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Τα έργα ζωγραφικής είναι αποτέλεσμα του Διαγωνισμού Ζωγραφικής που προκήρυξαν
ο Δήμος Χανίων, η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ και η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων
για παιδιά Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, με θέμα «Τεχνών Χρώματα».

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά  303  παιδιά από Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Χανίων.
Η επιλογή των έργων έγινε από την Καλλιτεχνική Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων.

Τα τρία πρώτα έργα που επιλέχθηκαν είναι :

1ο βραβείο

Μουμούρης Νίκος 
Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών

2ο βραβείο

Τζιλιβάκη Μάνο
2ο Δημοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών

3ο βραβείο

Ονουφριάδης Βλαντιμίρ
7ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Τα παιδιά “ζωγράφισαν” των Τεχνών τα Χρώματα

Τα στοιχεία και τα κείμενα 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

Παροχή πρώτων βοηθειών στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, με τη στήριξηΧορηγοί Επικοινωνίας (με αλφαβητική σειρά)



Το  ‘’Πολιτιστικό Καλοκαίρι’’ του Δήμου 
Χανίων είναι ένας σπουδαίος θεσμός για όλους 
μας!  
Ένας θεσμός που ξεκίνησε πριν χρόνια και 
συνεχώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται 
με ποιοτικά αναβαθμισμένες  εκδηλώσεις 
πολιτισμού και τέχνης οι οποίες όχι μόνο 
διασκεδάζουν την ψυχή, όχι μόνο παιδεύουν 
το πνεύμα αλλά και ταξιδεύουν μικρούς 
και μεγάλους από τον  χωροχρόνο του 
παρελθόντος σε αυτόν του παρόντος και του 
μέλλοντος.  
Το ‘’Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019’’ συνθέτει 
μία ευχάριστη και δροσερή όαση πολιτισμού, 
ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα, ένα 
γοητευτικό ταξίδι αισθήσεων και ψυχαγωγίας 
για  όλους μας.  
Μοναδικές βραδιές με θεατρικά δρώμενα, 
συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, 
μουσικοχορευτικές παραστάσεις, λαμβάνουν 
χώρα  στο φετινό ταξίδι στο χώρο της 
Τέχνης και του Πολιτισμού και μας καλούν να 
αφεθούμε να μας ταξιδέψουν.
Επιλεγμένες θεατρικές παραστάσεις, θερινό 
σινεμά, παραδοσιακές μελωδίες και χοροί 
στους ανοιχτούς χώρους του Δήμου, στον 
Κήπο και  το Ενετικό Λιμάνι θα ψυχαγωγήσουν  
μικρούς και μεγάλους κάνοντας μας να  
αισιοδοξούμε και να χαμογελάμε. 
Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, σας 
καλωσορίζουμε για μία ακόμη χρονιά στις 
εκδηλώσεις ‘’Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019’’. 
Καλή διασκέδαση σε όλους,  συντροφιά με 
τις όμορφες βραδιές του καλοκαιριού και 
τις  μαγευτικές στιγμές της τέχνης και του 
πολιτισμού!

Ο Δήμαρχος Χανίων

Αναστάσιος Βάμβουκας

Ένας όμορφος θεσμός, πυλώνας της 
πολιτιστικής ζωής της πόλης, το «Πολιτιστικό 
Καλοκαίρι» έρχεται και φέτος με  διακριτικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και με σημαντικό 
εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό ρόλο να 
κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους.  

Με έμφαση στη μουσική, ο χαρακτήρας του 
θεσμού επεκτάθηκε και στους χώρους του 
θεάτρου, του χορού, του κινηματογράφου και 
των εικαστικών. 

Αποτέλεσε πεδίο γόνιμου, εποικοδομητικού 
διαλόγου, χωνευτήρι ιδεών και τόπο 
διεξαγωγής σημαντικών πολιτιστικών 
γεγονότων.

Με πρωτότυπες παραγωγές, με εμφανίσεις 
καλλιτεχνών, με σπουδαίους  εκπροσώπους 
της εγχώριας δημιουργίας, το «Πολιτιστικό 
Καλοκαίρι 2019» απευθύνεται σε όλους μας . 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα 
παρουσιαστούν  επιλεγμένες θεατρικές 
και μουσικές παραστάσεις, δίνοντας τη 
δυνατότητα στο κοινό να δει υψηλής ποιότητας 
τέχνη.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Όθωνας Χαραλαμπάκης

Δεν υπάρχει κάτοικος ή επισκέπτης  σε αυτήν 
την πόλη που δεν έχει συνδυάσει αυτήν την 
εποχή του έτους με συναυλίες, θεατρικές 
παραστάσεις, χορευτικά δρώμενα, φεστιβάλ 
και γενικότερα με διάφορες καλλιτεχνικού 
τύπου εκδηλώσεις στο θέατρο της Ανατολικής 
Τάφρου και σε άλλες ιδιαίτερες γωνιές της 
πόλης. 

Τα Χανιά μάς τα προσφέρουν όλα αυτά 
και φέτος στο «Πολιτιστικό Καλοκαίρι», το 
οποίο συνεχίζοντας τη λαμπρή του ιστορία, 
παραμένει μια σπουδαία εαρινή πολιτιστική 
διοργάνωση του τόπου μας, ένα μεγάλο 
καλλιτεχνικό δρώμενο πολύπλευρο, δυναμικό 
και πέρα για πέρα δημιουργικό.  

Το «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019» αποτελεί 
μια μεγάλη γιορτή. Μουσικά, χορευτικά, 
θεατρικά και λοιπά πολιτιστικά δρώμενα 
θα εξελίσσονται ανάμεσά μας, κάνοντας 
το Καλοκαίρι μας ακόμη πιο ελκυστικό, 
ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό και ευχάριστο.

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Κυριάκος Καζάκος



Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας
20.30

“......η Πατρίδα της ψυχής μας,η Μικρασία,είναι 
ένα καντήλι αναμμένο παντοτινά,στο εικονοστάσι 
της ψυχής μας......είναι ένα υπόγειο ποτάμι,που 
περνάει με το αίμα μας από γενιά σε γενιά.......
είναι η ίδια η ζωή,που κυλά στις φλέβες μας....”

Η Αδελφότητα  Μικρασιατών  Ν.Χανίων  « ο Άγιος 
Πολύκαρπος »  σας προσκαλεί στο 1ο Φεστιβάλ 
Βυζαντινών –Παραδοσιακών Χορωδιών, το οποίο 
θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου  στo Πάρκο 
Ειρήνης και Φιλίας.
Σκοπός της διοργάνωσης είναι  η προβολή 
της Μικρασιατικής-Βυζαντινής και Ποντιακής  
μουσικής παράδοσης, αλλά και η προβολή της 
μουσικής έκφρασης της ελληνικής παραδοσιακής 
μουσικής γενικότερα.

Οι χορωδίες που λαμβάνουν μέρος είναι
Χορωδία Αλικιανού «Άγιος Γεώργιος Διβολης» 
Χορωδία Ι.Ν.Αγίας Αικατερίνης «Η Σιναϊτισσα 
Κερά»
Χορωδία και ορχήστρα Ι.Ν.Ευαγγελίστριας 
Καλλιτεχνικός και Παραδοσιακός Σύλλογος 
«Κρητικές Μαδάρες»
Παραδοσιακός Σύλλογος «Ετεοκρήτες»
Χορωδία Αδελφότητας Μικρασιατών Ν.Χανίων“  
ο Άγιος Πολύκαρπος“
Παρουσίαση : Καίτη Αλέξη, δημοριογράφος

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Κυτίο προαιρετικής εισφοράς για την ενίσχυση 
των : ΚΗΦΑΑΜΕΑ, ΚΗΦΑΠ, ΕΛΕΠΑΠ

1ο Φεστιβάλ
Βυζαντινών  - Παραδοσιακών Χορωδιών

ΠΕ20|06
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Δημήρη Μαραμή
Ερωτόκριτος

Διοργάνωση : Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο Ερωτόκριτος του Δημήτρη Μαραμή, με 
τη μορφή σύγχρονου ελληνικού μιούζικαλ 
βασισμένο στο πρωτότυπο αριστούργημα 
του Βιτσέντζου Κορνάρου, ήταν ανάθεση της 
Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής. Το 2017 παρουσιάστηκε σε sold 
out παραστάσεις. Στο πλαίσιο του Έτους 
Ερωτόκριτου 2019, το έργο  παρουσιάζεται από 
τους Vamos Ensemble σε μία νέα συναυλιακή 
ενορχήστρωση από το Θανάση Παπαθανασίου 
μέλος κι ενορχηστρωτή των Vamos. 
Οι ταλαντούχοι ερµηνευτές 
Θοδωρής Βουτσικάκης (Ερωτόκριτος), 
Ελένη Δημοπούλου (Αρετούσα), 
Ιωάννα Φόρτη (Παραµάνα), 
μαζί με τους Vamos Ensemble και τον συνθέτη 
στο πιάνο και την αφήγηση, παρουσιάζουν 
μοναδικά το αθάνατο αριστούργημα της 
Κρητικής Αναγέννησης.

Οι Vamos Ensemble είναι ένα μουσικό σύνολο με 
όψη και σύνθεση μικρής συμφωνικής ορχήστρας 
που αποτελείται από δεκαέξι μουσικούς οι οποίοι 
κατοικούν στην Κρήτη. Πρωτοεμφανίστηκαν πριν 
από πέντε χρόνια και έχουν ορμητήριο το χωριό 
του Βάμου στα Χανιά. Ερμηνεύουν μουσικές του 
κόσμου, δοσμένες με τη γνησιότητα και τον 
αυθορμητισμό των ιδιαίτερων και σύγχρονων 
ενορχηστρώσεών τους, δημιουργώντας ένα 
μοναδικά δικό τους χαρακτηριστικό ήχο.

ΠΕ20|06
Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”

20.00

Συναυλία με την παιδική χορωδία 
αγοριών «Aurelius» του Καλφ

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η παιδική χορωδία αγοριών «Aurelius» του 
Καλφ ιδρύθηκε το 1983 από τον Χανς Γιοργκ 
Κάλμπαχ στο Καλφ. Η χορωδία αυτή θεωρείται 
μια από τις σπουδαιότερες χορωδίες αγοριών 
της Γερμανίας. Καλλιτεχνικός διευθυντής είναι 
από το 2008 ο Μπέρχαρντ Κούγκλερ. 
Το Ρεπερτόριο τους περιλαμβάνει εκκλησιαστική 
και  κοσμική χορωδιακή μουσική σε ένα πολύ 
μεγάλο φάσμα και ως μεικτή χορωδία εμφανίζεται 
τακτικά με ορατόρια και με προγράμματα a 
cappela. Τη χορωδία διηύθυναν κατά καιρούς 
διάσημοι μαέστροι όπως για παράδειγμα οι 
Claudio Abbado, Herbert Blomstedt, Pierre 
Boulez, Sylvain Cambreling, Carl St. Clair, 
Michael Gielen oder Krzysztof Penderecki. 
Ανάμεσα στις πιο σημαντικές ορχήστρες με τις 
οποίες συνεργάστηκαν αξίζει να αναφερθούν οι: 
Chicago Symphony Orchestra, Stuttgart Radio 
Symphony Orchestra,  resident orchestra of the 
Berlin State Opera και η Φιλαρμονική ορχήστρα 
της Βιέννης.
Το όνομα της χορωδίας Aurelius αναφέρεται 
σε έναν παλιό προστάτη του μοναστηρίου της 
πόλης Καλφ.
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Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας
21.00

Η προβολή της ταινίας «Ένα Όμορφο Αγόρι 
(Beautiful Boy)», πραγματοποιείται με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Κατά Των Ναρκωτικών. 
Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει συζήτηση.

Περίληψη:
Βασισμένο στα απομνημονεύματα πατέρα και 
γιου της οικογένειας Ντέιβιντ και Νικ Σέφ, η 
ταινία καταγράφει το δράμα και τη γεμάτη 
έμπνευση εμπειρία επιβίωσης, υποτροπής και 
ανάκαμψης σε μια οικογένεια που αντιμετώπιζε 
τον εθισμό για πολλά χρόνια.
Από τον σκηνοθέτη που μας χάρισε τα 
«Ραγισμένα Όνειρα», Φέλιξ Φον Γκρόνιγκεν, 
η αληθινή ιστορία της αιώνιας μάχης μιας 
οικογένειας με τον εθισμό.
Υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Β’ 
Ανδρικού Ρόλου (Τιμοτέ Σαλαμέ).

Σκηνοθέτης: Φέλιξ Φον Γκρόνιγκεν
Ηθοποιοί: Στιβ Κάρελ, Τιμοτέ Σαλαμέ, Μόρα 
Τίρνεϊ, Έιμι Ράιαν.
Διάρκεια: 120 λεπτά

ΣυνΔιοργάνωση : 
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ Μονάδα Συμβουλευτικής Χανίων
Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ένα Όμορφο Αγόρι
(Beautiful Boy)

ΣΑ22|06
Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”

21.15

Η γιορτή

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

H Θεατρική Ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου 
Χανίων, η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 
Χανίων, ο Δήμος Χανίων και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ 
ΚΑΜ παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση 
«Η γιορτή» που βασίζεται στο σενάριο της 
ομότιτλης ταινίας του Τhomas Vinterberg. 

Το έργο παρουσιάζεται στο πλαίσιο ενός 
τριπτύχου δράσεων με θέμα την ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ.

Στη γιορτή για τα 60ά γενέθλια του Χέλγκε 
Χάνσεν συγκεντρώνονται η οικογένειά του, 
συνεργάτες και προσωπικό. Η εικόνα της 
«ενωμένης» οικογένειας αρχίζει να θαμπώνει 
από τη στιγμή που αρχίζει η αποκάλυψη 
συνταρακτικών γεγονότων. Οι ακραίες 
αποκαλύψεις θα ταράξουν τη γαλήνη και τον 
καθωσπρεπισμό της μεγαλοαστικής οικογένειας. 

Το σενάριο της πολυβραβευμένης ταινίας 
του Βίντερμπεργκ μεταφέρεται επί σκηνής σε 
σκηνοθεσία Θεόδωρου Εσπίριτου, σκηνικά-
κοστούμια Ξανθής Κόντου και φωτισμούς 
Γιάννη Γιαννικάκη. 

Η παράσταση είναι ακατάλληλη 
για ανηλίκους κάτω των 17 ετών

26-28|06
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Πάνος Κατσιμίχας, Βασίλης Καζούλης 
& Δημήτρης Καρράς

Είσοδος : 14 € | Προπώληση : 12 €
Γραφείο τουρισμού Γελασάκης  Χανιά, Πλατεία 
1866 και Σούδα |Βιβλιοπωλείο “Μικρό καράβι” 
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 20/6/2019

Ο Πάνος Κατσιμίχας ξανασυναντά αυτό το 
καλοκαίρι τον Βασίλη Καζούλη και μαζί με τον 
Δημήτρη Καρρά αφήνουν το «κέντρο και τις 
συνοικίες» και συνεχίζουν τις… μουσικές βόλτες 
σε όλη την Ελλάδα.

Από τα «Ζεστά Ποτά» που άνοιξαν νέους δρόμους 
για το ελληνικό τραγούδι,  δημιουργώντας  
μουσικές μνήμες έως σήμερα… και από τα 
«αεροπλάνα» έως «το τελευταίο πλοίο για την 
Αμοργό».

Ροκ ήχοι, μπαλάντες, λαϊκό τραγούδι και 
παράδοση… από δυο τραγουδοποιούς που 
ενώνονται κάτω από κοινά μηνύματα, κοινή 
αλήθεια και ψυχή, με τρόπο που μόνο τα ίδια τα 
τραγούδια τους μπορούν να εξηγήσουν.

Η Ρίτα, ο Φάνης, ο Μάρκος και η Άννα 
βγαίνουν καλοκαιρινά ραντεβού με τη Φανή… 
και συναντούν τον Δημήτρη Καρρά, έναν 
τραγουδοποιό της νέας γενιάς με σημαντική 
δισκογραφία και πολλές προσωπικές επιτυχίες.

“Τίποτα δεν έχει αλλάξει... και τίποτα δεν 
είναι όπως παλιά... μένει όμως ακόμα ένα...  
πείσμα, που δεν είναι συνήθεια μοναχά...”

Διοργάνωση : Δίκτυο Fm 91,5
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Νίκου Καζαντζάκη 
«Αλέξης Ζορμπάς»

Είσοδος : 13 €
Φοιτητές, Άνεργοι, Πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ : 10 €
Προπώληση : 10 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 25/6/2019

Μια θεατρική παράσταση βασισμένη στο 
βιωματικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη 
«Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά».

Tο εμβληματικό έργο του μεγάλου μας στοχαστή 
που γνώρισε την παγκόσμια αναγνώριση  θα 
ζωντανέψουμε  φέτος το καλοκαίρι.

Στην παράσταση μας  σκύβουμε με σεβασμό στο 
σπουδαίο αυτό κείμενο για να αναδείξουμε με 
πάθος τα διαχρονικά και οικουμενικά μηνύματά 
του για τη ζωή και τον άνθρωπο.

Μια παράσταση με την αυθεντική μουσική του 
Μίκη Θεοδωράκη.
Σκηνοθέτης θα είναι ο διακεκριμένος ηθοποιός 
Νίκος Βερλέκης, ο οποίος θα ενσαρκώσει 
επίσης και τον θρυλικό ρόλο του Αλέξη Ζορμπά.
Η διασκευή του έργου έγινε από τους Θανάση 
Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέππα.

Η παράσταση που μιλά βαθιά στην ψυχή μας 
και μας ταρακουνά θα ξεκινήσει την περιοδεία 
της στις  29 Ιουνίου 2019 από τα Χανιά για να 
ταξιδέψει απ άκρου σ άκρου σ’ ολόκληρη την 
Κρήτη και όχι μόνο.

Παραγωγή: Σύλ. Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας

ΣΑ29|06
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00
Συναυλία 

Μικτής χορωδίας και ορχήστρας του 
ΙΝ Ευαγγελίστριας Χαλέπας

Είσοδος Ελεύθερη

Η μικτή χορωδία και ορχήστρα του Ι.Ν. 
Ευαγγελίστριας επανιδρύθηκε το 2011.
Λειτουργεί ως ανοικτός κοινωνικός θεσμός 
δωρεάν και φιλοξενείται στο πολιτιστικό κέντρο 
της ενορίας. Ασχολείται με το ελληνικό τραγούδι 
- ελαφρό, έντεχνο, λαϊκό και ρεμπέτικο - 
εναρμονισμένο βέβαια στην πολυφωνική 
εκδοχή του και συνοδεύεται από πολυμελή 
επαγγελματική ορχήστρα. 
Η φετινή μας παραγωγή παρουσιάζει 
χαρακτηριστικά τραγούδια μεγάλων Ελλήνων 
δημιουργών που σημάδεψαν την εποχή τους 
αλλά συνεχίζουν να συγκινούν και σήμερα. 
Είμαστε ευτυχείς για τη στήριξη των συν 
διοργανωτών, των χορηγών  των μουσικών 
μας αλλά και για την έμπρακτη αγάπη σας όλα 
αυτά τα χρόνια Συνεργαζόμαστε με φορείς της 
περιοχής μας και υποστηρίζουμε δημιουργικές 
προτάσεις άλλων συγκροτημάτων. Συνεχίζουμε 
ήρεμα, φιλικά και ευγενικά... 
Ενορχήστρωση: Βαγγέλης Βαϊγκούσης 
Διδασκαλια–Διεύθυνση: Γιάννης Νικ. Περάκης 

Συνδιοργάνωση: 
Ι. Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ 
Πνευματικό Κέντρο Χανίων

ΠΑ28|06
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Συναυλία 
Πολυφωνικού Συνόλου «Απόλλων»

Είσοδος : 5 €

Το Πολυφωνικό Σύνολο Χανίων ιδρύθηκε το 
έτος 2012 έχει έδρα τα Χανιά και είναι μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Υπεύθυνος για την 
επιλογή των τραγουδιών, τη διδασκαλία αυτών 
και την παρουσίαση της χορωδίας σε συναυλίες 
προς το κοινό είναι ο Παύλος Μπαϊλάκης, ένας 
από τους κορυφαίους μουσικούς της χώρας μας. 
Αν και ερασιτέχνες, η αγάπη μας για το ποιοτικό 
τραγούδι μάς έχει καθιερώσει στο κοινό των 
Χανίων. Απόδειξη η αθρόα προσέλευση του 
κόσμου σε κάθε μας εμφάνιση. Όλα τα τραγούδια 
μας τα καλύπτουμε με πέντε φωνές μαζί με το 
γυναικείο τμήμα που αποτελεί τη χορωδία μας.

Για φέτος επιλέξαμε τραγούδια του συνθέτη 
Γιώργου  Ζαμπέτα.  

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

Διοργάνωση : Πολυφωνικό Σύνολο “Απόλλων”
                     Σύλλογος «Ορίζοντας»
Συνδιοργάνωση:  Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

ΠΕ27|06



Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
20.30

Ross Daly Quintet
Συναυλία «Η Κρήτη αγαπά τη Ζωή»

Είσοδος: ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Συναυλία με το Κουιντέτο του Ross Daly, 
αφιερωμένη στα θύματα του σύγχρονου τρόπου 
ζωής όπως αυτά τραγικά καταγράφονται στην 
καθημερινότητά μας. Με συνθέσεις του Ross Daly 
που αντανακλούν την πολύχρονη διαδρομή του 
στον ευρύτερο χώρο των μουσικών παραδόσεων 
της Τροπικής Μουσικής, η οποία επεκτείνεται 
γεωγραφικά από τη Βορειοδυτική Αφρική ως 
την Ινδία. 
Τροχαία δυστυχήματα, υπερκατανάλωση 
αλκοόλ από παιδιά και εφήβους, τσιγάρο και 
παθητικό κάπνισμα, οπλοφορία και άσκοπη 
οπλοχρησία. Η σκληρή καθημερινότητα του 
νησιού μας δεν αντιπροσωπεύει τον σύγχρονο 
Κρητικό Πολιτισμό. Γι’ αυτό, επειδή νοιαζόμαστε 
για τον τόπο μας, ενώνουμε τις φωνές μας, και 
συμπράττουμε με στόχο την ευαισθητοποίηση 
και την αλλαγή της συμπεριφοράς. 
Μαζί με τον Ross Daly παίζουν οι μουσικοί: 
Γιώργος Μανωλάκης στο λαούτο, Κέλυ Θωμά 
στη λύρα, Βαγγέλης Καρίπης στα κρουστά και 
Παύλος Σπυρόπουλος στο κοντραμπάσο.
Στην εκδήλωση θα απονεμηθούν τα βραβεία του 
διαγωνισμού μαντινάδας που προκηρύχτηκε 
ειδικά για την αντιμετώπιση των παραπάνω 
τεσσάρων απειλών.
Διοργάνωση: Σύλλογος «Ακαπνίστας»
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης,
Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ

ΚΥ30|06
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

20.30

20 Χρόνια Έκφρασις dance studio

Είσοδος : 10 €
Προπώληση : 9 €

20 Χρόνια ΈΚΦΡΑΣΙΣ! 
20 χρόνια μαθήματα χορού, 
20 χρόνια parties, 
20 χρόνια εκδηλώσεων και εκδρομών,
20 χρόνια χαράς και τρέλας! 
20 Χρόνια ζούμε χορεύοντας! 

Για όλα τα παραπάνω και ακόμα περισσότερα 
τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019, στις 20:30 στο 
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου σας περιμένουμε να 
γιορτάσουμε τα 20 μας χρόνια! 

Guest star της βραδιάς ο ανεπανάληπτος 
Τόνυ Σφήνος  

Ο Τόνυ κατεβαίνει στα Χανιά να χορέψει μαζί 
μας, να παρουσιάσει τη παράσταση και να σας 
ξεσηκώσει  με τον μοναδικό του τρόπο.

Πλούσια δώρα περιμένουν τρεις τυχερούς 
της βραδιάς με κλήρωση που θα γίνει με τους 
αριθμούς  των εισιτηρίων .

Διοργάνωση : Σχολής Χορού «Έκφρασις»

ΔΕ01|07
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

21.00

Το Κου-κλο Θέατρο Κρήτης σας παρουσιάζει την 
ιστορία “Οι Δροσουλίτες”. Ένα πολυθέαμα με την 
τεχνική του μαύρου θεάτρου. Μία καλλιτεχνική 
πρόταση που θα μαγέψει τους θεατές όλων των 
ηλικιών. Μεγάλες χειροποίητες κούκλες και 
υπέροχα σκηνικά έχουν κατασκευαστεί ειδικά 
για να προσφέρουν ένα άρτια καλλιτεχνικό 
θέαμα! Με την τεχνική του Μαύρου θεάτρου και 
ζεστού φωτισμού.

Ένα έργο γραμμένο από  το ΚουΚλο Θέατρο 
Κρήτης” εμπνευσμένο απ’ τη Μάχη του 
Φραγκοκάστελλου με άρωμα του..σήμερα! Η 
ιστορία μας διαδραματίζεται σε ένα χωριό της 
Κρήτης κοντά στο Φραγκοκάστελλο με ήρωά 
μας τον μικρό Μανωλιό.Όλα όμως, πρόκειται να 
αλλάξουν στην περιοχή του Φραγκοκάστελλου..! 
Οι παραλίες, τα δέντρα, ακόμα και το ίδιο 
το Κάστρο θα το γκρεμίσουν..! Δυο μεγάλοι 
και τρανοί αγοραστές θέλουν να βγάλουν 
πετρέλαιο..! Θα μπορέσει ο μικρός Μανωλιός να 
υπερασπιστεί το χωριό του και το Κάστρο του 
Φραγκοκάστελλου μαζί με τους κατοίκους, σαν 
σύγχρονοι Δροσουλίτες; Μία παράσταση γεμάτη 
δράση και περιπέτεια! Μηνύματα οικολογίας 
και συνεργασίας! Κατάλληλο έως και έκτη 
δημοτικού! 

Παραγωγή : Κου-κλο Θέατρο Κρήτης

Είσοδος : 8 €

Δροσουλίτες

ΔΕ01|07



Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Λαογραφικός Όμιλος Χανίων
Πιάσαμε πάλι στο χορό

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ένα ταξίδι σ’ έναν πολιτισμό με ιστορία αιώνων 
επιχειρεί και πάλι ο Λαογραφικός Όμιλος Χανίων 
με την παράσταση «Πιάσαμε πάλι στο χορό».

Πολιτισμικές και συμβατικές πρακτικές, 
συνήθειες δεμένες άρρηκτα με τόπους και 
κοινότητες, μικρότεροι κύκλοι μέσα στον 
μεγάλο, σηματοδοτούν την παράσταση που 
στοχεύει στην «επί σκηνής» ανάδειξη και 
προβολή πτυχών του ελληνικού – λαϊκού 
πολιτισμού. 

Συνοδοιπόροι σ΄ αυτό το μουσικο-χορευτικό 
ταξίδι, συγκροτήματα από άλλα γεωγραφικά 
διαμερίσματα της Ελλάδας, με τα ιδιαίτερα 
κατά τόπους χαρακτηριστικά τους, και οι 
καταξιωμένοι μουσικοί: Μανόλης Μπομπολάκης 
και Γιάννης Μαρτσάκης με το συγκρότημά τους. 

Διοργάνωση: Λαογραφικός Όμιλος Χανίων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

ΠΑ05|07
Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”

21.00

Θεατρική Ομάδα Εσπερινού ΕΠΑΛ Χανίων
Δ. Ψαθά “Ζητείται Ψεύτης”

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο Θεόφιλος Φερέκης, που μόλις εκλέχθηκε 
βουλευτής, βρίσκεται αντιμέτωπος με όλες τις 
«προεκλογικές χάρες και υποσχέσεις» που είχε 
τάξει στους ψηφοφόρους του. Καταλαβαίνει 
όμως ότι δεν πρόκειται να τα βγάλει εύκολα πέρα 
και για το λόγο αυτό προσλαμβάνει επειγόντως 
έναν... επαγγελματία ψεύτη. Το δύσκολο αυτό 
ρόλο αναλαμβάνει ο Θόδωρος Πάρλας, ή αλλιώς 
«Ψευτοθόδωρος», που με το “ταλέντο” του και 
τις ψεύτικες υποσχέσεις του, αρχίζει μια λαμπρή 
καριέρα και γίνεται το δεξί χέρι του Φερέκη. 
Το ένα ψέμα διαδέχεται το άλλο και σύντομα 
χρειάζονται ακόμα περισσότερα ψέματα για να 
τους ξεμπλέξουν. 

Παίρνουν μέρος:

Ταμπάκης Γιώργος, Κωσταμένα Ελένη, 
Ψωματάκης Βαγγέλης, Κουντουριώτης 
Βαγγέλης, Φουφουδάκη Άννα, Σπαθή Μάττα, 
Αμανατίδης Κωνσταντίνος, Πετροπούλου 
Παναγιώτα, Τζουανάκης Νίκος, Κωστίδης 
Κωσταντίνος, Μπαλαδάκη Ειρήνη και πολλοί 
άλλοι ακόμα…

Διοργάνωση: Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων

TΕ03,ΠΕ04|07
Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”

21.00
μουσικοθεατρικό δρώμενο

«….όντες εθεμελιώνασι, 
οι γι’ άγγελοι την Πόλη….»

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Κυτίο προαιρετικής προσφοράς για την 
ενίσχυση του Ιδρύματος Αγ. Νεκταρίου

29 Μαΐου 1453: μία ημερομηνία κομβικής 
σημασίας για την ελληνική αλλά και την 
παγκόσμια ιστορία, καθώς σηματοδοτεί το τέλος 
της υπερχιλιετούς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας- 
της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που 
αποτελεί συνώνυμο της ιστορικής πορείας του 
μεσαιωνικού Ελληνισμού. Η Άλωση έχει αφήσει 
το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική 
παράδοση, η οποία για αιώνες μετά θρηνούσε 
και θρηνεί το τέλος της «Ρωμανίας» και την 
πτώση της Πόλης των Πόλεων.
Η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν.Χανίων «O Αγ. 
Πολύκαρπος» παρουσιάζει το μουσικοθεατρικό 
δρώμενο «….όντες εθεμελιώνασι , οι γι’ άγγελοι 
την Πόλη….» εμπνευσμένο από τις τελευταίες 
στιγμές της Πόλης  , πριν περάσει στα χέρια των 
Τούρκων.
Λαμβάνει μέρος η χορωδία της Αδελφότητας 
Μικρασιατών,αλλά και η θεατρική της ομάδα.
Η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν.Χανίων «ο 
Αγιος Πολύκαρπος» ιδρύθηκε στα Χανιά, από 
Μικρασιάτες πρόσφυγες πρώτης γενιάς και 
σκοπό της  έχει τη διατήρηση της ιστορικής 
μνήμης αλλά και της παράδοσης της Μικράς 
Ασίας.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

ΔΕ01,ΤΡ02|07



Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
20.30

Ετήσια παράσταση χορού της σχολής χορού 
Εν Χορώ Dance Academy

Είσοδος : 8 €
Προπώληση εισιτηρίων στη 
σχολή χορού <Εν Χορώ Dance Academy>

Φέτος, για  13η συνεχόμενη  χρονιά, η ετήσια 
παράσταση  της σχολής χορού «Εν Χορώ Dance 
Academy» θα  “μαγέψει” μικρούς και μεγάλους.

250 επαγγελματίες και ερασιτέχνες  χορευτές 
υπόσχονται  να χαρίσουν ένα χορευτικό 
υπερθέαμα στο κοινό των Χανίων με  άρωμα από 
όλον τον κόσμο,  αλλά και  από  τη χώρα μας. 

Με τη «Μαγεμένη μας σκηνή» θα  
περιπλανηθούμε στα όμορφα στενά της 
Λατινικής Αμερικής, θα πετάξουμε  πάνω από 
την Ευρώπη, θα ταξιδέψουμε στα βάθη της  
Ασίας και θα νιώσουμε καθηλωμένοι από  τα 
μεθυστικά χρώματα της Ινδίας και της Αιγύπτου. 

Χορογραφίες γεμάτες φαντασία ξυπνούν  
τις αισθήσεις μας  και αγγίζουν όλα μας τα 
συναισθήματα.

Σκοπός της παράστασης είναι να αναδειχτεί η  
ποιότητα της σχολής μας και  πάντα με σεβασμό 
προς  τους θεατές,  να τους εμπνεύσει και να 
τους κάνει να γνωρίσουν την τέχνη του χορού.

Διοργάνωση: Εν Χορώ Dance Academy

ΔΕ08|07
Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας

21.00

“ Η Μάσα και ο αρκούδος” είναι ένα κλασικό 
παραμύθι για παιδιά, όπου μέσα από τη δράση, 
τις διάφορες κωμικές καταστάσεις, τη μουσική, 
τα τραγούδια και με όλο το σκηνικό διάκοσμο 
βγαίνει όλη εκείνη η ομορφιά των αισθημάτων 
που γεννά ένα παραμύθι.
Μέσα από τον κόσμο του παραμυθιού δίνεται η 
ευκαιρία στα παιδιά να ανακαλύψουν αυτές τις 
αξίες όπως η αγάπη, η ελπίδα, η φιλία, η ειρήνη, 
η οικολογική συνείδηση και να τις διαφυλάξουν. 
Δουλέψαμε σε αυτόν τον σπουδαίο μύθο 
με κέφι και μεράκι και είμαστε πραγματικά 
ενθουσιασμένοι που θα τον μοιραστούμε μαζί 
σας. 

Σκηνοθεσία: Γεώργιος Γρηγοριάδης
Θεατρική Διασκευή: Ειρήνη Κοτζάσοβα
Σκηνικά : Γεώργιος Λαμπριανίδης 
Κοστούμια: Τζένη Αρκούδη
Μουσική επιλογή: Ειρήνη Κοτζάσοβα
Χορογραφίες: Βαλερή Παπαδημητρίου

Παίζουν : 
Σοφιάννα Γρηγοριάδη, Γιάννης Κωστάρας, 
Πάτρικ Τοχουμίδης , Ιωάννα Προσμίτη, Ειρήνη 
Κοτζάσοβα και ο Θανάσης Λιούνης

Παραγωγή: Θέατρο Τέχνη & Όραμα

Είσοδος : 10 €
Προπώληση : 8 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 4/7/2019

Η μάσα και ο αρκούδος
παραδοσιακό ρωσικό παραμύθι

ΔΕ08|07
Προμαχώνας San Salvatore

19.30

Μια πολυδιάστατη γιορτή με παγκόσμια 
εμβέλεια που θα εμπνεύσει! Με τη συμμετοχή 
καταξιωμένων διεθνών καλλιτεχνών, το Cretan 
World Music Festival αποτελεί το κορυφαίο 
πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού στα Χανιά! 
Παράλληλα με τις μοναδικές μουσικές που θα 
ακουστούν, ο χώρος του Προμαχώνα θα γεμίσει 
για τρεις μέρες με απίστευτους ξυλοπόδαρους, 
ακροβάτες, χορευτές, ζογκλέρ και μάγους που 
θα συναρπάσουν το κοινό με απίθανα shows, 
πλαισιώνοντας τις συναυλίες και κρατώντας 
αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.
Δεύτερα 8 Ιουλιου - Ethnic Day
• Ψαραντώνης - Νίκη Ξυλούρη
• Mode Plagal - Χαΐνης Δημήτρης Αποστολάκης
• Μαρία Μανουσάκη New York Quintet
• Κυριάκος Σταυριανουδάκης
Τρίτη 9 Ιουλίου - Hot Swing Day
• Γιώργος Μανωλάκης Trio
• Νεκτάριος Μιτριτσάκης
• No Square
• Opera Chaotique
• Gadjo Dilo
Τετάρτη 10 Ιουλίου - Latin Day
• Middle Earth
• Los Tre
• Αστέριος Παπασταματάκης
• Manhattan Vibes
• La Clave Secreta Trio

Συνδιοργάνωση: Praxis - Δήμος Χανίων

Γενική είσοδος: 13 €
Φοιτητικό, ανέργων: 10 €

Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Κρήτης
Cretan World  Music Festival

08-10|07



Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Λωξάντρα 

Είσοδος : 20 €
Άνεργοι, Πολύτεκνοι, Παιδιά έως 12 ετών, 
Φοιτητές και ΑΜΕΑ : 15 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 3/7/2019

Η «Λωξάντρα», βασισμένη στο συναρπαστικό 
μυθιστόρημα της Μαρίας Ιορδανίδου, είναι μια 
γοητευτική παράσταση-ταξίδι στον χρόνο, μέσα 
από τα μάτια και τις συνταγές μιας χαρισματικής 
γυναίκας. Ζωντανεύουν επί σκηνής η ιστορία, τα 
ήθη και τα έθιμα, τα τραγούδια, οι γεύσεις και οι 
μυρωδιές μιας ξεχασμένης Ελλάδας.
Θεατρική μεταφορά: Άκης Δήμου 
Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης 
Σκηνικά-Κοστούμια: Έρση Δρίνη 
Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος 
Χορογράφος: Δήμητρα Γρατσιούνη 
Πρωταγωνιστούν: 
Ελένη Κοκκίδου, Γιώργος Αρμένης, Μιχάλης 
Μητρούσης, Ευαγγελία Μουμούρη, Χρύσα 
Παπά 
Συμμετέχουν αλφαβητικά οι: 
Κατερίνα Αντωνιάδου, Χρήστος Ζαχαριάδης, 
Αλεξάνδρα Καρακατσάνη, Κωνσταντίνος 
Κυριακού, Γιάννης Κουκουράκης, Αλεξία 
Μουστάκα, Κοραλία Τσόγκα, Σόλων Τσούνης, 
Αλμπέρτο Φάις, Μαρία Χάνου, Χριστίνα Ψάλτη
«Τραγουδίστρια Ευθαλία»: 
Σοφία Παπάζογλου

Παραγωγή: Θεατρικές επιχειρήσεις Τάγαρη 

ΤΡ09|07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Αντουάν Ντε- Σαιν Εξιπερί
Ο Μικρός Πρίγκιπας

Είσοδος : 10 €
Προπώληση : 8 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 8/7/2019

Το Θέατρο του Βορρά, με περηφάνεια φέτος 
παρουσιάζει την ιστορία του Μικρού Πρίγκιπα, 
μιας από τις πιο αγαπημένες ιστορίες όλων 
των εποχών! Με οδηγό τον Μικρό Πρίγκιπα, 
θυμόμαστε ξανά τις παιδικές μας ζωγραφιές, 
φτιάχνουμε έναν πλανήτη όπως εμείς 
ονειρευόμαστε και απλώνουμε τα φτερά μας για 
να πετάξουμε!

Ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο του Μικρού 
Πρίγκιπα, γεμάτο με χρώμα, χιούμορ και 
τρυφερότητα!

Συντελεστές:
Κείμενο – Σκηνοθεσία: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου
Χορογραφίες: Χρήστος Κατίδης
Σκηνικά – Κοστούμια: Δανάη Πανά
Φωτισμοί: Γιώργος Ζίγκας
Art Work: Παναγιώτης Πούλος

Παίζουν: 
Ελένη Γαβριηλάτου, Βαγγέλης Δαλλές, Όλια 
Μήτσιου, Άννα Χατζηαντωνίου, Κωνσταντίνα 
Χουλιάρα 

Παραγωγή: Θέατρο του Βορρά

ΤΕ10|07
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21.30

Μουσικό Σύνολο Χανίων
Αφιέρωμα  στον Στέλιο Καζαντζίδη

Είσοδος : 13 €
Προπώληση : 10 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 3/7/2019

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ (1931 – 2001)
Θέματα των τραγουδιών του η μετανάστευση, 
ο ξεριζωμός, η προσφυγιά, η φτώχεια, η 
Αντίσταση, ο κατατρεγμός, η απόρριψη, η 
δίψα για τη ζωή, ο αγώνας για επιβίωση, ο 
έρωτας, αλλά και κάθε άλλη έκφανση της 
δύσκολης περιόδου των  δεκαετιών στις 
οποίες  μεσουράνησε. Κατά τη διάρκεια της 
πενηντάχρονης εκπληκτικής παρουσίας του 
στο καλλιτεχνικό στερέωμα, ερμήνευσε (σε 
πρώτη εκτέλεση) πάνω από 1700 τραγούδια, 
δημιουργίες μεγάλων συνθετών  και κορυφαίων 
Ελλήνων  ποιητών και στιχουργών.

Ερμηνεύουν: 
Βασίλης Λέκκας, Τάσος Ψαλλιδάκης
Συνοδεύει η Χριστίνα Αλεξανδρή

Κόντρα Μπάσο: Γιάννης Πολυχρονάκης
Τύμπανα: Νίκος Νταγκουνάκης
Ακορντεόν: Μάκης Τσαμαλίκος
Βιολί: Πέτρος Δούναβης
Κιθάρα: Στέλιος Καρύδας
Μπουζούκι: Παναγιώτης Στεργίου
Μπουζούκι: Δημήτρης Ρέππας
Πιάνο: Φαίδων Λιονουδάκης

Μουσική επιμέλεια: Φαίδων Λιονουδάκης
Ήχος: Γιάννης Λύκος, Μανώλης Παπαδάκης
Φώτα: Γιάννης  Γιαννικάκης
Προλόγηση: Δημήτρης Νικολακάκης
Παραγωγή : Μουσικό Σύνολο Χανίων
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Ελεωνόρα Ζουγανέλη 
Κάπου σε έχω ξαναδεί

Μαζί της ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

Είσοδος : 15 €
Προπώληση : 13 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 1/7/2019

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, έπειτα από ένα δυνατό 
χειμώνα συνεχών παραστάσεων σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, έρχεται αυτό το καλοκαίρι να μας 
συνεπάρει για ακόμη μια φορά, γυρνώντας όλη 
την Ελλάδα, φωνάζοντας το σύνθημα, «κάπου 
σε έχω ξαναδεί». Γυρεύοντας αισθήματα, 
συγκινήσεις και όπως πάντα τον πιο αληθινό 
τρόπο επικοινωνίας του καλλιτέχνη με το κοινό 
του. Αυτός είναι ο τίτλος της καλοκαιρινής 
παράστασης αλλά και του νέου της single της 
Ελεωνόρας σε στίχους και μουσική του Γιάννη 
Χριστοδουλόπουλου. Στις συναυλίες θα 
μοιραστούμε εμπειρίες, θα νοσταλγήσουμε, θα 
χαρούμε, θα γλεντήσουμε με αφορμή τραγούδια 
από το προσωπικό ρεπερτόριο της Ελεωνόρας 
αλλά κι άλλες ξεχωριστές στιγμές του ελληνικού 
τραγουδιού που μεταφέρει ερμηνεύοντας 
πάντα με το προσωπικό της στίγμα. Παρέα 
της στη σκηνή θα βρεθεί ο συνθέτης Γιάννης 
Χριστοδουλόπουλος. Μαζί θα πουν μερικά 
από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Γιάννη 
που έγραψε μέσα στα χρόνια, και για άλλους 
καλλιτέχνες, μα και για την ίδια την Ελεωνόρα 
αλλά και τραγούδια που αναζητούν να 
ζωντανέψουν μέσα και από τη δικιά σας φωνή.
Αυτό το καλοκαίρι θα γίνουμε όλοι ένα και θα 
αντιληφθούμε πως μάλλον όλοι τελικά, κάπου 
έχουμε ξανασυναντηθεί...

Παραγωγή : NOVEL VOX

ΠΑ12|07
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21.00
Πολιτιστικό Αντάμωμα 2019

Χορευτικός Όμιλος Χανίων «Ο Ψηλορείτης» 
1980-2019 -  39 Χρόνια

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Σάββατο 13/7, 21.00 Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
Δευτέρα 15/7, 21.00 Γιαλί Τζαμισί Λιμάνι Χανίων
Ο Χ.Ο.Χ. «Ο Ψηλορείτης» σας προσκαλεί στο 
“19ο Πολιτιστικό Αντάμωμα” σε μια γιορτή χαράς 
και πολιτισμού που αναδεικνύει τις παραδόσεις 
μας, τη φιλία και την ειρήνη των λαών. Δίδεται 
ένα κίνητρο στους νέους και ενήλικες του 
Ομίλου να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν, 
ν’ ανταλλάξουν απόψεις, σε όλα τα επίπεδα με 
συλλόγους που προσκαλούμε από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό.  Στόχος του Ομίλου είναι η 
διατήρηση της ταυτότητάς μας και η ανάδειξη 
των παραδοσιακών στοιχείων της ιστορίας 
και του πολιτισμού της Ελλάδας, αλλά και η 
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την κουλτούρα 
άλλων λαών. Συμμετέχουν συγκροτήματα 
από τη Σλοβακία, την Κύπρο και την Ελλάδα 
με πλήθος χορευτών του “Ψηλορείτη” που 
θα παρουσιάσουν τους τοπικούς μας χορούς. 
Ο Χ.Ο.Χ. «Ο Ψηλορείτης» στην 39-χρονη 
πορεία του καθημερινά προσφέρει έντονα στα 
πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας. Ταξιδεύει 
σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αμερική με μικρούς 
και μεγάλους χορευτές, με πολλές διακρίσεις 
και βραβεία σε Διεθνή Φεστιβάλ χορού. Είναι 
μέλος στη CIOFF και στην IOV της UNESCO.
Διοργανωτής: Χορευτικός Όμιλος Χανίων «Ο 
Ψηλορείτης»
Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων 
και ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ. 
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21.30
9ο Dance Days Chania

Αντώνης Φωνιαδάκης- Αντώνης Μαρτσάκης
Σάλεμα

Είσοδος : 15 € 
Φοιτητικό, Ανέργων, Πολυτέκνων : 12 € 

Ο διεθνής χορογράφος Αντώνης Φωνιαδάκης 
τιμά την καταγωγή του και μας προσκαλεί σ’ ένα 
σύγχρονο κρητικό γλέντι σε συνεργασία με τον 
Αντώνη Μαρτσάκη, έναν αυθεντικό εκπρόσωπο 
της παραδοσιακής κρητικής μουσικής.
Χορογραφία: Αντώνης Φωνιαδάκης
Μουσική σύνθεση & ερμηνεία: 
Αντώνης Μαρτσάκης
Αντώνης Μαρτσάκης: τραγούδι, βιολί- μαντολίνο
Νίκος Μαρεντάκης: λαούτο
Κοζωνάκης Κανάκης: τραγούδι, λαούτο
Χαράλαμπος Πιτροπάκης: σητειακό νταουλάκι, 
ασκομαντούρα
Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης
Κοστούμια: Τάσος Σοφρονίου
Βοηθοί Χορογράφου: Μαρκέλλα Μανωλιάδη, 
Πιέρ Μαζεντί
Δραματουργία: Έρι Κυργία
Χορευτές: Alexander Hille, Mike Dool-
an, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Μιχάλης 
Κριεμπάρδης, Γιάννης Τσίγκρης, 
Νεφέλη Αστερίου, Μάρω Σταυρινού, Εύη 
Οικονόμου, Δέσποινα Λαγουδάκη, Γαβριέλα 
Αντωνοπούλου, Στεφανία Σωτηροπούλου

Συν-διοργάνωση: Σύλλογος Εκφραστικού Χορού 
«Συν-Κίνηση», Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, 
Περιφέρεια Κρήτης-Π.Ε.Χανίων
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Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ
21.30

Ο Όμιλος Antenna σε συνεργασία με την 
Βρετανική Πρεσβεία, το Βρετανικό Συμβούλιο, 
τον Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, 
συνδέει το κοινό των Χανίων με το θεατρικό 
κέντρο της Ευρώπης και παρουσιάζει την 
παράσταση της Polly Stenham: Julie, βασισμένη 
στο έργο Δεσποινίς Τζούλια του Αυγούστου 
Στρίντμπεργκ.
Η νέα εκδοχή της Δεσποινίδας Τζούλιας, που 
μεταφέρεται από τη συγγραφέα Polly Stenham 
στο σημερινό Λονδίνο, παραμένει εξίσου άγρια 
και σοκαριστική με το θεατρικό πρωτότυπό της.  
Φρεσκοχωρισμένη και με άγριες διαθέσεις, η 
Τζούλη στήνει ένα μεταμεσονύχτιο πάρτι. Κι ενώ 
όλοι διασκεδάζουν, στην κουζίνα o Ζαν και η 
Κριστίνα καθαρίζουν το χάος. Μπαίνει η Τζούλη 
και αρχίζει με τον Ζαν ένα παιχνίδι εξουσίας, 
που γρήγορα παίρνει απρόσμενες διαστάσεις 
και μετατρέπεται σε λυσσαλέα μάχη επιβίωσης.   
Η Vanessa Kirby (Το στέμμα, NT Live: Λεωφορείο 
ο Πόθος) και ο Eric Kofi Abrefa (The Amen 
Corner) πρωταγωνιστούν στη νέα παραγωγή 
Julie, σε σκηνοθεσία Carrie Cracknell (NT Live: 
Το βαθύ μπλε του έρωτα).
Η παράσταση μεταδίδεται με Ελληνικούς 
υπότιτλους.
Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το Lyttelton 
Theatre στο Λονδίνο
Παραγωγή ακατάλληλη για ανηλίκους κάτω 
των 15 ετών.

Είσοδος : 10 €

National Theatre of London
JULIE

ΔΕ15|07
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Αριστοφάνη
Νεφέλες

Είσοδος : 20 €
Άνεργοι, Πολύτεκνοι, Παιδιά έως 12 ετών, 
Φοιτητές και ΑΜΕΑ : 15 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 10/7/2019

Οι “Νεφέλες” του Αριστοφάνη παρουσιάστηκαν 
στα Μεγάλα Διονύσια το 423 π.Χ.  και μας 
αφηγούνται την περιπέτεια  ενός ”καθημερινού 
ανθρώπου” ,του Στρεψιάδη , που προσπαθεί ν’ 
απαλλαγεί από τα χρέη  του.
Μετάφραση: Γιάννης Αστερής
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς
Συν. στη δραματουργία: Θεοδώρα Καπράλου
Σκηνικά: Κλειώ Μπομπότη
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη
Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος
Μουσική: Ανρί Κεργκομάρ
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Παίζουν: Γιώργος Γάλλος, Νίκος Καραθάνος, 
Χρήστος Λούλης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, 
Θεοδώρα Τζήμου, Αινείας Τσαμάτης, 
Παναγιώτης Εξαρχέας, Πάνος Παπαδόπουλος, 
Γιάννης Κλίνης
Κορυφαίες: Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Ευδοξία 
Ανδρουλιδάκη, Έμιλυ Κολιανδρή, Ελίνα Ρίζου
Χορός: Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Ευδοξια 
Ανδρουλιδάκη, Παναγιώτης Εξαρχέας, Νίκος 
Καραθάνος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννης 
Κλίνης, Εμιλυ Κολιανδρή, Χρήστος Λούλης, 
Πάνος Παπαδόπουλος, Θεοδώρα Τζήμου

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη
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Ron Clark - Sam Bobrick
Τρεις φόνοι...καμία κηδεία

Είσοδος : 15 € | Παιδιά έως 12 ετών, Φοιτητές, 
Άνεργοι, ΑΜΕΑ : 12 €
Προπώληση : 12 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 12/7/2019

Τρία άτομα, που αποτελούν ένα θεότρελο 
ερωτικό τρίγωνο, επισκέπτονται μέσα σε 
έναν χρόνο, σε τρεις διαφορετικές περιόδους 
διακοπών –Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά– 
το ίδιο ξενοδοχείο, το ίδιο δωμάτιο, με τον ίδιο 
δολοφονικό σκοπό: να εξοντώσουν το τρίτο 
άτομο από τη σχέση τους.

Μια κωμωδία γεμάτη σασπένς, που ξεχειλίζει 
από ξεκαρδιστικά σχέδια δολοφονίας ανάμεσα 
στον ερωτύλο και άπιστο εραστή (Κώστας 
Αποστολάκης), τον σκανδαλιάρη απατημένο 
σύζυγο (Σπύρος Πούλης), και τη μοιραία 
γυναίκα του (Κατερίνα Μπιλάλη).

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: 
Κωνσταντίνος Κυριακού
Σκηνικά: Νατάσα Παπαστεργίου
Κοστούμια: Κατερίνα Ανδρικοπούλου
Φωτισμοί: Βλάσης Θεοδωρίδης
Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης
Δημόσιες σχέσεις: Μαργαρίτα Δρούτσα

Παραγωγή: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΚΕ
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Κάρμεν Ρουγγέρη 
«Το βαλς με τα παραμύθια»

Είσοδος : 10 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 12/7/2019

Με πολύχρωμα κοστούμια, σε παραμυθένια 
σκηνικά, που υπογράφει όπως πάντα η Χριστίνα 
Κουλουμπή, οι ηθοποιοί θα μας μεταφέρουν 
σε ονειρεμένες παραμυθοχώρες, με γεμάτους 
διδάγματα διαλόγους, σε κίνηση, χορογραφίες 
και φωτισμούς του Πέτρου Γάλλια, με μουσικές 
που έχει προσαρμόσει ο  Αντώνης Δελαπόρτας 
στους στίχους του Ανδρέα Κουλουμπή, υπό τη 
σκηνοθετική μπαγκέτα της Κάρμεν Ρουγγέρη, 
σε μια παράσταση που θα μαγέψει μικρούς και 
μεγάλους.
Κείμενο - Σκηνοθεσία : Κάρμεν Ρουγγέρη
Σκηνικά - Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή
Κίνηση – χορογραφίες - φωτισμοί: Πέτρος 
Γάλλιας | Μουσική επεξεργασία – Videoart: 
Αντώνης Δελαπόρτας | Στίχοι: Ανδρέας 
Κουλουμπής | Διδασκαλία τραγουδιών: Λαρίσα 
Ερεμέγιεβα | Βοηθός ενδυματολόγου:  Έρρικα 
Αλαμάνου | Γραμματειακή υποστήριξη: Ελένη 
Καρτάση

Παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί : 
Αθηνά Δημητρακοπούλου, Ιουστίνα  
Μάτσιασεκ, Γιάννης Νικολάου, Νικόλας 
Παπακωνσταντίνου, Ορφέας  Τσαρέκας και 
άλλοι.

Παραγωγή : ΒΙΚΤΩΡ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΠΕ18,ΠΑ19|07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

Είσοδος : 15 €
Φοιτητές, Άνεργοι, ΑΜΕΑ, 12 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 10/7/2019

Με ένα «Άγγιγμα Ψυχής» η «αγάπη όλα 
τα υπομένει και όλα τα ελπίζει» και ο 
σημαντικότερος ίσως δημιουργός και 
ερμηνευτής της σύγχρονης μουσικής σκηνής 
Μιχάλης Χατζηγιάννης, βρίσκεται για πρώτη 
φορά ζωντανά σε επιλεγμένες συναυλίες μαζί με 
τον μοναδικό και διαχρονικό Κώστα Χατζή.

Από το «Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει η 
γη με ζωγραφιά» και το «Σύνορα η αγάπη 
δεν γνωρίζει» μέχρι το «Δεν φεύγω» και το 
«΄Ερωτας Αγκάθι» , το «Είναι επικίνδυνα εδώ», 
το «Καλοκαίρι μου», τη «Σαϊτιά» κ.ά. αλλά 
και το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη», τον Μίκη 
Θεοδωράκη και τον Σταύρο Ξαρχάκο όλα μαζί, 
είναι  ταξίδι στον χρόνο με ξεχωριστές στιγμές 
μιας σπουδαίας μουσικής παρέας.

Με έξι εξαίρετους μουσικούς, τη μοναδική 
μπάντα του Μιχάλη Χατζηγιάννη, οι δύο 
καλλιτέχνες φτιάχνουν ένα νοσταλγικό αλλά 
και αισιόδοξο σημερινό πρόγραμμα γεμάτο από 
τα τραγούδια που όλοι έχουμε τραγουδήσει 
και που έχουν συνδεθεί με μερικές από τις πιο 
αγαπημένες στιγμές της ζωής μας.

Παραγωγή : ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΣΑ20|07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00
O ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 

τραγουδά για την Ιερά Μητρόπολη 
Κυδωνίας και Αποκορώνου

Είσοδος : 10 €
Προπώληση:Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως 
Κυδωνίας και Αποκορώνου,
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 8/7/2019

Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου 
και ο Παντελής Θαλασσινός σας καλούν 
στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου σε ένα 
μουσικό ταξίδι με σκοπό την ενίσχυση του 
φιλανθρωπικού της έργου. 
Ο Παντελής Θαλασσινός, απλός, με μια κιθάρα 
στα χέρια του, με την ορχήστρα του, και με 
την υπέροχη χροιά της φωνής του, ταξιδεύει το 
κοινό μέσα από μονοπάτια χαράς, αλλά και πιο 
ιδιαίτερων στιγμών. 
Ερμηνεύει τραγούδια από την εποχή των 
Λαθρεπιβατών, μέχρι σήμερα, αλλά και 
κομμάτια άλλων καλλιτεχνών και συνθετών.
Τραγούδια, που αντέχουν στο χρόνο, τραγούδια 
που μας συντροφεύουν μια  ζωή, τραγούδια που 
τον έχουν καταξιώσει ως δημιουργό, αλλά και 
ως ερμηνευτή.
Η μουσική παρέα συμπληρώνεται με τους 
μουσικούς:
Βιολί: Σωτήρης Μαργώνης
Κανονάκι : Δημητρακόπουλος Πάνος
Κιθάρα: Λευτέρης Χαβουτσάς
Μπάσο: Πέτρος Βαρθακούρης
Κρουστά: Φίλιππος Λευκαδίτης
Ήχος: Γιώργος Καρυώτης & 
          Ευτύχης Γιαννακούρας

Διοργάνωση: 
Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου

ΚΥ21|07



Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ
21.00

Παίζουν:
 «O ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ»
Νεκτάριος Γιαννούλης, 
Λευτέρης Γαροφαλάκης
«Η ΓΕΝΝΑ»
Κατερίνα Ποντικάκη, Άννα Μπακοπούλου, 
Κωνσταντίνος Λιονάκης, Γιώργιος 
Βορνιωτάκης, Καίτη Μπομπολάκη
«Η ΚΗΔΕΙΑ»
Γιώργος Γναφάκης, Κική Νικολακάκη, 
Γιάννης Φουντουλάκης – Γιώργος Τακτικάκης, 
Άννα Θεοδωράκη, Μαρία Καποκάκη
«Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ»
Ελένη Παπάλα, Ελένη Αρχοντάκη, Γιώργος 
Βορνιωτάκης, Καίτη Μπομπολάκη, Σοφία 
Φουντουλάκη
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σκηνοθεσία:   Μαρία Βούκου (Βουτετάκη)
Σκηνικά-Κοστούμια: Ξανθή Κόντου
Μουσική Επιμέλεια: Γιάννης Φουντουλάκης
                              Μαρία Βούκου
Φωτισμός: Γιάννης Σαφαρίκας
Φροντιστήριο: Αντρέας Λιονάκης

Παραγωγή:  Γιώργος Τακτικάκης – ΟΜΑΔΑ4

Είσοδος : 10 €
Προπώληση : 8 €

Πένυς Φυλακτάκη
Φτυστός ο μακαρίτης

ΔΕ22|07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Σοφίας Αδαμίδου
ΑΡΗΣ

Είσοδος : 12 €
Ομαδικά από 20 ατόμα και άνω: 10 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 16/7/2019

Βασίζεται στη ζωή και τους αγώνες του 
πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ, του  Άρη 
Βελουχιώτη, που ταυτίστηκε με τον 
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα ενάντια στη 
γερμανοϊταλική κατοχή. 
Ο Αρης, το «ΠΑΙΔΙ της Λιάκουρας, σπαθί του 
Γερανοβουνιού κι αητός της Γκιώνας», αυτός που 
δεν «ήξερε μαθές από χαρτιά και μπερδεμένα 
λόγια», αυτός που «με το σπαθί του γύρναγε 
του κόσμου τις σελίδες και διάβαζε ολόισια την 
καρδιά χωρίς πολλά τερτίπια μ’ ένα ΝΑΙ, μ’ ένα 
ΟΧΙ», χρόνια φυλαγμένος στις καρδιές μας, στη 
σκέψη και στις συζητήσεις μας, «έρχεται» μ’ ένα 
φανάρι αναμμένο, καλεσμένος μιας ανάγκης. 
Της ανάγκης του «θέλω», της ανάγκης του 
«μπορώ», της ανάγκης του «εμείς».

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μπισμπίκης
Στον ρόλο του Άρη ο Τάσος Σωτηράκης

Ο ηθοποιός Θοδωρής Τσουανάτος και ο μικρός 
Πέτρος Φλωράκης «έδωσαν» τις φωνές τους.
Σκηνικά – κοστούμια: Ομάδα Cartel. 
Μουσική: Villagers of Ioannina City (VIC). 
Το τραγούδι «Αρη μου», σε στίχους Αγλαϊας 
Κλάρα, μελοποίησε και ερμηνεύει η Ερωφίλη. 
Το μουσικό κομμάτι της έναρξης και του τέλους 
είναι του Βασίλη Καραγιάννη. 
Παραγωγή: ΟΜΑΔΑ CARTEL

ΔΕ22|07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Ξένιας Καλογεροπούλου
«Οδυσσεβάχ»

Είσοδος : 10 €
Προπώληση : 8 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 16/7/2019

Ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα του θεάτρου 
για παιδιά, βασισμένο στους μύθους, στα λαϊκά 
παραμύθια και την επική λογοτεχνία. Ένα 
γοητευτικό μαγικό ταξίδι σε χώρες ονειρικές, 
με αλλόκοτους ήρωες, ένα παραμύθι όπου 
τα πάντα είναι δυνατά και αδύνατα.  Η Ξένια 
Καλογεροπούλου έγραψε την ιστορία του 
Οδυσσεβάχ από την Ιθαγδάτη που ταξιδεύει 
ψάχνοντας το Κυκλολωτογοργοκιρκιλάριζο, 
χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Οδύσσεια, 
από τις Χίλιες και μία νύχτες, και πολλά άλλα 
παραμύθια. Δρακοκύκλωπες, Λωτοφάγοι, 
Πειρατές, Σειρήνες, Γοργόνες, η Μάγισσα 
Κιρκίλα, η Πριγκίπισσα Λαριζάτ και το πλήρωμα 
του Οδυσσεβάχ μας προκαλούν να ζήσουμε την 
περιπέτεια. 
Κείμενο: Ξένια Καλογεροπούλου 
Μουσική: Διονύσης Σαββόπουλος
Σκηνοθεσία: Φώτης Σπύρος
Χορογραφίες/κινησιολογία: Ηλίας Μπαγεώργος 
Σκηνικά: Σπύρος Στάης 
Κοστούμια: Σπύρος Στάης - Νάγια Ζαχαράτου
Παίζουν: Ορφέας Παπαδόπουλος, Νίκος 
Χρηστίδης, Φλάβιους Νεάγκου, Ήρα Δαμίγου, 
Ευθύμης Τζώρας, Νεκτάριος Παπαλεξίου και ο 
Φώτης Σπύρος.

Παραγωγή: Νικόλαος Αθαν. Χρηστίδης

ΤΡ23|07



Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας
21.00

Οι Καλοκαιρινές Περιπέτειες 
του Καραγκιόζη

Είσοδος : 6 €

Ο θίασος του Μιχάλη Θεοδωρόπουλου “ΣΚΙΕΣ 
ΚΑΙ ΓΕΛΙΑ” παρουσιάζει την παράσταση «ΟΙ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ».

Αλλη μια καινούρια παράσταση, δημιουργία του 
καραγκιοζοπαίχτη Μιχάλη Θεοδωρόπουλου.

Μια ξεκαρδιστική κωμωδία διαδραματίζεται όταν 
ο Καραγκιόζης ξεκινά να πάει τις καλοκαιρινές 
του διακοπές με τα Κολλητήρια του σε ένα 
παραθαλάσσιο κάμπινγκ. 

Εκεί θα συναντήσει έναν ψαρά, ο οποίος, με την 
ιστορία που θα του διηγηθεί, θα φέρει τα πάνω 
κάτω…

Η συνέχεια επί σκηνής…

Παραγωγή : Σκιές και Γέλια 

ΤΕ24|07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ
Το ταξίδι του έρωτα

Είσοδος : 20 €
Φοιτητές, Άνεργοι : 18 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 13/7/2019

Γιάννης Πάριος, ένας από τους μεγαλύτερους 
τραγουδιστές αλλά και συνθέτες. 
Ο τροβαδούρος του έρωτα, με 45 χρόνια 
ουσιαστικής πορείας, με το πάθος και την 
αυθεντικότητά του και που όλοι μια φορά στη 
ζωή τους πρέπει να βιώσουν την εμπειρία του 
να παραβρεθούν σε συναυλία και να ακούσουν 
ζωντανά τον τραγουδιστή του έρωτα. Να 
δονηθούν από την εύθραυστη δυναμικότητα 
των συναισθημάτων που αναβλύζουν από κάθε 
τραγούδι του, μέσω της ιδιαίτερης φωνής του 
και φυσικά το σίγουρο είναι πως εκείνο το 
βράδυ, θα φύγουμε όλοι μετά το τέλος της 
συναυλίας και θα αισθανθούμε ερωτευμένοι. 
Άλλοι με το ταίρι τους, άλλοι με τη στιγμή, άλλοι 
με το «σήμερα», άλλοι με τη ζωή «που περνά και 
χάνεται». Ο έρωτας έτσι κι αλλιώς είναι παντού, 
απλά ο Γιάννης Πάριος μας δείχνει για ακόμη μια 
φορά τον τρόπο να τον αφουγκραστούμε και να 
αφεθούμε να μας τρυπήσουν τα βέλη του.

Τραγουδούν : Κων/νος Αναγνώστου, Ροδόκλεια 
Κουταλέλη, Ελένη-Στυλιανή Αλεξανδρή 

Μαέστρος: Ντίνος Γεωργούτσος
Μαζί του δεκαμελής ορχήστρα.

Παραγωγή: Όψεις Πολιτισμού

ΤΕ24|07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Μολιέρου
«Ο κατά φαντασίαν ασθενής»

Είσοδος : 20 €
Άνεργοι, Πολύτεκνοι, Παιδιά έως 12 ετών, 
Φοιτητές και ΑΜΕΑ : 15 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 19/7/2019

Ο Μολιέρος μέσα από τη συγκεκριμένη κωμωδία 
ασκεί με οξυδέρκεια κριτική στην κοινωνία 
και στα ήθη, στην ιατρική σοβαροφάνεια και 
στην απληστία, ενώ παράλληλα παρατηρεί 
την αιώνια διαμάχη των δύο φύλων για την 
«πρωτοκαθεδρία» μέσα στο σπίτι. Τέλος, 
κριτικάρει έντονα την τσαρλατάνικη ιατρική 
της εποχής του. Η ιδιαιτερότητα του έργου 
έγκειται και στο γεγονός ότι ο ίδιος ο Μολιέρος 
ερμήνευσε το ρόλο του Αργκάν και στην τέταρτη 
παράσταση του έργου, στις 17 Φεβρουαρίου 
1673, κατέρρευσε με το κλείσιμο της αυλαίας, 
για να πεθάνει λίγο αργότερα σπίτι του.

Μετάφραση-Απόδοση: 
Πέτρος Φιλιππίδης, Δημήτρης Φιλιππίδης
Σκηνοθεσία: Πέτρος Φιλιππίδης
Σκηνικά-Κοστούμια: Γιάννης Μετζικώφ
Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης
Χορογραφίες-Κινησιολογία: Ελπίδα Νίνου
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος
Παίζουν:
Πέτρος Φιλιππίδης, Μυρτώ Αλικάκη, Τάκης 
Παπαματθαίου, Τάσος Γιαννόπουλος, Αντίνοος 
Αλμπάνης, Λαέρτης Μαλκότσης, Ιωάννα 
Ασημακοπούλου, Νεφέλη Κουρή, Ρένος 
Ρώτας, Θάλεια Σταματέλου, Χάρης Χιώτης, 
Βαγγέλης Κυπαρίσσης 

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

ΠΕ25|07



Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Αύγουστου Κορτώ
«Ρένα»

Είσοδος : 18 €
Φοιτητικό, άνω των 65: 15 €
Ανέργων, ΑΜΕΑ, Πολυτέκνων: 13 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 22/7/2019

Ένας ύμνος στην αγάπη, στη ζωή και στον 
έρωτα χωρίς φραγμούς. 
Μια ομάδα ρεπόρτερ-συγγραφέων γνωρίζουν τη 
Ρένα τη Σμυρνιά στο Athens Pride Parade. 
Η Ρένα τους καλεί σπίτι της και με τον δικό 
της μοναδικό τρόπο, ξετυλίγει το νήμα της 
περιπετειώδους ζωής της. Μέσα από τη 
σπαρταριστή αφήγησή της, ζωντανεύουν επί 
σκηνής οι μεγάλοι έρωτες της ταραγμένης της 
ζωής. Η Ρένα, στο κλαρί από τα γεννοφάσκια 
της, μας ξεναγεί στα μονοπάτια της ζωής της και 
της ιστορίας της Ελλάδας από τις αρχές του 20ου 
αιώνα μέχρι σήμερα. 
Ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο εικόνες, 
μουσικές και τραγούδια ολόκληρου του 20ου 
αιώνα.

Θεατρική διασκευή: Στελιος Χατζηαδαμίδης
Σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη
Σκηνικά-κοστούμια : Κωνσταντίνος Ζαμάνης
Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς
Στον ρόλο της Ρένας η Υρώ Μανέ
Συμπρωταγωνιστούν: Άγης Εμμανουήλ, 
Κωνσταντίνος Φάμης, Μιχάλης Αβρατόγλου

Παραγωγή : 
PERFORMING ARTS AND ENTERTAINMENT LTD

ΠΑ26|07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

9ο Dance Days Chania
Ερμίρα Γκόρο, Συναντήσεις: Χανιά

Είσοδος : 12 € 
Φοιτητικό, Ανέργων, Πολυτέκνων : 9 € 

Θέλοντας να δημιουργήσει ένα συλλογικό 
βίωμα που υμνεί τη διαφορετικότητα και 
επαναπροσδιορίζει την έννοια της δύναμης 
και της ομορφιάς, η Ερμίρα Γκόρο δημιουργεί 
“Συναντήσεις” πολύ διαφορετικών μεταξύ τους 
ατόμων, -φύλο, εθνικότητα, σωματότυπος, 
ηλικία, ικανότητα- σε μια απόπειρα να 
αποσυνδεθούμε ως θεατές από την ταύτιση 
του χορευτή με ένα σώμα νεανικό, μυώδες, 
γυμνασμένο, «τέλειο».
Πώς επιτελείται ή εμπλουτίζεται μια κίνηση από 
τις ιδιαιτερότητες που φέρει κάθε σώμα; Πώς 
μεταμορφώνεται ένα «απαίδευτο» σώμα από 
μια κίνηση ή ένα ρυθμό που δεν ανήκει στο 
καθημερινό του λεξιλόγιο;  Τι συναισθήματα 
μπορεί να προκαλέσει η σχεδόν ηδονοβλεπτική 
αυτή ταύτιση;

Σύλληψη, Χορογραφία: Ερμίρα Γκόρο
Μουσική Σύνθεση: Underwater Chess
Σχεδιασμός Φωτισμού: Βαγγέλης Μούντριχας
Υπεύθυνη Παραγωγής: Μαρία Βασαριώτου
Επιμέλεια Παραγωγής: Κωνσταντίνος Σακκάς
Παραγωγή: DeltaPi | www.delta-pi.org

Συν-διοργάνωση: Σύλλογος Εκφραστικού Χορού 
«Συν-Κίνηση», Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, 
Περιφέρεια Κρήτης-Π.Ε.Χανίων

ΚΥ28|07
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

21.30

Η εταιρεία θεατρικών παραγωγών «Μέθεξις», 
παρουσιάζει φέτος το καλοκαίρι σε μια μεγάλη 
περιοδεία σε όλη την Ελλάδα την “Ζωή Μετά 
Χαμηλών Πτήσεων” του ΑΡΚΑ. 

Τα κείμενα και οι χαρακτήρες του αγαπημένου 
και ανατρεπτικού σκιτσογράφου ξεπηδούν μέσα 
από τις σελίδες των κόμικς και ζωντανεύουν μ’ 
ένα μεγάλο θίασο σύγχρονων πρωταγωνιστών. 

Τον Θανάση Βισκαδουράκη, τη Σοφία 
Βογιατζάκη, την πληθωρική εμφάνιση του 
Γιώργου Γαλίτη, τον Πέτρο Μπουσουλόπουλο, 
τους Χρήστο Τριπόδη, Γιώργο Χατζή κ.ά. σε 
σκηνοθεσία Δημήτρη Αγορά. 

Μια παράσταση που απευθύνεται με τόλμη 
σε όλους όσους αγαπούν τον ΑΡΚΑ και δεν 
φοβούνται να κοιτάξουν με σαρκασμό το 
πρόσωπό τους στον καθρέφτη. 

Η “Ζωή Μετά”, ο “Ισοβίτης”, οι “Χαμηλές 
Πτήσεις”, ο “Καστράτο”, το “Μαλλί με Μαλλί” 
πρωταγωνιστές στην ξεκαρδιστική παράσταση 
“Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων”, που  θα φέρει 
λυτρωτικό γέλιο στα χείλη κάθε πικραμένου.

Παραγωγή: ΜΕΘΕΞΙΣ, Χρήστος Τριπόδης
Είσοδος :  15 €
Φοιτητικό, Πολυτέκνων, άνω των 65: 12 €
Παιδικό : 10 €
Προπώληση : 12 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 25/7/2019

ΑΡΚΑΣ
Η Ζωή μετά χαμηλών πτήσεων

ΔΕ29|07



Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2019

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2019 με τα 
τραγούδια που αγαπήσαμε.

Συμμετέχουν: 

Η Ορχήστρα, οι Ερμηνευτές, η Παιδική 
Χορωδία του Βενιζέλειου Ωδείου Χανίων υπό τη 
Διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη

Η Χορωδία Χανίων υπό τη Διεύθυνση του 
Γιάννη Μεντζελόπουλου 

Συνδιοργάνωση : 
Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων 
Μίκη Θεοδωράκη

ΔΕ29|07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Νίκος Τσιφόρος – Πολύβιος Βασιλειάδης
Οι Γαμπροί της Ευτυχίας 

Είσοδος : 20 €
Άνεργοι, Πολύτεκνοι, Παιδιά έως 12 ετών, 
Φοιτητές και ΑΜΕΑ : 15 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 24/7/2019

Οι πρώτοι μεταπολεμικοί συγγραφείς της 
ελληνικής κωμωδίας ήταν όλοι «παιδιά του 
πολέμου». Αγαπούσαν με πάθος τη ζωή. Το 
θέατρο ήρθε και ακούμπησε αργότερα σαν 
μεγάλη παρηγοριά. Το έργο τους μας ακολουθεί 
μέχρι σήμερα σε πείσμα της εποχής μας που 
ντρέπεται για το παρελθόν της γιατί πολύ απλά, 
δεν το γνωρίζει!! Η ελληνική φαρσοκωμωδία 
δοξάστηκε και θα μας αποκαλύπτει πάντα 
ένα κομμάτι του εαυτού μας που παραφυλάει 
κρυφογελώντας για να τρομάξει την περιβόητη 
στις μέρες μας «σοβαρότητά» μας. Οι Γαμπροί 
της Ευτυχίας είναι λοιπόν ένα στοίχημα κοινού 
ρυθμού ηθοποιών και θεατών. Το μεγάλο και 
πηγαίο γέλιο είναι ο στόχος. Η προϋπόθεση είναι 
η  χαρά των ανθρώπων της σκηνής.
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος
Μουσική & Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς
Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη
Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου
Χορογραφίες: Σοφία Καλπενίδου
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας
Τους ρόλους ερμηνεύουν: Γιάννης Μπέζος, 
Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γιάννης Στόλλας, 
Γιάννα Παπαγεωργίου, Ντένια Στασινοπούλου, 
Παναγιώτης Κατσώλης, Κωνσταντίνα 
Νταντάμη, Θανάσης Ισιδώρου

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

ΤΡ30|07
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

20.30

Η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν.Χανίων “Ο Άγιος 
Πολύκαρπος“ σας προσκαλεί στο κονσέρτο 
κλασικής μουσικής, των καταξιωμένων 
καλλιτεχνών. 

Inge Spinette  πιάνο 
Jan Michiels    πιάνο
Δημήτρης Τιλιάκος  βαρύτονος

Θα παρουσιάσουν έργα των :
Liszt, Brahms, Mendelssohn, Ravel, Dvorak, 
M.Χατζηδάκι

Συνδιοργάνωση: 
Αδελφότητα Μικρασιατών Ν.Χανίων “Ο Άγιος 
Πολύκαρπος“
Δήμο Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ 

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Κυτίο προαιρετικής προσφοράς για την 
ενίσχυση του Ιδρύματος Αγ. Νεκταρίου

Κονσέρτο κλασικής μουσικής

ΤΕ31|07



Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Σοφοκλή
Οιδίπους Τύραννος

Είσοδος : 18 €
Μαθητές, Φοιτητές, Τρίτεκνοι, Πολύτεκνοι, 
Άνεργοι, Άνω των 65 και ΑΜΕΑ έως 67% : 15 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 29/7/2019

Ο Οιδίποδας είναι ο πρώτος Άνθρωπος της 
δραματουργίας μας, ο Αδάμ της. Και η μοίρα του 
μας κάνει ταπεινούς.

Μετάφραση : Γιάννης Λιγνάδης
Σκηνοθεσία : Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης 
Σκηνογραφία-Κοστούμια : Πάρις Μέξης 
Μουσική : Μίνως Μάτσας 
Κίνηση : Κική Μπάκα 
Φωτισμοί : Αλέκος Γιάνναρος 
Πρωταγωνιστούν:
Δημήτρης Λιγνάδης  : Οιδίποδας
Αμαλία Μουτούση : Ιοκάστη
Νίκος Χατζόπουλος : Κρέων
Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης : Τειρεσίας
Γιώργος Ζιόβας : Άγγελος 
Γιώργος Ψυχογιός : Θεράπων
Νικόλας Χανακούλας :  Εξάγγελος

Χορός: Μιχάλης Αφολαγιάν, Δημήτρης 
Γεωργαλάς, Δημήτρης Καραβιώτης, Κώστας 
Κοράκης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Δημήτρης 
Μαύρος, Βασίλης Παπαδημητρίου, Γιάννης 
Πολιτάκης, Γιωργής Τσουρής, Βαγγέλης 
Ψωμάς.

Παραγωγή : Αθηναϊκά Θέατρα σε συνεργασία 
                   με το ΔΗΠΕΘΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕ31|07ΠΕ01|08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Μποστ
«Μαρία Πενταγιώτισσα»

Είσοδος : 18 €
Μαθητικό, Φοιτητές, άνω των 65 :15 €
Ανέργων : 12 €
Προπώληση για περιορισμένο αρ. εισ. : 15 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 29/7/2019

Το 1982 ο Μποστ έγραψε τη «Μαρία 
Πενταγιώτισσα», ένα από πιο αστεία έργα του 
νεοελληνικού ρεπερτορίου, ακολουθώντας 
τον προσφιλή του 15σύλλαβο. Μια παρωδία 
ηθών εμπνευσμένη από γνωστά παραδοσιακά 
τραγούδια. Η Μαρία Πενταγιώτισσα, πραγματικό 
πρόσωπο από τους Πενταγιούς Φωκίδας, 
υπήρξε το αντικείμενο του πόθου για πολλούς 
επίδοξους εραστές που δημιουργούσαν συχνά 
επεισόδια, ενώ δείχνει να ήταν από τις πρώτες 
φεμινίστριες.
Μέσω της ιστορίας της θρυλικής Μαρίας, ο 
Μποστ σαρκάζει τους θεσμούς αμφιβάλλοντας 
για αυτούς. 

Στο ρόλο της “Πενταγιώτισσας” 
ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης
Πρωταγωνιστούν : 
Ελένη Καστάνη, Δημήτρης Μαυρόπουλος, 
Αργύρης Αγγέλου, Ηλίας Μελέτης, 
Χάρης Γρηγορόπουλος

Σκηνοθεσία : Μάνος Καρατζογιάννης
Κοστούμια : Βάνα Γιαννούλα
Σκηνικά : Γιάννης Αρβανίτης
Μουσική : Θύμιος Παπαδόπουλος

Παραγωγή : 5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑ02|08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.15

William Shakespeare 
Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας

Είσοδος : 20 €
Άνεργοι, Πολύτεκνοι, Παιδιά έως 12 ετών, 
Φοιτητές και ΑΜΕΑ : 15 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 29/7/2019

Το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» είναι μια 
γιορτινή κωμωδία, ένα ερωτικό γαϊτανάκι 
που σοβαρολογεί χωρίς ποτέ να σοβαρεύεται. 
Είναι μια σπαρταριστή κωμωδία που όμως 
έχει σκοτεινό και βίαιο υπόβαθρο. Στο έργο 
αυτό που υμνεί τη φύση και τον έρωτα, το 
όνειρο μπλέκεται με την πραγματικότητα,  η 
φαντασίωση με τον εφιάλτη, η αγνή αγάπη με 
την ερωτική μανία.
Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας
Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης
                   Μανώλης Δούνιας
Μουσική: Κωνσταντίνος Βήτα
Σκηνικά- Κοστούμια:  Τέλης Καρανάνος
                                Αλεξάνδρα Σιάφκου
Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος
Κίνηση:  Αντωνία Οικονόμου

Παίζουν:
Αιμίλιος Χειλάκης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, 
Αθηνά Μαξίμου, Μιχάλης Σαράντης, 
Αλέξανδρος Βάρθης, Λένα Δροσάκη, 
Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Χριστίνα Χειλά-
Φαμέλη, Κρις Ραντάνοφ, Παναγιώτης 
Κλίνης, Τίτος Λίτινας, Μιχάλης Πανάδης, 
Κωνσταντίνος Μουταφτσής

Παραγωγή: 
«ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ» ΤΑΓΑΡΗΣ Μ. – ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ. Γ Ο.Ε 

ΚΥ04|08



Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης
Δήμητρα Γαλάνη, Νατάσσα Μποφίλιου

Eίσοδος : 18 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 27/7/2019

Την Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης, που 
ιδρύθηκε πρόσφατα, κατόπιν πρωτοβουλίας 
της οικογένειάς του και της Seed Point, με την 
υποστήριξη της Prospero, θα απολαύσουμε στο 
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, με δύο σπουδαίες 
ερμηνεύτριες, τη Δήμητρα Γαλάνη και τη 
Νατάσσα Μποφίλιου. 

Τα τραγούδια του σημαντικότερου δημιουργού 
της ελληνικής λαϊκής μουσικής, τα οποία 
διατηρούν αμείωτη τη δύναμη και την απήχησή 
τους, παρουσιάζονται από μια ορχήστρα 
εξαίρετων μουσικών που ασχολούνται πολλά 
χρόνια με το έργο του Τσιτσάνη.

Για πρώτη φορά δημιουργείται μια ορχήστρα 
προσανατολισμένη στο έργο του μεγαλοφυούς 
και καινοτόμου συνθέτη, στιχουργού και 
δεξιοτέχνη του μπουζουκιού. Ο Βασίλης 
Τσιτσάνης ήταν επί 45 χρόνια στο πάλκο 
πλαισιωμένος από προικισμένους μουσικούς. 
Αυτήν ακριβώς την προσήλωση του Τσιτσάνη στη 
σωστή παρουσίαση των τραγουδιών υπηρετεί η 
ομώνυμη Ορχήστρα υπό την καθοδήγηση του 
Μανώλη Πάππου, δεξιοτέχνη του μπουζουκιού 
και γνώστη του έργου του. 

Παραγωγή : Prospero

ΔΕ05|08
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

21.30

Ο Όμιλος Antenna σε συνεργασία με την 
Βρετανική Πρεσβεία, το Βρετανικό Συμβούλιο, 
τον Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, 
συνδέει το κοινό των Χανίων με το θεατρικό 
κέντρο της Ευρώπης και παρουσιάζει το κλασικό 
αριστούργημα του Σαίξπηρ “Άμλετ”. 

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο υποψήφιος για 
όσκαρ Benedict Cumberbatch (BBC’s Sherlock, 
The Imitation Gamp, Frankenstein).

Σκηνοθεσία: Lyndsey Turner
Σκηνικά: Es Devlin
Κοστούμια: Katrina Lindsay
Σχεδιασμός φωτισμών: Jane Cox
Μουσική: Jon Hopkins

Στην παράσταση συμμετέχουν: Barry Aird, Eddie 
Arnold, Leo Bill, Siân Brooke, Nigel Carrington, 
Ruairi Conaghan, Rudi Dharmalingam, Colin 
Haigh, Paul Ham, Diveen Henry, Anastasia 
Hille, Ciarán Hinds, Kobna Holdbrook-Smith, 
Karl Johnson, Jim Norton, Amaka Okafor, Dan 
Parr, Jan Shepherd, Morag Siller, Matthew 
Steer, Sergo Vares, Dwane Walc

Η παράσταση μεταδίδεται με Ελληνικούς 
υπότιτλους.
Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το Barbican 
Centre στο Λονδίνο

Είσοδος : 10 €

National Theatre of London
HAMLET

ΔΕ05|08
Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας

20.30

Ο Καραγκιόζης στη ζούγκλα

Είσοδος : 6 €

Όνειρο του Καραγκιόζη από μικρό παιδί, είναι μ’ 
ένα ιστιοφόρο να γυρίσει όλο τον κόσμο. 

Ο Πασάς του δίνει χρήματα να πραγματοποιήσει 
το ταξίδι του, αρκεί να ψάχνει όπου πάει γα την 
χαμένη θυγατέρα του. 

Για κακή του τύχη όμως, ο λαϊκός μας ήρωας 
μαζί με τον Μορφονιό και τον Μπαρμπα-Γιώργο   
πέφτουν στη ζούγκλα!

ΤΡ06|08



Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Μολιέρου
Δον Ζουάν

Είσοδος : 18 €
Φοιτητές, Άνω των 65 : 15 €
AMEA, Άνεργοι : 12 €
Προπώληση : 15 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 3/8/2019

Στον Δον Ζουάν, ο Μολιέρος πραγματεύεται 
έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους 
μύθους, δίνοντας την ισχυρότερη λογοτεχνική 
ενσάρκωση του θρυλικού ήρωα και ένα από τα 
πιο γοητευτικά όσο και αινιγματικά έργα της 
παγκόσμιας δραματουργίας. Οδηγεί στα άκρα 
το προφίλ του ακόλαστου ήρωα. Μετατοπίζει 
το ενδιαφέρον από τα ερωτικά επιτεύγματα του 
Δον Ζουάν στη φιλοσοφία του.

Μετάφραση: Παναγιώτα Πανταζή
Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης,
Σκηνικό: Παναγιώτα Κοκκόρου
Μουσική: Κατερίνα Πολέμη
Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος
Παραγωγή : 5η Εποχή Τέχνης

Δον Ζουάν: Νίκος Κουρής
Ελβίρα: Ζέτα Μακρυπούλια
Σγαναρέλ: Μάκης Παπαδημητρίου.

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: 
Δημήτρης Καραμπέτσης, Ηρώ Μπέζου, Γιάννης 
Σοφολόγης, Μιχάλης Σιτιτόπουλος, Ιωάννης 
Καπελέρης, Ελίζα Σκολίδη. 

Παραγωγή: 5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕ07|08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Ρακίνα
Φαίδρα

Είσοδος : 15 € • Τρίτεκνοι, Πολύτεκνοι, άνω 
των 65 ετών : 12 € • μαθητές, φοιτητές, 
άνεργοι ΟΑΕΔ, ΑΜΕΑ έως 67% : 10 €  • ΑΜΕΑ 
πάνω από 67% : δωρεάν 
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 1/8/2019

Η κλασική τραγωδία του Ρακίνα “Φαίδρα”, 
αριστούργημα του γαλλικού 17ου αιώνα, που 
αντλεί τις πηγές της από τον Πλούταρχο και 
τον Βιργίλιο και εμπνέεται το θέμα της από τα 
έργα “Ιππόλυτος” του Ευριπίδη και “Φαίδρα” 
του Σενέκα. Ό άνομος έρωτας της Φαίδρας για 
τον Ιππόλυτο, τον γιο του συζύγου της Θησέα, 
ζωντανεύει μέσα από τη νέα μετάφραση του 
ποιητή και μεταφραστή Στρατή Πασχάλη, που 
αποδίδει μέσα από μια γλώσσα σύγχρονη τη 
μορφολογία του πρωτότυπου έργου με μέτρο 
και ομοιοκαταληξία, όσο το δυνατόν πιο πιστά 
στις τονικότητες και τους ρυθμούς του.
Μετάφραση: Στρατής Πασχάλης
Σκηνοθεσία: Έφη Θεοδώρου
Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη
Κοστούμια: Άγγελος Μέντης
Μουσική: Κορνήλιος Σελαμσής
Φωτισμός: Λευτέρης Παυλόπουλος
Παίζουν: 
Μαρία Σκουλά (Φαίδρα)
Γιάννος Περλέγκας (Θησέας)
Γιάννης Παπαδόπουλος (Ιππόλυτος)
Γιωργής Τσαμπουράκης (Θηραμένης), 
Μαριάννα Δημητρίου (Οινώνη)
Πηνελόπη Τσιλίκα (Αρικία)
Ελένη Μπούκλη (Ισμήνη/Πανόπη)

Η παράσταση είναι μια συμπαραγωγή του 
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και του 
ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης.

ΠΕ08έως ΣΑ10|08
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

19.00 και 21.00 (2 παραστάσεις) 

Ο Λαγός και η Χελώνα, Η Αλεπού και το Κοράκι, 
Ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας,  Η Αλεπού και τα 
Σταφύλια,  Η Αλεπού και ο Τράγος ,ο Ψεύτης 
Βοσκός & ο Ήλιος και Βοριάς, μετρούν αιώνες 
ιστορίας και δεν παύουν ποτέ να αποτελούν 
την επιτομή της ηθικοδιδαχής. Μέσα από τον 
συμβολικό και αλληγορικό τους χαρακτήρα, 
οι μύθοι του Αισώπου έχουν ιδιαίτερη χάρη, 
θαυμαστή απλότητα κι άφταστη διδακτικότητα. 
Με τη μοναδική ικανότητα του Αισώπου να δίνει 
στα ζώα των μύθων του ανθρώπινη ιδιότητα, 
ψυχή και λαλιά, αλλά και το επιμύθιο που ήταν 
πάντοτε απλοϊκό κι εύληπτο για τα παιδιά. Έτσι 
και στην παράστασή μας οι εξανθρωπισμένοι 
ήρωες διδάσκουν αλλά πρώτα μαθαίνουν και οι 
ίδιοι από τα παθήματά τους. 

Κείμενο - Σκηνοθεσία : Γιώργος Πούλης                       
Σκηνογραφία : Εμμανουέλα Αλφιέρη
Κοστούμια : Τέτα Βασιλάτου
Μουσική Επιμέλεια : Δημήτρης Καράτζιος
 
Παίζουν και χορεύουν οι ηθοποιοί:
Γιώργος Πούλης, Παπαευθυμίου Γιάννης, 
Τίφανη Δανιήλ, Ευδοκία Βοϊνά, Φανούρης 
Κορρές

Παραγωγή : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Είσοδος : 10 €
Προπώληση : 8 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 8/8/2019

Ο Λαγός και η Χελώνα

ΔΕ12|08



Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Ελευθερία Αρβανιτάκη-Γιάννης Κότσιρας
Δυνατά κάθε φορά

Είσοδος : 20 €
Φοιτητές, Άνεργοι : 18 €
Προπώληση : 18 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 7/8/2019

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Γιάννης 
Κότσιρας φέτος ξανασυναντήθηκαν επί σκηνής 
μετά από μία εικοσαετία και παρουσίασαν 
ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις μεγάλες τους 
επιτυχίες, αλλά και από τραγούδια που αγαπούν 
και μας έκαναν να τα αγαπήσουμε ακόμα 
περισσότερο από τις ερμηνείες του. Η παράστασή 
τους χαρακτηρίσθηκε ως η “παράσταση της 
χρονιάς”. Το ντουέτο τους με τίτλο “Δυο ζωές” 
σε μουσική Γιώργου Καραδήμου και στίχους 
Λήδας Ρουμάνη βρίσκεται στην κορυφή των 
playlist των ραδιοφώνων της χώρας από τον 
Οκτώβρη που πρωτοκυκλοφόρησε. 
Μαζί τους μια οχταμελής μπάντα εξαιρετικών 
μουσικών: Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης 
(τύμπανα, ενορχηστρώσεις), Αλέξανδρος 
Λιβιτσάνος (πλήκτρα, ενορχηστρώσεις), 
Παρασκευάς Κίτσος (μπάσο), Γιάννης 
Κυριμκυρίδης (πιάνο), Δημήτρης Τσάκας 
(σαξόφωνο), Κώστας Μιχαλός (κιθάρες), 
Βαγγέλης Μαχαίρας (μπουζούκι, λαούτο, 
μαντολίνο), Νίκος Μέρμηγκας (λάφτα, λαούτο, 
μπουζούκι). Οι φωτισμοί είναι της Μαρίας 
Βενετάκη και ο σχεδιασμός ήχου του Χάρη 
Κρεμμύδα και του Στρατή Καραδημητράκη, 
σε ένα πρόγραμμα που επιμελήθηκαν οι 
καλλιτέχνες μαζί με την Λήδα Ρουμάνη.
Διοργάνωση - Παραγωγή : BrasDeFrères 

ΔΕ12|08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

19:00

Rock Under The Clock Festival

Είσοδος ελεύθερη, με απαραίτητη προσφορά 
τροφίμων μακράς διαρκείας

Το Rock Under The Clock Festival επιστρέφει για 
4η συνεχόμενη χρονιά! 
Στις 13 Αυγούστου, 4 τοπικά συγκροτήματα 
και οι 1000mods ανεβαίνουν στη σκήνη του  
θέατρου Ανατολικής Τάφρου και ενώνουν τις 
δυνάμεις τους με το κοινό για να βοηθήσουν 
τους συμπολίτες μας.
Το φεστιβάλ «θεσμός», πλέον, στην πόλη των 
Χανίων δίνει την ευκαιρία σε τοπικά σχήματα να 
γνωρίσουν, μέσα από workshop, και να παίξουν 
μαζί σε μια  μεγάλη συναυλία με έναν καλλιτέχνη 
διεθνούς καριέρας, διαφορετικό κάθε χρόνο. Οι 
επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τις 
μοναδικές μουσικές δημιουργίες των σχημάτων 
οι οποίες μέσα από το μεράκι τους και την 
συνεχή προσπάθεια τους βελτιώνονται συνεχώς. 

Η μουσική παρουσιάζεται όπως αγαπήθηκε 
από αυτούς τους νέους ανθρώπους με πάθος, 
ποιότητα και ξεκάθαρο «επαγγελματισμό». 
Παράλληλα το φεστιβάλ προσφέρει τα «έσοδα» 
από την μεγάλη αυτή συναυλία σε ανθρώπους 
που τα έχουν ανάγκη.

Η συναυλία θα κλείσει με τους διεθνώς γνωστούς 
1000mods!

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

ΤΡ13|08
Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας

20.30

Ο Καραγκιόζης στο Λούνα Παρκ

Είσοδος : 6 €

Στην πολιτεία κάθε χρόνο διοργανώνεται 
πανηγύρι 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 παθήματά τους
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Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ
19:30 & 21:30 (2 παραστάσεις)

H καλλιτεχνική ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ, μετά 
από 200 παραστάσεις στη Μεγάλη Μουσική 
Βιβλιοθήκη - στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 
ταξιδεύει τη θεατρική παράσταση «Τα μεγάλα 
ψέματα του μικρού Ερμή», στην Κρήτη!

Ο μικρός Ερμής, ένα παιδί κεφάτο και δραστήριο, 
περνάει ώρες διαβάζοντας παραμύθια και 
ιστορίες για δράκους. 

Έχει όμως ένα τρομερό ελάττωμα: είναι ένας 
μοναδικός, ανεπανάληπτος και παθιασμένος 
ψεύτης! 

Με τα εξωφρενικά του ψέματα αναστατώνει 
καθημερινά όλους τους κατοίκους του χωριού 
του. 

Τι θα συμβεί όμως όταν μια μέρα ένα από τα 
ψέματά του βγει, πέρα για πέρα, αληθινό; 

Η ζωή του γίνεται άνω κάτω και ο μικρός 
Ερμής μπλέκει σε μια περιπέτεια απίστευτων 
διαστάσεων!

Παραγωγή: ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ

Είσοδος: 9 €
Ομαδικό εισιτήριο (πάνω από 20 άτομα), 
Πολύτεκνοι, Άνεργοι: 6 €
Προπώληση: 8 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 16/8/2019

Τα μεγάλα Ψέματα του Μικρού Ερμή

ΔΕ19|08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Μαγικές Σβούρες
J.M. Barrie Πήτερ Παν

Είσοδος : 12 €
Άνεργοι : 8 € (στην είσοδο του θεάτρου) 
Προπώληση : 10 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 12/8/2019

Όλα τα παιδιά μεγαλώνουν, εκτός από ένα...
Πρόκειται για μια σύγχρονη, δυναμική, 
μαγευτική, φανταστική παραγωγή του 
διαχρονικού αριστουργήματος του J.M. Barrie, 
που μας οδηγεί σε μια Χώρα του Ποτέ που 
θα μπορούσε να είναι καλά κρυμμένη στην 
καθημερινότητα των παιδιών της πόλης. 
Η Χώρα του Ποτέ  είναι το Τώρα. Πρόκειται για  
ένα εφευρετικό παιχνίδι και μια  μαγεία ορατή 
στον καθένα. Η Χώρα του Ποτέ  είναι μια παιδική 
χαρά περιπέτειας, όπου τα χαμένα παιδιά  ζουν 
σήμερα με αντικείμενα που βρίσκονται γύρω 
τους. 

Διασκευή –Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης
Σκηνικά –κοστούμια: μαγικές σβούρες 
Kίνηση: Χ.Σουγιουλτζή - Α. Λινάρδου 
Ενορχήστρωση: Γιώργος Κωνσταντινίδης
Μουσική Επιμέλεια: Δημήτρης Αδάμης
Διδασκαλία τραγουδιών: Ιωάννα Εμμανουήλ
Μάσκες – Κατασκευές:  Ιφιγένεια Κωφού 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Άρης Βέβης, Μικές 
Γλύκας, Ντέπυ Μοράρη, Νεφέλη Οικονόμου,  
Τάσος Ράπτης, Κωνσταντίνος Τσονόπουλος, 
Χρυσαλένα Χριστοπούλου, Μαριλίζα Χρονέα

Παραγωγή: 
μαγικές σβούρες – Επιχειρήσεις Μαροσούλη

ΚΥ18|08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Laurent Baffie
TOC TOC

Είσοδος : 20 €
Φοιτητές, Άνεργοι, ΑΜΕΑ : 15 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 9/8/2019

Έξι (6) ολόκληρα χρόνια η θρυλική παράσταση 
TocToc συγκινεί, ψυχαγωγεί και χαρίζει 
άφθονο γέλιο στους θεατές, αποδομώντας 
τις ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές και τις 
ιδεοληψίες μέσα από τον μόνο δρόμο που μας 
έχει απομείνει, τον δρόμο… της αγάπης!!! Αγάπη 
ρεεεεεεεε… σε όλη την Ελλάδα θα φωνάζουν οι 
ηθοποιοί και οι συντελεστές της μεγαλύτερης 
ψυχοθεραπευτικής κωμωδίας που γράφτηκε 
ποτέ!!!

Διασκευή - Απόδοση Κειμένου: 
Κώστας Σπυρόπουλος - Κατερίνα Μπέη

Σκηνοθεσία: Κώστας Σπυρόπουλος
Σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης
Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου
                 Στεφανία Λυμπεροπούλου
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας
Video Art: Δημήτρης Ζόγκας

Παίζουν: 
Κώστας Σπυρόπουλος, Δημήτρης Σταρόβας, 
Ναταλία Δραγούμη, Νίκος Πολυδερόπουλος, 
Αποστολία Ζώη, Φωτεινή Ντεμίρη

Παραγωγή : ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ PRODUCTIONS

ΔΕ19|08



Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.15

Άλκηστις Πρωτοψάλτη
“Σε απευθείας σύνδεση”... με το κοινό της

Είσοδος : 17 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 3/8/2019

«Σε απευθείας σύνδεση» με το κοινό της, η 
διαχρονική ερμηνεύτρια Άλκηστις Πρωτοψάλτη 
μαζί με πέντε ταλαντούχους σολίστες 
μουσικούς, θα μοιραστεί μαζί μας μία από τις πιο 
επιτυχημένες φετινές παραστάσεις!  
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αποκάλυψη, όπου 
η ροκ διάθεση, ο χορός, η  ανεξάντλητη ενέργεια 
και ο πηγαίος αυθορμητισμός της ασταμάτητης 
Άλκηστις Πρωτοψάλτη εναλλάσσονται 
με εξαιρετικές ακουστικές στιγμές, που 
γαληνεύουν την ψυχή μας. Ένα κρεσέντο χαράς 
με ιδιαίτερες εκπλήξεις όπου απολαμβάνουμε τη 
μοναδική Άλκηστη Πρωτοψάλτη να ερμηνεύει 
τα ωραιότερα τραγούδια της, που αποτελούν 
σταθερή αξία στο χρόνο, αλλά και το νέο της 
υλικό, επιβεβαιώνοντας πως η αγάπη μας μαζί 
της θα κρατήσει αιώνια!

Συμμετέχει ο ταλαντούχος τραγουδοποιός 
Γιάννης Μαθές. 
Mουσικοί:
Θωμάς Κοντογεώργης: Πιάνο /Ενορχηστρώσεις
Πέτρος Βαρθακούρης: Mπάσο
Παντελής Ντζιάλας: Κιθάρα
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος: Τρομπόνι
Κώστας Μυλωνάς: Κρουστά

Παραγωγή: ARTWAY

ΤΡ20|08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Δημήτρη Βυζάντιου 
Γυναικοκρατία

Είσοδος: 10 € | Μαθητικό, Φοιτητικό, Ανέργων, 
Πολυτέκνων, Άνω των 65, ΑΜΕΑ: 7 €
Προπώληση : 7 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 16/8/2019

Στην κωμωδία «Η Γυναικοκρατία» ο πρωτουργός 
του νεοελληνικού θεάτρου Δ. Κ. Βυζάντιος (1790-
1853) σατιρίζει εκπληκτικά όχι μόνο τη γλωσσική 
ασυνεννοησία που κυριαρχούσε στο νεοσύστατο 
ελληνικό κράτος μετά την Επανάσταση του 1821, 
αλλά κυρίως τα ήθη και τη χαλάρωση αυτών 
που παρατηρούσε στις γυναίκες της εποχής του, 
τις τάσεις, τις νοοτροπίες, τις συμπεριφορές και 
τους επηρεασμούς των Ελλήνων της ταραγμένης 
και μεταβατικής εκείνης εποχής. Είναι η 
περίοδος της μισητής για τον Ελληνικό λαό 
Βαυαροκρατίας. Όπου η Ελλάδα μάταια αναζητά 
την ταυτότητά της μιμούμενη τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα της εποχής.
Σκηνοθεσία, Κοστούμια, Μουσική Επιμέλεια: 
Καρμπαδάκη Ελένη | Σκηνικά: Κανδανολέων 
Ευτύχης - Μπουζάκης Απόστολος | Σκίτσο: 
Πατούρας Γιάννης
Παίζουν : Καρμπαδάκη Ελένη, Κανδανολέων 
Ευτύχης, Κανιτσάκη Γιούλα, Κυριακοπούλου 
Εμμανουέλλα, Ανδρεαδάκη Φρόσω, 
Αθανασοπούλου Έλενα, Μπουζάκης 
Απόστολος, Σγουράκης Νεκτάριος, 
Μπομπολάκης Αντώνης, Αθανασόπουλος 
Νάσος, Βιγλάκη Ελένη
Χορός Γυναικών : Ανδρουλάκη Κατερίνα, 
Κανελλοπούλου Κατερίνα, Καπνισάκη Αθηνά, 
Καποκάκη Μαρία, Καραβασιλειάδη Ντένια, 
Μπουμπόναρη Φανή, Τσόντου Χρύσα

Παραγωγή: Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Χανίων

ΤΕ21|08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Φωτεινή Βελεσιώτου & Χάικ Γιαζιτζιάν

Είσοδος : 14 €
Προπώληση : 12 €
Γραφείο τουρισμού Γελασάκης  Χανιά, Πλατεία 
1866 και Σούδα |Βιβλιοπωλείο “Μικρό καράβι” 
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 16/8/2019

Ένα οδοιπορικό χωρίς σύνορα, ένα ταξίδι που 
ενώνει λαούς, παραδόσεις και ρίζες καρδιάς. 
Δύο μοναδικοί καλλιτέχνες, δύο καλοί φίλοι, 
ανταμώνουν επί σκηνής σε μια μουσική 
περιπέτεια, ακριβώς εκεί που η ανατολή 
συναντά τη δύση. Έντεχνο, λαϊκό, ρεμπέτικο, 
ανατολίτικες μελωδίες ενώνονται μαγικά σε ένα 
πρόγραμμα στημένο «από καρδιάς». 
Mια πραγματική μουσική συνάντηση στα 
σταυροδρόμια του κόσμου με τη Φωτεινή 
Βελεσιώτου και τον Χάϊκ Γιαζιτζιάν.
 
Φωτεινή Βελεσιώτου. Η καθαρά λαϊκή φωνή, 
μια εικόνα οικεία και αγαπημένη. Η Φωτεινή με 
τη σπανιότητα της φωνής της και τη βαθύτητα 
της ερμηνείας της ανανεώνει το καλό λαϊκό 
τραγούδι.

Χάϊκ Γιαζιτζιάν. Ερμηνευτής, μουσικός, σολίστ 
με άρωμα από την Ανατολή. Με αγκαλιά το 
ούτι και την υπέροχη ταξιδιάρικη φωνή του 
συνεχίζει να ανοίγει δρόμους σε μελωδίες που 
δεν ορίζονται γεωγραφικά

Μαζί τους ο νέος ταλαντούχος τραγουδιστής 
Σωτήρης Μπαλλάς έχοντας πλέον την πρώτη 
του δισκογραφική δουλειά σε κυκλοφορία

Διοργάνωση : Δίκτυο Fm 91,5
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
20.30

Pink Fong Baby Shark Live Musical

Είσοδος : 12 €
Προπώληση : 10 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 19/8/2019

Το “Pink Fong Baby Shark Live Musical” είναι μία 
καταιγιστική θεατρική περιπέτεια, που περιέχει 
το πασίγνωστο αυθεντικό αγαπημένο  τραγούδι 
“Pink Fong’s Baby Shark” με τις πρωτοφανείς 
σε παγκόσμια κλίμακα 2,6 δισ. προβολές στο 
YouTube και τα πιο γνωστά Αγγλικά παιδικά 
τραγούδια του Pink Fong.
Μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να 
χορέψουν και να τραγουδήσουν Αγγλικά 
τραγούδια, μαζί με τους αγαπημένους τους 
ήρωες. Η παράσταση είναι ένα  μουσικοκινητικό 
υπερθέαμα με  φαντασμαγορικά κοστούμια, 
πολύχρωμα σκηνικά και υπερσύγχρονο video 
wall (γιγαντοοθόνη). Ένα show που αποτελεί 
μια διασκεδαστική εκπαιδευτική διαδικασία 
μάθησης για παιδιά προσχολικής και πρώτης 
σχολικής ηλικίας. 

Η οικογένεια Shark μία ξένοιαστη μέρα κάνει 
βόλτα στο βυθό του ωκεανού, τραγουδώντας 
και χορεύοντας τα αγαπημένα της τραγούδια. 
Σύντομα, οι γονείς Shark αντιλαμβάνονται ότι ο 
Baby Shark δεν τους ακολουθεί. Τον ψάχνουν, 
αλλά μάταια... Ο Baby Shark έχει χαθεί… Θα 
καταφέρουν τελικά να βρουν τον Baby Shark;  
Θα χορέψουν όλοι μαζί ξανά στον αγαπημένο 
ρυθμό του “doo doo doo doo”;

Μία θεαματική θεατρική περιπέτεια στο βυθό 
που δεν πρέπει να χάσετε!

ΣΑ24|08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Άντ. Λονγκ, Τζ. Ουίνφιλντ, Ντ. Σίνγκερ
 «Απόψε, ολόκληρος ο Σαίξπηρ!»

Είσοδος : 15 €
Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ : 12 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 20/8/2019

Με φρέσκια ματιά, η νέα γενιά καταξιωμένων 
κωμικών αναμετράται με ολόκληρο τον Σαίξπηρ 
σε μια παράσταση και τα δίνει όλα επί σκηνής. 
Κι όταν λέμε όλα, εννοούμε ΟΛΑ! Η ξεκαρδιστική 
κωμωδία “Απόψε, ολόκληρος ο Σαίξπηρ!” η 
οποία έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία σε Ελλάδα 
κι εξωτερικό, επιστρέφει μετά από δέκα χρόνια 
στη σκηνή και υπόσχεται γέλιο…μέχρι δακρύων! 
Καταιγιστικός ρυθμός, εναλλαγές ρόλων, 
αστείρευτος αυτοσχεδιασμός, ανατρεπτικές 
καταστάσεις, οδηγούν σε μια αξέχαστη εμπειρία 
κατά την οποία το κοινό γίνεται κυριολεκτικά 
παρτενέρ του θιάσου και συμμετέχει με τον 
παλμό και το κέφι του στη σκηνική δράση. Με 
αφετηρία τον ευφάνταστο κόσμο του Σαίξπηρ, 
η παράσταση Απόψε, ολόκληρος ο Σαίξπηρ! 
μετατρέπεται σε ένα απολαυστικό παιχνίδι 
απίστευτου γέλιου για όλη την οικογένεια!

Μετάφραση-σκηνοθεσία: Δημήτρης Μυλωνάς
Σκηνικά-κοστούμια: Αγγελική Αθανασιάδου, 
Λήδα Σπερελάκη
Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης
Μουσική: Παύλος Κατσιβέλης

Παίζουν :  Δημήτρης Μακαλιάς, 
Ζήσης Ρούμπος, Σταύρος Σβήγκος

Παραγωγή : LINIM ART EVENTS IKE

ΠΑ23|08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

20.00

Ανεξερεύνητη Κρήτη

Είσοδος : 10 €
Φοιτητικό, Ανέργων, Πολυτέκνων, Παιδιά έως 
14 ετών : 5 € | Προπώληση : 5 €

Ο παραδοσιακός μουσικοχορευτικός σύλλογος 
«ΒΙΓΛΑΤΟΡΕΣ», πιστός στις παραδόσεις, 
τα ήθη και τα έθιμα του τόπου διοργανώνει 
μουσικοχορευτική παράσταση την Κυριακή 25 
Αυγούστου 2019 και ώρα 20:00 στο Θέατρο 
Ανατολικής Τάφρου, με τίτλο «Ανεξερεύνητη 
Κρήτη».
Σκοπός του συλλόγου είναι η μεταλαμπάδευση 
της χορευτικής παράδοσης ατόφιας, με την 
ιστορικά μεθοδευμένη διδασκαλία των 25 
κρητικών χορών αλλά και χορών από την 
υπόλοιπη Ελλάδα.
Η Κρήτη δεν είναι μόνο γη, ουρανός και 
θάλασσα, με αναμφισβήτητη ομορφιά. Είναι 
οι άνθρωποί της, ο πολιτισμός, η μουσική, το 
τραγούδι, ο χορός…που την κάνουν μοναδική!
Σας προσκαλούμε να αφεθείτε και να 
απολαύσετε σκοπούς και μελωδίες από όλη την 
Κρήτη, υπό τον ήχο παραδοσιακών οργάνων. 
Χορευτές με ήθος, παράστημα, σεβασμό και 
αγάπη, πιασμένοι άλλοτε στους ώμους και 
άλλοτε στις παλάμες θα ζωντανέψουν μύθους 
και έρωτες σε έναν σύγχρονο κόσμο, που δεν 
ξεχνά τις ρίζες του…

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την 
ενίσχυση του Φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς 
Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου

ΚΥ25|08



Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ
19.00 & 21.30 (2 παραστάσεις)

Ο κορυφαίος illusionist Σανκάρα και η 
ομάδα του σε προσκαλούν σε ένα show 
ψευδαισθήσεων, στο «Magic inside», ένα 
παιχνίδι μυαλού με πολλές εικονικές-αισθητικές 
παγίδες, εκεί όπου το λογικό διακυβεύεται και 
κυρίαρχα επιβάλλεται το ασύλληπτο, σε έναν 
νοητικό παράδρομο που οδηγεί στο αδύνατο, 
στο υπερφυσικό ενώ τίποτα δεν μπορεί να 
παρεμποδίσει τη φαντασία να διαφύγει από τους 
ορίζοντες της πραγματικότητας. Ο Σανκάρα, ο 
άνθρωπος που δεν φοβάται να «παίξει» με τη 
φωτιά, που καταλήγει αλώβητος από σπαθιά κι 
από μαχαίρια, από  πτώσεις, ρισκάρει έχοντας 
το πλεονέκτημα του «θάρρους» και της πίστης 
πως σε έναν μαγικό κόσμο όλα μπορούν να 
συμβούν ενώ δεν φοβάται την απόδραση ή τη 
δραπέτευση από τον χωροχρόνο, μεταφέρεται 
αστραπιαία, εμφανίζεται κι εξαφανίζεται δίχως 
να σαλέψει στο ελάχιστο η κόρη του ματιού σου, 
δίχως να σκεφτείς, να υποψιαστείς την επόμενη 
κίνησή του, διότι είναι εκείνος που έχει μαντέψει 
ήδη τις σκέψεις σου, έχει ήδη διεισδύσει στα 
έγκατα του νου σου.
Αν πιστεύεις στη μαγεία, ο Σανκάρα και η ομάδα 
του σε περιμένουν για ένα ευφάνταστο show 
ψευδαισθήσεων. Αν δεν πιστεύεις στη μαγεία, 
καιρός να διαψευστείς.

Είσοδος : 10 €
Προπώληση : 8 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 22/8/2019

Sankara Magic 
Magic Inside

ΔΕ26|08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Συναυλία Παγκρητίου Συλλόγου 
Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
Θα υπάρχει κυτίο για την οικονομική ενίσχυση 
φιλανθρωπικού ιδρύματος

Ο ιστορικός Παγκρήτιος σύλλογος Καλλιτεχνών 
Κρητικής Μουσικής ιδρύθηκε το 1981 και αριθμεί 
560 περίπου μέλη μουσικούς και τραγουδιστές. 
Σκοπός του είναι η διάσωση, η διάδοση και η 
σωστή προβολή της κρητικής παράδοσης και ο 
σεβασμός στα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Κάθε 
χρόνο διοργανώνει συναυλίες και διάφορες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, με 
μουσικό πρόγραμμα στο οποίο οι καλλιτέχνες 
παίζουν και τραγουδούν παραδοσιακά 
τραγούδια και χορούς της Κρήτης. 

Θα συμμετέχουν οι καλλιτέχνες 
Τραγούδι: Στέλλα Σειραγάκη
Λύρα: Δημήτρης Βακάκης, Κυριάκος 
Πιπεράκης, Γιώργος Στριλιγγάς, Τζανής 
Τζανιδάκης, Γρηγόρης Σαμόλης, Κώστας 
Νοδαράκης
Βιολί: Μάρκος Ρενιέρης, Γιώργος Μυλωνάκης
Λαγούτο: Λουκάς Μαντακάκης, Στέλιος 
Παπαδάκης, Μιχάλης Σταυρουλάκης
Κιθάρα :Σπύρος Παπαδάκης
Μπάσο : Γιάννης Παυλουδάκης
Κρουστά : Παναγιώτης Σφακιανάκης

Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

ΔΕ26|08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Το Ριζίτικο τραγούδι

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η Ομοσπονδία Συλλόγων και Φορέων Ριζίτικου 
Τραγουδιού θα πραγματοποιήσει εκδήλωση 
αφιερωμένη στο ριζίτικο τραγούδι, την 
Τρίτη 27/08/2019 στις 9:00 μ.μ. στο θέατρο 
Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά.

Τα ριζίτικα τραγούδια θα εκτελέσει  μικτή 
ομάδα τραγουδιστών της Ομοσπονδίας,όπου 
θα συνοδεύονται από ανάλογα σχόλια, κρητική 
μουσική και χορούς

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

ΤΡ27|08



Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Βερβερίτσα

Είσοδος : 20 €
Προπώληση : 17 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 26/8/2019

«Βερβερίτσα»:  θηλυκό, μικρό θηλαστικό της 
οικογένειας των σκίουρων… ή αλλιώς μια 
παράδοξη ιστορία καθημερινής τρέλας!
Μία βερβερίτσα γίνεται η αιτία για μία σειρά 
αστείων και τρομοκρατικών γεγονότων που 
συμβαίνουν στον Μενέλαο Φονιά και τη γυναίκα 
του Άννα- Μαρίζα Φονιά.
Το έργο του Νίκου Μουτσινά, ο οποίος έχει 
αναδειχθεί σε μετρ της μαύρης κωμωδίας, 
αφουγκράζεται τις ανησυχίες και τα προβλήματα 
των σύγχρονων ζευγαριών και τα μετατρέπει σε 
ξεκαρδιστικές σκηνές πάνω στο θεατρικό σανίδι.

Κείμενο-Σκηνοθεσία : Νίκος Μουτσινάς

Πρωταγωνιστούν: 
Νίκος Μουτσινάς,  Μαρία Σολωμού, Ματίνα 
Νικολάου, Φανή Γεωργακοπούλου, Στέλλα 
Ρουσάκη

Φωτισμοί: Χρήστος Τσιόγκας
Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου
Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου
Χορογραφία: Χριστίνα Φωτεινάκη

Παραγωγή: PEOPLE ENTERTAINMENT GROUP

ΠΕ29,ΠΑ30|08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Συναυλία Συλλόγου Μουσικών Ν. 
Χανίων «Ο Χάρχαλης»

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο Σύλλογος Μουσικών Ν. Χανίων “Ο Χάρχαλης” 
παρουσιάζει παλαιικούς σκοπούς από τα βάθη 
των αιώνων, μουσικές από τη γνήσια παράδοση 
του Νομού Χανίων που σε ταξιδεύουν σε εποχές 
περασμένες και ανθρώπους που αποτέλεσαν το 
θεμέλιο λίθο της ιστορίας αυτού του τόπου. 

Τα μέλη του παλαιότερου Πολιτιστικού 
Συλλόγου των Χανίων, ο οποίος δημιουργήθηκε 
από θρύλους της μουσικής του Νομού όπως ο 
«Ναύτης», ο Κουτσουρέλης, o Τζιμάκης, ο 
Γαλαθιανός, ο Μαύρος και άλλοι πολλοί, καθώς  
αποτέλεσε φάρο πολιτισμού για δεκαετίες με 
ένα μοναδικό σκοπό, να μεταλαμπαδεύσει 
στις επόμενες γενεές όχι μόνο τους μουσικούς 
σκοπούς,τον χορό και τα ριζίτικα τραγούδια 
αλλά γενικότερα τις πατρογονικές αρχές και τις 
αξίες. 

Σήμερα διασώζουν και διατηρούν με ευλάβεια 
και σεβασμό την αυθεντική παράδοση και 
ιστορία της μουσικής αυτού του τόπου. 

Διοργάνωση : 
Σύλλογος Μουσικών Ν. Χανίων “Ο Χάρχαλης”
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

ΤΕ28|08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Σταμάτης Κραουνάκης + Σπείρα Σπείρα
«Φίλα Με…στα Χανιά»

Είσοδος : 18 €
Άνεργοι, Φοιτητές, ΑΜΕΑ : 10 €
Παιδιά έως 12 ετών : ΔΩΡΕΑΝ
Προπώληση : 15 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 21/8/2019

Ολική επαναφορά του μύθου της διασκέδασης. 
Η μεγάλη λαϊκή γιορτή του Σταμάτη Κραουνάκη 
και της Σπείρας φορτώνει γι’ αυτό το καλοκαίρι 
στις πόλεις όλης της Ελλάδας που ζήτησαν να 
την ζήσουν. 

Η παράσταση που «νίκησε» τον χειμώνα, το 
ωραιότερο λαϊκό πρόγραμμα της Αθήνας, που 
χειροκρότησε σύμπας ο καλλιτεχνικός κόσμος, 
τα Μ.Μ.Ε., οι δημοσιογράφοι, γλέντησαν 
οικογένειες και μοναχικοί, παρέες και 
ερωτευμένοι, έρχεται να μοιράσει τα αισθήματά 
του.

Η ομάδα που άλλαξε τη νύχτα :

Χρήστος Γεροντίδης: φωνή, καχόνε
Σάκης Καραθανάσης: φωνή, κιθαρόνι, καχόνε 
Σταμάτης Κραουνάκης: φωνή, πιάνο
Κώστας Μπουγιώτης: φωνή, καχόνε
Βασίλης Ντρουμπoγιάννης: πιάνο 
Βάιος Πράπας: φωνή, κιθάρες, μπουζούκι 
Νίκος Σταδιάτης: φωνή, ακορντεόν
Γιώργος Στιβανάκης: φωνή, μαράκες, ντέφι
Γιώργος Ταμιωλάκης - τσέλλο

Παραγωγή : GIONIΚ

ΣΑ31|08



Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Μουσικοθεατρική παράσταση 
Αστρογέννητος

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Τα παραμύθια είναι κάτι περισσότερο από 
αληθινά και ανασαίνουν κάθε φορά που οι λέξεις 
και οι ιστορίες τους ταξιδεύουν από χείλη σε 
χείλη. Ανασαίνουν κάθε φορά που χτυποκάρδια 
χαράς, αγωνίας, λύπης συγκινούν ψυχές μικρών 
και μεγάλων. Οι ήρωες τους ξυπνούν όσα 
κοιμούνται μέσα μας και τα ζωντανεύουν γιατί 
μιλάνε στην καρδιά μας, γιατί λένε αλήθειες. Ο 
“Αστρογέννητος” με συνοδοιπόρους τα παιδιά 
της «Παιδικής χορωδίας του Δήμου Χανίων”, 
νεράιδες και ξωτικά,  σ’ ένα ταξίδι ζωής 
ψάχνουν να βρουν αλήθειες κι αγωνίζονται 
το δίκιο ξανά να βασιλέψει. Μουσικές, 
τραγούδια και παιδιά με αστείρευτο κέφι, με 
αξιοθαύμαστο πείσμα και κουράγιο μπροστά 
στις δυσκολίες του εγχειρήματος, δίνουν πνοή 
στον “Αστρογέννητο” και στήνουν μια υπέροχη 
μουσικοθεατρική παράσταση.

Λιμπρέτο: Αρίστη Συντυχάκη 
Μουσική: Νίκος Περάκης 
Σκηνοθεσία, Κίνηση: Μαρία Μυρωτή
                                Μαρία Παϊζη 
Σκηνικά / Κοστούμια: Λαμπρινή Μποβιάτσου 
Video Projections: Λαμπρινή Μποβιάτσου
                            Γιάννης Γιαννικάκης 
Φωτισμός: Γιάννης Γιαννικάκης
Ήχος: Μανώλης  Παπαδάκης
Πλήκτρα : Αφροδίτη Μητσοτάκη 
Πιάνο /Διεύθυνση : Νίκος Περάκης 
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

ΔΕ02|09
Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”

20.00

Η περιοδεία καλύπτει την Ελλάδα στο πλαίσιο 
του Δικτύου Ιταλικής και Ελληνικής Πολιτιστικής 
Συνεργασίας σε επτά πόλεις από 1 έως 14 
Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνεται στο πολιτιστικό 
πρόγραμμα «Tempo Forte Italia-Ελλάς 2019».
Το Tempo Forte είναι μια πρωτοβουλία 
της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα, σε 
συνεργασία με ελληνικούς και ιταλικούς 
θεσμούς, ιδρύματα, καλλιτέχνες και φίλους 
του πολιτισμού,  με στόχο να φέρει : « Όλο 
και περισσότερη Ιταλία στην Ελλάδα – Όλο και 
περισσότερη Ελλάδα στην Ιταλία ».

Η συναυλία περιλαμβάνει άριες από το κλασικό 
ρεπερτόριο της ιταλικής μουσικής όπερας.
Συμμετέχουν : 
Serena Marotti πιάνο, 
Margherita Pace σοπράνο, 
Luigi Petroni τενόρος, 
Luca Sanzò βιόλα

Συνδιοργάνωση : 
Ιταλική Πρεσβεία στην Αθήνα, Δήμος Χανίων, 
ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, του Ιταλικό Πολιτιστικό 
Ινστιτούτου Αθηνών, Πολιτιστικός Σύλλόγος 
AIAL της Λέρου.
Με την ευγενική χορηγία του
Οινοποιείου Ν. Λαζαρίδη.

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ρεσιτάλ του Ιtalian Lyric Ensemble
Περιδιαβαίνονας με νότες κι άριες

ΚΥ01|09
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

21.00

Ο Όμιλος Antenna σε συνεργασία με την 
Βρετανική Πρεσβεία, το Βρετανικό Συμβούλιο, 
τον Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΕΔΗΧ ΚΑΜ συνδέει 
το κοινό των Χανίων με το θεατρικό κέντρο 
της Ευρώπης και παρουσιάζει το κλασικό 
αριστούργημα του Σαίξπηρ «Βασιλιάς Ληρ», 
για ορισμένους η ωραιότερη τραγωδία που έχει 
γραφτεί!
Θα το παρακολουθήσουμε σε μαγνητοσκόπηση 
από την σκηνή του Duke of York’s Theatre, 
από το Chichester Festival Theatre 2017, 
όπου παρουσιάστηκε με τεράστια επιτυχία. 
Ο Jonathan Munby σκηνοθετεί μια σύγχρονη 
εκδοχή του σαιξπηρικού δράματος, όπου 
συνυπάρχουν η βία και η τρυφερότητα, η 
συγκίνηση και η φρίκη. Τον Ληρ «ενσαρκώνει 
συγκινητικά» o κορυφαίος Ian McKellen.
Στη δύση του βίου τους, δύο πατέρες 
απορρίπτουν τα παιδιά τους, παρότι εκείνα 
τους αγαπάνε πραγματικά. Ανίκανοι να δουν 
την πραγματικότητα, ανοίγουν τους ασκούς 
της προδοσίας και των ανηλεών φιλοδοξιών. 
Οικογένειες σε μια λυσσώδη διαμάχη για την 
εξουσία, με πικρό τέλος. 

Η παράσταση μεταδίδεται με Ελληνικούς 
υπότιτλους.
Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το Duke of 
York’s Theatre στο West End του Λονδίνου

Είσοδος : 10 €

National Theatre of London
KING LEAR

ΔΕ02|09



Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας
20.30

Ο γάμος του Μπαρμπαγιώργου

Είσοδος : 6 €

Ο Χατζηαβατης κάνει προξενιό στο 
Μπαρμπαγιώργο τη Φατιμέ. 

Ο θείος της Φατιμέ δεν τον θέλει αυτό τον γάμο 
και φέρνει άλλο γαμπρό.

Ο Μπαρμπαγιώργος όμως έχει ξεκινήσει μαζί με 
τους συγχωριανούς του, καταφθάνει στην πόλη 
με πίπιζες και νταούλια για να γιορτάσουν το 
γάμο που ...ματαιώθηκε.

Ο Χατζηαβάτης έντρομος παρακαλάει τον 
Καραγκιόζη να βρει λύση για να τον σώσει...

ΤΡ03|09
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Εφηβική Χορωδία Δήμου Χανίων
LOVE ME DO

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Αναρωτιέται  κανείς αν υπάρχει κάποιος που δεν 
ξέρει τη λέξη «Beatles»  ή που δεν έχει ακούσει 
έστω και ένα τραγούδι τους… 

Λοιπόν, εάν όντως υπάρχει κάποιος με τέτοια 
άγνοια, του δίδεται η ευκαιρία να ακούσει ένα 
αποθησαύρισμα από τα καλύτερα τραγούδια 
της επαναστατικής αυτής ομάδας των τεσσάρων 
παιδιών που συντάραξαν την εποχή τους.

Το έργο «LOVE ME DO» έχει σκοπό με ένα 
απλό λιμπρέτο των Πολυχρόνη Κουτσάκη και 
Γιώργου Καλούτση σαν όχημα, να φέρει κοντά 
μας τη θρυλική εκείνη εποχή με τα τραγούδια 
των «Beatles» επεξεργασμένα για τετράφωνη 
χορωδία. 

Τα τραγούδια αυτά και το λιμπρέτο ζωντανεύουν 
στη σκηνή η Εφηβική Χορωδία του Δήμου 
Χανίων καθοδηγούμενη από τη Μ. Μυρωτή στη 
σκηνοθεσία, τη Μ. Παΐζη στη χορογραφία, τον Γ. 
Σφυράκη  στα σκηνικά και τη Μ. Τσουρουνάκη 
στα κοστούμια. Στο πιάνο συνοδεύει ο Νίκος 
Περάκης. 

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

ΤΕ04|09
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Είσοδος : 18 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 29/8/2019

Το καλοκαίρι του 2019 o κοσμοαγάπητος Μάριος 
Φραγκούλης μας ταξιδεύει στα θαύματα της 
ελληνικής μουσικής.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής, αγαπημένος του 
ελληνικού κοινού και εκλεκτός ανάμεσα 
στους ομότεχνούς του παγκοσμίως, θα 
πραγματοποιήσει  μία συναυλία έκπληξη με ένα 
πρόγραμμα ειδικά φτιαγμένο για την Κρήτη.

Ο Μάριος θα χαρίσει απλόχερα στο κοινό μερικά 
από τα ωραιότερα ελληνικά  τραγούδια που 
άγγιξαν τις καρδιές μας.

Ερμηνεύοντας αυτά τα τραγούδια-μύθους,  ο 
Μάριος Φραγκούλης θα συμπαρασύρει το κοινό 
σε βραδιές μέθεξης και θα θυμίσουν σε όλους τη 
δύναμη της μουσικής και του λόγου.

Περισσότερα για τον Μάριο Φραγκούλη
www.mariofrangoulis.com 

Παραγωγή : ΑΡΙΕΤΤΑ

ΠΕ05|09



Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
11.00 - 23.00

Για τρίτη χρονιά φέτος πραγματοποιείται το 
Chaniartoon - International Comic & Animation 
Festival. 
Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην τέχνη του 
κόμικ, της εικονογράφησης και του κινουμένου 
σχεδίου. 
Στον χώρο του ΚΑΜ (αλλά και στον Δημοτικό 
Κινηματογράφο “Κήπος” 13-15|09) θα 
προβληθούν ταινίες animation τόσο από την 
Ελλάδα όσι κι απ’όλο τον κόσμο, οι οποίες 
επιλέχθηκαν μεταξύ περισσότερων από χίλιες 
που στάλθηκαν στο φεστιβάλ. 
Παράλληλα θα λειτουργήσει έκθεση κόμικ και 
εικονογράφησης, με ποικίλα έργα καλλιτεχνών 
απ’όλη την Ελλάδα. 
Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα 
πραγματοποιηθούν πολλές παράλληλες δράσεις 
(workshops, ομιλίες, παρουσιάσεις κλπ.). 
Το πλήρες πρόγραμμα αλλά και τα νέα του 
φεστιβάλ μπορείτε να τα διαβάσετε στην 
διεύθυνση chaniartoonfest.gr 
και στο facebook/chaniartoon.fest 

Σας περιμένουμε στην γιορτή αυτή.

Διοργάνωση : Πολικός Αστέρας
Συνδιοργάνωση:Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

3o Chaniartoon - International 
Comic & Animation Festival.

16-22|09
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

21.30

“Ο διεθνούς φήμης κιθαρίστας και συνθέτης 
Παναγιώτης Μάργαρης, μας αποκαλύπτει αυτό 
το καλοκαίρι το δικό του μουσικό γαλαξία,  
βγαλμένο μέσα από τα μαγικά ηχοχρώματα της 
κλασικής κιθάρας. 

Σε αυτό τον κύκλο μουσικών παραστάσεων, 
ο βραβευμένος μουσικός θα παρουσιάσει 
μουσικές από τον κινηματογράφο σπουδαίων 
δημιουργών (Nino Rota, Ennio Morricone κ.α), 
τραγούδια των Beatles, Pink Floyd, Eagles και 
Sting τα οποία διασκεύασε με μοναδικό τρόπο 
για κιθάρα και δικές του ανέκδοτες συνθέσεις. 
Θα ακουστούν επίσης τραγούδια του Μίκη 
Θεοδωράκη, τα οποία συμπεριέλαβε στο 
άλμπουμ “Ο Παναγιώτης Μάργαρης ερμηνεύει 
Μίκη Θεοδωράκη” καθώς και κομμάτια από το 
ανατρεπτικό του άλμπουμ “Guitar Galaxy” το 
οποίο μόλις κυκλοφόρησε”

Η μουσική παράσταση “Guitar Galaxy” θα 
περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού 2019 και τον χειμώνα σε 
μεγάλες πόλεις του εξωτερικού.

Παραγωγή : ΚΑΛΔΑΡΑ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ

Είσοδος : 15 €
Προπώληση : 12 €

Παναγιώτης Μάργαρης
“Guitar Galaxy”

ΔΕ09|09
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

11.00 - 13.00 & 19.00 - 21.00

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης
Aναγνώσεις ποίησης & εργαστήρια

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η Διεθνής Ομάδα Ποίησης Χανίων υποδέχεται 
τη βραβευμένη Αγγλίδα ποιήτρια και θεατρική 
συγγραφέα Alyson Hallett και τον ποιητή/
φωτογράφο Κυριάκο Συφιλτζόγλου και σας 
προσκαλεί στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης 
Χανίων. 

Το Φεστιβάλ αποτελείται από ένα διήμερο 
δίγλωσσων εκδηλώσεων (Αγγλικά-Ελληνικά) με 
αναγνώσεις ποίησης, δημιουργικά εργαστήρια 
για ενήλικες και παιδιά καθώς και μια 
παράλληλη έκθεση φωτογραφίας (2-7/9) με 
τον τίτλο «Πιθανότητα αίματος» του Κυριάκου 
Συφιλτζόγλου. 

Με φόντο την έννοια της φθοράς, η έκθεση 
παρουσιάζει την αιμορραγική αισθητική ευτελών 
υλικών  με την οπτική ενός ανατόμου ποιητή και 
με τον ίδιο να μετατρέπεται σε αρχαιολόγο της 
μνήμης, γεωγράφο του βλέμματος αλλά και σε 
έναν οδοιπόρο σε ακατοίκητα σπίτια του νομού 
Δράμας.

Διοργάνωση: Διεθνής Ομάδα Ποίησης Χανίων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

05-06|09







εντός και εκτός...

26|06|2019
Πλατεία πίσω από το Γυαλί Τζαμισί, 20.30
Το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών- 
Ε.ΣΥ.Ν.-Παράρτημα Χανίων   , στα πλαίσια  της  
Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών, 
διοργανώνει Ενημερωτική και Μουσική 
εκδήλωση  με τη συμμετοχή του συγκροτήματος 
«Εναλλασσόμενη Τάση» .

01|07|2019
Πλατεία πίσω από το Γυαλί Τζαμισί, 20.30
9η συνάντηση παραδοσιακών 
συγκροτημάτων Αροδαμός 2019 
Παρουσίαση: Αντωνία Φατσέα
Συμμετέχουν: Λαογραφικό εργαστήρι 
Κόνιτσας, Αδελφότητα Μικρασιατών 
Ν.Χανίων Αγ. Πολύκαρπος, 
Μουσικοχορευτικός όμιλος ΑΡΟΔΑΜΟΣ

16|06|2019
πλατεία πίσω από το Γυαλί Τζαμισί, 19.00
2o Παιδικό Αντάμωμα
Ο Χορευτικός Όμιλος Χανίων “Ο Ψηλορείτης” 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του  «Πολιτιστικό 
Αντάμωμα 2019» σας προσκαλεί στο 2ο Παιδικό 
Αντάμωμα. Από την Κύπρο θα συμμετέχει ο 
Χορευτικός Όμιλος «ΣΕΡΡΑΧΗΣ» Ακακίου.
Οι μικροί χορευτές από τον Ψηλορείτη και 
την Κύπρο θα πιαστούν χέρι-χέρι και  θα 
μας ταξιδέψουν με τον δικό τους τρόπο 
στα μονοπάτια της παράδοσης μας. Θα 
καλλιεργήσουν μεταξύ τους αισθήματα φιλίας 
και αγάπης αλλά και θα αναδείξουν τις γνώσεις 
τους  και τις εντυπώσεις που αποκομίζουν από 
τόσο μικρή ηλικία συντελώντας στην μάθηση, 
διάσωση και προβολή της ανεκτίμητης 
Πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.  
Διοργάνωση : ΧΟΧ “Ο Ψηλορείτης”, 
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων, 
ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ. | Είσοδος Ελεύθερη

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

20|06|2019
Πλατεία Σπλάντζιας, 21.00
Live Act Dj και βιολί

21|06|2019
Βορεινά σκαλιά Δημοτικής Αγοράς, 19.00
Η φιλαρμονική με μουσικές του κόσμου 
Με υπέροχες μελωδίες από την Φιλαρμονική 
του Δήμου Χανίων εορτάζει με μουσικές από 
όλο τον κόσμο την Ευρωπαϊκή Γιορτή της 
Μουσικής.
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

22|06|2019
Αρχή Οδού Χάληδων (Δημ. Πινακοθήκη), 12.00
Συναυλία Rock, Blues
Σοφι και Νίκος (Sofi Nikos)

Πλατεία Μητροπόλεως
19.00 Συναυλία με τη μουσική ομάδα του 
Γενικού Λυκείου Ν.Κυδωνίας
Βαγγέλης Νταγκουνάκης: Αρμόνιο
Εύα Παπανικολάκη: Βιολί
Νίκη Ψυλλάκη: Βιολοτσέλο
Γιώργος Παπαδάκης: Ντραμς
Εμμανουήλ Ντερμανάκης: Αρμόνιο
Νίκη Παπαδάκη: Κιθάρα
Νότα Χιωτάκη: Τραγούδι
Γκεορκίεβ Μίλεν: Ηχητικά

20.00 Συναυλία με το μουσικό συγκρότημα 
North Waves

Άλσος Αγίων Αποστόλων, 19.00
Oι μουσικόί Νένια & Αφροδίτη θα μας 
μαγέψουν με τις μελωδίες τους.

19|06|2019
Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”, 19.00

2ο Φεστιβάλ 
Παιδικής Έκφρασης και Δημιουργίας

Ο ΔΟΚΟΙΠΠ Δήμου Χανίων διοργανώνει 
το “2ο Φεστιβάλ ¨Παιδικής Έκφρασης 
και Δημιουργίας” των Κέντρων Παιδικής 
Δημιουργίας και ΚΔΑΠ του Οργανισμού την 
Τετάρτη 19 Ιουνίου και ώρα 19:00 στο Θέατρο 
Μ.Θεοδωράκης.

Στο Φεστιβάλ  θα γίνει παρουσίαση του 
θεατρικού έργου “Ο μικρός Πρίγκιπας” από 
τη θεατρική ομάδα του Κέντρου Παιδικής 
Δημιουργίας Ν. Χώρας, και  θεατρικό δρώμενο  
από τη θεατρική ομάδα του Κέντρου Παιδικής 
Δημιουργίας Λενταριανών.

Παράλληλα θα γίνει παρουσίαση τραγουδιών 
από την παιδική χορωδία των Κέντρων Παιδικής 
Δημιουργίας ,  παρουσίαση χορών  από τις 
ομάδες χορού των παιδιών των Κέντρων 
Παιδικής Δημιουργίας καθώς και παρουσίαση 
zumba χορού από το ΚΔΑΠ Παλιάς Πόλης.

Στον προαύλιο χώρο του  θεάτρου θα υπάρχουν 
εκθέματα των δημιουργιών και κατασκευών των 
Κέντρων Παιδικής Δημιουργίας -ΚΔΑΠ. 

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων | ΔΟΚΟΙΠΠ

ΕΊΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ



02|07|2019
Πλατεία Κατεχάκη, 21.00
Συναυλία από τη Χορωδία & Μαντολινάτα 
Αντωνίου Κωστουράκη, στο πλαίσιο του του 
5oυ Θερινού Σχολείου του Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α. του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστημίου 
Κρήτης, με θέμα: «Νέες Τεχνολογίες και 
Δημιουργικότητα στο σύγχρονο σχολείο». 
Συνδιοργάνωση: ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ 

03|07|2019
Πλατεία πίσω από το Γυαλί Τζαμισί, 20.30
3η συνάντηση παιδιών και εφήβων με την 
παράδοση. Παιδικές και εφηβικές Ομάδες του 
Μουσικοχορευτικού Ομίλου ΑΡΟΔΑΜΟΣ μας 
ταξιδεύουν στην Ελλάδα. 
Παρουσίαση: Θεανώ Καπριδάκη - Μαρία 
Δρακάκη | Μουσικοί: Έκτορας Χατζηδάκης 
(λύρα), Βαγγέλης Κουντής (λαγούτο), 
Μιχάλης Σαπουνάκης (κιθάρα)

εντός και εκτός...

04-05-06|07|2019
Αλσος Αγίων Αποστόλων, 17.30 - 20.30
Balance and Harmony Festival
Workshops|Pirate Circus show and workshops
Σχοινοβασία, ξυλοπόδαρα, Ariel silks, 
ζογκλερικά. 
Στα πλαίσια του: Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ 
Κρήτης | Cretan World  Music Festival
Συνδιοργάνωση:Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

04-05-06|07|2019
Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, 18.00 - 20.30
Balance and Harmony Festival
Παραστάσεις Cyclowns circus street show
Στα πλαίσια του: Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ 
Κρήτης | Cretan World  Music Festival
Συνδιοργάνωση:Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

06 - 07|07|2019
Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων, 20.00 και 22.00
Εφηβική Χορωδία Δήμου Χανίων LOVE ME DO
Αναρτιέται  κανείς αν υπάρχει κάποιος που 
δεν ξέρει την λέξη «Μπητλς»  ή που δεν έχει 
ακούσει έστω και ένα τραγούδι τους… 
Λοιπόν, εάν όντως υπάρχει κάποιος με τέτοια 
άγνοια, του δίδεται η ευκαιρία να ακούσει ένα 
αποθησαύρισμα από τα καλλίτερα τραγούδια 
της επαναστατικής αυτής ομάδας των 
τεσσάρων παιδιών που συντάραξαν την εποχή 
τους. Το έργο «LOVE ME DO» έχει σκοπό με ένα 
απλό λιμπρέτο των Πολυχρόνη Κουτσάκη και 
Γιώργο Καλούτση σαν όχημα να φέρει κοντά 
μας την θρυλική εκείνη εποχή με τα τραγούδια 
των «Μπητλς» επεξεργασμένα για τετράφωνη 
χορωδία. Τα τραγούδια αυτά και το λιμπρέτο 
ζωντανεύουν στην σκηνή η Εφηβική Χορωδία 
του Δήμου Χανίων καθοδηγούμενη από την Μ. 
Μυρωτή στη σκηνοθεσία, την Μ. Παΐζη στη 
χορογραφία, τον Γ. Σφυράκη  στα σκηνικά και 
τη Μ. Τσουρουνάκη στα κοστούμια. Στο πιάνο 
συνοδεύει ο Νίκος Περάκης.

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Είσοδος ελεύθερη

07-08|07|2019
Βορεινά σκαλάκια Δημ. Αγοράς, 18.00 - 20.30
Balance and Harmony Festival
Παραστάσεις Cyclowns circus street show
Στα πλαίσια του: Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ 
Κρήτης | Cretan World  Music Festival

Συνδιοργάνωση:Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

09-10|07|2019
Βορεινά σκαλάκια Δημ. Αγοράς, 18.00 - 20.30
Balance and Harmony Festival
International interactive musical circus 
theater. 
Στα πλαίσια του: Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ 
Κρήτης | Cretan World  Music Festival

Συνδιοργάνωση:Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

11-12|07|2019
Κεντρική πλατεία Σταυρός, 18.00 - 18.30
Balance and Harmony Festival
Seaclown circus. International interactive 
musical circus theater. 
Στα πλαίσια του: Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ 
Κρήτης | Cretan World  Music Festival

Συνδιοργάνωση:Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ



εντός και εκτός...

03|08|2019
Πλατεία πίσω από το Γυαλί Τζαμισί, 20.30
04|08|2019
Πάρκο “Π. Πολυχρονίδη” Νέα Χώρα, 20.00
Ο Παραδοσιακός Σύλλογος Σταυραετοί έχει να 
επιδείξει πλούσιο πολιτιστικό και κοινωνικό 
έργο στα 47 χρόνια λειτουργίας του. Ο 
χαρακτήρας του δεν είναι κερδοσκοπικός, 
προσπαθεί ωστόσο με όσες δυνάμεις διαθέτει 
να διαφυλάξει την παράδοση, τα ήθη και τα 
έθιμα του τόπου μας, στηριζόμενος στις δικές 
του δυνάμεις με αξιοπρέπεια και σεβασμό 
προς την πολιτιστική μας κληρονομία και 
τον άνθρωπο. Στα πλαίσια των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Σύλλογος μας 
κάθε χρόνο, έχει προσκαλέσει τον Μορφωτικό 
Σύλλογο Βερδικούσας “Η Ομόνοια”  με 
μία ομάδα αποτελούμενη από 25 άτομα,  
προκειμένου να εμπλουτίσει τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις που  διοργανώνει για το καλοκαίρι 
2019 στα Χανιά.

02|08|2019
Πλατεία πίσω από το Γυαλί Τζαμισί, 20.00
Λαογραφικός Όμιλος Χανίων
Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι στα λιμάνια 
της Ελλάδας, παρουσιάζει ο Λαογραφικός 
Όμιλος Χανίων την Παρασκευή 2 Αυγούστου 
στο Γυαλί Τζαμισί, με όχημα την ελληνική 
μουσικοχορευτική παράδοση. Εκατό χορευτές 
και χορεύτριες θα αποδώσουν χορούς 
Κρητικούς και Νησιώτικους, φέρνοντας 
αρώματα του Αιγαίου, του Ιονίου και την 
Κρήτης στο Λιμάνι των Χανίων.
Συνδιοργάνωση: Λαογραικός Όμιλος Χανίων
                         Δήμος Χανίων

15|07|2019
Πλατεία πίσω από το Γυαλί Τζαμισί, 21.00
19ο Πολιτιστικό Αντάμωμα Ψηλορείτη
Ο Χ.Ο.Χ. «Ο Ψηλορείτης» σας προσκαλεί στο 
“19ο Πολιτιστικό Αντάμωμα”. Μια γιορτή 
χαράς και πολιτισμού που αναδεικνύει τις 
παραδόσεις μας, την φιλία και την ειρήνη 
των λαών. Συμμετέχουν συγκροτήματα από 

13|07|2019
Κατασκήνωση Καλαθά, 20.00 - 21.30
Balance and Harmony Festival
Παραστάσεις Pirate circus show, shadow 
theatre workshop and show
Στα πλαίσια του: Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ 
Κρήτης | Cretan World  Music Festival

Συνδιοργάνωση:Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

14|07|2019
18.30 - 20.30
Balance and Harmony Festival
International interactive musical circus 
theater. Ακροβατικά, ζογκλερικά, 
Σχοινοβασία και μαγικά
Στα πλαίσια του: Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ 
Κρήτης | Cretan World  Music Festival

Συνδιοργάνωση:Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

21|07|2019
Κατασκήνωση Καλαθά,18.30 - 20.00
Balance and Harmony Festival
Παραστάσεις Pirate circus show, shadow 
theatre workshop and show 
Στα πλαίσια του: Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ 
Κρήτης | Cretan World  Music Festival

Συνδιοργάνωση:Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

την Σλοβακία, την Κύπρο και την Ελλάδα με 
πλήθος χορευτών του “Ψηλορείτη” που θα 
παρουσιάσουν τους τοπικούς μας χορούς. 
Ο Χ.Ο.Χ. «Ο Ψηλορείτης» στην 39-χρονη 
πορεία του καθημερινά προσφέρει έντονα στα 
πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας. Ταξιδεύει 
σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αμερική με μικρούς 
και μεγάλους χορευτές, με πολλές διακρίσεις 
και βραβεία σε Διεθνή Φεστιβάλ χορού. Είναι 
μέλος στη CIOFF και στην IOV της UNESCO.

Διοργανωτής: ΧΟΧ «Ο Ψηλορείτης»
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης,
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων,  
ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ | Είσοδος Ελεύθερη

22|07|2019
20.00 - 21.30
Balance and Harmony Festival
International interactive musical circus 
theater. Ακροβατικά, ζογκλερικά, 
Σχοινοβασία και μαγικάΣτα πλαίσια του: 
Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Κρήτης | Cretan 
World  Music Festival

Συνδιοργάνωση:Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ



07 - 18|08|2019
Πλατεία πίσω από το Γυαλί Τζαμισί
Έκθεση Βιβλίου 
Ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με τα 
βιβλιοπωλεία της πόλης μας διοργανώνουν 
την 6η Έκθεση Βιβλίου. Διοργάνωση: Δήμος 
Χανίων – Βιβλιοπωλεία Χανίων

22|09|2019
Πλατεία πίσω από το Γιαλί Τζαμισί
19:00 
-Αθλητική Επίδειξη Παγκρατίου Αθλήματος
-Αθλητικές Δράσεις υπαίθριου χώρου
20:00 
Μετάφραση: Εθελοντές ΕΝΓ
-Καλλιτεχνική Έναρξη | Κρητικοί Παραδοσιακοί 
Χοροί – Κρητικά Εδέσματα & προετοιμασία 
κολατσιό επί ποδός…
-Βασικές αρχές υγιεινής διατροφής

εντός και εκτός...

07|08|2019
Πλατεία πίσω από το Γιαλί Τζαμισί, 21.00
Επιστροφή στις Ρίζες
Ένα ταξίδι “Επιστροφή στις Ρίζες”, 
πραγματοποιεί η Παγκρήτια Ένωση 
Μελβόυρνης στην Κρήτη με μια ομάδα 
Κρητικόπουλων από την Αυστραλία.
Στην μουσική θα συνοδεύει το συγκρότημα 
του Ηλία Χορευτάκη. Σας καλούμε σε αυτή την 
όμορφη βραδιά όπου τα  παιδιά της Ένωσης 
τιμούν την Κρητική ρίζα τους αποδίδοντας τους 
παραδοσιακούς χορούς του τόπου τους παρέα 
με τους χορευτές του Ψηλορείτη.
Συνδιοργάνωση: ΧΟΧ “Ο Ψηλορείτης”, 
Δήμος Χανίων. | Είσοδος Ελεύθερη

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ - ΕΦΗΒΙΚΕΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
«Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες» για παιδιά 
 
Ένα ιδιαίτερο, δημιουργικό καλοκαίρι 
υπόσχεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων για 
τους μικρούς της φίλους! Δύο συνεργασίες με 
πολλές δράσεις, εργαστήρια, παιχνίδια!

Α) Πραγματοποιείται και φέτος η  Καλοκαιρινή 
Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 
2019, που οργανώνεται από την Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και υλοποιείται 
από το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών, που 
συμμετέχει και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.
Αυτό το καλοκαίρι, εκπαιδευτικά 
προγράμματα του Ιδρύματος Αικατερίνης 
Λασκαρίδη ταξιδεύουν απ’ άκρη σ’ άκρη της 
Ελλάδος, μέσω της Καλοκαιρινής Εκστρατείας 
Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας με θέμα: 
«Για φαντάσου…» Ένα τραγούδι, ένα άστρο, 
ένα λουλούδι, ένα ποίημα, μια μουσική, μια 
σιωπή, ένα παιχνίδι σε μια γωνιά, σε μια ματιά, 
σε μια ζωγραφιά, σ’ ένα χαρτί, σε ένα βιβλίο!
Η ομάδα δημιουργών των εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων αποτελείται από Ακαδημαϊκούς, 

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Περιφερειακή 
Ενότητα Χανίων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων
Υποστήριξη: Σωματείο ΑμεΑ Χανίων,  
Πολιτιστικός Σύλλογος Κωφών ΣΑΜΑΡΙΑ, Λέσχη 
για τη Διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας, 
Λιμενικό Ταμείο Χανίων, Τοπικοί Αθλητικοί 
και Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Τοπικοί παραγωγοί 
παραδοσιακών εδεσμάτων και προϊόντων
Όλες οι δράσεις γίνονται στο πλαίσιο της 
Πανευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού 23-
30.09.2018 της BeACTIVE με συντονιστή 
την BeACTIVE HELLAS (Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού).
Υπό την αιγίδα: των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Τουρισμού, Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υποδομών και 
Μεταφορών, Εξωτερικού.

Πανεπιστημιακούς, Ανθρώπους των 
Γραμμάτων και των Τεχνών, Ψυχολόγους, 
Παιδαγωγούς, Εμψυχωτές, Θεατρολόγους, 
Ηθοποιούς, Περιβαλλοντολόγους, Φυσικούς, 
Αστροφυσικούς, Συγγραφείς, Συνθέτες και 
Παιδαγωγούς και προτείνει μια σειρά δράσεων 
και εκπαιδευτικών διαδρομών με πυξίδα…. τη 
φαντασία! 

Β) 15 + 1 σενάρια εργαστηρίων για παιδιά με 
τον τίτλο:  «Κουτί… άνοιξε!»
Τα εργαστήρια αυτά στοχεύουν στην 
καλλιέργεια της έννοιας της βιβλιοθήκης στα 
παιδιά, στην προώθηση της ανάγνωσης και 
την ανάπτυξη του κοινού των αναγνωστών 
της βιβλιοθήκης και σχεδιάστηκαν από την 
κα Ειρήνη Βοκοτοπούλου, κοινωνιολόγο, που 
εργάζεται από το 1988 για την προώθηση 
της ανάγνωσης στις παιδικές ηλικίες και έχει 
συνεργαστεί για τη δημιουργία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων με το Κέντρο Παιδικού 
και Εφηβικού Βιβλίου, το Εθνικό Κέντρο 
Βιβλίου καθώς και με Δημόσιες & Δημοτικές 
βιβλιοθήκες και Σχολεία.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν την 
καλοκαιρινή περίοδο στο χώρο των Παιδικών 
Βιβλιοθηκών Δημοτικού Κήπου, Σούδας και 
Σταλού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
https://www.librarychania.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες:

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 
πρωί 8.30 π.μ. -2.30 μ.μ. Δευτέρα & Πέμπτη: 
6μ.μ - 8.30μ.μ. 
Πληροφορίες: τηλ. 2821 3 41774

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 
8.30π.μ. έως 2.30μ.μ.
Πληροφορίες: τηλ. 2821 3 41221

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.
Ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 6μ.μ.-9μ.μ.
Πληροφορίες: τηλ. 2821 0 99787 & κα Νίκη 
Γαλάνη 6974647556



Δημοτικός
Κινηματογράφος 
ΚΗΠΟΣ

επι της οθόνης

Ανάσα Ελευθερίας 

σκηνοθεσία
Isold Uggadottir

με τους 
Kristín Þóra 
Haraldsdóttir, 
Babetida Sadjo

13 – 14|07
21.30

Η Κλεό από τις 5 
έως τις 7 

σκηνοθεσία
Ανιές Βαρντά

με τους 
Κορίν Μαρσάντ, 
Αντουάν Μπουρσεγιέ

02 - 03|07
21.30

Ο Γαλαξίας

σκηνοθεσία
Λουίς Μπουνιουέλ

με τους 
Πολ Φρανκέρ, 
Λοράν Τερζιέφ

04 – 05|07, 
21.30

Η άγρια αχλαδιά 

σκηνοθεσία
Νουρί Μπιλγκέ 
Τσεϊλάν

με τους
Ντογκού Ντεμιρκόλ, 
Μουράτ Τσεμσίρ

06 - 07|7
21.30

Εξόριστος 
Συγγραφέας  

σκηνοθεσία
Αλεξέι Γκερμάν Τζ.

με τους
Μίλαν Μάριτς, 
Ντανίλα Κοζλόφσκι

09 – 10|07
21.30

Το γύρισμα της 
τύχης 

σκηνοθεσία
Ραμτίν Λαβαφί

με τους 
Αμίρ Τζαντίντι, 
Παρινάζ Ιζαντιάρ

11 – 12|07
21.30

Julie

National Theatre of 
London

με τους
Vanessa Kirby 
Eric Kofi Abrefa 

15|07, 21.30
Είσοδος : 10€

Ο Διερμηνέας 
 

σκηνοθεσία
Μάρτιν Σουλίκ

με τους 
Γίρι Μένζελ,
Πίτερ Σιμόνιτσεκ

16 – 18|07, 
21.30



Οι Στάχτες μιας 
Αγάπης 

σκηνοθεσία
Jia Zhangke

με τους 
Zhao Tao, Liao Fan

26 – 28|07
21.30

Καπερναούμ 

σκηνοθεσία
Ναντίν Λαμπάκι

με τους 
Ζάιν Αλ Ραφέα, 
Γιορντάνος Σιφερό

30|07 – 01|08 
21.30

ROMA

σκηνοθεσία
Alfonso Cuarón

με τους 
Yalitza Aparicio, 
Marina de Tavira

02 – 04|08
21.30

Το ξέρουν όλοι 

σκηνοθεσία
Ασγκάρ Φαραντί

με τους
Χαβιέ Μπαρδέμ, 
Πενέλοπε Κρουζ

06 – 08|08
21.30

Too Much Info 
Clouding Over My 
Head

σκηνοθεσία
Βασίλης 
Χριστοφιλάκης

με τους 
Β.Χριστοφιλάκης, 
Κίττυ Παιταζόγλου

13 – 14|08
21.30

H Νηπιαγωγός 

σκηνοθεσία
Sara Colangelo

με τους 
Maggie Gyllenhaal, 
Gael García Bernal

16 – 18|08
21.00

Ψυχρός πόλεμος 

σκηνοθεσία
Pawel Pawlikowski

με τους 
Joanna Kulig,
Tomasz Kot

20 – 21|08
21.00

Αντίο Φίλε

σκηνοθεσία
Jean Herman

με τους
Alain Delon, 
Charles Bronson

22 - 23|08
21.00

Ο Άνθρωπος Που 
Σκότωσε Το Δον 
Κιχώτη 

σκηνοθεσία
Τέρι Γκίλιαμ

με τους 
Άνταμ Ντράιβερ, 
Τζόναθαν Πράις

09 – 11|08
21.30

Περίπτωση 
Συνείδησης 

σκηνοθεσία
Vahid Jalilvand

με τους
Navid 
Mohammadzadeh, 

19 – 21|07
21.30

Το βλέμμα του 
Όρσον Γουέλς 

σκηνοθεσία
Μαρκ Κάζινς

Ντοκιμαντέρ 

23 – 25|07
21.30

Hamlet

National Theatre of 
London

με τους
Benedict 
Cumberbatch  

05|08, 21.30
Είσοδος : 10€



Όπου δεν αναφέρεται

Γενική είσοδος : 5 €

Κάρτα ελεύθερης εισόδου
σε 12 προβολές :  

Κάτοχοι κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ, 
ΑΜΕΑ, 

Παιδιά έως 12 ετών
Ενήλικες άνω των 65 ετών

Θάνατος στη 
Βενετία 

σκηνοθεσία
Λουκίνο Βισκόντι

με τους 
Ντερκ Μπόγκαρντ, 
Μπιορν Άντερσεν

03 – 04|09
21.00

Η γνωριμία της 
σάρκας 

σκηνοθεσία
Mike Nichols

με τους 
Jack Nicholson, 
Candice Bergen

05 – 06|09
21.00

Οι νύχτες της 
Καμπίρια 

σκηνοθεσία
Federico Fellini

με τους
Τζουλιέτα Μασίνα, 
Φρανσουά Περιέ

07 – 08|09
21.00

Ο 3ος άνθρωπος 

σκηνοθεσία
Carol Reed

με τους 
Orson Welles, 
Joseph Cotten

10 – 12|09
21.00

3o Chaniartoon 
- International 
Comic & 
Animation Festival

Ταινίες animation  
από την Ελλάδα κι 
όλο τον κόσμο

13 - 15 | 09
21.00
Είσοδος ελεύθερη

Η κυρία 
εξαφανίζεται 

σκηνοθεσία
Alfred Hitchcock

με τους 
Margaret Lockwood, 
Michael Redgrave

29 – 30|08
21.00

Ο κύριος Βερντού 

σκηνοθεσία
Charles Chaplin 

με τους
Charles Chaplin, 
Ada May, 
Allison Roddan

31|08 – 01|09
21.00

King Lear

National Theatre of 
London

με τους
Ian McKellen   

02|09, 21.00
Είσοδος : 10€

La Strada

σκηνοθεσία
Federico Fellini

με τους 
Anthony Quinn, 
Giulietta Masina

24 – 25|08
21.00

Τριστάνα 

σκηνοθεσία
Luis Buñuel

με τους 
Catherine Deneuve, 
Fernando Rey

27 – 28|08
21.00



Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου                01-24|07|2019

Μια εικαστική παρέμβαση του Θανάση Λάλα. 
Μία διαδραστική ζωγραφική και γλυπτική 
παρέμβαση που θα διαρκέσει από την 1η 
Ιουλίου μέχρι τις 24 Ιουλίου. 

Έξι ζωγραφικά παραμύθια που τα διηγείται ο 
κύριος «Κανένας» και μιλούν για το «Τίποτα» 
που πάει διακοπές στο «Πουθ(ε)ενά»! 

Τα Χανιά ιδανικός τόπος να φιλοξενήσει την 
ιδέα μιας έκθεσης γεμάτη εκπλήξεις, μια 
έκθεση που θα εξελίσσεται όσο θα διαρκεί. 

Το έργο τελειώνει μαζί με την έκθεση. 

Την τελευταία μέρα της έκθεσης, η πόλη, ο 
δήμος, εγκαινιάζει και γιορτάζει, ένα μήνα 
χαράς που πέρασε και τον ζήσαμε όλοι μαζί, 
σαν φρέσκο φρούτο σε μια εποχή που αλλάζει 
«αυτό που ξέρουμε» σε κάτι «άλλο που δεν 
μπορούσαμε να φανταστούμε»!  

Συμμετέχουν στο εικαστικό δρώμενο, η 
Φαντασία, οι Ιδέες, η Τύχη, τα Ατυχήματα, 
η Πειθαρχία, η καθημερινή Δουλειά, το 
Ωράριο της έκθεσης, οι ανώνυμοι πολίτες-
δημιουργοί, όπως και οι παραθεριστές 
επισκέπτες που «ούτε που το περίμεναν». 

Είναι μια έκθεση βίωμα, μια σωματική 
και πνευματική συμμετοχή όλων στην 
δημιουργία ενός έργου. 

Είναι μια εμπειρία που ακουμπάει σε αυτό 
που λέμε: «επόμενη μέρα, του ίδιου χρόνου, 
από τους ίδιους ανθρώπους... αλλά τελικά, 
κάθε μέρα μια άλλη μέρα». 

Είναι η ευκαιρία που δίνουμε στην Τέχνη 
να κάνει βόλτα με την Ζωή και η Ζωή να 
μετατρέψει την επιβίωση της, σε δημιουργία. 

Τίποτα σε αυτή την έκθεση δεν θα είναι στη 
θέση του, την ώρα του. 

Όλα προηγούνται ή έπονται, όλα αλλάζουν 
συνεχώς με τις διαθέσεις του κόσμου που 
βλέπει και παρεμβαίνει ως παρουσία και ως 
δημιουργός. Την μοναδική αυτή εμπειρία 
που θα ζήσουμε στα Χανιά, συντονίζει ο 
εικαστικός Θανάσης Λάλας.  Η καθημερινή 
εξέλιξη θα μεταδίδεται ζωντανά από το 
διαδίκτυο όλη την διάρκεια της μέρας!

Διάρκεια έκθεσης : 1-24|07|2019
Ώρες λειτουργίας : 11.00 - 21.00

Διοργάνωση : Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Θανάσης Λάλας,  «ΠΟΥΘΕ(Ε)ΝΑ ο ιδανικός τόπος για διακοπές»       ...μια έκθεση έκπληξη!



Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει 
στην έκθεση SITE, μια ατομική έκθεση έρευνας 
του Κρις Γιανάκος από τις 10 Ιουνίου έως τις 10 
Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Γιανάκος καλεί τον θεατή να εισέλθει στον 
κόσμο του, ένα κόσμο συνεχούς μελέτης 
παρεμβάσεων, εντός του οποίου είτε συνδυάζει 
υλικά σε έναν συγκεκριμένο τόπο είτε ερευνά 
τη βασική τυπική δομή αρχαίων τόπων —
της γεωμετρίας και της θεμελίωσής τους σε 
μαθηματικούς υπολογισμούς. 

Όταν ο Γιανάκος μελετά έναν χώρο, παρατηρεί 
το περιβάλλον και τα φυσικά του στοιχεία, 
αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο ενός τόπου —την 
ιστορία του και την ταυτότητά του, στα πλαίσια 
της τοποειδικής τέχνης.

Η έκθεση SITE περιλαμβάνει περίπου 70 έργα: 
τεκμηρίωση 40 χρόνων γλυπτών μεγάλης 
κλίμακας, προσχέδια έργων, τροποποιημένες 
φωτογραφίες, γλυπτά και εκτυπώσεις. 

Παρουσιάζονται δύο νέες εγκαταστάσεις 
κατόπιν παραγγελίας της Πινακοθήκης οι 
οποίες δημιουργήθηκαν ειδικά για τον χώρο 
της έκθεσης, τα έργα «Gridlock IV» και «Broken 
Pentagon». 
Η έκθεση SITE συνοδεύεται από έναν 
εικονογραφημένο κατάλογο 80 σελίδων.

Ο Γιανάκος (ο οποίος γεννήθηκε το 1934, ζει 
και εργάζεται στη Νέα Υόρκη και στα Χανιά) 
ανήκει στο μετα-μινιμαλιστικό κίνημα και έχει 
παρουσιάσει περισσότερες από 50 γλυπτικές 
εγκαταστάσεις στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, καθώς και πολυάριθμες ατομικές 
εκθέσεις. 
Ο Γιάνάκος εκπροσωπείται σε σημαντικές 
συλλογές παγκοσμίως, όπως οι εξής: Moderna 
Museet (Στοκχόλμη), Fogg Art Museum/Harvard 
University (Κέιμπριτζ, MA), Κρατικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης - Συλλογή Κωστάκη (Ελλάδα), 
Watkita Museum of Art (Τόκυο), Brooklyn 
Museum και Museum of Modern Art (Νέα Υόρκη). 

Επιμέλεια έκθεσης: Σοφία Μαυρουδή 
Ωράριο λειτουργίας : 
Δευτέρα έως Σάββατο: 
9.00-14.00 και 19.00- 22.00

The Municipal Art Gallery of Chania is pleased 
to present SITE, a solo survey exhibition by Cris 
Gianakos from 10 June through 10 September 
2019, on its three floors of the museum. 

Gianakos invites the viewer to enter his world 
of ongoing studies of interventions, either as 
a marriage between materials and a specific 
place, or as an investigation of the basic formal 
structure of ancient sites - their geometry and 
their foundation on mathematical calculations. 

When Gianakos studies a site, he observes the 
surroundings and their physical elements, but 
also the broader context of a place - its history 
and identity, within the discourse of site-
specificity.

SITE includes some 70 works: documentation 
of 40 years of large-scale sculpture, working 
drawings, altered photographs, sculpture and 
prints. 

It features two new installations commissioned 
by the museum and fabricated for the 
exhibition, Gridlock IV and Broken Pentagon. 
SITE is accompanied by an 80-page illustrated 
catalogue.

Gianakos (b 1934, lives and works in New York and 
Chania) is part of the post-Minimalist movement 
and has had more than 50 site-specific sculptural 
installations in Europe and the United States and 
numerous solo exhibitions. 

Gianakos is represented in significant 
collections worldwide, including Moderna 
Museet (Stockholm), Fogg Art Museum/Harvard 
University (Cambridge, MA), State Museum of 
Contemporary Art-Costakis Collection (Greece), 
Watkita Museum of Art (Tokyo), Brooklyn 
Museum and Museum of Modern Art (New York). 

Curated by Sofia Mavroudis 

Visiting hours
Monday - Saturday : 09.00-14.00 και 19.00- 22.00

Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων                10|06 - 10|09|2019

Κρις Γιανάκος   SITE



Γιαλί Τζαμισί                                           03|07 - 30|8|2019

Θεόδωρου  Παπαγιάννη   «Ρέκβιεμ για μια πατρίδα ;»

Γεννήθηκε στο Ελληνικό Ιωαννίνων το 1942. Σπούδασε µε υποτροφία 
Γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με δάσκαλο 
τον Γιάννη Παππά (1960-65). Πήρε και δίπλωμα των εργαστηρίων 
εφαρµοσµένων τεχνών της ίδιας σχολής στη χαλκογλυπτική και 
γυψοτεχνική µε δάσκαλο τον Νίκο Κερλή. Μελέτησε µε διετή υποτροφία 
εσωτερικού του ΙΚΥ την αρχαιοελληνική τέχνη και την τέχνη της 
ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου (1966-1968). Συνέχισε τις σπουδές του 
µε μια σειρά από ενημερωτικά ταξίδια τόσο στο Μεσογειακό χώρο, τον 
οποίο θεωρεί κοιτίδα του πολιτισμού και πηγή ανεξάντλητη, όσο και στην 
Ευρώπη. Ταξίδεψε στην Κρήτη, στην Αίγυπτο, στα παράλια της Μικράς 
Ασίας και στην Κωνσταντινούπολη.
To 1970 ξεκίνησε την πανεπιστημιακή του καριέρα µε τον διορισμό του 
ως βοηθός στην Α.Σ.Κ.Τ. στο εργαστήριο γλυπτικής του Γιάννη Παππά. 
Το 1972 ηγήθηκε ομάδας εργασίας σπουδαστών της Α.Σ.Κ.Τ. η οποία 
περιόδευσε στα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου και αποτύπωσε πέτρινα και 
ξύλινα ανάγλυφα και αρχιτεκτονικά στοιχεία της λαϊκής και παραδοσιακής 
τέχνης. Το 1974 συµµετείχε µε συναδέλφους του στη δημιουργία του 
Κέντρου Εικαστικών Τεχνών (Κ.Ε.Τ.).

Μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι παρακολουθώντας μαθήματα που αφορούσαν 
τα νεότερα υλικά γλυπτικής στα εργαστήρια των S. Mouille, G. Vineent 
και Μ. Rafestin στην École Nationale Superieure des Arts Appliques et des 
Metiers d’ Άrt (1981-1982).

Το 1987 εκλέχθηκε αναπληρωτής καθηγητής στην Α.Σ.Κ.Τ. της Αθήνας και 
τακτικός καθηγητής στην ίδια σχολή το 1991.

Συμμετείχε στο Α’ Συνέδριο για το πρόγραµµα «Αιγαίο» στην Πολιόχνη 
της Λήμνου (1994) και φιλοτέχνησε ένα γλυπτό, το οποίο σε εξήντα 
αντίγραφα δωρήθηκε στις ισάριθμες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, 
που έλαβαν μέρος.

Τα τελευταία 17 χρόνια, ως Διευθυντής του Α’ Εργαστηρίου Γλυπτικής, ο 
Θ. Παπαγιάννης πρωταγωνιστεί στη διοργάνωση Συμποσίων Γλυπτικής 
σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και της Κύπρου δημιουργώντας μεγάλα 
γλυπτά για το δημόσιο χώρο. Επίσης, στα πλαίσια των ανταλλαγών 
προγραμμάτων Erasmus συνεργάζεται με πολλές Σχολές Καλών Τεχνών 
της Ευρώπης, και ειδικά τη Σχολή του Βερολίνου και της Brera, με τους 
καθηγητές David Evison και Paolo Galerani, δημιουργώντας workshops με 
ομάδες σπουδαστών.

Γλυπτά του κοσμούν πολλούς δημόσιους χώρους στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, καθώς επίσης περιλαμβάνονται σε δημόσιες και ιδιωτικές 
συλλογές μουσείων και πινακοθηκών, όπως η Εθνική Πινακοθήκη, το 
Μουσείο Βορρέ, η Πινακοθήκη Πιερίδη, το Μουσείο Θεσσαλονίκης, η 
Πινακοθήκη Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας, η Δημοτική 
Πινακοθήκη Ρόδου, η Δημοτική Πινακοθήκη Πάτρας, η Πινακοθήκη 
Φλώρινας, η Πινακοθήκη Αβέρωφ στο Μέτσοβο, η Πινακοθήκη 
Κουβουτσάκη στην Κηφισιά, η Εθνική Γλυπτοθήκη, το Προεδρικό Μέγαρο.

Έχει τιμηθεί µε πολλά βραβεία και διακρίσεις, ανάμεσα στα οποία είναι 
το Α’ Βραβείο στο διαγωνισμό για το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, Βόλος 
(1985), το Α’ Βραβείο στο διαγωνισμό για το Μνημείο της Εξέγερσης του 
Πολυτεχνείου, Γιάννενα (1985) και το Α’ Βραβείο στο διαγωνισμό για το 
Μνημείο Εθνικής Αντίστασης.
Ζει κι εργάζεται στην Αθήνα

Γενική είσοδος : 1 €

Διάρκεια έκθεσης : 03|07 - 30|08|2019
Ημέρες και ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως και Παρασκευή  10.00 - 14.00 και 19.00 - 23.00  
Σάββατο και Κυριακή 19.00 - 23.00



Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Αλληλεγγύη και Αντίσταση

50 χρόνια και πλέον από το στρατιωτικό 
πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, η έκθεση 
επικεντρώνεται στον ξεχασμένο εν πολλοίς 
αγώνα των χιλιάδων Ελλήνων μεταναστών και 
μεταναστριών στη Δυτική Γερμανία εναντίον 
του δικτατορικού καθεστώτος στην Αθήνα. 
Παράλληλα αναδεικνύει την υποστήριξη που 
παρείχε η γερμανική κοινή γνώμη στις ελληνικές 
αντιδικτατορικές δράσεις: γερμανικά κόμματα, 
συνδικάτα, πολιτικά ιδρύματα, μέσα ενημέρωσης 
στάθηκαν αλληλέγγυα και στήριξαν έμπρακτα 
τον αντιδικτατορικό αγώνα, συμβάλλοντας στον 
διεθνή αποκλεισμό της χούντας. 
Η έκθεση αποτίει φόρο τιμής στην ελληνική 
αντίσταση και παράλληλα επιδιώκει να στρέψει 
το βλέμμα - στη συγκυρία της σημερινής 
πολιτικής και οικονομικής κρίσης - σε μια 
άγνωστη αλλά αξιομνημόνευτη σελίδα των 
ελληνογερμανικών σχέσεων.
Η έκθεση χρηματοδοτήθηκε από το 
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών από 
πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το 
Μέλλον. Έχει παρουσιαστεί μέχρι τώρα τόσο 
σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας όσο και σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη.
Συνδιοργάνωση: Ίδρυμα Friedrich-Ebert-
Stiftung στην Αθήνα, Αρχεία Σύγχρονης 
Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), Goethe-Zentrum 
Chania, Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Εγκαίνια: 03|06, 20.00
Λειτουργία έκθεσης καθημερινά : 
10.00 - 14.00 & 19.00 - 21.00

03-15|06

εκθέσεις...

Πύλη Sabbionara

‘Ομιλος Φίλων της Τέχνης
Εικαστικές Εμπνεύσεις

Ο Όμιλος Φίλων της Τέχνης Χανίων 
πραγματοποιεί έκθεση έργων των μελών 
του, γλυπτική,αγιογραφία, ζωγραφική,  
μεταλλοτεχνική, με τίτλο “ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ’ .

Ο Όμιλος είναι ένας πολιτιστικός φορέας μή 
κερδοσκοπικός που δραστηριοποιείται στην 
πόλη των Χανίων απο το 2000. Έχει διοργανώσει 
πολυάριθμες καλλιτεχνικές εκθέσεις στα Χανιά 
και αλλού καθώς και κάθε χρόνο διαγωνισμούς 
παιδικής ζωγραφικής, παρουσιάσεις βιβλίων, 
αλλά και φιλανθρωπικούς μαραθώνιους αγάπης 
κ.α. 

Κύριος σκοπός βέβαια είναι να βοηθήσει τα μέλη 
του ν’ αναδείξουν τη δουλειά του, πράγμα πολύ 
σημαντικό για κάθε καλλιτέχνη.

Συνδιοργάνωση : 
Όμιλος Φίλων της Τέχνης
Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Ώρες λειτουργίας :  10.00 - 14.00 
                               και 18.30 - 22.00

15-22|06
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Έκθεση έργων των καταρτιζομένων του
Δημόσιου ΙΕΚ Χανίων

Στο Ετήσιο Φεστιβάλ Εκδηλώσεων που 
οργανώνει το Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων θα 
παρουσιαστούν πρωτότυπες δουλειές και 
δράσεις των καταρτιζομένων 
ΕΚΘΕΣΗ 20-23|06
Έργα Γραφιστικής, Χειροποίητα Κοσμήματα και 
Σχέδια Κοσμημάτων, Ηλεκτρονικά παιχνίδια και 
Ιστοχώροι, Αυτοσχέδια παιχνίδια εξάσκησης 
Δεξιοτήτων, Φωτογραφικό υλικό από έργα 
και τις δράσεις των ειδικοτήτων Αισθητικής, 
Μακιγιάζ, Κομμωτικής, Αθλημάτων, Διοίκησης 
και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού, 
Φύλακας Μουσείων-Αρχαιολογικών Χώρων
ΔΡΑΣΕΙΣ
20.06| 18:00-20:00
Εδέσματα από την ειδικότητα Τεχνικός 
Μαγειρικής Τέχνης -Αρχιμάγειρας (Chef) 
21.06| 18:00-20:00
Face Painting-Body Painting από την ειδικότητα 
Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης -Μακιγιάζ
22.06| 18:00-22:00
Κοκτέιλ από την ειδικότητα Τεχνικός Τουριστικών 
Μονάδων- Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Εγκαίνια: Πέμπτη 20|06|2019, ώρα 19:00
Ώρες λειτουργίας: 18:00-22:00
Διοργάνωση: ΔΙΕΚ Χανίων, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΓΓΔΒΜ
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

20-23|06



Πύλη Sabbionara

Melani Rossouw
The Greek, The Gold And The Myth

‘Συνδέοντας την αφήγηση και την τέχνη, η 
καλλιτέχνης Melani Rossouw, ανασταίνει την θεία 
παρουσία των Ελληνικών Θεών και Θεοτήτων 
στα πορτραίτα της. Αποτυπώνοντας την ύπαρξη 
της ψυχής στο βλέμμα , με την εντυπωσιακή 
προσέγγιση της μέσω της mixed media art 
, μας υπενθυμίζει την έντονη επίδραση που 
είχε ( και εξακολουθεί να έχει ) * η ελληνική 
μυθολογία στην τέχνη και την λογοτεχνία του 
δυτικού πολιτισμού. Η έκθεση της θα είναι μια 
πραγματική γιορτή για τα μάτια, την ψυχή και 
το μυαλό.

Bridging storytelling and art, artist Melani 
Rossouw, resurrects the divine presence of 
Greek Gods and Goddesses in her portraits.
Capturing the essence of the soul in her 
portraits eyes, with her impressive mixed 
medium approach, reminding us of the 
extensive influence Greek mythology has had 
on the culture, arts, and literature of Western 
civilization. Her exhibition will be a true feast 
for the eyes, soul and mind. 

Ώρες λειτουργίας : 
09:00 - 14:00 & 18:00 - 22:00

17-21|07

εκθέσεις...

Πύλη Sabbionara

Νεώριον Τέχνης
Μemorabilia

Εκτός από τις αναμνήσεις που είναι άυλες, 
υπάρχουν στη ζωή μας αναρίθμητα αντικείμενα 
που για τον καθένα ξεχωριστά αποτελούν τις 
μοναδικές,χειροπιαστές αναμνήσεις στιγμών ή 
ανθρώπων που έκαναν το πέρασμά τους από τη 
ζωή μας .
 

Χώροι, τόποι, χρόνοι, αντικείμενα, άνθρωποι 
που είναι εν ζωή μέσα μας αναπαράγουν 
συναισθήματα, ευφραίνουν την ψυχή και 
θυμίζουν... 

ΑΓΑΠΗ!  

Εγκαίνια : Σάββατο 27 Ιουλίου 2019 ώρα 20.00
Διάρκεια έκθεσης : 27|7 - 04|08|2019
Ώρες λειτουργίας : 10.30 - 13.30 & 18.30 - 21.30

Διοργάνωση : Νεώριον Τέχνης
Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

27|07-04|08
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

5η  Έκθεση Κλασικού Ποδηλάτου
Ορθοπεταλιές

Το Τμήμα Κλασσικού Ποδηλάτου της 
Λέσχης Κλασσικής Μοτοσυκλέτας Χανίων θα  
διοργανώσει για 5η χρονιά έκθεση κλασσικού 
ποδηλάτου με τίτλο  ‘’Ορθοπεταλιές’’.  

Η έκθεση θα φιλοξενήσει  ποδήλατα που 
χρονολογούνται από τις αρχές του 20ου αιώνα 
μέχρι και την δεκαετία του 1980. Στο χώρο 
επίσης θα υπάρχουν ενδιαφέρουσες θεματικές 
ενότητες που θα εκπλήξουν ευχάριστα τους 
επισκέπτες. Μία μοναδική  έκθεση  που πρέπει 
όλοι να δούμε! 

Εγκαίνια έκθεσης : Τετάρτη 31-07, 20:00
Διάρκεια έκθεσης : 31|07 - 11|08|2019
Ώρες λειτουργίας έκθεσης : 20.00 - 24.00

Είσοδος ελεύθερη

Συνδιοργάνωση :
Λέσχη Κλασσικής Μοτοσυκλέτας Χανίων
Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

31|07-11|08



Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

2ο Chania International Photo Festival 
(Cip Festival)

Η Blank Wall Gallery, με συνδιοργανωτή το 
Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ,  μετά 
τη μεγάλη επιτυχία που είχε το φεστιβάλ της 
προηγούμενης χρονιάς τόσο σε συμμετοχές, όσο 
και σε προσέλευση κοινού, πραγματοποιεί το 
δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Χανίων 
(2nd Chania International Photo Festival)  που 
θα φιλοξενηθεί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της 
Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι). 
Μία διεθνής επιτροπή φωτογράφων και 
καθηγητών φωτογραφίας επέλεξε μέσα 
από χιλιάδες συμμετοχές 350 φωτογράφους 
από περισσότερες απο 100 χώρες που θα 
παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο φεστιβάλ. 
Η μεγάλη ανταπόκριση των φωτογράφων στο 
κάλεσμα συμμετοχής μας διαβεβαιώνει ότι το 
φεστιβάλ έχει καθιερωθεί σαν ένα σημαντικό 
διεθνές φωτογραφικό γεγονός παγκοσμίως.
Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα υπάρξουν 
πολλές παράλληλες δράσεις καθώς και μία 
έκθεση φωτογραφίας των μελών της κριτικής 
επιτροπής.

Λειτουργία έκθεσης : 16-24/8/2019
Εγκαίνια :  Παρασκευή 16 Αυγούστου 20:00
Ώρες λειτουργίας: 18:00 – 23:00

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

16-24|08

εκθέσεις...

Πύλη Sabbionara

14η έκθεση κλασικής μοτοσυκλέτας

Μια έκθεση θεσμός πλέον για την πόλη των 
Χανίων πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών η 
έκθεση κλασικής μοτοσυκλέτας της λέσχης 
κλασικής μοτοσυκλέτας Χανίων που θα λάβει  
χώρα στην Πύλη Sabbionara.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν επιλεγμένες 
μοτοσυκλέτες από το 1914 μέχρι το 1987. Ένα 
γεγονός πόλος έλξης εκατοντάδων επισκεπτών 
από όλη την Ελλάδα καθώς και από το εξωτερικό, 
που αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις! 

Εγκαίνια έκθεσης : Τετάρτη 07/08, 21:00
Διάρκεια έκθεσης : 07|08 - 18|08|2019
Ώρες λειτουργίας έκθεσης : 20.00 - 24.00

Είσοδος ελεύθερη

Συνδιοργάνωση :
Λέσχη Κλασσικής Μοτοσυκλέτας Χανίων
Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

07|08-18|08
Πύλη Sabbionara

Αγρια πουλιά και η σχέση τους 
με την Αεροδυναμική

Η Έκθεση έχει ως θέμα της τη βιο-
αεροναυπηγική εμπνευσμένη από τα μεγάλα 
αρπακτικά πουλιά και αποτελεί μια ελαφριά 
μεταφερόμενη έκθεση του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας της Τουλούζης και παράλληλη 
εκδήλωση του διεθνούς συνεδρίου FSSIC 2019 
με τίτλο “Fluid-Structure-Sound Interactions 
and Control”), που διεξάγεται στα Χανιά από 
τις 27 έως και 30/8/2019 (www.smartwing.
org/FSSIC2019). Η έκθεση βασίζεται στα 
αποτελέσματα της διεπιστημονικής συνεργασίας 
μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων του 
CNRS, του IMFT (Ινστιτούτο Ρευστομηχανικής 
της Τουλούζης) και του LAPLACE (Εργαστήριο 
Πλάσματος και Μετατροπής Ενέργειας), με 
αντικείμενο τις καινοτόμες ιδέες σχεδιασμού 
των πτερυγίων αεροσκαφών του μέλλοντος  
που παραμορφώνονται και δονούνται όμοια 
με εκείνα των μεγάλων αρπακτικών πουλιών. 
Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται η ισχυρή 
σχέση που είχε το ελληνικό νησί με την πρώτη 
γνωστή απόπειρα του ανθρώπου για να μιμηθεί 
το πέταγμα των πουλιών με χρήση μεγάλων 
φτερών, όπως αναφέρεται στο μύθο του 
Δαίδαλου και του Ίκαρου. 
Η έκθεση αυτή συνδιοργανώνεται από το 
Πολυτεχνείο Κρήτης (Εργαστήριο Υπολογιστικής 
Μηχανικής και Βελτιστοποίησης της Σχολής 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης),  το Δήμο 
Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Ώρες λειτουργίας: 9.00-14.00 και 18.00-22.00

25|08-02|09



Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Έκθεση φωτογραφίας 
για τη Μικρασιατική καταστροφή

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 97 
χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή , 
η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ», πραγματοποιεί  έκθεση 
φωτογραφικού υλικού από την Μικρά Ασία και 
την Μικρασιατική καταστροφή.

Η  Αδελφότητα ιδρύθηκε το 1982 από 
Μικρασιάτες, ξεριζωμένους πρόσφυγες, από 
διάφορες πόλεις και χωριά της Αλησμόνητης 
Πατρίδας, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στα 
Χανιά, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών 
που ακολούθησε την μεγαλύτερη καταστροφή 
της σύγχρονης ιστορίας του έθνους μας, την 
Μικρασιατική καταστροφή.

Σκοπός της Αδελφότητας είναι vα κρατά την 
φλόγα στο καντήλι της μνήμης πάντα αναμμένη, 
και να μεταλαμπαδεύει την αγάπη για τις ρίζες 
μας στα παιδιά μας,  μέσω δραστηριοτήτων 
που συμβάλλουν στην διατήρηση , ανάδειξη και 
διάδοση των  πολιτισμικών και πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών του πολιτισμού της Μικράς 
Ασίας – Ιωνίας.

Ώρες λειτουργίας:
10.30 -13.00 και 18.00 – 21.00

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

10-14|09

εκθέσεις...

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης
Έκθεση Φωτογραφίας Κ. Συφιλτζόγλου 
Η Διεθνής Ομάδα Ποίησης Χανίων υποδέχεται 
τη βραβευμένη Αγγλίδα ποιήτρια και θεατρική 
συγγραφέα Alyson Hallett και τον ποιητή/
φωτογράφο Κυριάκο Συφιλτζόγλου και σας 
προσκαλεί στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης 
Χανίων. 

Το Φεστιβάλ αποτελείται από ένα διήμερο 
δίγλωσσων εκδηλώσεων (Αγγλικά-Ελληνικά, 
5-6/9) με αναγνώσεις ποίησης, δημιουργικά 
εργαστήρια για ενήλικες και παιδιά καθώς και 
μια παράλληλη έκθεση φωτογραφίας με τον 
τίτλο «Πιθανότητα αίματος» του Κυριάκου 
Συφιλτζόγλου. 

Με φόντο την έννοια της φθοράς, η έκθεση 
παρουσιάζει την αιμορραγική αισθητική ευτελών 
υλικών  με την οπτική ενός ανατόμου ποιητή και 
με τον ίδιο να μετατρέπεται σε αρχαιολόγο της 
μνήμης, γεωγράφο του βλέμματος αλλά και σε 
έναν οδοιπόρο σε ακατοίκητα σπίτια του νομού 
Δράμας. 

Λειτουργία έκθεσης: 19.00 - 21.00

Διοργάνωση: Διεθνής Ομάδα Ποίησης Χανίων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

02-07|09
Πύλη Sabbionara

20η Ετήσια Έκθεση|Διαγωνισμό
Στατικού Μοντελισμού

Ο Όμιλος Στατικού Μοντελισμού Χανίων 
σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων και την 
ΚΕΠΠΕΔΗΧ- ΚΑΜ διοργανώνει την 20η 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 06-08 Σεπτεμβρίου 2019. 

Ο Όμιλος αριθμεί δεκάδες μέλη που 
συμμετέχουν με τα εκθέματά τους, ενώ κάθε 
χρόνο συμμετέχουν εκθέτες από διάφορα μέρη 
της χώρας. 

Έναρξη έκθεσης: Παρασκευή 06/09/19, 14.00

Ώρες λειτουργίας : 
Παρασκευή έως Σάββατο 14.00 - 21.30
Κυριακή 10.00 - 18.30

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

Διοργάνωση: 
Όμιλος Στατικού Μοντελισμού Χανίων 

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

06-08|09



Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Μάρω Γυπάκη
Ύπαιθρος και Λαϊκή Αγορά

Γεννήθηκε στα Χανιά. Πτυχιούχος της 
Φαρμακευτικής Σχολής του  Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Δάσκαλοί της στη ζωγραφική ήταν οι 
Σπύρος Κουρσάρης, Τάσσος Ρήγας και Χρόνης 
Μπότσογλου. Έχει παρουσιάσει το εικαστικό 
της έργο σε 5 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα. 
Συμμετείχε επίσης σε ομαδικές εκθέσεις στην 
Ελλάδα και το Βέλγιο. Ζει και εργάζεται στην 
Αθήνα και τα Χανιά.
Ατομικές εκθέσεις : 2019 Κέντρο Αρχιτεκτονικής 
της Μεσογείου, Χανιά | 2012: Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 
Χανίων, Νεώριο Μόρο, Χανιά | 2010 : Αίθουσα 
Τέχνης Σωτηρία Αντωνοπούλου, Βουρκάρι Κέας 
| 2005: Αίθουσα Τέχνης Μυλωνογιάννη, Χανιά | 
1999: Γκαλερί Χρυσόθεμις, Αθήνα.
Η  5η ατομική της έκθεση περιλαμβάνει λάδια 
και υδατογραφίες, σε δύο θεματικές ενότητες, 
εμπνευσμένες από τη φύση και τη λαϊκή αγορά.
Στα έργα αποτυπώνονται οι εντυπώσεις του 
φωτός, της κίνησης και του χρώματος στα τοπία 
της υπαίθρου και τους ανοιχτούς χώρους της 
λαϊκής αγοράς.

Εγκαίνια έκθεσης : 25/9/2019, ώρα 20.00
Διάρκεια έκθεσης: 26/9-10/10/2019
Ώρες επισκέψεων: 
καθημερινά, 11:00 -14:30 και 19:00 - 22:00.
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

25|09-10|10

εκθέσεις...

Πύλη Sabbionara

Ιριδισμοί 2019

Ο μη κερδοσκοπικός Σύλλογος Γυναικών 
Καλλιτεχνών Χανίων «ΙΡΙΣ», με μια πορεία 
δημιουργίας και προσφοράς για πάνω από 
μια εικοσαετία (1997 – 2019), έχει καταξιωθεί 
και συμβάλλει στα πολιτιστικά πράγματα του 
τόπου, συνεισφέροντας τις όποιες δυνάμεις του 
στο οικοδόμημα του Πολιτισμού μας, έχοντας 
και τη συμπαράσταση φίλων, συμπολιτών, 
αλλά και θεσμικών φορέων, που εκτιμούν την 
προσπάθεια της «Ίριδας» και τη σοβαρότητα με 
την οποία προσεγγίζει τα θέματα της Τέχνης. 
Εκτός της έκθεσης ΙΡΙΔΙΣΜΑΤΑ κάθε Μάρτιο, στα 
πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
της Γυναίκας, οι ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ, η μεγάλη ΄Εκθεση 
του Συλλόγου κάθε καλοκαίρι, αποτελεί ένα 
σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός.  Έτσι και 
φέτος διοργανώνονται οι ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ 2019, με 
έργα Αναλογικής και Εικαστικής Φωτογραφίας,  
Ζωγραφικής,  Αγιογραφίας, Κεραμικής, Κολλάζ, 
Ζωγραφικής σε μετάξι, πέτρα και γυαλί, 
Ξυλογλυπτικής, Πορσελάνινες κούκλες, και 
Διακοσμητικές Καλλιτεχνικές κατασκευές. Οι 
ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ 2019 έχουν ως θέμα τη Φύση και το 
Περιβάλλον και κατά τη διάρκεια της Έκθεσης θα 
πραγματοποιηθούν και παράλληλες εκδηλώσεις 
που αφορούν στο θέμα αυτό (Παράσταση 
Καραγκιόζη από τον Νίκο Μπλαζάκη, βραδιά 
ποιητικού λόγου, εικόνων, μουσικής και βίντεο, 
καθώς και μουσική εκδήλωση) 
Ώρες επισκέψεων: 11.00 – 14.00 & 19.00 – 22.00 

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

10-25|09
Πύλη Sabbionara

Renata Plonka
Wishes from Hania 2019

Η Renata Kusik – Plonka γεννήθηκε στην πόλη 
Skawina της Πολωνίας. Σπούδασε στη Δημόσια 
Σχολή Καλών Τεχνών στην Κρακοβία και το 1993 
ξεκίνησε  τις  σπουδές  της  πάνω  σε  κινούμενα 
σχέδια για τον κινηματογράφο.Εργάστηκε  σε  
παραγωγές  του  Πολωνικού, Γερμανικού και 
Ιταλικού ΚινηματογράφουΑκόμη  έχει  σχεδιάσει  
καρτούν  για  την  πολύ γνωστή  βρετανική  
σειρά  κινούμενων  σχεδίων με τις ιστορίες του 
Mr Bean αλλά και για την αμερικανική ταινία 
μεγάλου μήκους «The Easter Eggs  Adventure»,  
καθώς  και  στον  τομέα  της διαφήμισης με την 
Γαλλική εταιρία Danone.Ως  ζωγράφος  έχει  
πραγματοποιήσει  τρεις εκθέσεις ελαιογραφίας 
με τον τίτλο «Ζωγραφίζω Χανιά»,  στο  Ιστορικό  
καφέ  Κήπος  2014,  στο Νεώριο Moro 2015, στην 
Πύλη Sabbionara 2016, 2017Στο  εξωτερικό,  τον  
Απρίλιος  2016  στο Πολιτιστικό  Κέντρο  της  
Κρακοβίας  με  τίτλο «Ταξίδια  και  χρώματα»  
με  θέμα  τα  Χανιά  και τον Απρίλιο 2018 στο 
Κατοβίτσε της Πολωνίας, έκθεση με τίτλο 
«Χανιά for all seasons 2018», υπό την αιγίδα της 
GrecoMania

Ώρες λειτουργίας : 
10.00 - 14.00 και 17.00 - 22.00

27-30|09






