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Ο Πολιτισμός... Δεν γνωρίζει σύνορα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΜΠΑΤΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
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© ΦΩΤ.: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ

Ο πολιτισμός δεν γνωρίζει σύνορα, δεν γνωρίζει κράτη και
εθνότητες, δεν χωρίζει, μόνο ενώνει ανθρώπους και σκέψεις.
Όταν οι κοινωνικές και πολιτικές συγκυρίες στέκονται εμπόδιο
στην ανάπτυξή του συμβαίνει αυτό που τόσο εύγλωττα
περιέγραφε ο Χατζηδάκις: Η μεγεθυμένη έκφραση - εκδήλωση
του κτήνους που περιέχουμε μέσα μας βγαίνει μπροστά,
ενισχύοντας τη βάρβαρη και αντικοινωνική παρουσία του.
Η μόνη αντιβίωση για την καταπολέμησή του είναι η παιδεία και
ο πολιτισμός. Η Μυρτώ, το υπαίθριο άγαλμα που βρίσκεται στην
πλατεία Σταδίου, στην πόλη μας, ήταν ένα κορίτσι που κάποτε
αναγκάστηκε να αφήσει πίσω την πατρίδα της, τη Σμύρνη,
αναζητώντας την τύχη της στην Ελλάδα.
Με οδηγό τις παραπάνω σκέψεις, αφιερώνουμε το φετινό
πρόγραμμα του Φεστιβάλ των Ιωνικών Γιορτών στον πατέρα
και την κόρη του που πνίγηκαν προσπαθώντας να διασχίσουν τα
σύνορα των ΗΠΑ. Η Νέα Σμύρνη είναι η πόλη που κατανοεί
βαθιά το τραύμα της Καταστροφής και τις πληγές που αφήνουν
η προσφυγιά και η μετανάστευση. Ας προτάξουμε τον πολιτισμό
απέναντι σε "κάθε μορφή ρατσισμού σε κάθε αντικοινωνικό και
αντιανθρώπινο φαινόμενο συμπεριφοράς" κι ας μην
επιτρέψουμε να χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές.
Βαγγέλης Χατζατουριάν

Το μεγαλύτερο ραντεβού πολιτισμού στην Αθήνα δίνει και φέτος ο Πολιτιστικός
Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης, με ένα από τα πιο πλούσια καλλιτεχνικά
προγράμματα στην ιστορία του θεσμού. Οι Ιωνικές Γιορτές ξεκινούν στο Άλσος Νέας
Σμύρνης στις 2 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 6 Οκτωβρίου, με 40 νύχτες
πολιτισμού και καθημερινή εναλλαγή προγράμματος που περιλαμβάνει, όπως κάθε
χρόνο, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, παιδικό θέατρο.
Στο φετινό πρόγραμμα έχουν ενταχθεί σημαντικές παραστάσεις από οργανισμούς
αδιαμφισβήτητης αξίας, όπως το Ελληνικό Φεστιβάλ, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Θέατρο
του Νέου Κόσμου, ιδιαίτερα επιτυχημένες παραστάσεις της φετινής θεατρικής σεζόν,
συναυλίες με σπουδαίους καλλιτέχνες του ελληνικού τραγουδιού, παιδικό θέατρο και
χοροθέατρο, performances, αλλά και αφιέρωματα σε καλλιτέχνες που άφησαν το στίγμα
τους στον ελληνικό πολιτισμό, όπως ο μεγάλος μας συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, ο
σπουδαίος ερμηνευτής Κώστας Χατζής, σε ένα μοναδικό live και ο σημαντικός λαϊκός μας
συνθέτης και μουσικός, Χρήστος Νικολόπουλος.
Οι Ιωνικές Γιορτές του Δήμου Νέας Σμύρνης κάνουν τη διαφορά στα πολιτιστικά
δρώμενα της Αθήνας, εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, καθιστώντας την πόλη
μας πόλο έλξης και σημείο αναφοράς για όλη τη χώρα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται
από τους 80.000 επισκέπτες που περνούν κάθε Σεπτέμβριο από το Άλσος Νέας Σμύρνης,
δείχνοντας τη θερμή τους αναγνώριση στην δουλειά και στην προσπάθεια που
καταβάλλουμε, προκειμένου να υπάρξει κάθε χρόνο ένα άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
Το Φεστιβάλ των Ιωνικών Γιορτών φέτος κατεβάζει αυλαία στις 6 Οκτωβρίου με τον
Αγώνα Δρόμου Ιστορικής Μνήμης που διοργανώνεται για 5η συνεχή χρονιά, με την
προσδοκία να ξεπεράσουμε αυτή τη φορά τους 7000 δρομείς, στέλνοντας, όπως κάθε
χρόνο, μήνυμα μνήμης για τις Αλησμόνητες Πατρίδες.
Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης σας υποδέχεται στις
Ιωνικές Γιορτές 2019 που ετοιμάσαμε, με αγάπη και μεράκι, με την ελπίδα ότι κερδίζουμε
επάξια την φήμη και τον τίτλο ενός από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά φεστιβάλ της Αθήνας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
& AΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ

• ΘΕΑΤΡΟ
• ΧΟΡΟΣ
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• ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΑΛ
ΛΙΤ
ΕΧΝ
ΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ημέρες Φθινοπώρου...
...Νύχτες Πολιτισμού

ΚΩΜΩΔΙΑ

Δευτέρα / 2 Σεπτεμβρίου / 21:00
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΜΑΥΡΗ ΣΑΜΠΟΥΚΑ
Σκηνοθεσία Τόλης Παπαδημητρίου
Μαύρη Σαμπούκα: γλυκιά και δυνατή !
Όπως η νύχτα ! Ή που θα σε γλυκάνει ή που
θα σε τρελάνει !
Ο Τόλης Παπαδημητρίου υπογράφει
σκηνοθετικά την κωμωδία του «ΜΑΥΡΗ
ΣΑΜΠΟΥΚΑ». Σε καλοκαιρινή έκδοση και μετά
από δύο επιτυχημένες σεζόν, με όπλο τον
ξέφρενο ρυθμό, σκανδάλη την έξυπνη ατάκα,
μπαρούτι τους δύο ακραίους χαρακτήρες και
δυναμίτη το γέλιο, η ΜΑΥΡΗ ΣΑΜΠΟΥΚΑ είναι
μια κωμωδία "σφαίρα" που σας υπόσχεται
μια ξεκαρδιστική έκρηξη.
Στο ρόλο του Βλάση Κουρούπα ο Τόλης
Παπαδημητρίου. Στο ρόλο του Διονύσιου
Αβέρωφ ο Αντώνης Στάμος

Συντελεστές:
Εμφανίζονται:
Μιχάλης Ζαχαρίας
Ζέτα Λιάλιου
Σκηνοθεσία:
Τόλης Παπαδημητρίου
Βοηθός Σκηνοθέτη:
Ζέτα Λιάλιου
Σκηνικά-Κοστούμια:
Νίκη Δημητρίου
Graphics:
Άννα Μαυροειδή
Μουσική Επιμέλεια:
Τόλης Παπαδημητρίου

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 8 € / ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: 5 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Tρίτη / 3 Σεπτεμβρίου / 21:00
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

CALU CACU - JAZZ MUSIC
Γνωστοί για τη funky - soul - latin αισθητική
τους, με ξεσηκωτική διάθεση και περίσσιο κέφι,
οι Calu Cacu εμφανίζονται στη σκηνή του
Άλσους Νέας Σμύρνής.
Η γνωστή εννιαμελής μπάντα ετοιμάζει ένα
ξέφρενο πάρτυ γεμάτο χορό με groovy
ρυθμούς και χορευτική μουσική, με έντονη την
παρουσία πνευστών και φωνών, στην πόλη
απ' όπου ξεκίνησε.
Ύστερα από το πρώτο τους cd single με τίτλο
«Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο πολύ
νυστάζω», την ολοκληρωμένη δισκογραφική
δουλειά με τίτλο «Η φλούδα του δέρματός σου
μυρίζει κακάο», το digital single με τίτλο
«Ποιος το ξέρει» σε διασκευή του γνωστού
κομματιού των Μίμη Πλέσσα και Κώστα
Πρετεντέρη υπόσχονται μια ξέφρενη
μουσική βραδιά!

Συντελεστές:
Τραγούδι:
Αλεξάνδρα Κολαΐτη
(Junior Music Stars και το
ΤΑΜΑΜ)
Ελεονόρα Μανόνα
(Nora's Cinematic)
Μαριάννα Παπαθανασίου
(Marianna and the Dizzy
Breezes)
Μουσική:
Εννιαμελής μπάντα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Τετάρτη / 4 Σεπτεμβρίου / 21:00
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ
Σκηνοθεσία Γιάννης Νικολαΐδης
Η Θεατρική εταιρεία Αιχμή παρουσιάζει ένα
καινούργιο έργο βασισμένο στη ζωή και το
έργο της ποιήτριας Μαρίας Πολυδούρη.
Η ευαισθησία της συγγραφέως του έργου,
Βιβής Κοψιδά, φώτισε την απέραντη ψυχή τής
Πολυδούρη προβάλλοντας όλες τις εκδοχές
της, τις αδυναμίες και τις ιδιαίτερες ευαισθησίες
της ηρωίδας, όπως και του μοιραίου
συντρόφου της Κώστα Καρυωτάκη.
Ενα έργο πολυδιάστατο, απέραντο και
εκτεθειμένο στις ανθρώπινες ευαισθησίες,
ρίχνοντας φως στη ζωή της ποιήτριας και στα
γεγονότα της πολυτάραχης εποχής, χωρίς να
χάνει τίποτα από την ευαίσθητη πλευρά της.
Η προσφορά της M. Πολυδούρη στους
κοινωνικούς αγώνες των γυναικών, παράλληλα
με την ταραχώδη ζωή της και τον μεγάλο της
έρωτα με τον ποιητή Κώστα Καρυωτάκη.

Συντελεστές
Σκηνοθεσία:
Γιάννης Νικολαΐδης
Μουσική επιμέλεια:
Στέφανος Νικολαΐδης
Σκηνικά-Κοστούμια:
Όλγα Σχοινά
Φωτισμοί:
Στέφανος Κεραμιδάς
Φωτογραφίες:
Αθηνά Λεκκάκου
Ηχογράφηση:
Studio Artracks
Παίζουν:
Μαρία Πολυδούρη
η Φωτεινή Φιλοσόφου
Κώστας Καρυωτάκης
ο Νίκος Γιάννακας
Αφηγητής ο
Γιάννης Νικολαΐδης

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 8 € / ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: 5 €

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Πέμπτη / 5 Σεπτεμβρίου / 21:00
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ
Με την Κατερίνα Διδασκάλου
Η παράσταση που έχει αποσπάσει τις
καλύτερες κριτικές από κοινό και κριτικούς
συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της για
όγδοη σεζόν.
Η Ερατώ, η νοικοκυρά από κάτω, μιλάει για
τον έρωτα, την απόρριψη, την προδοσία, τη
βαναυσότητα σε βάρος των γυναικών, τους
διεφθαρμένους δημόσιους λειτουργούς, την
έλλειψη αυτοεκτίμησης.
Με υπομονή και στωικότητα ζει στο περιθώριο,
μέχρι την ημέρα που στο από πάνω διαμέρισμα
μετακομίζει μια πόρνη.
Και τότε... η ζωή της αλλάζει με ένα μαγικό
τρόπο!

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία:
Σταμάτης Πατρώνης
Φωτισμοί:
Σεμίνα
Παπαλεξανδροπούλου
Κοστούμια:
Δημήτρης Ανδριανός
Μουσική επιμέλεια:
Μιχάλης Ρουμπής Ιωάννης
Ιόλαος Μανιάτης
Βοηθός Σκηνοθέτη:
Μιχάλης Ρουμπής
Παίζει:
Κατερίνα Διδασκάλου

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 8 € / ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: 5 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

10 Χρόνια

Gadjo Dilo
Πριν από 10 χρόνια έξι φίλοι με κοινή αγάπη
για την Gypsy Jazz μουσική συναντήθηκαν.
Έτσι δημιουργήθηκαν οι Gadjo Dilo, το
συγκρότημα που κατάφερε μέσα από τις
διασκευές του, να συστήσει ουσιαστικά την
Manouche μουσική στο ευρύ κοινό! Το όνομα
του συγκροτήματος είναι εμπνευσμένο από την
ομώνυμη κινηματογραφική ταινία «Ο τρελός
μπαλαμός».
10 χρόνια αργότερα...
Μετά από δύο album με ξεχωριστές διασκευές,
που οι περισσότεροι κάπου έχουμε
σιγοτραγουδήσει, αναρίθμητες εμφανίσεις σε
Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και σημαντικές
συνεργασίες, οι Gadjo Dilo κάνουν στάση στο
Άλσος Νέας Σμύρνης.

Συντελεστές:
Τραγούδι:
Ηλιάνα Τσαπατσάρη
Κιθάρα:
Κώστας Μητρόπουλος
Σωτήρης Πομόνης
Βιολί:
Σέργιος Χρυσοβιτσάνος
Ακορντεόν:
Γιώργος Τσιατσούλης
Κοντραμπάσο:
Γιώργος Ρούλος
20
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Θα ακουστούν κομμάτια από το τρίτο τους
album, που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα
στο καλοκαίρι και το οποίο θα αποτελείται
από πρωτότυπες συνθέσεις του
συγκροτήματος...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10 Χρόνια Gadjo Dilo, 10 Χρόνια Gypsy Swing !

ΩΡΑ:21:00

6/9
ΑΛΣΟΣ
ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 8 € / ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: 5 €

Παρασκευή / 6 Σεπτεμβρίου / 21:00
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Κυριακή / 8 Σεπτεμβρίου / 21:00
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΟΙ ΨΕΥΤΟΣΠΟΥΔΑΙΕΣ Του ΜΟΛΙΕΡΟΥ
Les Femmes Savantes
Το Διάχρονο Θέατρο του Νέου Κόσμου
παρουσιάζει την κωμωδία του Μολιέρου
“ΟΙ ΨΕΥΤΟΣΠΟΥΔΑΙΕΣ” με 9μελή θίασο και
πρωταγωνίστριες τις Μαίρη Βιδάλη και Γωγώ
Ατζολετάκη. “Οι Ψευτοσπουδαίες” είναι μια
κωμωδία, μια καυστική σάτιρα με διαβολεμένη
πλοκή, έξοχα σχεδιασμένους χαρακτήρες,
έξυπνους διαλόγους και με μια γλώσσα που
τσακίζει κόκαλα.
Είναι το μοναδικό έργο που έγραψε ο
Μολιέρος, έχοντας γυναικείους χαρακτήρες
στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.
Σατιρίζονται, η ξιπασιά, “το δήθεν”,
ο νεοπλουτισμός, η απαιδευσιά, η
χρησιμοθηρία, σαν να ήξερε ότι θα υπάρχουν
πάντοτε και παντού.
Όπως εξάλλου θα μας έλεγε και ο ίδιος με το
κοφτερό του χιούμορ: "Ένας μορφωμένος
ηλίθιος είναι πιο επικίνδυνος από έναν
αμόρφωτο ηλίθιο".

Συντελεστές
Ελεύθερη απόδοση /
διασκευή:
Μαίρη Βιδάλη
Σκηνοθεσία /
χορογραφίες:
Κατερίνα Μαντέλη
Σκηνικά / κοστούμια:
Ιωάννα Κατσιαβού
Φωτισμοί:
Γιώργος Δανεσής
Παίζουν:
Μαίρη Βιδάλη
Γωγώ Ατζολετάκη
Κωνσταντίνος Τζέμος
Πέτρος Αποστολόπουλος
Δημήτρης Δρακόπουλος
Κωνσταντίνος Νιάρχος
Μαρλέν Κάραλη
Σάββας Σουρμελίδης
Έλλη Δαδήρα
Τραγουδούν:
Κωνσταντίνος Τζέμος,
Τενόρος
Έλλη Δαδήρα, Σοπράνο

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 8 € / ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: 5 €

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Δευτέρα / 9 Σεπτεμβρίου / 21:00
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΒΑΛΣ ΜΕ ΤΑ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Της Κάρμεν Ρουγγέρη
Η Κάρμεν Ρουγγέρη και οι συνεργάτες της
γνωρίζουν στα παιδιά τον πατέρα του βαλς,
Γιόχαν Στράους και την υπέροχη μουσική του.
Μουσική μαγική και παραμυθένια που
καταφέρνει να ντύσει έξι παραμύθια, με σκοπό
να αναδειχθούν αξίες της ζωής, όπως η αγάπη,
η συνέπεια, η εντιμότητα, η συνεργασία, η
υπευθυνότητα, η καλοσύνη.
Με πολύχρωμα κοστούμια, σε παραμυθένια
σκηνικά, οι ηθοποιοί θα μας μεταφέρουν σε
ονειρεμένες παραμυθοχώρες, με γεμάτους
διδάγματα διαλόγους, με μουσικές που έχει
προσαρμόσει ο Αντώνης Δελαπόρτας στους
στίχους του Ανδρέα Κουλουμπή, υπό την
σκηνοθετική μπαγκέτα της Κάρμεν Ρουγγέρη,
σε μια παράσταση που θα μαγέψει μικρούς και
μεγάλους.
Τα παραμύθια: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΧΗΣ, Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ
Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ, Ο ΣΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ, ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΗΣ
ΒΡΕΜΗΣ, Ο ΠΙΝΚ ΚΑΙ Η ΠΟΝΚ, Η ΧΡΥΣΗ ΧΗΝΑ.

Συντελεστές
Κείμενο / Σκηνοθεσία:
Κάρμεν Ρουγγέρη
Σκηνικά / Κοστούμια:
Χριστίνα Κουλουμπή
Κίνηση / χορογραφίες /
φωτισμοί:
Πέτρος Γάλλιας
Μουσική επεξεργασία:
Αντώνης Δελαπόρτας
Στίχοι:
Ανδρέας Κουλουμπής
Διδασκαλία τραγ.:
Λαρίσα Ερεμέγιεβα
Βοηθός ενδυ/λόγου:
Έρρικα Αλαμάνου
Υπεύθυνη περιοδείας:
Ελένη Καρτάση
Παίζουν & Τραγουδούν:
(με αλφαβητική σειρά)
Αθηνά Δημητρακοπούλου
Ιουστίνα Μάτσιασεκ
Γιάννης Νικολάου
Νίκος Παπακωνσταντίνου
Ορφέας Τσαρέκας

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 8 € / ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: 5 €

ΟΠΕΡΕΤΑ
20

19

Τρίτη / 10 Σεπτεμβρίου / 21:00
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Νίκος Χατζηαποστόλου

Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ
Η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής συμπράττει με την Ομάδα μουσικού
θεάτρου Ραφή για την αναβίωση της θρυλικής
και σπανιότατα παιγμένης οπερέτας «Η πρώτη
αγάπη» (1929) του Νίκου Χατζηαποστόλου.
Η πρώτη αγάπη είναι η ερωτική ιστορία δύο
νέων, ο χωρισμός και το ξανασμίξιμό τους
ύστερα από δεκαπέντε χρόνια. Πικάντικη και
γεμάτη χιούμορ, φωτίζει απροσδόκητες πτυχές
της εποχής. Πίσω από τις πασίγνωστες
νοσταλγικές μελωδίες και τους τρυφερούς
στίχους των τραγουδιών, αναδύεται η τολμηρή
και μοντέρνα Ελλάδα της δεκαετίας του '20.
Ο κυνισμός και ο ρομαντισμός εναλλάσσονται
στις ερωτικές σχέσεις, τα πάθη ξεφτίζουν και
αναθερμαίνονται. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται
στους ρυθμούς του βαλς και του φοξ τροτ, με
τη διασαλευμένη αθωότητα της κοινωνίας που
επούλωσε τις πληγές του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, ανίδεης για το τι θα επακολουθούσε.

© ΦΩΤ.: Φ. Γ. Δομένικος

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η

Συντελεστές
Σκηνοθεσία /
Δραματουργική
επεξεργασία:
Προμηθέας
Αλειφερόπουλος
Ενορχήστρωση /
Διασκευή:
Μιχάλης Παρασκάκης
Σκηνικά / Κοστούμια:
Χριστίνα Σπανού
Κίνηση:
Μαργαρίτα Τρίκκα
Φωτισμοί:
Βαλεντίνα Ταμιωλάκη
Παίζουν:
Νίκος: Διονύσης Τσαντίνης
Ελένη: Αναστασία Κότσαλη
Ρενέ: Λητώ Μεσσήνη
Μιχαλάκης: Γιώργος
Ρούπας
Μουσικοί:
Δημήτρης Τίγκας,
κοντραμπάσο
Μάριο Αδρόβερ Πάρδο,
κλαρινέτο, κρουστά
Σταμάτης Πασόπουλος,
ακορντεόν

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Τετάρτη / 11 Σεπτεμβρίου / 21:00
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤOC TOC του Laurent Baffie
# Αγάπη_ρε...
Μετά την θριαμβευτική πορεία της, η θρυλική
ψυχοθεραπευτική κωμωδία Toc Toc του Laurent
Baffie, σε σκηνοθεσία Κώστα Σπυρόπουλου,
εμφανίζεται στο Άλσος Νέας Σμύρνης.
Ο Κώστας Σπυρόπουλος, ο Δημήτρης
Σταρόβας και ο Νίκος Πολυδερόπουλος
υποδέχονται στο θίασο τρεις καινούριες
γυναίκες: την Ναταλία Δραγούμη, την Φωτεινή
Ντεμίρη και την Αποστολία Ζώη.
Ανανεωμένος και πανέτοιμος ο νέος θίασος
του Toc Toc υπόσχεται περισσότερο γέλιο και
μεγαλύτερες συγκινήσεις. Η επιτυχημένη
ψυχοθεραπευτική κωμωδία ανέβηκε πρώτη
φορά το 2013 στο θέατρο Ήβη, όπου και
παίζεται μέχρι σήμερα. Η παράσταση,
ψυχαγωγεί, συγκινεί και χαρίζει άφθονο γέλιο
σε ψυχοθεραπευόμενους και ψυχοθεραπευτές,
μέσα από τον μόνο δρόμο που μας έμεινε,
τον δρόμο της αγάπης.

Συντελεστές
Διασκευή / Απόδοση:
Κώστας Σπυρόπουλος
Κατερίνα Μπέη
Σκηνοθεσία:
Κώστας Σπυρόπουλος
Σκηνικά:
Γιάννης Μουρίκης
Κοστούμια:
Νικόλ Παναγιώτου
Στεφανία Λυμπεροπούλου
Φωτισμοί:
Δημήτρης Κουτάς
Παίζουν:
Κώστας Σπυρόπουλος
Δημήτρης Σταρόβας
Ναταλία Δραγούμη
Νίκος Πολυδερόπουλος
Φωτεινή Ντεμίρη
Αποστολία Ζώη
Εβελίνα Καραπάνου
Το τραγούδι της
παράστασης ερμηνεύει ο
Πάνος Κιάμος σε μουσική
Γιώργου Σαμπάνη και
στίχους Νίκου Γρίτση.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 8 € / ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: 5 €

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Πέμπτη / 12 Σεπτεμβρίου / 21:00
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ
Της Ξένιας Καλογεροπούλου
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.
Μία παράσταση με πανανθρώπινα μηνύματα
ουσιαστικά και επίκαιρα.

Συντελεστές
Κείμενο:
Ξένια Καλογεροπούλου
Μουσική:
Διονύσης Σαββόπουλος
Σκηνοθεσία:
Φώτης Σπύρος
Χορογραφίες:
Ηλίας Μπαγεώργος
Σκηνικά:
Σπύρος Στάης
Κοστούμια:
Σπύρος Στάης
Νάγια Ζαχαράτου
Μουσική διδασκαλία:
Πρόδρομος Μακρίδης
Σχεδιασμός Φωτισμών:
Απόστολος Τσιτσώνης
Παίζουν:
Ορφέας Παπαδόπουλος
Νίκος Χρηστίδης
Φλάβιους Νεάγκου
Ήρα Δαμίγου
Ευθύμης Τζώρας
Νεκτάριος Παπαλεξίου
Φώτης Σπύρος

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 8 € / ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: 5 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ

ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

20

19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13/9
Ω ΡΑ : 2 1 : 0 0

ΑΛΣΟΣ
ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

Παρασκευή / 13 Σεπτεμβρίου / 21:00
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Με την συμμετοχή της ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ"

Ερμηνεύουν,

Συντελεστές:

Γλυκερία
Δημήτρης Μπάσης

Μουσική επιμέλεια:
Θανάσης Βασίλας

Μουσική επιμέλεια: Θανάσης Βασίλας

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»
μαζί με την Γλυκερία και τον Δημήτρη
Μπάση παρουσιάζουν την Παρασκευή
13 Σεπτεμβρίου μια συναυλία αφιερωμένη
στα πιο αγαπημένα λαϊκά, ζεϊμπέκικα,
αλλά και λυρικά τραγούδια του Μίκη
Θεοδωράκη.
Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»
ιδρύθηκε πριν από 23 χρόνια από
μουσικούς, συνεργάτες του Μίκη
Θεοδωράκη, γνώστες του έργου του.
Σήμερα απαρτίζεται από 10
καταξιωμένους μουσικούς και
συνεργάζεται με τραγουδιστές
αναγνωρισμένης καλλιτεχνικής αξίας.

Πιάνο:
Γιάννης Μπελώνης
Μπουζούκι:
Θανάσης Βασίλας
Γιάννης Ματσούκας
Πνευστά:
Ξενοφών Συμβουλίδης
Κιθάρα:
Βαγγέλης Κονταράτος
Βιολί, βιόλα:
Αρτέμης Σαμαράς
Ακορντεόν:
Λευτέρης Γρίβας
Μπάσο:
Θεόδωρος Κουέλης
Ντραμς:
Νίκος Σκομόπουλος
Κρουστά:
Στέφανος Θεοδωράκης –
Παπαγγελίδης

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 8 € / ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: 5 €

ΜΟΥΣΙΚΗ

Σάββατο / 14 Σεπτεμβρίου / 21:00
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Αφιέρωμα στον

ΣΑΡΛ ΑΖΝΑΒΟΥΡ
Στο πλαίσιο των Ιωνικών Γιορτών, το Άλσος Νέας Σμύρνης
υποδέχεται την παράσταση με τίτλο "ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΖΝΑΒΟΥΡ",
αφιερώμενη στον γάλλο τραγουδιστή Charles Aznavour.
Γνωστός για την μοναδική φωνή τενόρου, καθαρή και δυνατή
στις ψηλές νότες, χάλκινη και βαθιά στις χαμηλές νότες, με μια
καριέρα που ξεπερνά τα 70 χρόνια, ο Aznavour ηχογράφησε
περισσότερα από 1.200 τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνευθεί
σε οκτώ γλώσσες. Τόσο για τον εαυτό του όσο και για άλλους
καλλιτέχνες, έγραψε ή συνέγραψε τους στίχους σε περισσότερα
από 1.000 τραγούδια.
Ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της Γαλλίας,
με συνεχή παρουσία και παραγωγή στην μουσική βιομηχανία.
Τραγούδια του Aznavour και αρμένικα τραγούδια θα
ερμηνεύσει η καλεσμένη από την Αρμενία, ειδικά για την
συγκεκριμένη παράσταση, γνωστή ερμηνεύτρια του Aznavour
ELENA Yerevan, συνοδευόμενη από ντουέτο με βιολί και
αρμόνιο. Απαγγέλει, η Χριστίνα Αλεξανιάν.
Συνδιοργάνωση: Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Νέας Σμύρνης - Αρμενική Εθνική Επιτροπή.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Κυριακή / 15 Σεπτεμβρίου / 21:00
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΙΜΗΣΟΥ
Σκηνοθεσία Γιάννης Οικονομίδης
Μετά από τις επιτυχημένες θεατρικές περιόδους
στο Εθνικό Θέατρο και στο Θέατρο Τζένη
Καρέζη, η παράσταση που κέρδισε κοινό και
κριτικούς, παρουσιάζεται στο Άλσος Νέας
Σμύρνης.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο βραβευμένος
σκηνοθέτης του κινηματογράφου Γιάννης
Οικονομίδης έρχεται σε επαφή με τη θεατρική
διαδικασία. Το πρώτο έργο που γράφει και
σκηνοθετεί αποκλειστικά για το θέατρο, με τίτλο
«Στέλλα κοιμήσου», μας εισάγει μέσα στην
πολυτελή βίλα του νεόπλουτου Έλληνα, όπου η
ευμάρεια συνυπάρχει με τη χυδαιότητα και οι
σχέσεις έχουν το χρώμα του χρήματος.
Για την ερμηνεία τους στην παράσταση
τιμήθηκαν η Ιωάννα Κολλιοπούλου με το
βραβείο "Μελίνα Μερκούρη" και ο Γιάννης
Νιάρρος με το βραβείο "Δημήτρης Χορν".

Συντελεστές
Σκηνοθεσία:
Γιάννης Οικονομίδης
Επιμέλεια κειμένου:
Βαγγέλης Μουρίκης
Σχεδιασμός φωτισμών:
Bασίλης Κλωτσοτήρας
Βοηθός σκηνοθέτη /
Επιμέλεια κίνησης:
Αντώνης Ιορδάνου
Σκηνογραφία:
Ioυλία Σταυρίδου
Κοστούμια:
Γιούλα Ζωιοπούλου
Μουσική:
Μπάμπης Παπαδόπουλος
Παίζουν:
Αντώνης Ιορδάνου
Ιωάννα Κολλιοπούλου
Μάγια Κώνστα
Καλλιρρόη Μυριαγκού
Γιάννης Νιάρρος
Θάνος Περιστέρης
Στάθης Σταμουλακάτος
Έλλη Τρίγγου

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 8 € / ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: 5 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Δευτέρα / 16 Σεπτεμβρίου / 20:30
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Νίκος Ζιώγαλας Μάνος Πυροβολάκης
Συμμετέχει ο Οδυσσέας Τσάκαλος
Μια κορυφαία συνάντηση δύο εξαίρετων
τραγουδοποιών της Μακεδονίας και της
Κρήτης σε μια μουσική παράσταση που
περιλαμβάνει τραγούδια από την δική τους
δισκογραφία, αλλά και την ελληνική
παράδοση.
Η λύρα και το νταούλι σε μια μοναδική
μουσική συνύπαρξη επί σκηνής χρωματίζουν,
όπως είναι φυσικό με τον δικό τους τρόπο,
αυτή την μουσική συναυλία.
Η σούστα διαδέχεται τον θρακιώτικο, το
πεντοζάλι, τον καλαματιανό, τον καρσιλαμά
και η συνέχεια είναι μεγάλη, καθώς η
Ποπ & Ροκ μουσική δεν λείπει από αυτή την
παράσταση.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Συντελεστές
Τραγουδούν:
Νίκος Ζιώγαλας
Μάνος Πυροβολάκης
Οδυσσέας Τσάκαλος
Μουσικοί:
Βαγγέλης Μαρκαντώνης,
ηλεκτρικό μπάσο τραγούδι - φωνητικά
Αποστόλης Βαλαρούτσος,
ηλεκτρική κιθάρα τραγούδι - φωνητικά
Δημήτρης Κούστας,
ακορντεόν - φωνητικά
Βαγγέλης Μαμαλάκης,
λαούτο - κιθάρα

ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ
Καλλιτεχνική Διεύθυνση:
Ανδρέας Κατσιγιάννης

20

19

ΤΡΙΤΗ

17/9

© ΦΩΤ.: TΑΣΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

Ω ΡΑ : 2 0 : 3 0

ΑΛΣΟΣ
ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Τρίτη / 17 Σεπτεμβρίου / 20:30
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΤΗ

17/9
Ω ΡΑ : 2 0 : 3 0

ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ
Δυο πόλεις που έχουν σημαδέψει
ολόκληρο τον ελληνισμό, μια μουσική
που συγκινεί και ξεσηκώνει όλους τους
Έλληνες.
Ένα δίωρο πρόγραμμα με τραγούδια
από την Σμύρνη του έρωτα και του
πάθους έως την Πειραιώτικη σχολή.
Από την φωνή με το μοναδικό
ηχόχρωμα, της Ελένης Τσαλιγοπούλου
και την ορχήστρα που ξέρει καλύτερα
να ερμηνεύει και να μεταδίδει στο κοινό
το νόημα και την έκφραση αυτού του
μουσικού ρεπερτορίου.
Καλλιτεχνική Διεύθυνση:
Ανδρέας Κατσιγιάννης

20

19

ΑΛΣΟΣ
ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

Συντελεστές
Ερμηνεία:
Ελένη Τσαλιγοπούλου
Θοδωρής Μέρμηγκας
Καλ. Διεύθυνση:
Ανδρέας Κατσιγιάννης
Ορχήστρα:
Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας
Μουσικοί:
Σωτ. Μαργώνης, Βιολί
Α. Κατσιγιάννης, Σαντούρι
Φίλιππος Ρέτσιος, πιάνο
Α. Βαλαρούτσος, κιθάρα
Στ. Κουσκουρίδας, κλαρίνο
Μ. Μπακάλης, κρουστά
Δ. Βουγιούκας, ακορντεόν
Ν. Μέρμηγκας, μπουζούκι
Ι. Πλαγιανάκος, κοντραμπάσο
Επιμέλεια ήχου:
Μιχάλης Αλεξάκης

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 8 € / ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: 5 €

ΚΩΜΩΔΙΑ

Tετάρτη/ 18 Σεπτεμβρίου / 20:30
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ
Του Μολιέρου
Το συνεχόμενο γέλιο και οι ξεκαρδιστικοί
διάλογοι είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα του
έργου. Πέρα από την κριτική για τους γιατρούς
της εποχής του, που είναι καίρια και
δηλητηριώδης, το έργο σατιρίζει και την αιώνια
ευπιστία, αμορφωσιά και βλακεία της κάθε
κοινωνίας, που είναι έτοιμη να χάψει ό,τι
της πλασάρει ο κάθε επιτήδειος.
O Μολιέρος υπήρξε μια χαρισματική
μεγαλοφυία που με δύναμη, τόλμη και φαντασία έκρινε και συχνά χλεύαζε τα αδιέξοδα της
εποχής του. Πίσω από τις περούκες, τα
σκαρπίνια με τους φιόγκους και τις
ρεβεράντζες κρύβεται ο αιώνιος άνθρωπος με
τις αδυναμίες του και τους πειρασμούς του.
Ο “Γιατρός με το στανιό” είναι μια
ξεκαρδιστική κωμωδία, με απρόσμενες
καταστάσεις και πάρα πολύ γέλιο.

Συντελεστές
Σκηνοθεσία:
Γιώργος Ματαράγκας
Σκηνικά / Κοστούμια:
Παναγιώτης Μανίκας
Μουσική επιμέλεια:
Αποστόλης Σταύρου
Φωτισμοί:
Παναγιώτης Ψύχας
Φωτογραφίες:
Κώστας Δέλχας
Παίζουν:
Πέτρος Ξεκούκης
(Σγαναρέλος)
Ρέα Τουτουνζή
(Ευτυχία Φαναριώτη)
Χρήστος Ιντζέογλου
(Πέτρος Πέτρου)
Γιώτα Βερούχη
Γιώργος Ματαράγκας

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 8 € / ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: 5 €

ROCK ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Πέμπτη / 19 Σεπτεμβρίου / 20:30
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑNDRY LAGIOU

THE HARPS
H Andry Lagiou από το "The Voice" παρουσιάζει το δικό της
project THE HARPS (Mike Lepond / Symphony X / Ross The Boss)
(Matt Thompson / King Diamond) (Mike Exeter / Black Sabbath
/ Judas Priest / Dio_Producer), αυτή τη φορά με Έλληνες
μουσικούς του καλλιτεχνικού στερεώματος.
Classic rock ήχοι, Blues και Metal από τον πρώτο δίσκο LOVE
STRIKES DOVES, κομμάτια έκπληξη από το καινούργιο άλμπουμ
SKIES και γνώστα covers.
Η Andry έχοντας ήδη επιτύχια με το προσωπικό άλμπουμ του
Mike Lepond Silent Assassins - Pawn and Prophecy που βγήκε
άλμπουμ της χρονιάς (inducted to Hall of Fame) κατάφερε να
μπει στα τοπ Μetal Charts.
Το Φεβρουάριο του 2019 ακούστηκε στο μεγαλύτερο πάγκοσμιο
μουσικό Show "The NAMM SHOW" στο Los Angeles, όπου
κατάφερε να πάρει χορηγίες από εταιρείες.
Η Blues Metal Queen θα ταρακουνήσει το stage με ξεχωριστές
μελωδίες και πολύ πάθος.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Παρασκευή/ 20 Σεπτεμβρίου / 20:30
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ

Ο σκύλος μου είναι έντεχνος
Ο Χρήστος Γεωργαλής, απόφοιτος της
δραματικής σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, έχοντας παράλληλα εκπαίδευση
στο τραγούδι και σε συνέχεια της παρουσίας του
στο θέατρο, στην τηλεόραση και σε μουσικές
σκηνές, έπειτα από την πολυσυζητημένη sold out
εμφάνισή του στη σκηνή του Σταυρού του Νότου
plus έρχεται στη σκηνή του Άλσους της Νέας
Σμύρνης για να μας παρουσιάσει ένα live που
δίνει μία άλλη διάσταση στο καλλιτεχνικό ρεύμα
που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική
μουσική σκηνή και ονομάζεται «έντεχνο».
Απενοχοποιώντας μια κρυφή ευχαρίστηση ενός
μεγάλου μέρους του κοινού και αφήνοντας στην
άκρη ορισμούς και ορολογίες ο καλλιτέχνης και
η μπάντα του προσεγγίζουν με έναν εντελώς
διαφορετικό τρόπο τραγούδια που έχουν
χαρακτηριστεί ως μη έντεχνα, αν τελικά υπάρχει
αυτός ο διαχωρισμός...

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Συντελεστές
Ενορχήστρωση/
Διασκευές/Πλήκτρα:
Αλέξανδρος Κούρος
Βιολί:
Μάριος Παπούλιας
Μπάσο:
Αντωνία Τσολάκη
Ντραμς:
Μανώλης Τόμπρος
Έγχορδα:
Γιώργος Ντινάκος
Επιμέλεια
προγράμματος:
Χρήστος Γεωργαλής

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Σάββατο/ 21 Σεπτεμβρίου / 20:30
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
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.

Συντελεστές
Τραγούδι:
Παντελής Θαλασσινός
Βιολί:
Σωτήρης Μαργώνης
Κανονάκι:
Δημητρακόπουλος Πάνος
Κιθάρα:
Λευτέρης Χαβουτσάς
Μπάσο:
Πέτρος Βαρθακούρης
Κρουστά:
Φίλιππος Λευκαδίτης
Ήχος:
Γιώργος Καρυώτης
Ευτύχης Γιαννακούρας

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 8 € / ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: 5 €

ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ

Kυριακή/ 22 Σεπτεμβρίου / 20:30
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΒΑΚΧΕΣ
Χοροθέατρο 'Ιχώρ'
Η πρώτη επαφή της Ρένας Καμπαλάδου με τις
ΒΑΚΧΕΣ ήταν πολλά χρόνια πριν, όταν
σπούδαζε χορό.
Ο αξέχαστος Αλέξης Μινωτής ανέβαζε τις
ΒΑΚΧΕΣ στο Eθνικό Θέατρο με Αγαύη την
Κατίνα Παξινού. Τότε χρειάστηκαν μια κοπέλα
να χορέψει το ελαφάκι σε ένα χορικό και
διάλεξαν εκείνη. Ηταν μέσα στο χορό όλης της
τραγωδίας και βίωσε όλες τις πρόβες. Ήταν για
εκείνη κάτι το φανταστικό η αποκάλυψη αυτής
της τραγωδίας. Θυμάται τις διορθώσεις που
έκανε η Κατίνα Παξινού με το δικό της
πληθωρικό τρόπο.
Αργότερα άρχισε να ψάχνει για τη μουσική που
θα της έδινε το ερέθισμα να χορογραφήσει
αυτό το μπαλέτο. Είχε την τύχη η μουσική να
είναι του φίλου της Χρήστου Λεοντή. Η ίδια για
τη συγκεκριμένη παράσταση ελπίζει να πέτυχαν
τις προσδοκίες του.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Συντελεστές
Μουσική:
Χρήστος Λεοντής
Κοστούμια:
Κώστας Κλουβάτος
Χορογραφία:
Ρένα Καμπαλάδου

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Δευτέρα/ 23 Σεπτεμβρίου / 20:30
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ
Live
Ο μεγάλος Έλληνας δημιουργός και
ερμηνευτής Κώστας Χατζής, με ένα τρόπο
ξεχωριστό, με εκείνη την ιδιαίτερη βραχνάδα στη
φωνή του, βρίσκεται απέναντι στο κοινό και
επικοινωνεί με ένα μοναδικό τρόπο μαζί του.
Ο Κώστας Χατζής είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση
στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ήταν
ουσιαστικά ο πρώτος που τραγούδησε
μπαλάντες με κοινωνικό περιεχόμενο.

Συντελεστές
Τραγούδι / Ερμηνεία:
Κώστας Χατζής
Μαζί του τραγουδούν:
Μαρία Αλεξίου
Αντωνία Χατζίδη
Διεύθυνση Ορχήστρας:
Γιώργος Παγιάτης

Από το «Απ' τ' αεροπλάνο», «Σπουδαίοι
άνθρωποι, αλλά...», «Ο Στρατής», μέχρι το
«Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει», «Δε βαριέσαι
αδερφέ», «Κι ύστερα», «Η αγάπη όλα τα
υπομένει» και τόσα άλλα!
Ο καλλιτέχνης παρουσιάζει ένα μουσικό ταξίδι,
μέσα από τη λυρικότητα και την ευαισθησία
των στίχων και της μουσικής των τραγουδιών,
που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 8 € / ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: 5 €

ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

Τρίτη/ 24 Σεπτεμβρίου / 20:30
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΕΝΗ του Γιάννη Ρίτσου
Ο Δήμος Αβδελιώδης σκηνοθετεί για πρώτη
φορά Γιάννη Ρίτσο, με τη Βερόνικα Αργέντζη να
ερμηνεύει το ρόλο της Ελένης καθηλωτικά, στο
εμβληματικό αυτό έργο του μεγάλου ποιητή.
Η «Ελένη», ένας από τους πιο συγκλονιστικούς
γυναικείους μονολόγους, έκανε πρεμιέρα τον
Μάρτιο του 2017 στο θέατρο Αυλαία της
Θεσσαλονίκης και από τότε συνεχίζει το πολύ
επιτυχημένο ταξίδι της.

Συντελεστές
Δραματουργία /
Σκηνοθεσία:
Δήμος Αβδελιώδης
Ερμηνεία:
Βερόνικα Αργέντζη

Ο Γιάννης Ρίτσος, γράφοντας την «Ελένη»,
καταθέτει ένα επίκαιρο ποιητικό έργο εθνικής
αυτογνωσίας, αναζητώντας την ελευθερία και
τη λύτρωση απο τα δεσμά μιας κατεστημένης
σκέψης, ριζωμένης βαθιά στο παρελθόν,
που δεν μας επιτρέπει να δούμε και να ζούμε
το ιερό 'τώρα'. Επιλέγει να μιλήσει ποιητικά,
αλλά και ρεαλιστικά, για μια ριζική αλλαγή
πορείας του ανθρώπου και την αναζήτηση
μιας νέας συνειδητής ταυτότητας.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 8 € / ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: 5 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Τετάρτη/ 25 Σεπτεμβρίου / 20:30
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΝΙΟΣ
Τα μεγάλα μας τραγούδια
ΑΠΟ ΤΟ "ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ" ΜΕΧΡΙ ΤΗ
"ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ"
Μια ιστορική μουσική διαδρομή, μια αλυσίδα
διαχρονικών τραγουδιών, που φωτίζουν,
γίνονται γέφυρες και συνδέουν τις εποχές,
ήχοι ενός γενετικού κώδικα μιας μουσικής που
συνέχει τον ελληνισμό ανά τους αιώνες.
Ο νεοσμυρνιώτης μουσικός Πασχάλης Τόνιος
έκανε το ντεμπούτο του ως μουσικός δίπλα σε
μεγάλους Έλληνες δημιουργούς, όταν ο
Μάνος Χατζηδάκις τον παρότρυνε να
ασχοληθεί με τη σύνθεση.
Στο ρεπερτόριό του ως ερμηνευτή
περιλαμβάνεται το σύνολο σχεδόν της νεότερη
έντεχνης μουσική παράδοσης, καθώς έχει
ερμηνεύσει και έχει συνεργαστεί με πολλούς
σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες.

Συντελεστές
Τραγούδι:
Πασχάλης Τόνιος
Συμμετέχει:
Ναταλία Ρουτσολιά
Πιάνο:
Ανδρέας Βουδούρης
Μπουζούκι / Κλαρίνα /
Μαντολίνο:
Νίκος Κρέτσης
Κιθάρα:
Χρήστος Ζούμπος
Μπάσο:
Γιώργος Πολίτης
Ντραμς:
Χρήστος Πανόπουλος
Συμμετέχει:
Η μεικτή χορωδία 3ου και
13ου Δημοτικού Σχολείου
Νέας Σμύρνης
Διεύθυνση:
Αλεξάνδρα Μητσοπούλου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Παρασκευή / 27 Σεπτεμβρίου / 20:30
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ

ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
Ερμηνεύουν,

Mανώλης Λιδάκης
Πίτσα Παπαδοπούλου
Ο μεγάλος συνθέτης και δεξιοτέχνης του
μπουζουκιού, Xρήστος Νικολόπουλος, ο
πιο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής της
νεότερης γενιάς, Μανώλης Λιδάκης και η
εξαιρετική κυρία του λαϊκού μας
τραγουδιού, Πίτσα Παπαδοπούλου, μας
θυμίζουν μεγάλες επιτυχίες, που έμειναν
ανεξίτηλες στο χρόνο και σημάδεψαν
ολόκληρες εποχές.
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Μεγάλα τραγούδια του χθες και του
σήμερα, ζωντανεύουν μέσα από τις
συνθέσεις του Χρήστου Νικολόπουλου
και των προσωπικών επιτυχιών των δύο
μεγάλων ερμηνευτών, που μιλάνε
απευθείας στις καρδιές των ανθρώπων.

Ω ΡΑ : 2 0 : 3 0

Απολαύστε μία σπάνια συνάντηση τριών
μεγάλων καλλιτεχνών, μία αυθεντική
γιορτή του καλού ελληνικού τραγουδιού,
που θα μας μείνει αξέχαστη!

ΑΛΣΟΣ
ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

27/9

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 8 € / ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: 5 €

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σάββατο/ 28 Σεπτεμβρίου / 20:30
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Χοροί της Μακεδονίας παρέα
με Χάλκινα και Ζουρνάδες
Ο όμιλος ελληνικών χορών Ορφεύς
παρουσιάζει για 4η συνεχή χρονιά το
μουσικοχορευτικό πρόγραμμά του στο
Φεστιβάλ των Ιωνικών Γιορτών.
Παραδοσιακοί χοροί της Μακεδονίας με τη
μουσική συντροφιά χάλκινων και ζουρνάδων,
θα μας ταξιδέψουν στις περιοχές της
Μακεδονίας τιμώντας την ελληνική παράδοση.
Ο όμιλος δημιουργήθηκε το 1970 και στη
διάρκεια της σχεδόν 50ετούς πορείας του
έδωσε εκατοντάδες παραστάσεις στο
εσωτερικό και το εξωτερικό, στην ελληνική και
ξένη τηλεόραση, σε φεστιβάλ, συνέδρια,
εορταστικές εκδηλώσεις.
Σκοπός του είναι η διδασκαλία και η
παρουσίαση ελληνικών χορών και ενδυμασιών,
αλλά και εθίμων του τόπου μας, με στόχο τη
διατήρηση, καλλιέργεια και εξάπλωσή τους.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Συντελεστές
Χορευτές του Ομίλου
Ελληνικών Χορών Ορφεύς
Συντονιστές:
Κασσιανή Δικαιουλάκου
Τζώρτζης Δικαουλάκος

20

2-6

19

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
&ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Πιστοί στο ετήσιο φθινοπωρινό ραντεβού τους, οι
εθνικοτοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται
στη Νέα Σμύρνη παρουσιάζουν μια σειρά από
μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις που απευθύνονται όχι μόνο
στους συμπατριώτες τους, αλλά και σε όλους όσοι τιμούν και
αγαπούν την ελληνική παράδοση.
Κάθε σύλλογος ξεδιπλώνει τα δικά του ξεχωριστά τοπικά
χαρακτηριστικά, την κουλτούρα, τη σκέψη και την ιστορία του.
Ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραδοσιακά τραγούδια και
χορούς από κάθε περιοχή που έχει στόχο να ψυχαγωγήσει,
αλλά και να συμβάλλει στη διάδοση των ηθών και εθίμων του
κάθε τόπου.

Ημέρες Φθινοπώρου...
...Νύχτες Πολιτισμού

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

20:30

Μουσικοχορευτικό

ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΚΑΝΕΙ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ...
Η Ένωση Ηπειρωτών Νέας Σμύρνης Παλαιού Φαλήρου "Η Τιτάνη"
παρουσιάζει τραγούδια και χορούς
για την αγάπη, όπως αυτή υμνείται
στις περιοχές της Ηπείρου.
Σας περιμένουμε...
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΜΒΡΙΩΝ

20:30

Μουσικοθεατρικό

ΔΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο Σύλλογος Ιμβρίων συμμετέχει στο
Πολιτιστικό Φεστιβάλ των Ιωνικών
Γιορτών, παρουσιάζοντας θεατρικά
και μουσικά δρώμενα από το νησί
της Ίμβρου.
Ιδρύθηκε το 1945 από πρόσφυγες,
με στόχο τη διατήρηση ισχυρών
δεσμών μεταξύ των μελών του.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Μια διαφορετική παραδοσιακή βραδιά
της Ένωσης Κρητών Νέας Σμύρνης
στην οποία χορευτές και μουσικοί
συνεργάζονται για μια αξέχαστη
χορευτική εμπειρία.

20:30

Μουσικοχορευτικό

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

20:30

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΣΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Μουσικοθεατρικό

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Ο Συλλογος Ανεμωτισίων Λέσβου
παρουσιάζει μια μουσικοχορευτική
παράσταση, καθώς και ένα
ενδιαφέρον θεατρικό δρώμενο που
θα ταξιδέψει και θα συγκινήσει κάθε
θεατή.
Μια αναδρομή στο παρελθόν και το
μέλλον του τόπου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

20:30

ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ "Η ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

Μουσικοχορευτικό

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
Ένα μεγάλο αφιέρωμα ετοίμασε η
Ενωση Ποντίων, με αφορμή τη
συμπλήρωση 100 χρόνων από τη
Γενοκτονία των προγόνων τους.

Μουσικοί:
Γιάννης & Παύλος Φωτιάδης
Γιάννης & Παναγιώτης Καζαντίδης
Φώτης Κοζυράκης
Γιώργος Σαρσαρίδης

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επιμέλεια - Παρουσίαση:
Ράνια Χρυσοχοΐδου - Κανάκη

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
&ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Τιμώντας την ιστορική επέτειο,
συμμετέχουν σε αυτό όλες οι
πολιτιστικές ομάδες της Ένωσης.

Νea Smyrni Historic Run, Τρέχοντας στην Ιστορία
Το μεγαλύτερο δρομικό γεγονός μετά τον Αυθεντικό
Μαραθώνιο και τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας !
Για 5η συνεχή χρονιά, ο Πολιτιστικός και Αθλητικός
Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης διοργανώνει τον
Αγώνα Δρόμου Ιστορικής Μνήμης στις 6 Οκτωβρίου 2019.
Πρόθεση της Οργανωτικής Επιτροπής είναι να επιτύχει φέτος
ακόμη πιο μαζική συμμετοχή δρομέων, όχι μόνο από την πόλη
μας, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Η συμμετοχή φέτος
αναμένεται να ξεπεράσει τους 7.000 δρομείς, εξασφάλιζοντας
παράλληλα μια άρτια και απολύτως ασφαλή διοργάνωση.
Η αναμενόμενη προσέλευση την ημέρα του Αγώνα θα
ξεπεράσει τα 15.000 άτομα, αν συνυπολογιστούν στους
δρομείς οι επισκέπτες, οι εθελοντές και το προσωπικό της
διοργάνωσης, καθιστώντας τη Νέα Σμύρνη, σημείο αναφοράς
για όλη την Ελλάδα. Άλλωστε η τεράστια επιτυχία των
τεσσάρων προηγούμενων διοργανώσεων ήταν εκείνη που
συνέβαλε, ώστε να καθιερωθεί ο Αγώνας Ιστορικής Μνήμης
ως ένας ετήσιος αθλητικός και πολιτιστικός θεσμός που
ξεπερνά τα όρια της πόλης μας.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚH ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

w w w. c u l t u r e n s . o r g

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Τρέχοντας στην Ιστορία

5

Αγώνας
Ιστορικής
ος Μ ν ή μ η ς

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019
www.neasmirnihistoricrun.gr

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Τρέχοντας στην Ιστορία

5

Αγώνας
Ιστορικής
ος Μ ν ή μ η ς

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019

ΧΑΡΤΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Το Nea Smyrni Historic Run είναι πλέον μια μεγάλη γιορτή
αθλητισμού και πολιτισμού, καταδεικνύοντας ότι η ιστορική
κληρονομιά της Νέας Σμύρνης εξακολουθεί να αποτελεί
αφορμή να ενωθούν σε μια δυναμική συνεκτική αλυσίδα
μνήμης όλοι οι πολίτες της χώρας.
Ακόμη πιο πρωτοποριακές και πλούσιες θα είναι οι παροχές και
οι δράσεις του φετινού Αγώνα. Οι μοναδικά σχεδιασμένες
αγωνιστικές μπλούζες, που αναδείχθηκαν φέτος μετά από
διαγωνισμό στο Facebook από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, το βαρύτιμο μετάλλιο, η ηλεκτρονική χρονομέτρηση
και όλες οι επίσημες υποστηρικτικές παροχές, σηματοδοτούν
το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
• Τα εισιτήρια θα διατίθενται από τα ταμεία του Άλσους,
δύο (2) ημέρες πριν από κάθε παράσταση 9:00 - 14:00 και
18:00 - 22:00 καθημερινές και Σαββατοκύριακα.

• Κόστος εισιτηρίου : 8 ευρώ

• Για δημότες / κατοίκους: 5 ευρώ

Οι δημότες/κάτοικοι Νέας Σμύρνης υποχρεούνται να προσκομίσουν στα Ταμεία του Άλσους, πριν την
έναρξη της παράστασης, αστυνομική ταυτότητα, λογαριασμό ΔΕΚΟ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο
αποδεικνύει ότι είναι δημότες ή κάτοικοι Νέας Σμύρνης.
Σημειώνεται ότι:
1. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. Κάθε εισιτήριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την
ημερομηνία και για την εκδήλωση/παράσταση για την οποία αγοράστηκε. Το εισιτήριο δεν ανταλλάσσεται με άλλο
για άλλη ημερομηνία ή για άλλη παράσταση και δεν εξαργυρώνεται σε περίπτωση μη προσέλευσης. 2. Σε
περίπτωση μη πραγματοποίησης της παράστασης λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή ανωτέρας βίας θα
υπάρξει ανακοίνωση για την επανάληψή της στον ίδιο χώρο με τα ίδια εισιτήρια. Εάν η παράσταση ματαιωθεί
οριστικά, θα επιστραφεί το αντίτιμο των εισιτηρίων και ο κάτοχος θα ενημερώνεται με σχετική ανακοίνωση στο
site του Πολιτιστικού Οργανισμού www.culturens.org. 3. Σε περίπτωση ματαίωσης παράστασης, για την
επιστροφή του αντιτίμου ο κάτοχος θα ενημερώνεται με σχετική ανακοίνωση στο site του Πολιτιστικού
Οργανισμού www. culturens.org. 4. Στις παιδικές παραστάσεις εισιτήριο εκδίδεται για τους γονείς και για τα παιδιά
όλων των ηλικιών.

Ωρα έναρξης παραστάσεων:
Από 2/9 έως 15/9 στις 21:00. Από 16/9 στις 20:30.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

INFO: 213 2025922 & 924, 210 9310408, Fax: 210 9310408,
e-mail: politistikosorg@yahoo.gr

Μπορείτε να παρκάρετε με 1€ την ώρα προσκομίζοντας στο γκαράζ το εισιτήριο ή την κάρτα
εισόδου της συγκεκριμένης παράστασης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ.
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/culturens/

Ελευθερίου Βενιζέλου 16 , 17121, Νέα Σμύρνη
Τ: 213 2025.922 & 924, F: 210 9310.408
e-mail: politistikosorg@yahoo.gr

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

