» 
Στο όμορφο μικρό άλσος, γνωστό ως στη 
συνοικία της Νέας Χώρας, θα πραγματοποιηθεί η 
καθιερωμένη πλέον εκδήλωση του παραδοσιακού 
μουσικοχορευτικού Συλλόγου “Σταυραετοί” με 
καλεσμένους χορευτές από άλλες περιοχές της 
Ελλάδας με την συνδιοργάνωση του Δήμου Χανίων
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

17|8|2016
Προφήτης Ηλίας - Ακρωτήρι Χανίων, 20.30. 
Περιμένοντας το φεγγάρι με καντάδες και 
τραγούδια με τη Μαντολινάτα Χανίων
Η  Χορωδία και Μαντολινάτα Χανίων ιδρύθηκε 
το 1973. Αρχικά ιδρύθηκε ως Καλλιτεχνικός 
Σύλλογος Χανίων «Κρητικές Μαδάρες» ο οποίος 
είχε σκοπό την εν γένει υλικοτεχνική στήριξη του 
Συγκροτήματος αυτού.  Ιδρυτής και Μαέστρος 
της Χορωδίας και Μαντολινάτας Χανίων ήταν ο 
Αντώνης Κωστουράκης, ο οποίος και εδίδαξε τόσο 
τη χορωδία, όσο κυρίως και τη μαντολινάτα, η 
οποία και έδωσε την πρώτη της Συναυλία στις 10 
Μαρτίου 1974, στην αίθουσα του κινηματογράφου 
«ΑΠΟΛΛΩΝ» Χανίων.
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων 
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

21|8|2016
Σταυρός Ακρωτηρίου
Με καλοκαιρινή διάθεση, μια μέρα με δρώμενα, 
μουσική, προβολή ταινίας στην παραλία του 
Σταυρού, στο φυσικό σκηνικό του Ζορμπά.
Διοργάνωση : Δήμος Χανίων
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

26 – 30|8|2016
Πλατεία 1866
Αγροτικός Αύγουστος 2016 
Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα 
Χανίων, ο Δήμος Χανίων και το Εμποροβιομηχανικό 
Επιμελητήριο Χανίων διοργανώνουν και φέτος 
όπως κάθε χρόνο, στο κέντρο της πόλης, τον 
«Αγροτικό Αύγουστο 2016» με προϊόντα, γεύσεις 
και αρώματα της κρητικής υπαίθρου.
Παράλληλες εκδηλώσεις 

30|08|2016 
Πάρκο – παιδική χαρά Αγίου Ιωάννη 
Λενταριανών,20.00
«Τρείς ιστορίες για μικρά παιδιά»
Παράσταση κουκλοθέατρου
Διοργάνωση : Δήμος Χανίων
Εϊσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

31|8|2016
Αρώνι – Ακρωτηρίου, 21.00
«Μέντα και Κανέλα»
Μουσική παράσταση με το «Vamos Εnsemble» 
Διοργάνωση : Δήμος Χανίων
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

15|06 - 15|09
Καλοκαιρινή εκστρατεία Ανάγνωσης και 
Δημιουργικότητας 2016 για παιδιά, από τη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη  Χανίων, τη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Σταλού και την Παιδική - Εφηβική 
Βιβλιοθήκη Σούδας, σε συνεργασία με την Εθνική 
Βιβλιοθήκη Ελλάδας και το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος. Πληροφορίες : www.librarychania.gr
Διοργάνωση : Δήμος Χανίων

εντός και εκτός...



Ταξίδι στην άλλη όχθη 

Σκηνοθεσία
Κιγιόσι Κουροσάβα

Παίζουν
Έρι Φουκάτσου 

Ταντανόμπου Ασάνο 
Μασάο Κομάτσου 

Γιου Αόι, κ.α.

28 - 30 | 06
ώρα : 21.00

Γελαστός πρίγκηπας

Σενάριο - Σκηνοθεσία 
Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν

Παίζουν
Εμίλ Χίρς
Πωλ Ράντ
Τζόις Πέιν

Λανς ΛεΓκόλτ, κ.α.

01 - 03 | 07
ώρα : 21.00 & 23.00

Φάλσταφ 

Σκηνοθεσία
Όρσον Γουέλς

Παίζουν
Όρσον Γουέλς

Ζαν Μορό
Μάργκαρετ Ράδερφορντ 

Τζον Γκίλγουντ, κ.α.

05 - 07 | 07
ώρα : 21.00 & 23.00

Χειμερία νάρκη

Σκηνοθεσία
Νουρί Μπιλγκέ Τσεϋλάν

Παίζουν
Χαλούκ Μπιλγκινέρ 

Μελίσα Σόζεν
Ντεμέτ Ακμπάγκ

Άιμπερκ Πεκτσάν, κ.α.

08 - 10 | 07
ώρα : 21.00

Αδέσποτα σκυλιά

Σκηνοθεσία
Τσάι Μινγκ Λιάνγκ

Παίζουν
Λι Κανγκ Σενγκ

Γιανγκ Κουέι Μέι
Λου Γι Τσινγκ

Τσεν Σιανγκ Τσίι, κ.α.

12 - 14 | 07
ώρα : 21.00

Τα μυαλά που κουβαλάς

Σκηνοθεσία
P. Docter, R. Del Carmen

Ακούγονται: 
Νάντια Κοντογεώργη 

Άντρια Ράπτη
Τηλέμαχος Κρεβάικας 
Λευτ. Ελευθερίου, κ.α.

16 - 17 | 07
ώρα : 21.00 & 23.00

Το μαργαριταρένιο 
κουμπί

Σκηνοθεσία
Πατρίσιο Γκουζμάν

Παίζουν
Patricio Guzmán

Raúl Zurita

19 - 21 | 07
ώρα : 21.00 & 23.00

Ένα περιστέρι έκατσε
σε ένα κλαδί

συλλογιζόμενο
την ύπαρξή του

Σκηνοθεσία
Ρόι Άντερσον

22 - 24 | 07
ώρα : 21.00 & 23.00

Δεσμοί Αίματος

Σκηνοθεσία
Γκρίμουρ Χακόναρσον

Παίζουν
Σ. Σιγκουργιόνσον 

Θεοντόρ Γιούλιουσον
Σαρλότ Μπέβινγκ

Γιον Μπενενύσον, κ.α.

26 - 28 | 07
ώρα : 20.45 & 22.45

Η εγκληματική ζωή του 
Α. ντε λα Κρουζ

Σκηνοθεσία
Λουίς Μπουνιουέλ

Παίζουν
Μιροσλάβα Στερν 
Ερνέστο Αλόνσο

Ρίτα Μακέδο
Αριάδνα Βέλτερ, κ.α.

29 - 31 | 07
ώρα : 20.45 & 22.45

Ο Αστακός

Σκηνοθεσία
Γιώργος Λάνθιμος

Παίζουν
Colin Farrell
Rachel Weisz

Jessica Barden
Olivia Colman, κ.α.

02 - 04 | 08
ώρα : 20.45 & 22.45

Ο Μικρός Πρίγκιπας

Σκηνοθεσία
Mark Osborne

Ακούγονται
Κωνσταντής Μαυριάς 

Άγγελος Λιάγκος
Κώστας Δαρλάσης 

Αφροδ. Αντωνάκη, κ.α.

05 - 07 | 08
ώρα : 20.45 & 22.45
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Ταξί στην Τεχεράνη

Σκηνοθεσία
Jafar Panahi

Παίζουν
Τζαφάρ Παναχί

Χάνα Σαεϊντί

09 - 11 | 08
ώρα : 20.45 & 22.45

Ομάρ

Σκηνοθεσία
Χάνυ Αμπού-Ασάντ

Παίζουν
Άνταμ Μπακρί
Λιμ Λουμπάνι

Γουαλίντ Φ. Ζουάιτερ 
Σάμερ Μπισάρατ, κ.α.

12 - 14 | 08
ώρα : 20.45 & 22.45

Λευκός Θεός

Σκηνοθεσία
Κορνέλ Μουντρούτσο

Παίζουν
Σοφία Πζότα
Σάντορ Ζότερ

Σάμπολκς Τουρότσι
Λίλη Μονόρι, κ.α.

16 - 18 | 08
ώρα : 20.30 & 22.30

Το Πέρασμα

Σκηνοθεσία
Στέφαν Κομαντάρεφ

Παίζουν
Άσεν Μπλατέτσκ
Μίκι Μανόλοβιτς
Οβάνες Τοροσιάν

Ίνα Νικόλοβα, κ.α.

23 - 25 | 08
ώρα : 20.30 & 22.30

Έρωτας Χωρίς Αύριο

Σκηνοθεσία
Όλε Κρίστιαν Μάντσεν

Παίζουν
Χοακίμ Φιελστράπ

Μ. Τ. Σόντερμπεργκ
Κρίστιαν Γκάρντε

Γιοχάνες Νίμαρκ, κ.α.

26 - 28 | 08
ώρα : 20.30 & 22.30

Ο Νόμος της Αγοράς

Σκηνοθεσία
Στεφάν Μπριζέ

Παίζουν
Βινσέν Λιντόν

Ίβ Ορί
Καρίν ντε Μιρμπέκ
Ματιέ Σκαλέρ, κ.α.

30|08 - 01|09
ώρα : 20.30 & 22.30

Αλαντίν
Οι Νέες Περιπέτειες

Σκηνοθεσία
Arthur Benzaquen

Παίζουν
Kev Adams

Jean-Paul Rouve
Eric Judor

Michel Blanc, κ.α.

02 - 04 | 09
ώρα : 20.30 & 22.30

Πέρα Από Τα Βουνά

Σκηνοθεσία
Ζία Ζανγκέ

Παίζουν
Ζάο Τάο
Ζανκ Γι

Λιανγκ Γιν Ντονγκ 
Ντονγκ Ζιγιάν, κ.α.

06 - 08 | 09
ώρα : 20.30

Καυτός Ήλιος

Σκηνοθεσία
Ντάλιμπορ Μάτανιτς

Παίζουν
Τιχάνα Λάζοβιτς

Γκόραν Μάρκοβιτς
Νίβες Ιβάνκοβιτς

Ντάντο Τσόσιτς, κ.α.

09 - 11 | 09
ώρα : 20.30 & 22.30

Ορκισμένη Παρθένα

Σκηνοθεσία
Λάουρα Μπισπούρι

Παίζουν
Άλμπα Ρορβάκερ
Φλόνια Κοντέλι
Λαρς Έιντινγκερ

Λούαν Τζάχα, κ.α.

13 - 15 | 09
ώρα : 20.30 & 22.30

Η Σειρήνα 
του Μισσισιπή

Σκηνοθεσία
Φρανσουά Τριφό

Παίζουν
Ζαν-Πολ Μπελμοντό

Κατρίν Ντενέβ
Μισέλ Μπουκέ, κ.α.

16 - 18 | 09
ώρα : 20.30

Διασταυρούμενες Ζωές

Σκηνοθεσία
Σρνταν Γκολούμποβιτς

Παίζουν
Αλεξάνταρ Μπέρτσεκ

Λέον Λούτσεβ
Ν. Γκλόγκοβακ

Ν. Ρακόσεβιτς, κ.α.

19 - 21 | 08
ώρα : 20.30 & 22.30
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Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
Αναφορά στον Ελ/Le Corbusier, Χανιά
Δέσμη εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια από το θάνατό του
Σύλληψη, Επιστημονική & Οργανωτική Επιμέλεια : Αμαλία Κωτσάκη, Επ. Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Σχολής Πολυτεχνείου Κρήτης

11.6 – 27.8.2016, ΚΑΜ 
10.00 - 14.00 και 19.00 - 22.00

Lucien Hervé
Το καλοκαίρι του κυρίου Le Corbusier
Έκθεση αρχιτεκτονικής και φωτογραφίας

Το 1952 ο αρχιτέκτονας Le Corbusier σχεδίασε 
ένα ξύλινο καλύβι σε μια παραλία της Κυανής 
Ακτής, δίπλα σε μια απλή ψαροταβέρνα, πίσω 
από το διάσημο σπίτι E1027 της Eileen Gray και 
του Badovici. Το Cabanon, ένα δωμάτιο 3.66x3.66 
μέτρα με τραπεζαρία στην ταβέρνα, εφάρμοζε 
πιστά την ανθρωπομετρική κλίμακα του Modulor 
και ήταν ιδανικό ορμητήριο των διακοπών. Σε αυτό 
συναντήθηκαν διάσημοι μοντέρνοι. Ανάμεσα τους 
ο φωτογράφος Lucien Hervé, που απολάμβανε το 
καλοκαίρι της προσωπικής φιλίας αποτυπώνοντας 
ανέμελα έναν τόπο και ένα χρόνο ζωής. Οι 
φωτογραφίες του Hervé, τα σχέδια και τα σκίτσα 
του Le Corbusier, η αλληλογραφία του και το ίδιο το 
Cabanon, μερικά ανακατασκευασμένο, συνθέτουν 
μια αντίληψη για τη ζωή και την αρχιτεκτονική που 
ταυτίζουν το ιδανικό και το απλό.

Εγκαίνια 11.6.2016, 20.00 
με ομιλία του Παναγιώτη Τουρνικιώτη, 
καθηγητή Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ και θέμα :
«Η αρχιτεκτονική του μεσογειακού καλοκαιριού. 
Ο Le Corbusier στην Κυανή Ακτή».

Συνδιοργάνωση: 
ΚΑΜ, Μουσείο Μπενάκη, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

11.6 – 15.8.2016, ΚΑΜ, Β’ όροφος
10.00 - 14.00 και 19.00 - 22.00
Παρακαλώ καθίστε, κύριε Le Corbusier
Έκθεση design
Καθίσματα εμπνευσμένα από το έργο του 
Le Corbusier σχεδιασμένα από φοιτητές της 
Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
Εργαστήριο Προπλασμάτων και Τεχνολογικών 
Εφαρμογών.
Επιμ. έκθεσης: Αλέξανδρος Βαζάκας, λέκτορας
Εγκαίνια 11.6.2016,  20.00 

25.6.2016, ΚΑΜ
Αρχιτεκτονική στην Κρήτη: 
Με το βλέμμα στον Le Corbusier
Ημερίδα
Αρχιτέκτονες που εργάστηκαν στην Κρήτη 
αναλύουν μέσα από συγκεκριμένα έργα 
τους την επιρροή του Le Corbusier σε αυτά 
και διατυπώνουν τις απόψεις τους για την 
αρχιτεκτονική του μεσογειακού καλοκαιριού.
Επιστημονική επιμέλεια: Αμαλία Κωτσάκη

4.7.2016, ΚΑΜ, 20.30
Διαβάζω, διαβάζεις κύριε Le Corbusier 
Μαραθώνιος ανάγνωσης κειμένων του Le 
Corbusier μέσα στο καλύβι του - cabanon που 
εκτίθεται στο ΚΑΜ (ελληνική και γαλλική γλώσσα)
Επιμέλεια: Αμαλία Κωτσάκη, Στέλλα Κουτσουπάκη
Συνδιοργάνωση: 
ΚΑΜ, Ελληνογαλλικός Σύλλογος Χανίων

Διαγωνισμός δοκιμίου
Le Corbusier: 
Συναντήσεις με τη Μεσόγειο
Ημερομηνία παράδοσης:  31.7.2016
Βλ. www.facebook.com/lecorbusierchania

Ιούνιος – Αύγουστος 2016
Τα παιδιά ανακαλύπτουν 
τον κύριο Le Corbusier
Επιμέλεια : Δανάη Κουτσουπάκη
Συνδιοργάνωση: 
KAM, Ελληνογαλλικός Σύλλογος Χανίων
1. Παιδαγωγικά προγράμματα στο ΚΑΜ
Η μοντέρνα αρχιτεκτονική εμπνέει μεγάλους και 
παιδιά για να ζωγραφίσουν και να κατασκευάσουν   
τα δικά τους «μοντέρνα» αρχιτεκτονικά οράματα για 
τη Μεσόγειο.
2. Το δικό μου μοντέρνο καλύβι στην θάλασσα
Διαγωνισμός ζωγραφικής και μακέτας για παιδιά με 
αφορμή το καλύβι - cabanon του Le Corbusier.

17-24.8.2016, ΚΑΜ
Αρχιτεκτονικό εργαστήριο 
«New Minimum – Το εναλλακτικό ελάχιστο»
www.kamworkshops.com/newminimum
Συνδιοργάνωση : Συνδικάτο Αρχιτεκτονικής, ΚΑΜ

Σεπτέμβριος 2016 
Διάλεξεις και προβολές 
Διάλεξη των αρχιτεκτόνων Δ. & Σ.Αντωνακάκη 

Οκτώβριος 2016
Le Corbusier : Συναντήσεις με τη Μεσόγειο 
Ημερίδα και  παρουσίαση της ομώνυμης έκδοσης
Επιστημονική επιμέλεια: Αμαλία Κωτσάκη
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Οι  εκδηλώσεις στα Χανιά 
εντάσσονται στον ευρύτερο  κύκλο 
«Αναφορά στον Ελ/Le Corbusier»  
που έχει ήδη περιλάβει σειρά 
δράσεων στην Αθήνα.

Συνδιοργάνωση:  
Κέντρο  Αρχιτεκτονικής Μεσογείου,  
Μουσείο Μπενάκη, 
Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ,  
Σχολή  Αρχιτεκτόνων Πολ. Κρήτης,  
Ελληνογαλλικός  Σύλλογος Χανίων.
Με   την  υποστήριξη: 
Ίδρυμα   Le Corbusier - Παρίσι, 
Γαλλική και Ελβετική Πρεσβεία, 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, Ε.Ι.Α., 
Ελληνικό Docomomo, Διεθνής 
Εταιρεία  Φίλων του  Ιδρύματος
Le Corbusier, Δήμος Χανίων



Τη δική τους ιστορία διηγούνται 80+1 έργα του 
Παύλου Σάμιου, που  ταξιδεύουν στην Κρήτη, με 
αφορμή την έκθεση του καταξιωμένου εικαστικού, 
η οποία εγκαινιάζεται στις 11 Ιουλίου στη Δημοτική 
Πινακοθήκη Χανίων, με τίτλο «Κάθε έργο… Mια 
ιστορία». Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη έκθεση 
του Παύλου Σάμιου στον τόπο που γεννήθηκε ο 
Καζαντζάκης, γεγονός για το οποίο ο καλλιτέχνης 
αισθάνεται μεγάλη χαρά και τιμή. Η έκθεση 
παρουσιάζει αντιπροσωπευτικά έργα από τις τρεις 
πρόσφατες ενότητες δουλειάς, που ο Παύλος 
Σάμιος δημιούργησε τα τελευταία πέντε χρόνια. 
Τρεις ενότητες που αναδεικνύουν τη σχέση του 
καλλιτέχνη με την επιθυμία. Η τέταρτη ενότητα έχει 
αναδρομικό χαρακτήρα. Η πρώτη ενότητα έργων 
της έκθεσης παρουσιάζει τη σχέση του ζωγράφου 
με το μοντέλο του, στην οποία ο Παύλος Σάμιος 
επισκέπτεται τα ατελιέ κορυφαίων δασκάλων της 
τέχνης, ενώ εκείνοι ζωγραφίζουν παρέα με τα 
μοντέλα τους. Η δεύτερη ενότητα που είναι και η 
μεγαλύτερη ξεκινάει από την Κυκλαδική εποχή για 
να φτάσει ως τις μέρες μας, αποδεικνύοντας πως το 
πλέον διαχρονικό σύμβολο είναι το γυναικείο γυμνό. 
Άλλοτε ως Θεά, άλλοτε ως εταίρα, ή  Μητέρα. Ο 
καλλιτέχνης εισβάλλει ειρηνικά στα ατελιέ των 
καλλιτεχνών και τα εμπλουτίσει με τα δικά του 
σύγχρονα γυμνά που αποπνέουν την επιθυμία 
και την ερωτική διάθεση. Το σύγχρονο γυμνό 
γυναικείο σώμα «συνευρίσκεται» με αντίστοιχες 
γυναικείες φιγούρες άλλης εποχής στο ίδιο έργο 
σε μια εικαστική συνομιλία που βαδίζει έξω από 
τα όρια του χρόνου και αναδεικνύει το γυμνό ως 
αιώνιο σύμβολο ερωτισμού και δημιουργίας.

Η τρίτη ενότητα αποκρυσταλλώνει την άποψη του 
Παύλου Σάμιου για την δημιουργική πνοή του έρωτα 
και την θετική επιρροή που ασκεί στον καλλιτέχνη. 
Ο έρωτας και η επιθυμία για ένα συγκεκριμένο 
πρόσωπο πυροδότησαν το μεγαλείο πολύ 
σημαντικών έργων που δημιούργησαν κορυφαίοι 
ζωγράφοι στην ιστορία της ζωγραφικής από την 
Αναγέννηση ως σήμερα. Ειδικότερα ο Παύλος 
Σάμιος επισκέπτεται ατελιέ μεγάλων δασκάλων της 
τέχνης, όπως του Τιτσιάνο, του Θεοτοκόπουλου 
και του Πικάσο, οι οποίοι ανέπτυξαν ισχυρές 
σχέσεις επηρεασμού μεταξύ τους και διαμόρφωσαν 
την ιστορία της σύγχρονης τέχνης. Ο Τιτσιάνο 
συγκεκριμένα ήταν δάσκαλος του Θεοτοκόπουλου, 
ενώ ο Πικάσο έλεγε συχνά ότι πατέρας του ήταν ο 
Γκρέκο και μητέρα του ο Σεζάν. Ο Παύλος Σάμιος 
«συναντά» τους παραπάνω δημιουργούς στα 
ατελιέ τους σε στιγμές υψηλής δημιουργίας που 
σημαδεύονται από τους έρωτες που ζούσαν εκείνη 
την εποχή. Τέλος στην τέταρτη ενότητα περιέχονται 
έργα που προέρχονται από την πορεία του Παύλου 
Σάμιου στη ζωγραφική, έτσι ώστε η έκθεση να 
λαμβάνει αναδρομικό χαρακτήρα και ο επισκέπτης 
της έκθεσης να διαμορφώνει σφαιρική εικόνα για 
την διαδρομή του καλλιτέχνη και το στίγμα του 
στην εικαστική τέχνη.

Εγκαίνια έκθεσης: 11 Ιουλίου 2016, ώρα 20.00
Διάρκεια έκθεσης: 11/7 - 11/10/2016

Ώρες λειτουργίας :
Δευτέρα - Σάββατο:10.00 - 14.00 & 19.00 - 22.00
Κυριακή: κλειστά

Ο Παύλος Σάμιος  γεννήθηκε 
στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου 
1948. 
Aγάπησε τη θρησκευτική 
ζωγραφική που τον κέρδισε 
από πολύ νωρίς και εργάστηκε 
στο εργαστήρι Αγιογραφίας 
του Διονύση Καρούσου 

μέχρι τα δεκαοκτώ του χρόνια. Παράλληλα 
παρακολούθησε μαθήματα σχεδίου στο Εργαστήρι 
του Πάνου Σαραφιανού και πέρασε στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών. 
Δάσκαλοί του ήταν ο Νίκος Νικολάου στο 
Προκαταρκτικό και ο Γιάννης Μόραλης στο 
Εργαστήριο Ζωγραφικής. Σπουδαίος δάσκαλος 
του, επίσης, ήταν και ο Γιάννης Τσαρούχης που τον 
γνώρισε στο Παρίσι τη δεκαετία του `70. 
Την ίδια εποχή ήταν στη μοναδική παρέα του 
Μαγεμένου Αυλού, όπου ο Μάνος Χατζηδάκις, 
μάγος του λόγου και γνώστης της ανάγκης των 
νέων, τον έβαλε να σκέπτεται χωρίς όρια. 
Από το 1978 έως το 1992 έζησε και εργάστηκε στο 
Παρίσι. Από το 2000 είναι καθηγητής στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (Εργαστήριο 
παραδοσιακής ζωγραφικής fresco-βυζαντινές 
εικόνες-χειρόγραφα). 

Έχει ζωγραφίσει με την τεχνική του fresco πολλές 
μικρές εκκλησίες.
Έχει πραγματοποιήσει 68 ατομικές εκθέσεις και 
έχει λάβει μέρος σε σημαντικές ομαδικές εκθέσεις 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Δημοτική Πινακοθηκη Χανίων
Παύλος Σάμιος

«Κάθε έργο… Mια ιστορία»



Η κεντρική ιδέα του έργου προέρχεται από τις 700 
προσφωνήσεις προς τον Θεό που συγκέντρωσε 
ο Θεόδωρος Β΄ Δούκας Λάσκαρης Βυζαντινός 
αυτοκράτορας το 1254.

Στην πρωταρχική του μορφή εκτέθηκε το 2002 στο 
ΕΜΣΤ  μαζί με άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες – Δ. 
Αληθεινός, Μ. Βαιόλα, Σ.Νεσάτ, Β. Ζαχάροφ κα. - 
στα πλαίσια της έκθεσης “ Θεολογίες Σύνοψις 2” 

Είναι μια εγκατάσταση που θα προσαρμοστεί στον 
χώρο του μνημείου – Γιαλί Τζαμί- χώρος αφιερωμένος 
στην λατρεία του θείου, υπερβαίνοντας την 
διαφορετικότητα των θρησκειών.

Σε επιλεγμένα σημεία θα είναι γραμμένα τα 
θεονύμια- ο παναίτιος, ο κυριοκράτωρ, ο κηδεμών, 
ο ψυχοτερπής, η αρχή της σοφίας κα. 

Στον τοίχο σε μεγάλη επιφάνεια θα υπάρχει 
βιντεοπροβολή όπου θα προβάλλεται  μια θάλασσα 
με ορίζοντα, που το κύμα της σκάει στο δάπεδο ενώ 
στο κέντρο της θάλασσας ανάμεσα στα κύματα  μια 
φλογίτσα από αναμμένο καντήλι. 

Στο δάπεδο θα υπάρχουν μεταχειρισμένα παπούτσια 
από κατοίκους της πόλης που τα ονόματα τους θα 
αναφέρονται σε ειδικό φυλλάδιο.   

Από τα ηχεία  θα ακούγεται ο ο ήχος των κυμάτων  
ενώ η φωνή του καλλιτέχνη θα απαγγέλλει 
τα θεονύμια. Την κεντρική εγκατάσταση θα 
πλαισιώνουν μερικά ακόμα στοιχεία που θα 
τονίζουν τον μυστηριακό χαρακτήρα του όλου 
εγχειρήματος. 

Χαρακτηρηστικά για το έργο ο Αρης Μαραγκόπουλος 
γράφει : “ ... εκ κατασκευής αναδεικνύονται τα 
βασανισμένα παπούτσια, τα χειροπιαστά ίχνη του 
πεπερασμένου και του φθαρτού στην αιωνιότητα... 

Οι ψυχές αυτές βαδίζουν προς την αιωνιότητα με 
μόνη τη σιγουριά του μέλλοντος τους, διασχίζοντας 
την εικονική θάλασσα, υπερβαίνοντας τον άσβεστο 
λύχνο, αφήνοντας πίσω ως μνήμα και μνήμη τα 
χρησιμοποιημένα τους παπούτσια.”

“ Αν η θρησκεία σήμερα παρακμάζει αυτό συμβαίνει 
επειδή έχει συρρικνωθεί το επίγειο βασίλειο του 
Ιερού και διότι τα κοινά συναισθήματα και οι 
συγκινησιακοί δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων έχουν 
γίνει διάχυτοι και ασθενικοί. 

Τα πρωτογενή εκείνα στοιχεία που χάριζαν 
στους ανθρώπους ταυτότητα και συγκινησιακή 
αμοιβαιότητα- η οικογένεια, η συναγωγή και 
η εκκλησία η κοινότητα- έχουν αδυνατίσει, 
και οι άνθρωποι έχουν χάσει την ικανότητα να 
συντηρήσουν τις σχέσεις που υφίστανται μεταξύ 
τους τόσο στο χρόνο  όσο και στο χώρο. 

Το να ισχυριζόμαστε λοιπόν ότι “ο Θεός είναι 
νεκρός” είναι ουσιαστικά σαν να λέμε ότι οι 
κοινωνικοί δεσμοί έχουν σπάσει και ότι η κοινωνία 
είναι νεκρή”

Εγκαίνια έκθεσης: 05|08|2016, ώρα 20.30
Διάρκεια έκθεσης: 05|08 - 25|09|2016

Ώρες λειτουργίας : 
Καθημερινά : 11.00 - 23.00

Ο Μάριος Σπηλιόπουλος γεννήθηκε στον Πολύγυρο 
Χαλκιδικής το 1957. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών (1983-7, εργαστήριο Δ. Κοκκινίδη), 
όπου και διδάσκει από το 1991, ενώ για ένα 
διάστημα διετέλεσε και Πρύτανης της Σχολής. 
Το 1994 τιμήθηκε με το Μεγάλο Χρυσό Βραβείο 
(Grand Prix) στη 18η Biennale Αλεξανδρείας. Έχει 
πραγματοποιήσει πολυάριθμες ατομικές εκθέσεις 
εντός και εκτός Ελλάδας, έχει συμμετάσχει σε 
πολλές ομαδικές εκθέσεις και διεθνείς εκδηλώσεις 
και έχει εκπροσωπήσει τρεις φορές την Ελλάδα 
στις εκδηλώσεις του θεσμού της Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης. 
Οι εικαστικές επεμβάσεις στο χώρο και τα 
περιβάλλοντα, εμπλουτισμένα σε ορισμένες 
περιπτώσεις από δράσεις και στοιχεία Video art, 
αποτελούν τους βασικούς τρόπους έκφρασής 
του. Το ζήτημα της ελληνικής παράδοσης, κυρίως 
βυζαντινής και μεταβυζαντινής, κατέχει κυρίαρχη 
θέση στο θεματολόγιο και τη μορφολογία των 
έργων του, αφού άλλωστε τα πρώτα μαθήματα 
τέχνης που έλαβε αφορούσαν στην αγιογραφία. 
Προτιμά τα φυσικά, ανεπεξέργαστα υλικά (νερό, 
κερί, αλάτι, άμμος, χώμα, ξύλα, καλάμια, χρώματα 
σε σκόνη, μέλι, ελαιόλαδο, αρωματικά φυτά 
κλπ), ενώ το φως αποτελεί στοιχείο με ιδιαίτερη 
βαρύτητα για τον καλλιτέχνη. 
Η αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα του πρόσθεσε, 
ήδη από το 1987, ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο 
στα έργα του: τους μεταλλικούς χάρτες του νομού 
Χαλκιδικής αρχικά και στη συνέχεια ολόκληρης 
της Ελλάδας. Έργα του υπάρχουν σε ιδιωτικές 
συλλογές και δημόσιες συλλογές στην Ελλάδα, την 
Τουρκία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Πολωνία, την 
Αγγλία, τη Γερμανία, το Ισραήλ, τη Δανία και τις 
ΗΠΑ.

Γιαλί Τζαμισί
Μάριος Σπηλιόπουλος
«Τα 700 ονόματα του Θεού - θεονύμια»



Το τμήμα Ζωγραφικής Τέχνης του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων 
θα παρουσιάσει στην Αίθουσα Τέχνης Σαμπιονάρα 
στα Χανιά, μία έκθεση ζωγραφικής με έργα των 
εκπαιδευόμενων του τμήματος που διανύουν το 
Γ’ Εξάμηνο του προγράμματος, από τις 28 Ιουνίου 
μέχρι τις 3 Ιουλίου, 2016.

Μέσα από μια πορεία αναζήτησης της προσωπικής 
τους έκφρασης και μυούμενοι σε διάφορα 
μέσα, υλικά και τεχνικές, οι εκπαιδευόμενοι 
παρουσιάζουν τα διάφορα στάδια της εξέλιξής 
τους. 

Με ασκήσεις Χρωματολογίας, Οπτικής Αντίληψης, 
Τεχνικές Ζωγραφικής και Ελευθέρου Σχεδίου, 
εξασκούν το βλέμμα και αναπτύσσουν δεξιότητες 
που θα τους χρησιμεύσουν στην πραγματοποίηση 
των ατομικών τους αναζητήσεων στη Ζωγραφική. 

Αντιγράφουν έργα μεγάλων ζωγράφων, μελετούν 
το ανθρώπινο σώμα από μοντέλο, σχεδιάζουν με 
κάρβουνο στιγμιότυπα από κινούμενη εικόνα κ.α.

Ανακαλύπτουν σιγά-σιγά τη δική τους εσωτερική 
δύναμη και διατυπώνουν τον ιδιαίτερο ψυχισμό 
τους αναζητώντας πηγές μέσα από σύμβολα, 
ατομικά και συλλογικά. 

Ώρες λειτουργίας : 11.00 - 14.00 & 18.00 - 22.00

Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

28|06 - 03|07
Πύλη Sabbionara

Έκθεση ζωγραφικής
Δημόσιου ΙΕΚ Χανίων

Εκ
θέ

σε
ις

Φωτογραφία, ζωγραφική, κολλάζ, μικτές 
τεχνικές, πηλός, χαρτοπολτός, μουσική, χορός, 
ποίηση, συναντιώνται στην πύλη Sabbionara, σε 
μια έκθεση που θα είναι ανοικτή για το κοινό από 
τις 10.00 - 21.00

Καλλιτέχνες από διάφορες χώρες, Ελλάδα, Σερβία, 
Αγγλία, Αυστραλία και Φιλανδία, παρουσιάζουν 
δημιουργίες τους σε μια απόπειρα να εμπνεύσουν, 
να επικοινωνήσουν και να εκφραστούν, θέλοντας 
να υπενθυμίσουν ότι υπάρχουν απεριόριστες 
επιλογές στην Τέχνη, στην Έκφραση, στις Σχέσεις 
και στην Υγεία μας γενικότερα.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης, σε παράλληλα 
events θα διεξαχθεί ποιητική βραδιά, μουσική, 
χορός, ομιλίες-παρουσιάσεις, κ.ά., καθώς και 
φωτογραφικός διαγωνισμός «Share your Xperience! 
και κέρδισε» με δώρα για τους συμμετέχοντες, 
προσφερόμενα από τους υποστηρικτές του σκοπού 
της.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό και 
όποιος θέλει μπορεί να προσφέρει τρόφιμα για την 
Κοινωνική Κουζίνα, φάρμακα για τους Γιατρούς 
του Κόσμου και βοήθεια στην Κιβωτό του Κόσμου.

Το πρόγραμμα των events και λεπτομέρειες για τον 
διαγωνισμό, θα υπάρχουν σε έντυπο στην έκθεση.

Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

15|07 - 23|07
Πύλη Sabbionara

IDEAS UNLIMITED

Ο Σύλλογος Παραδοσιακής και Λαϊκής Τέχνης 
«Η Χρυσοπηγή» είναι ένας μη κερδοσκοπικός 
σύλλογος που δημιουργήθηκε από μια παρέα 
γυναικών που αγαπούν την παράδοση, τα ήθη και 
τα έθιμα του τόπου μας. 

Ενας Σύλλογος που προσπαθεί να συμβάλλει 
στο μέτρο των δυνατοτήτων του στη διατήρηση 
και ανάδειξη της πολιτιστικής μας ταυτότητας, 
κληρονομιάς και παράδοσης, συμβάλλοντας 
παράλληλα στον κοινωνικό ιστό της πόλης μας. 
Είμαστε πάντα πρόθυμοι να συνεισφέρουμε 
σε όποια δράση κοινωνικού ή  πολιτιστικού 
περιεχομένου.

Στις δραστηριότητες του Συλλόγου περιλαμβάνεται 
η διοργάνωση σεμιναρίων οικοτεχνίας, όπως 
η εκμάθηση της τεχνικής της δαντέλας του 
κοπανελιού, της ραφτοβελόνας (μινωικός κόμπος), 
παλαιών κρητικών βελονιών , η τεχνική της 
δεσιάς, του άσπρου  κεντήματος, του πλεξίματος 
και πολλά άλλα.

Σε συνεργασία με Σχολεία πραγματοποιούμε 
παραδοσιακές δράσεις όπως την παρασκευή 
ανθόνερου, μουσταλευριάς, σαπουνιού, 
κατασκευή πάνινης κούκλας και άλλα πάντα με 
τη βοήθεια των μεγαλύτερων και πεπειραμένων 
μελών μας που είναι οι άγγελοι –φύλακές μας και 
χαρίζουν απλόχερα με καλοσύνη τη γνώση τους.

Είμαστε πάντα δίπλα στα ιδρύματα της πόλης μας 
και με περίσσια αγάπη αγκαλιάζουμε παιδιά και 
ενήλικες.

Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

04 - 14|07
Πύλη Sabbionara

Έκθεση Λαϊκής Τέχνης



Ζει  και  εργάζεται  στο  Βάμο  Αποκορώνου  από  
το 1986.
Πιστεύει  ότι  η  τέχνη  σαν  διεθνής  γλώσσα  
επικοινωνεί  και  φέρει  τα  πολιτισμικά  
χαρακτηριστικά  αλλά  και  τη  δυναμική  των  
υλικών  του  κάθε  τόπου.  Σμιλεύει  την  πέτρα   με  
βοηθό  το  δυνατό  ελληνικό  φως ,  που  το  ίδιο  
καθοδηγεί  και  αφαιρεί  όλα  τα    περιττά   και  τα  
άχρηστα  στολίδια.  Δάσκαλός του  ήταν  ο  Παπάς   
και   θεωρεί  πνευματικούς   του  Δασκάλους  τους  
Ζ. Αρπ ,  Χ. Μούρ   και Κ. Μπρανκούζι.

Έχει  λάβει  μέρος  δύο  φορές  στη  Διεθνή  Έκθεση  
του  Μουσείου  σύγχρονης   τέχνης  του   Μονακό    
[Μόντε- Κάρλο ], με  αντίστοιχες  διακρίσεις. 
  
Είναι  πλήρες  μέλος  του  F.P.S.  [Free , Painters  
and   Sculptors]   στο  Λονδίνο  από το  1991.      Έχει  
Αγιογραφήσει  τρείς  Εκκλησίες  στη  Φθιώτιδα.  
Εργάστηκε  σαν  δάσκαλος  σχεδίου  και  χρώματος  
σε  σχολές  του  Ε.Ο.Μ.Ε.Χ.

Έργα  του  βρίσκονται  σε  διάφορες  συλλογές   
και  σε  Δημόσιους  χώρους  στην  Ελλάδα   αλλά  
και  στην  Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία  και  Μονακό.
Έχει  κάνει   πολλές   Ατομικές   Εκθέσεις.  Στα   
Χανιά  είναι  η  Πέμπτη  φορά. [Χρυσόστομο,   
Κάστρο  Φιρκά ,  Γυαλί-Τζαμί   και  Σούδα ].

Διάρκεια έκθεσης : 27|7 - 10|8
Ώρες λειτουργίας : 19.00 - 23.00

Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

28|07 - 10|08
Πύλη Sabbionara

Κώστας Ζαζάς, Γλυπτική - Ζωγραφική
ΠΕΤΡΟ ΕΙΚΑΣΙΕΣ

Εκ
θέ
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Έκθεση στα πλαίσια του 
Μεσογειακού Φεστιβάλ Φωτογραφίας.

Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στην 
έκθεση «Εκεί που Κατοικώ» ανήκουν σε ένα είδος,  
που από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ιστορίας της 
φωτογραφίας συντροφεύει αυτούς που πιστεύουν 
στην δύναμή της να θυμάται, να εξορκίζει, να 
παρηγορεί. Οκτώ φωτογράφοι μας προσκαλούν 
εκεί όπου ζουν συντροφιά με τις φωτογραφίες 
και τα φαντάσματά τους. Ο καθένας με το δικό 
του τρόπο επεξεργάζεται  τις σκιές  και τις χαρές, 
τις αναμνήσεις, το χρόνο, τις ενδόμυχες σκέψεις ▪ 
άλλοτε κοιτάζοντας τη ζωή κατάματα, κι άλλοτε 
στο πλάι. Οι φωτογραφίες τους με τα ελάχιστα 
που μας δίνουν, ανοίγουν διαδρόμους στη σκέψη 
μας, στη φαντασία μας,  στα δικά μας βιώματα, 
στους δικούς μας εσωτερικούς χώρους.  Στην 
ανάγνωσή τους όμως, όπως συμβαίνει συχνά με τις 
φωτογραφίες, αντιμετωπίζουμε ένα παράδοξο. Τις 
προσεγγίζουμε με ευκολία και μόνο όταν διαβούμε 
το κατώφλι τους, αντιλαμβανόμαστε πόσο 
αβοήθητοι είμαστε  να βρούμε σε αυτές κάποιο 
νόημα. Είναι λοιπόν χρήσιμη μια προειδοποίηση: 
κάθε απόπειρα ανάγνωσης είναι μια περιπέτεια 
που καταλήγει σε  ένα κενό ή σε μια κατάκτηση.  Γι 
αυτό στις αναγνώσεις μου ξεκινώ προτάσσοντας, 
και επαναλαμβάνω συχνά, ένα «ίσως». 

Φωτογράφοι: Στέλλα Αγγελάκη, Κωνσταντίνος 
Γδοντάκης, Σπύρος Ζερβουδάκης, Μιχάλης 
Καλαϊτζάκης,Γιάννης Κλουβιδάκης,Δημήτρης 
Μπαρούνης,Ελευθερία Σειστάκη,Φωτεινή 
Φαρμασώνη.
Ώρες λειτουργίας : 19.00 - 23.00
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

12-25|08
Πύλη Sabbionara

Εκεί που κατοικώ

Η Λέσχη Κλασσικής Μοτοσυκλέτας Χανίων που 
ιδρύθηκε το 1999 με έναν απ τους σκοπούς 
την  αναπαλαίωση, ανάδειξη και διατήρηση των 
παλαιών και ιστορικών μοτοσυκλετών και αριθμεί 
πάνω από 70 ενεργά μέλη αλλά και εκατοντάδες 
φίλους συνδιοργανώνει με το Δήμο Χανίων και 
ττην ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ την 11η έκθεση Κλασσικής 
Μοτοσυκλέτας στην Πύλη Sabbionara  Μίνωος και 
Επιμενίδου στην παλιά πόλη στα Χανιά.

Στη έκθεση θα παρουσιαστούν επιλεκτικά μοντέλα 
που χρονολογούνται από το 1914 έως και το 1986. 

Κάτι που αξίζει να επισκεφτεί όποιος βρίσκετε στα 
Χανιά αυτήν την περίοδο! 

Εγκαίνια έκθεσης Σάββατο 27 Αυγ. 2016 

Είσοδος δωρεάν

Ώρες λειτουργίας καθημερινά 19:00-24:00

Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

27|08 - 06|09
Πύλη Sabbionara

11η έκθεση Κλασσικής Μοτοσυκλέτας 



Οι “Υπεραστικές περιπλανήσεις” ξεκίνησαν ως μια 
ιδέα να ενωθεί φωτογραφικά η χώρα μας μέσα από 
τα μάτια και τους φακούς απλών ανθρώπων που 
αγαπούν ιδιαιτέρως την τέχνη της φωτογραφίας. 

Το χειμώνα που πέρασε σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά 
και στην Κύπρο, διοργανώθηκαν “φωτοβόλτες” 
που είχαν σαν στόχο να ενεργοποιήσουν την 
κοινότητα των φίλων του Ίνσταγκραμ.  Από το 
Βορρά έως το Νότο άνθρωποι φωτογράφισαν τις 
πόλεις στις οποίες ζουν. 

Με υψηλά αισθητικά κριτήρια και με ιδιαίτερη 
αγάπη για την εργασία αυτή, η ομάδα του gr_
events, επέλεξε τελικά 254 φωτογραφίες που 
αποτυπώνουν πολλές στιγμές της ιδιαίτερης γης 
στην οποία κατοικούμε. 

Από τα ψηλά βουνά και τα οροπέδια βουτάμε 
στα βαθιά νερά λιμνών και θαλασσών.  Άλλοτε 
με παιχνιδιάρικη ματιά και άλλοτε με νοσταλγική 
επεξεργασία, το αισθητικό αποτέλεσμα δε θα 
αφήσει κανέναν ασυγκίνητο...  

Σας καλούμε, λοιπόν, όλους να κάνουμε αυτό το 
ταξίδι μαζί και να περιπλανηθούμε με την καρδιά 
και την ψυχή μας σε αυτόν εδώ τον τόπο ,που 
βασανισμένος ζητά και πάλι την αναγνώριση που 
του αξίζει.

Διάρκεια έκθεσης : 01-15|9|2016
Ώρες λειτουργίας : 10.00 - 23.00

Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

01 - 15|09
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Υπεραστικές Περιπλανήσεις

Ο Όμιλος Στατικού Μοντελισμού Χανίων σε 
συνεργασία με το Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-
ΚΑΜ διοργανώνει την 17η Ετήσια Έκθεση 
-Διαγωνισμό Στατικού Μοντελισμού. 

Η έκθεση η οποία τελεί υπό την αιγίδα του 
Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, θα διεξαχθεί για 
ακόμη μία χρονιά στο φιλόξενο χώρο της Πύλης 
Sabbionara από την Πέμπτη 08/09/2016 έως την  
Κυριακή 11/09/2016. 

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό τις ημέρες 
Πέμπτη έως Σάββατο στις 14 :00-21:00 και 
Κυριακή 10:00-18:00. 

Την Κυριακή στις 19:00 θα γίνει η απονομή των 
βραβείων παράλληλα με την τελετή λήξης. 

Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

08 - 11|09
Πύλη Sabbionara

17η Ετήσια Έκθεση - Διαγωνισμός 
Στατικού Μοντελισμού

Ο  Όμιλος Φίλων της Τέχνης Χανίων είναι μη 
κερδοσκοπικός πολιτιστικός σύλλογος που σκοπό 
έχει την προώθηση της τέχνης και του πολιτισμού 
και την στήριξη και βοήθεια των μελών του. 

Ο Όμιλος που ιδρύθηκε το 2000 έχει 
δραστηριοποιηθεί σε διάφορους τομείς εκτός των 
εκθέσεων σε Χανιά και αλλού έχει θεσμοθετήσει 
ετήσιο διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής για τα 
Δημοτικά Σχολεία των Χανίων,  έχει διοργανώσει 
τηλεμαραθώνιους αγάπης για παιδιά με ειδικές 
ανάγκης, παρουσιάσεις βιβλίων κ.α. 

Μέλη του Ομίλου Φίλων της Τέχνης παρουσιάζουν 
τις καινούργιες τους δημιουργίες για το καλοκαίρι 
του 2016 όπως κάθε χρόνο για 17 συνεχή έτη 
και συμβάλει στα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά 
δρώμενα της πόλης των Χανίων.

Διάρκεια έκθεσης : 14 - 21|9|2016
Ώρες λειτουργίας : 11.00 – 14.00 & 19.00 – 22.00

Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

14 - 21|09
Πύλη Sabbionara

Παράδοση και Δημιουργία

Εκ
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Τα στοιχεία του εντύπου είναι από τους ίδιους τους 
καλλιτέχνες ή εκπροσώπους τους. Τυχόν αλλαγές 
μπορούν να προκύψουν για λόγους ανωτέρας βίας ή μη 
προβλέψιμους.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 
Η ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση ή φωτογράφιση των 
εκδηλώσεων χωρίς την άδεια της διοργανώτριας αρχής.

Σχεδιασμός Εντύπου : Λεωνίδας Μανωλικάκης

Χορηγοί Επικοινωνίας


