
2020 - 2021

Συναυλίες, θέατρο, χορός, γεύσεις, παιχνίδια, εκθέσεις ζωγραφικής και άλλα...

Ανακαλύψτε μια μαγική πόλη στο ct.gr
Εδώ, κάθε μέρα είναι γιορτή!



Η μεταμόρφωση του Κλειστού Ολυμπιακού Σταδίου στο Γαλάτσι σ’ ένα υπερσύγχρονο θέατρο, 
το Christmas Theater, έβαλε τις βάσεις για την δημιουργία ενός πολυχώρου πολιτισμού. Έτσι 
φέτος ο πολιτισμός δεν θα μείνει μέσα. Θα επεκταθεί και στον εξωτερικό χώρο των Ολυμπια-
κών Ακινήτων Γαλατσίου. Τα αρχικά του Christmas Theater μας έδωσαν την ιδέα της δημιουρ-
γίας μιας μεγαλύτερης ομπρέλας που θα περιέχει όλα τα πολιτιστικά project που φιλοξενούνται 
σ’ αυτές τις εγκαταστάσεις.

Ήδη σε αυτή την πόλη έχουμε ζήσει την γέννηση του Christmas Theater και έχουμε ταξιδέψει σε 
πάνω από 50 χώρες με συναυλίες, θέατρο και χορό. Έχουμε όμως ζήσει και την ιδιαίτερη γκαλερί 
City Art, που φιλοξενείται στο φουαγιέ του θεάτρου κάθε χειμώνα με εκθέσεις ζωγραφικής και 
άλλες εικαστικές δημιουργίες. Έχουμε ζήσει και το City Christmas Village, το Χριστουγεννιάτικο 
χωριό που μας καλωσορίζει κάθε χρόνο στον εξωτερικό χώρο του Christmas Theater, με γεύσεις 
και παιχνίδια.

Σε όλα τα παραπάνω μέσα σε δύο χρόνια έκαναν check in 350.000 θεατές και φιλοξε-
νήθηκαν πάνω από 1.000 καλλιτέχνες απ’ όλον τον κόσμο! Τώρα ήρθε η ώρα να σας 
γνωρίσουμε και το «αδερφάκι» τους που θα μας περιμένει κάθε Σεπτέμβρη στον εξωτερι-
κό χώρο του Christmas Theater...

Το City Garden Festival που θα μας περιμένει 
κάθε Σεπτέμβρη έξω από το Christmas Theater 
με μια δυνατή καλοκαιρινή σκηνή για live, μεγάλη 
οθόνη και τραπεζάκια!

C.T. ή αλλιώς City. Μια πόλη μαγική.
Μια πόλη γεμάτη πολιτισμό
και ψυχαγωγία.

Μια διαφορετική ιδέα πολιτισμού 
γεννήθηκε πριν δύο χρόνια και 
σιγά σιγά μεγαλώνει.

City
Μια πόλη μαγική!

2020 -2021 εδώ είναιτο ταξίδι

Μπείτε στο CT.gr και ακολουθήστε μας:
facebook: www.facebook.com/christmastheater
Instagram: www.instagram.com/christmastheater
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Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Δήμου ΓαλατσίουΣεπτέμβριος - Οκτώβριος 2020

City
by Christmas Theater

Garden
F E S T I V A L

.gr

Ο γύροςτου κόσμου
τραγούδια!με Ελληνικά

Καλλιτεχνική Διεύθυνση
Μιχάλης Κουμπιός

City
by Christmas Theater

Art
G A L L E R Y

City
by Christmas Theater

Village
F O O D + M O R E
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Μπουένος Άιρες, Νέα Υόρκη, Βομβάη, Τόκιο και Μπαρμπαριά. Τα ταξίδια δεν χρειάζονται πάντοτε 
μεταφορικά μέσα και βαλίτσες! Τον Σεπτέμβρη του 2020, το Christmas Theater… βγάζει τραπεζάκια 
έξω και μέρος του αύλειου χώρου του Κλειστού Ολυμπιακού Σταδίου Γαλατσίου, μεταμορφώνεται 
σε μία ανοιχτή μουσική σκηνή για να υποδεχτεί το City Garden Festival. Ένα φεστιβάλ που μας καλεί 
να κάνουμε το γύρο του κόσμου με ελληνικά τραγούδια. Καταξιωμένοι ερμηνευτές και δημιουργοί 
του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού μαζί με τη νεότερη γενιά συμμετέχουν σε μία σειρά συναυ-
λιών, που αντλούν τα θέματα και το υλικό τους από τα πιο ταξιδιάρικα ελληνικά τραγούδια. Κι από 
κοντά ορχήστρες, συγκροτήματα και κορυφαίοι σολίστες. Είναι στη φύση μας το ταξίδι και όσοι 
αγαπάμε το ελληνικό τραγούδι ξέρουμε να ταξιδεύουμε μαζί του. Ν’ αποδράσουμε και ν’ ανακαλύ-
ψουμε όσα χάσαμε στην πορεία ή όσα ποτέ δεν συναντήσαμε. 

Στο City Garden Festival του Christmas Theater συναυλιακά γεγονότα θα μας ταξιδέψουν με ελ-
ληνικά τραγούδια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Επίσης θα φιλοξενη-
θούν διακεκριμένα project όπου το ελληνικό τραγούδι και η ελληνική μουσική συνομιλούν με τις 
«Μουσικές του Κόσμου» 

Πολλά και διαφορετικά τα ταξίδια που ονειρευτήκαμε να κάνουμε μαζί σας. Ταξίδια σε άλλες πολι-
τείες. Ταξίδια μακρινά ως την Τζαμάικα. Θα ταξιδέψουμε με τον Βασίλη Τσιτσάνη στο Μόντε Κάρλο, 
στη Βαγδάτη αλλά και σε φίνο ακρογιάλι στην Παραγουάη της Λατινικής Αμερικής. Γιατί η φαντα-
σία έχει τη δύναμη να μάς παρασύρει. Όπως λέει κι ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου: «Όσες κι αν 
χτίζουν φυλακές κι αν ο κλοιός στενεύει ο νους μας είναι αληταριό που όλο θα δραπετεύει…»

«Για που το ‘βαλες καρδιά μου»

City
by Christmas Theater

Garden
F E S T I V A L

Ο γύρος
του κόσμου

τραγούδια!με Ελληνικά
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Στο City Garden Festival 
μένουμε ασφαλείς!

CITY GARDEN FESTIVAL by Christmas Theater:
Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, Λ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι, τηλ. 2117701700

H μουσική σκηνή City Garden Festival έχει ευρύχω-
ρα τραπέζια για συνολικά 480 άτομα και τηρούνται 
όλες οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους. Η αγορά 
των εισιτηρίων σας δίνει την δυνατότητα να καθίσετε 
με την παρέα σας αποκλειστικά σε δικό σας τραπέζι 
και όχι μαζί με άλλους.

Πριν και μετά από κάθε συναυλία γίνεται πιστοποιη-
μένη απολύμανση όλων των χώρων του City Garden 
Festival!

Όλο το προσωπικό μας ακολουθεί αυστηρούς κανόνες 
ασφαλείας (μάσκα και απολύμανση χεριών) σε κάθε 
συναλλαγή με το κοινό!

Στον χώρο υπάρχουν συνολικά 10 σταθμοί  απολύ-
μανσης χεριών με αντισηπτικό!

Ο χώρος των Ολυμπιακών Ακινήτων Γαλατσίου (στον 
εξωτερικό χώρο του Christmas Theater) διαθέτει δικό 
του Parking και είναι δωρεάν.

Η είσοδος και η έξοδος των θεατών γίνεται από 2 ση-
μεία για την αποφυγή του συνωστισμού.

Η μουσική σκηνή έχει πρόσβαση για άτομα ΑΜΕΑ.
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Μπορείτε να φτάσετε στον χώρο χρησιμοποιώντας μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο 
πιο απλός τρόπος είναι το λεωφορείο 608 Ζωγράφου – Ακαδημία - Γαλάτσι (από 
το κέντρο, π.χ. Ευαγγελισμός, Σύνταγμα, Πανεπιστημίου, Ομόνοια κλπ), το οποίο 
κάνει τέρμα ακριβώς έξω από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Εναλλακτικά, 
χρησιμοποιήστε το Μετρό (γραμμή 1) μέχρι τον σταθμό «Ανω Πατήσια» και από 
εκεί το λεωφορείο 444 (ΣΤΑΘΜΟΣ Α.ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΑΛΑΤΣΙ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗ), 
που κάνει στάση έξω από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. 

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 10€ έως 20€ ανάλογα την συναυλία και την ζώνη. Το 
εισιτήριο δεν περιλαμβάνει ποτό και η κατανάλωση στο τραπέζι δεν είναι υποχρε-
ωτική. Αν θέλετε να παραγγείλετε μπορείτε να επιλέξετε από μια ποικιλία κοκτέιλ, 
ποτών, μπύρας, κρασιών, αποσταγμάτων αλλά και αναψυκτικών και χυμών.

City
by Christmas Theater

Garden
F E S T I V A L

Πληροφορίες - εισριτήρια: 211 770 1700 Κ Α Ι
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Ο ΣΤΑΎΡΟΣ ΣΙΟΛΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΎΠΕΡΟΧΕΣ
ΕΎΤΎΧΙΑ ΜΗΤΡΙΤΣΑ, ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ, ΠΕΝΝΎ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ

«Ταξιδιώτες του παντός»

κ.α. Και φυσικά ταξιδιάρικα τραγούδια απ’ όλες 
τις εκφάνσεις του ελληνικού τραγουδιού. Από το 
«Στη Μαγεμένη Αραπιά» έως το «Στην αγορά 
του Αλ Χαλίλι».
Πως αλλιώς; Το λέει κι ο τίτλος της συναυλίας 
τους που τον χρωστάμε στον Δήμο Μούτση. 
«Ταξιδιώτες του παντός» που ανοίγουν και επί-
σημα την αυλαία του φεστιβάλ μας… 

Σταύρος Σιόλας: φωνή
Ευτυχία Μητρίτσα: φωνή
Ρένα Μόρφη: φωνή
Πέννυ Μπαλτατζή: φωνή 
Ευαγγελία Μαυρίδου: πιάνο 
Χρήστος Τζελεπόπουλος: κοντραμπάσο  
Ευγενία Πανταζόγλου: γκάιντα, κλαρίνο 
Γιώργος Παππάς: λαούτο, ούτι, μαντολίνο

L I N E  U PΟ τραγουδοποιός και τραγουδιστής Σταύρος 
Σιόλας είναι από τις πλέον σημαντικές παρου-
σίες της εποχής μας στο χώρο του ελληνικού 
τραγουδιού.
Έρχεται στο City Garden Festival μαζί με τρεις 
υπέροχες φωνές. Φωνές νοσταλγικές, ρομα-
ντικές, ευαίσθητες, μελαγχολικές, μαγικές. Την 
Ευτυχία Μητρίτσα, την Ρένα Μόρφη και την 
Πέννυ Μπαλτατζή. Στις αποσκευές τους, τα πιο 
γνωστά τους τραγούδια όπως τα: «Της Άρνης το 
νερό», «Διόδια», «Γεροπλάτανος, «Τα αφρικά-
νικα», «Όταν σου χορεύω», «Εξωτικό χαρμάνι» 

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

2020

Ο γύρος
του κόσμου

τραγούδια!με Ελληνικά

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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«Όλο το μπλε του χάρτη»

Από τη «Χάντρα θαλασσιά» και την «Αλεξάν-
δρεια» έως τον «Σταυρό του νότου» και το «Μία 
θάλασσα μικρή» κι από τον «Αποχαιρετισμό»έ-
ως το «Πατέρα Μεγάλωσα». 
Ο Γιάννης Κότσιρας, ταξιδευτής του κόσμου με 
πλήθος συνεργασιών, προσεγγίζει τις ρίζες με 
βαθύ σεβασμό, αλλά και με ματιά «προσωπική» 
που φέρνει το νέο. 

Μαζί του, η ερμηνεύτρια Δήμητρα Μπουλού-
ζου κι ένα ενόργανο σύνολο από μουσικούς με 
σπάνια βιρτουοζιτέ.

Γιάννης Κότσιρας: φωνή
Αλέξανδρος Λιβιτσάνος: πιάνο
Βαγγέλης Μαχαίρας: νυκτά έγχορδα
Κώστας Μιχαλός: κιθάρες
Δήμητρα Μπουλούζου: βιολί, φωνή

L I N E  U P

Το μπλε, το χρώμα του ουρανού, της θάλασ-
σας και του αέρα, μας φέρνει στο City Garden 
Festival ο Γιάννης Κότσιρας.

Το χρώμα που συμβολίζει τη γλυκύτητα και την 
καθαρή σκέψη. «Όλο το μπλε του χάρτη», με 
ταξιδιάρικα τραγούδια από την προσωπική του 
δισκογραφία αλλά και διασκευές αγαπημένων 
τραγουδιών απ› όλο το φάσμα του ελληνικού 
ρεπερτορίου, σε ένα πρόγραμμα ανοιχτών ορι-
ζόντων.

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

Ενορχηστρώσεις
Αλέξανδρος Λιβιτσάνος

2020

Ο γύρος
του κόσμου

τραγούδια!με Ελληνικά

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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Μάριος Ίβάν Παπούλιας: Βιολί
Ρήγας Βοργιάς: μπάσο, τρομπέτα 
Βιολέτα Ίκαρη: φωνή 
Αποστόλης Μπουρνιάς: κρουστά
Νίκος Ξύδης: κιθάρα, λαούτο 

L I N E  U P

Η Βιολέτα Ίκαρη από το νησί της Ικαρίας έβαλε πλώρη στο όνειρο της και αρμενίζει με την παλιο-
τρεχαντήρα της, τα τελευταία χρόνια, στις θάλασσες του ελληνικού τραγουδιού, κερδίζοντας επάξια 
μια θέση στην καρδιά μας. Το ταξίδι της στο τραγούδι ξεκίνησε από τον τόπο της, τα Ίκαριώτικα 
πανηγύρια και την παράδοση και συνεχίστηκε στα μουσικά στέκια και στις μουσικές σκηνές, για 
να φτάσει μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, το Καλλιμάρμαρο και το Ηρώδειο. Ήρθε από τη Γη της 
Επαγγελίας και… Ράγισε τον Κόσμο μας. 
Η ταλαντούχα νέα ερμηνεύτρια έχει ξεχωρίσει με την μοναδική και ιδιαίτερη χροιά της φωνής της, 
κερδίζοντας τις εντυπώσεις, αλλά και την αγάπη μας μέσα από τις σημαντικές συνεργασίες της- δι-
σκογραφικά αλλά και επί σκηνής- με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής: Ελένη Βιτάλη, Νίκος 
Ζιώγαλας, Γιάννης Μηλιώκας, Λίνα Νικολακοπούλου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακων-
σταντίνου, Διονύσης Σαββόπουλος, αλλά και νεότεροι δημιουργοί.
Η Βιολέτα Ίκαρη έρχεται στο City Garden Festival με τραγούδια από την πρώτη της δισκογραφική 
δουλειά, ολοκαίνουργια που ετοιμάζει αυτό το διάστημα αλλά και ταξιδιάρικα - θαλασσινά τρα-
γούδια που όλοι αγαπάμε.

Ταξιδιάρικα τραγούδια όπως τα: «Πάμε Νότια», 
«Φύσα αγέρι», «Θάλασσα πλατιά», «Καράβια 
αλήτες», «Σαπιοκάραβο», «Η τράτα» κ.ά. 
Ο Νίκος Ξύδης θα συνοδεύει τη Βιολέτα επί 
σκηνής ενορχηστρώνοντας τη νέα της μπάντα 
και γιορτάζοντας τη δισκογραφική συνεργα-
σία τους που ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό με 
τη «Φωτογραφία» τραγούδι – προπομπός ενός 
δίσκου στον οποίο ο τραγουδοποιός Νίκος Ξύ-
δης θα υπογράφει τα τραγούδια ως δημιουρ-
γός, ενορχηστρωτής και παραγωγός. Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΚΥΡΊΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

ΒΙΟΛΕΤΑ ΙΚΑΡΗ
«Bάζω πλώρη στ’ όνειρό μου»

Μουσική επιμέλεια
Νίκος Ξύδης

2020

Ο γύρος
του κόσμου

τραγούδια!με Ελληνικά

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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Ένας κόσμος που κυριαρχείται από μοτίβα 
φυγής, εξωτισμού και κοσμοπολιτισμού. Ένας 
κόσμος γεμάτος βιβλία και πρόσωπα, δρομο-
λόγια, λιμάνια και ημερομηνίες αναχωρήσεων.
Ο ποιητής έγραψε κάποτε σε επιστολή προς την 
ανιψιά του Ελγκα: «Πολλοί άνθρωποι προχω-
ρούν στη ζωή με τα δύο πόδια, άλλοι με τα τέσ-
σερα και άλλοι, πολύ λίγοι, με φτερά».
Ας χορέψουμε λοιπόν στο φτερό του Καρχα-
ρία! Ας κατακτήσουμε το αδύνατο. 
Λύνουμε τους κάβους και ξεκινάμε το ταξίδι 
μας με τα διαχρονικά τραγούδια του Νίκου 

Καββαδία σε καίριες μελωδίες των Θάνου Μι-
κρούτσικου αλλά και των Δημήτρη Ζερβουδά-
κη, Πάνου & Χάρη Κατσιμίχα , Μαρίζας Κώχ, 
Λάκη Παπαδόπουλου, Γιάννη Σπανού, κ.ά.
«Φάτα Μοργκάνα», «Σταυρός του Νότου», 
«Καραντί», «Ιδανικός κι ανάξιος εραστής», «Η 
μαϊμού», «Γράμμα σ’ έναν ποιητή», «Γκεβάρα», 
«Black and White» κ.ά.
Ο Μιχάλης Γελασάκης θα διαβάσει μικρά απο-
σπάσματα από το βιβλίο του «Νίκος Καββαδίας 
– Ο Αρμενιστής ποιητής.» ( Εκδόσεις Άγρα). Ο 
τίτλος της συναυλίας χρωστά στο τραγούδι του 
Κώστα Καλδάρα « Μ’ ένα καράβι ψεύτικο».

Ρίτα Αντωνοπούλου: φωνή
Κώστας Θωμαΐδης: φωνή
Τάσος Αθανασιάς: ακορντεόν 
Μανόλης Ανδρουλιδάκης: κιθάρα
Μιχάλης Ατσάλης:
κιθάρα, μπουζούκι, μαντολίνο

L I N E  U PΟ Νίκος Καββαδίας είναι ο ποιητής των «μα-
κρυσμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πό-
ντων». Το μελοποιημένο έργο του, μας έχει 
«ποτίσει» όπως η αλμύρα της θάλασσας. Αγα-
πήθηκε από ανθρώπους κάθε ηλικίας και συνε-
χίζει να συγκινεί και να αγαπιέται. 
Αυτό το έργο θα ερμηνεύσουν δυο σταθερές 
αξίες στο χώρο του Ελληνικού τραγουδιού. Δυο 
ερμηνευτές που έχουν διαχρονική σχέση με τα 
τραγούδια του Νίκου Καββαδία. 
Η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Κώστας Θωμαΐ-
δης μας καλούν σε μία κατάδυση στον κόσμο 
του αρμενιστή ποιητή. 

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

«Στου Καββαδία τ’ ανοιχτά»
ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΎΛΟΎ- ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΐΔΗΣ

Μουσική επιμέλεια - Ενορχηστρώσεις
Μανόλης Ανδρουλιδάκης

2020

Ο γύρος
του κόσμου

τραγούδια!με Ελληνικά

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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Μίκης Θεοδωράκης: Από τις «Μικρές Κυκλάδες»
έως την «Νήσο των Αζορών»

Τραγούδια που θα μας ταξιδέψουν και 
θα μας μαγέψουν γι’ άλλη μια φορά με 
τις φωνές δυο νέων ερμηνευτών που 
ξεχωρίζουν το τελευταίο διάστημα και 
πλέον απολαμβάνουν την αποδοχή 
του ευρύτερου κοινού. Την Σαββέρια 
Μαργιολά και τον Κώστα Τριανταφυλ-
λίδη.

Ιδρύθηκε πριν από 24 χρόνια από μουσικούς 
– συνεργάτες του Μίκη Θεοδωράκη, γνώστες 
του έργου του. Σήμερα απαρτίζεται από κα-
ταξιωμένους μουσικούς και συνεργάζεται με 
τραγουδιστές αναγνωρισμένης καλλιτεχνικής 
αξίας.

Καλλιτεχνική διεύθυνση Λαϊκής Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης»: Μαργαρίτα Θεοδωράκη
Μουσική επιμέλεια: Θανάσης Βασιλάς

www.mikistheodorakisorchestra.gr

Λαϊκή Ορχήστρα
«Μίκης Θεοδωράκης»

Σαββέρια Μαριολά: φωνή
Κώστας Τριανταφυλλίδης: φωνή
Θανάσης Βασιλάς: μπουζούκι
Δημήτρης Ανδρεάδης: πιάνο
Στέφανος Θεοδωράκης - Παπαγγελίδης: κρουστά
Θεόδωρος Κουέλης: μπάσο 
Γιάννης Ματσούκας: β’ μπουζούκι
Παντελής Ντζιάλας: κιθάρα
Νίκος Σκομόπουλος: ντραμς
Ξενοφών Συμβουλίδης: πνευστά, μπαγλαμά   

L I N E  U P

Η λαϊκή ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης έρχεται 
στο City Garden Festival για μια συναυλία με τα 
ταξιδιάρικα τραγούδια του μεγάλου μας συνθέ-
τη. Τραγούδια όπως τα: «Η Μάγια», «Η Μαργα-
ρίτα η Μαργαρώ», «Βάρκα στο γιαλό», «Μέσα 
στις θαλασσινές σπηλιές», «Στην ανατολή», 
«Του μικρού βοριά», «Η μπαλάντα του Αντρί-
κου», «Χρυσοπράσινο φύλλο», «Η νήσος των 
Αζορών», «Απαγωγή», «Πάμε μια βόλτα στα 
Χανιά», «Αλάτι», «Μαρίνα», «Ο κήπος έμπαινε 
στη θάλασσα», «Μέσα στα μαύρα σου μαλλιά», 
«Βράχο, βράχο», «Ανάμεσα Σύρο» και «Τζια», 
«Αϊβαλί» κ.ά. 

Πληροφορίες στο 211 770 1700

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α ct.gr

Εισιτήρια από 10€
ΤΡΊΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

ΣΑΒΒΕΡΙΑ ΜΑΡΓΙΟΛΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΙΔΗΣ

2020

ΛΑΪΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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«Μαύρα μου χελιδόνια από την Αραπιά»

Το μουσικό σχήμα Ήπειρος, που αποτελείται από τους Γιώργο Κωτσίνη στο κλαρίνο, Κώστα Κίκιλη 
στο βιολί και Νίκο Αγγελόπουλο στο λαούτο, συμπράττει με τον Θωμά Κωσταντίνου και τον ζωντανό 
θρύλο Πετρολούκα Χαλκιά.

Ο Πετρολούκας Χαλκιάς, δικαιωματικά ανήκει στους μουσικούς «σύμβολα» του πολιτισμού μας. Ο 
ήχος του κλαρίνου του έρχεται από το παρελθόν και κατευθύνεται στο μέλλον. Η δεξιοτεχνία του μο-
ναδική. Η αυτοσχεδιαστική του προσέγγιση τον κάνει να υπερβαίνει την προσωπική του κληρονομιά 
και να συνδιαλέγεται με τις παγκόσμιες παραδόσεις. Όσο για τον Θωμά Κωνσταντίνου, είναι ένας 

Νικόλας Αγγελόπουλος: λαούτο
Κώστας Κίκιλης: βιολί
Θωμάς Κωνσταντίνου: ούτι, λαούτο, τραγούδι
Γιώργος Κωτσίνης: κλαρίνο
Πετρολούκας Χαλκιάς: κλαρίνο

L I N E  U PΈνα ταξίδι στη μουσική της Ηπείρου, του αρ-
χαιότερου μουσικού είδους των Βαλκανίων και 
στις πιο αστικές εκφάνσεις του «Ιωάννινα», «Ζα-
γόρι», «Πρέβεζα», που θα μας οδηγήσει μέχρι 
την Πόλη κι από εκεί σε όλα Βαλκάνια και στις 
μουσικές ανταλλαγές της ευρύτερης περιοχής.
Μια φρέσκια, αλλά ταυτόχρονα βαθιά προ-
σέγγιση στο ηπειρώτικο μουσικό ιδίωμα, όπως 
καταγράφηκε στην δισκογραφία των αρχών 
του περασμένου αιώνα, και μία ιχνηλάτηση στις 
«συγγένειες» του με άλλα είδη μουσικής τόσο 
της Ανατολής όσο και της Δύσης.

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

ΜΟΎΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΠΕΤΡΟΛΟΎΚΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎ

κορυφαίος ηπειρώτης μουσικός, συνθέτης και 
τραγουδιστής της νεότερης γενιάς που με κάθε 
ευκαιρία ξεδιπλώνει το σπάνιο δεξιοτεχνικό του 
ταπεραμέντο. Βασικός τραγουδιστής σε αυτό 
το μουσικό ταξίδι είναι ο Θωμάς Κωσταντίνου 
κι όλοι οι άλλοι ακολουθούν σαν τους παλιούς 
«λαλητάδες».

Μουσική επιμέλεια
Γιώργος Κωτσίνης

2020

Μια βόλτα
στην Ελλάδα

Ήπειρος 

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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«Στης Μεσόγειος τα μέρη»

Γιώργος Νταλάρας: φωνή
Ασπασία Στρατηγού: φωνή
Μπάμπης Τσέρτος: φωνή
Απόστολος Βαγγελάκης: Πνευστά
Απόστολος Βαλαρούτσος: Kιθάρες
Δήμος Βουγιούκας: Aκορντεόν
Κυριάκος Γκουβέντας: Βιολί
Ανδρέας Κατσιγιάννης: Σαντούρι
Νίκος Μέρμηγκας: Mπουζούκι –Λάφτα
Ανδρέας Παπάς: Kρουστά
Φίλιππος Ρέτσιος: Πιάνο

L I N E  U P

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

Μια περιήγηση σε τόπους κι ανθρώπους της 
Μεσογείου, με οδηγό Ελληνικά τραγούδια, 
όπως: «Αγκριτζέντο», «Στην αγορά του Αλ Χα-
λίλι», « Ένα τραγούδι απ’ τ΄ Αλγέρι», «Αλεξάν-
δρεια», «Μεσόγειος», «Νείλος», «Τι ’ναι αυτό 
που μας ενώνει», «Όμορφο που’ σαι πέλαγο», 
«Το πηγάδι της γραφής», «Φεϊρούζ», «Κάϊρο», 
«Ήρθε ένας μάγος» κ.ά.
Μαζί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας ο Μπά-
μπης Τσέρτος, η Ασπασία Στρατηγού αλλά και 
ο Γιώργος Νταλάρας, συνεργάτης της ορχή-
στρας από τα αρχικά της βήματα και παραγω-
γός των πρώτων της δίσκων.

Η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας έλκει το όνομα 
και την καταγωγή της από τη διάσημη ελληνική 
ορχήστρα Εστουδιαντίνα, η οποία γεννήθηκε 
στη Σμύρνη κι έκανε το γύρο του κόσμου από 
το 1898 έως το 1921. Στα χνάρια της ιστορίας 
και των μουσικών της, δημιουργήθηκε το 1998, 
στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, η νέα Εστουδιαντί-
να. Ιδρυτής της Ορχήστρας και καλλιτεχνικός 
διευθυντής είναι, ο μουσικός και συνθέτης Αν-
δρέας Κατσιγιάννης. Από το 1999 και την πρώ-
τη εμφάνισή της στον Δήμο Νέας Ιωνίας Μα-
γνησίας έως σήμερα, η ορχήστρα έχει παίξει 
σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ ενώ διέτρεξε 
δεκάδες φορές την Ελλάδα απ’ άκρη σ’ άκρη, 
ερμηνεύοντας με το ιδιαίτερο χρώμα της, τους 
θησαυρούς της μουσικής μας παράδοσης αλλά 
και υψηλής αισθητικής σύγχρονες δημιουργίες.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ

Οι σολίστες της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας έρ-
χονται στο City Garden Festival για να μας ταξι-
δέψουν «Στης Μεσόγειος τα μέρη». Ένα μουσικό 
ταξίδι στη μεγάλη κλειστή θάλασσα, που βρέχει 
τρεις ηπείρους: Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Η 
συναυλία χρωστά τον τίτλο της στον Γιώργο 
Ζήκα και προέρχεται από το άλμπουμ «Καλώς 
τους» (1994).

Η βραδιά είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αγαπημένου φίλου, συνθέτη και στιχουργού Γιώργου Ζήκα.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΕΡΤΟΣ - ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΎ
ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Εστουδιαντίας Νέας Ιωνίας: Ανδρέας Κατσιγιάννης

2020

Ο γύρος
του κόσμου

τραγούδια!με Ελληνικά

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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«Απ’ τα Εξάρχεια ως το Πεκίνο»

Χρήστος Θηβαίος: φωνή, κιθάρες
Μάξιμος Δράκος: πιάνο
Καλλίστρατος Δρακόπουλος: τύμπανα

L I N E  U P

Ο Χρήστος Θηβαίος έρχεται στο City Garden 
Festival για να μας ταξιδέψει από την πιο εναλ-
λακτική γειτονιά της Αθήνας τα Εξάρχεια έως 
την πρωτεύουσα της Κίνας. Με ταξιδιάρικα 
τραγούδια από την προσωπική του δισκο-
γραφία αλλά και πολλά άλλα που άφησαν τα 
δικά τους ανεξίτηλα ίχνη. Τραγούδια των: Νικό-
λα Άσιμου, Παύλου Σιδηρόπουλου, Αρλέτας 
αλλά και Μάνου Λοΐζου , Λαυρέντη Μαχαιρί-
τσα κ.ά.

Μαζί του στο πιάνο ο Μάξιμος Δράκος και στα 
τύμπανα ο Καλλίστρατος Δρακόπουλος. 
Ο τίτλος της συναυλίας χρωστά στον Γιάννη 
Πανουτσόπουλο και τον Λαυρέντη Μαχαιρί-
τσα και προέρχεται από το άλμπουμ «Παράθυ-
ρα που κούρασε η θέα» (1995).

Ξεχωριστή θέση στη συναυλία αυτή τα ταξιδιά-
ρικα τραγούδια των Αδερφών Κατσιμίχα και 
τα νέα τραγούδια του Χάρη.
Ενδεικτικά κάποια τραγούδια από το πρόγραμ-
μα της συναυλίας: «Γοητευμένοι απ’ το βυθό», 
«Προσωπικές οπτασίες», «Ο Άμλετ της Σελή-
νης», «Το σιδερένιο νησί», «Σεβάχ ο Θαλασ-
σινός», «Δεν είμαι άλλος», «Τζαμάικα», «Ένας 
τούρκος στο Παρίσι» και πολλά άλλα…

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ

Η συναυλία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αγαπημένου μας φίλου, 
συνθέτη και ερμηνευτή, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. 

2020

Ο γύρος
του κόσμου

τραγούδια!με Ελληνικά

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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«Παίρνω ένα ποδήλατο
και φεύγω για τ’ αδύνατο»

Κώστας Μακεδόνας: φωνή, κιθάρα
Δημήτρης Μαργιολάς: μπουζούκι
Δήμος Πολυμέρης: ακορντεόν
Γιώτης Σαμαράς: κιθάρες

L I N E  U P

Από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα του σύγχρο-
νου ελληνικού τραγουδιού, ο Κώστας Μακε-
δόνας, παίρνει το ποδήλατο του κι έρχεται στο 
City Garden Festival.
Μας φέρνει  τραγούδια- ταξίδια  από την προ-
σωπική του δισκογραφία αλλά και ορισμένα 
από τα πιο εμβληματικά ταξιδιάρικα τραγούδια 
όλων των εποχών.  «Γιοκοχάμα», «Κόκκινα γυα-
λιά», «Μαργαριτάρια», «Πάρε με», «Το ποδήλα-
το», «Με την Ελλάδα καραβοκύρη», «Τζαμάικα» 
κ.ά.

Ο Κώστας Μακεδόνας στην πολύχρονη δια-
δρομή του ως ερμηνευτής, έχει αναμετρηθεί μ’ 
όλες σχεδόν τις  εκφάνσεις και τις πτυχές του 
ελληνικού τραγουδιού. Οι ερμηνείες του είναι 
αποστάγματα, απαλλαγμένα από κάθε περιττό, 
γι’ αυτό και  λάμπουν σαν μαργαριτάρια. Μαζί 
του τρεις μεγαλοφυείς μουσικοί, ένα τρίο με βα-
θιές ρίζες.

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

2020

Ο γύρος
του κόσμου

τραγούδια!με Ελληνικά

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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Απ’ το Σαλέντο στην Γερεβάν

Από το Σαλέντο λοιπόν ξεκινάει το ταξίδι μας 
και φτάνει έως στις όχθες του ποταμού Ραζντάν 
όπου είναι χτισμένη η πρωτεύουσα και η μεγα-
λύτερη πόλη της Αρμενίας η Γιερεβάν.

«Γέφυρες» και «δεσμοί» ανάμεσα στις μουσι-
κές της Δύσης και της Ανατολής. Ο εκρηκτικός 
ιταλικός νότος, τα αρμένικα ηχοχρώματα, οι 
αραβικοί ρυθμοί και κάπου εκεί ανάμεσα ανα-
βλύζουν τα ελληνικά τραγούδια στον απόηχο 
των κυμάτων του Αιγαίου πελάγους.

ENCARDIA
Μιχάλης Κονταξάκης: κιθάρα, φωνή 
Κώστας Κωνσταντάτος: φωνή,
μαντολίνο, βιολί, νταούλι
Ναταλία Κωτσάνη: τραγούδι, κρουστά
Βαγγέλης Παπαγεωργίου: ακορντεόν,
φυσαρμόνικα, τραγούδι
Δημήτρης Τσεκούρας: κοντραμπάσο, φωνή

Haig Yazdjian: ούτι, φωνή 
Βαγγέλης Καρίπης: κρουστά 
Γιώτης Κιουρτσόγλου: ηλεκτρικό μπάσο

L I N E  U P

Μία απρόσμενα ηλεκτρισμένη μουσική δια-
δρομή απ’ το Σαλέντο στην Γερεβάν. Το Σα-
λέντο είναι χερσόνησος στο νοτιοανατολικό 
τμήμα της Ιταλίας όπου διαμένει ελληνόφωνος 
πληθυσμός και ομιλεί την Κατωιταλική διάλεκτο 
ή Γραικανική. Η διάλεκτος ομιλείτε σε μία ομά-
δα μικρών πόλεων νότια του Λέτσε, με κέντρο 
την πόλη Καλημέρα. Εκεί οι ελληνόφωνοι δι-
ατηρούν την πλούσια πολιτισμική τους παρά-
δοση.

Στο ταξίδι αυτό οι encardia συμπράττουν με τον 
βιρτουόζο ουτίστα, συνθέτη και τραγουδιστή 
Haig Yazdjian, τον σολίστα του μπάσου Γιώτη 
Κιουρτσόγλου και το μελωδικό κρουστό Βαγ-
γέλη Καρίπη.

Οκτώ φωνές και δεκαέξι όργανα συμπράτ-
τουν στην πιο πολύχρωμη συναυλία του φε-
τινού Σεπτέμβρη. 

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΚΥΡΊΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

HAIG YAZDJIAN, ΓΙΩΤΗΣ ΚΙΟΎΡΤΣΟΓΛΟΎ, 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΙΠΗΣ

2020

Διάλογοι...

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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«Καλό ταξίδι μάτια μου»

Γιώτα Γρίβα: τραγούδι
Γιώργος Κωτσίνης: κλαρίνο
Θωμάς Κωνσταντίνου: ούτι, λαούτο, τραγούδι
Κώστας Μερετάκης: κρουστά
Γιάννης Πλαγιαννάκος: κοντραμπάσο

L I N E  U P

Από την Ελληνική μουσική παράδοση στις 
μουσικές παραδόσεις των Βαλκανίων και της 
Ανατολικής Μεσογείου.
Η Σαρακατσάνα Γιώτα Γρίβα είναι μια προικι-
σμένη ερμηνεύτρια της δημοτικής μας παρά-
δοσης με μια φωνή ευγενική, ζεστή και εκφρα-
στική. Ατόφια σε συναίσθημα και άμεση, είναι η 
κορυφαία τραγουδίστρια στο χώρο της ελληνι-
κής Ποπ-φόλκ ενώ κατέχει σήμερα τον τίτλο της 

Η Γιώτα Γρίβα μαζί με τους Γιώργο Κωτσίνη και 
Θωμά Κωνσταντίνου μας αποκαλύπτουν τρα-
γούδια και σκοπούς που «αν και τα χωρίζουν 
εκατοντάδες χιλιόμετρα συνδέονται με κάτι 
κοινό και μυστηριώδες» μέσα από τα κοινά 
μουσικά δίκτυα των Βαλκανίων και της Μεσο-
γείου.

«Ιέρειας» των ελληνικών πανηγυριών. 
Δυο βιρτουόζοι μουσικοί συναντιούνται μαζί 
της για ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο εναλλαγές.

Έτσι, το «Μας πήρε η μέρα και η αυγή» και το 
‘‘Σαρακατσάνικο φλουρί’’ συνυπάρχουν μ’ ένα 
ζεϊμπέκικο από την Πέργαμο ενώ ένας μερα-
κλίδικος σκοπός της Ρούμελης συνομιλεί μ’ ένα 
ορχηστρικό semai από την Αραπιά…

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

ΓΙΩΤΑ ΓΡΙΒΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΙΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎ

2020

Διάλογοι...
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L I N E  U PΜαζί του οι Mottet. Ένα μουσικό σχήμα με 
ακουστικό κατά βάση ήχο που αποτελείται 
από τους Σωτήρη Καστάνη– κιθάρα, Δημήτρη 
Κουζή-βιολί και Γιώργο Σχοινά-ακορντεόν. Με 
αέρα κοσμοπολίτικο και κινηματογραφικό, το 
ρεπερτόριο τους καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από 
γνωστά κλασικά θέματα μέχρι μουσικές του 
κόσμου. Έχουν στο ενεργητικό τους έναν προ-
σωπικό δίσκο, με τίτλο «Σ’ όλον τον κόσμο», σε 
στίχους Δημήτρη Παπαχαραλάμπους, με βασι-
κή ερμηνεύτρια την Ξένια Γαργάλη. Πρόσφατα 
κυκλοφόρησε από την Panik records το νέο 
τους τραγούδι με τίτλο «Αμάξι του ‘53», σε στί-
χους του Νίκου Μωραϊτη.

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΤΡΊΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

ΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΎΣ

MOTTET & ΞΕΝΙΑ ΓΑΡΓΑΛΗ

Μετρ των διασκευών, καταφέρνει να αναμορ-
φώνει εκ βάθρων τα τραγούδια που επιλέγει, 
χωρίς όμως να κόβει δεσμούς με τις πρώτες 
εκτελέσεις. Ένα συναυλιακό ταξίδι για να νιώ-
σουμε όμορφα, να λικνιστούμε και να σιγοτρα-
γουδήσουμε.

Ο Δώρος Δημοσθένους αγαπά τα διαχρονι-
κά τραγούδια, τα οποία ερμηνεύει με τον δικό 
του «δωρικό» τρόπο.
Σε αυτήν τη συναυλία επιλέγει τραγούδια για 
ονειρεμένους προορισμούς τους οποίους όλοι 
θα θέλαμε να είχαμε επισκεφτεί και μας υπό-
σχεται κέφι και νεανικό παλμό με ταξιδιάρι-
κους ρυθμούς: Cha-cha, Rumba, Samba, Salsa, 
Mabo, Swing, Foxtrot, Conga κ.ά.
Από το «Σε μαγικά νησιά» των Τάκη Μωράκη 
και Κώστα Κοφινιώτη έως το «Μια νύχτα στο 
Μαρόκο» των Σταμάτη Κραουνάκη και Λίνας 
Νικολακοπούλου.

Δώρος Δημοσθένους: φωνή
Ξένια Γαργάλη: φωνή
Σωτήρης Καστάνης: κιθάρα
Δημήτρης Κουζής: βιολί
Νεοκλής Νεοφυτίδης: πιάνο
Γιώργος Σχοινάς: ακορντεόν 

Σε τόπους μαγικούς

2020

Ενορχηστρώσεις
Νεοκλής Νεοφυτίδης

Ο γύρος
του κόσμου

τραγούδια!με Ελληνικά

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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«Μπουένος Άιρες, Νέα Υόρκη, Βομβάη, Τόκιο και Μπαρμπαριά»

ΠΑΝΤΕΛΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ & ΝΙΚΟ ΞΎΔΑΚΗ

ΕΎΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΎΤΣΙΚΑ

ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΎΛΟΣ

ήσουν πουλί», «Τα σμυρνέικα τραγούδια», «Γεια 
και χαρά σου Βενετιά», «Σεβάχ ο θαλασσινός», 
«Σφίγγα», «Νείλος», «Ένα τραγούδι απ΄ τ΄ Αλγέ-
ρι», «Αλεξάνδρεια», «Στο Λιβυκό» και όχι μόνο… 
Παρόν και το Κανονάκι του Διονύση Σαββό-
πουλου από την «Ρεζέρβα» του 1979. ‘‘Τούτος 
ο κανόνας με το κανονάκι…’’
Ο τίτλος της συναυλίας οφείλεται στον στίχο του 
Κώστα Βίρβου, ο οποίος όταν κάποτε ρωτήθη-
κε, ποιο άλλο έγχορδο όργανο του αρέσει εκτός 
από το μπουζούκι είπε: ‘‘Δεν είμαι Μικρασιάτης 
ούτε Θρακιώτης αλλά μου αρέσει το κανονάκι’’.
Ο μονόχορδος Κανών με τον κινητό καβαλά-
ρη του Σάμιου μαθηματικού και φιλόσοφου 
Πυθαγόρα, εξελίχθηκε στο πολύχορδο όργανο 
τρίγωνον ή επιγόνειον της Ελληνικής Αρχαιότη-
τας. Αργότερα, το συναντάμε με την ονομασία 
ψαλτήριο σε μικρογραφίες και τοιχογραφίες 
των Ορθόδοξων ναών σε όλη την επικράτεια 
της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πά-
ντοτε στα χέρια του βασιλιά Δαυίδ.
Στην μεσαιωνική Δύση διαδόθηκε με συγγενικές 
ονομασίες (psaltery, canon κ.α.) στις Αραβικές 
χώρες της Βόρειας Αφρικής, σε Μέση Ανατο-
λή και Τουρκία με το όνομα qanoun/kanun και 
μέσω της θαλασσοκράτειρας Ισπανίας έφτασε 

στη Νότια Αμερική με την ονομασία salterio.
Στην ελληνική μουσική παράδοση, το κανονά-
κι συνδέθηκε κυρίως με τους Έλληνες Μικράς 
Ασίας και Θράκης. Στο σύγχρονο ελληνικό 
τραγούδι, τον ήχο του καθιέρωσαν, το συ-
γκρότημα Δυνάμεις του Αιγαίου, ο Νίκος Ξυ-
δάκης, ο Παντελής Θαλασσινός και η Ευανθία 
Ρεμπούτσικα.

MΕ ΣΥΝΤΑΞΙΔΙΏΤΕΣ ΤΟΥΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΎΝΗΣ
 ΑΡΕΤΗ ΚΕΤΙΜΕ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΎ

Μια πρωτότυπη ταξιδιάρικη συναυλία, με πρω-
ταγωνιστή το κανονάκι και τον αριστοτέχνη σο-
λίστ του οργάνου, Πάνο Δημητρακόπουλο.
Επτά προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού 
(Παντελής Θαλασσινός, Νίκος Ξυδάκης, Ευαν-
θία Ρεμπούτσικα, Καλλιόπη Βέττα, Ζαχαρίας Κα-
ρούνης, Αρετή Κετιμέ, Κατερίνα Παπαδοπούλου) 
αναδεικνύουν την μαγεία και την αρμονία που 
προσφέρει το κανονάκι, σε μία μουσική διαδρο-
μή που διατρέχει όλες τις εκφάνσεις του ελληνι-
κού τραγουδιού. «Στο Σου-Μιτζού», «Στη Σέριφο 

AMOEBA TRIO
Πάνος Δημητρακόπουλος: κανονάκι
Θωμάς Κωνσταντίνου: ούτι
Δημήτρης Τσάκας: σαξόφωνο 

KANUN3
Πάνος Δημητρακόπουλος: κανονάκι
Στέφανος Δορμπαράκης: κανονάκι
Ίφιγένεια Ίωάννου: κανονάκι

ΚALKANTZA TRIO
Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος: κλαρίνο
Πάνος Δημητρακόπουλος: κανονάκι
Κώστας Μερετάκης: κρουστά 

ΜΑΖΊ ΤΟΥΣ ΟΊ ΜΟΥΣΊΚΟΊ:
Νίκος Μέρμηγκας: λάφτα, λαούτο, μπουζούκι 
Γιάννης Πλαγιαννάκος: κοντραμπάσο

Η συναυλία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του κορυφαίου δεξιοτέχνη στο κανονάκι Νίκου Στεφανίδη.

2020
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ΧΑΐΝΗΔΕΣ
«To μεγάλο ταξίδι»

L I N E  U P

Στο πρώτο άκουσμα, ο λόγος γίνεται εικόνα και 
επιβάλλεται επαναστατικά σε «θεατές» τεχνο-
κράτες. Τα τραγούδια των Χαΐνηδων αναβλύ-
ζουν τόλμη, είναι θαρραλέα, σε μία εποχή που 
η αλήθεια είναι στο περιθώριο. Μέσα στους 
στίχους ο ακροατής θα βρει την αλήθεια του 
και ίσως αυτή η αλήθεια να δίνει διάρκεια στο 
συγκρότημα, που συμπληρώνει 30 χρόνια πα-
ρουσίας.

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

Ανατολή πάλι πίσω στα Βαλκάνια. Ακολουθώ-
ντας μουσικά μονοπάτια, οι Χαΐνηδες τολμούν 
και δημιουργούν νέες μουσικές και λόγους, που 
παρουσιάζουν μεστά τον πληθωρικό πόθο της 
ζωής, την αίσθηση του ωραίου ή του χαμένου. 
Ο έρωτας και ο θάνατος, οι υπέρτατες δυνάμεις, 
αποτυπώνονται σε μέτρο και ορίζουν «...όλα 
όσα είδες και έχεις ποθήσει και όσα ποτέ δε δεις».

Οι Χαΐνηδες υπόσχονται μια μουσική παρά-
σταση όπου «πεινασμένα άγρια θηρία, παρά-
τολμοι ακροβάτες, σεληνιασμένοι προφήτες, 
ριψοκίνδυνοι ταξιδευτές, αλλόκοτοι μάγοι, 
αλογάρηδες τσιγγάνοι, θαλασσοδαρμένοι 
κουρσάροι και παιγνιδιάρηδες ληστές τε-
ντώνουν στα άκρα το λευκό πανί του χωρο-
χρόνου. Πάνω σ› αυτό χορεύει μια σκιά. Η 
σκιά της αρχέγονης φλόγας της ύπαρξης». Η 
μουσική ομάδα Χαΐνηδες αποτελεί ένα ανοιχτό 
σύνολο, που ανακαλύπτει μουσικούς δρόμους 
από την Κρήτη ως τη Μικρασία και από την 

Δημήτρης Αποστολάκης: λύρα, φωνή 
Δημήτρης Ζαχαριουδάκης: κιθάρα, φωνή
Τάκης Κανέλλος: ντράμς 
Σπυριδούλα Μπάκα: φωνή
Peter Jaques: κλαρίνο, τρομπέτα, νέι
Μιχάλης Νικόπουλος:
λαούτο, μαντολίνο, μπουζούκι
Γιάννης Νόνης: μπάσο

2020

Ο γύρος
του κόσμου

τραγούδια!με Ελληνικά
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«Έλα μικρό να φύγουμε»

Δημήτρης Μυστακίδης: κιθάρα, φωνή
Ελένη Τσαλιγοπούλου: φωνή
Ίφιγένεια Ίωάννου: φωνή
Σάκης Καρακώστας: βιολί
Κωστής Κωστάκης: κιθάρα-φωνή
Δημήτρης Παππάς: κιθάρα, φωνή
Δημήτρης Τσεκούρας: κοντραμπάσο

L I N E  U P

Αυτήν τη φορά μας υπόσχονται ένα ταξίδι με 
διάθεση ρέμβης που θα μας πάει σε ελληνικά 
νησιά, σε χαρέμια της ανατολής, στη μαγεμένη 
Αραπιά, στο Μαρόκο αλλά και στη Χονολου-
λού του Κώστα Μπέζου και στην Αμέρικα. Και 
καθώς η φαντασία έχει τη δύναμη να μας πα-
ρασύρει, ποιητική αδεία θα πάμε ως και στην 
Παραγουάη σε φίνο ακρογιάλι για να στήσου-
με τσαντίρι ζηλευτό... Γιατί ο καλλιτεχνικός νους 
φέρνει θάλασσες, ακόμα και σε μια περίκλειστη 
χώρα!

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

ΜΑΖΊ ΤΟΥ Η

ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΎΛΟΎ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΎΣΤΑΚΙΔΗΣ

Ο μάγος της λαϊκής κιθάρας Δημήτρης Μυ-
στακίδης έρχεται στο City Garden Festival με 
φουλ μπάντα για ν’ αποδώσει τα ταξιδιάρι-
κα τραγούδια του ρεμπέτικου. Με τεχνική που 
καθηλώνει και μέσα από μια βαθιά οπτική, ο 
Δημήτρης Μυστακίδης γίνεται ο φορέας προ-
κειμένου να αποκτήσουν ροή και νέο πρόσωπο, 
κομμάτια γιγάντων της ρεμπέτικης παράδοσης. 
Από τον Κώστα Σκαρβέλη έως τον Μάρκο 

Βαμβακάρη κι από τoν Παναγιώτη Τούντα 
έως τον Βασίλη Τσιτσάνη. Η σχέση και η αγά-
πη της Ελένης Τσαλιγοπούλου για το ρεμπέτι-
κο τραγούδι είναι διαχρονική. Μαθήτευσε στο 
είδος ,τη δεκαετία του ’80 στη Θεσσαλονίκη με 
μια παρέα τρομερών και παθιασμένων μουσι-
κών. Διαχρονική είναι και η σχέση της με τον 
Δημήτρη Μυστακίδη, καθώς έχουν συμπράξει 
πολλές φορές, σε πλείστα αφιερώματα.

2020

Ο γύρος
του κόσμου

τραγούδια!με Ελληνικά
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«Καράβι το φεγγάρι»

L I N E  U P

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ

και από τους μεγαλύτερους Έλληνες δημιουρ-
γούς. Ένα μεγάλο ταξίδι στο παρελθόν και στο 
σήμερα του ελληνικού τραγουδιού, με οδηγό 
την αδιαμφισβήτητα μοναδική σκηνική παρου-
σία του Δημήτρη Μπάση.

Ένα μουσικό ταξίδι που θα καλύψει όλες τις 
εκφάνσεις του ελληνικού τραγουδιού πλαισι-
ωμένο με εξαιρετικούς μουσικούς.

Ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους σημαντι-
κότερους τραγουδιστές της γενιάς του, έρχεται 
στο City Garden Festival με τις αποσκευές του 
γεμάτες ταξιδιάρικα τραγούδια. «Ψίθυροι καρ-
διάς», «Χαμοπούλια», «Ερωτικό» (Με μια πι-
ρόγα ), «Σπασμένο καράβι», «Ζεϊμπέκικο» (Μ’ 
αεροπλάνα και βαπόρια) κ. ά.
Θα ερμηνεύσει με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της 
φωνής του, νεότερα αλλά και κλασικά τραγού-
δια, από την προσωπική του δισκογραφία αλλά 

Δημήτρης Μπάσης: φωνή
Τάσος Αθανασιάς: ακορντεόν, πλήκτρα
Γιάννης Παπαζαχαριάκης: κιθάρα
Γιάννης Σινάνης: μπουζούκι

Ενορχηστρώσεις
Γιάννης Παπαζαχαριάκης

2020

Ο γύρος
του κόσμου

τραγούδια!με Ελληνικά
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«Πάμε γι’ άλλες πολιτείες»

Ελένη Βιτάλη: φωνή   
Δημήτρης Λάππας: κιθάρες,νυκτά έγχορδα
Νεοκλής Νεοφυτίδης: πιάνο 

L I N E  U P

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΚΥΡΊΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΠΠΑΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ ΝΕΟΦΎΤΙΔΗΣ 

ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ

Η Ελένη Βιτάλη είναι ένας ζωντανός θρύλος στο 
χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Μια ερμηνεύ-
τρια, με φωνή μεγάλης εμβέλειας αλλά και μια 
τραγουδοποιός, που γράφει και ερμηνεύει προ-
σωπικές εξομολογήσεις που απελευθερώνουν 
πλούσια συναισθήματα.
Η Ελένη Βιτάλη έρχεται στο City Garden Festival  
με δύο πολυσχιδείς μουσικούς. Τον Δημήτρη 
Λάππα και τον Νεοκλή Νεοφυτίδη.

2020

Ο γύρος
του κόσμου

τραγούδια!με Ελληνικά

Πρόκειται για μουσικούς  που το καλλιτεχνικό 
τους μέγεθος δεν περιγράφεται  με τους κοινούς 
όρους.

Κι οι τρείς μαζί, μας υπόσχονται ένα μεγάλο 
μουσικό ταξίδι μίλια μακριά από τα κλισέ και 
τις τρέχουσες  κατευθύνσεις. Και πως αλλιώς; 
Αφού και οι τρεις αντιλαμβάνονται το τραγούδι 
ως αποτέλεσμα μιας άκρως εκλεκτικής, ατμο-
σφαιρικής και σχεδόν μυστηριακής διεργασίας.

Πάμε γι’ άλλες πολιτείες λοιπόν… με τραγούδια 
όπως:  «Άιντε και φύγαμε», «Θαλασσογραφία», 
«Ακρογιαλιές δειλινά», «Καράβια αραγμένα» 
και πολλά άλλα σ’ ένα πρόγραμμα που φέρει 
την υπογραφή του Άγγελου Κουτσούκη. 

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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«Κρουαζιέρα θα σε πάω»

L I N E  U PΗ Μιρέλα έχει στις αποσκευές της πολύτιμες συ-
νεργασίες με τους: Γιάννη Ζουγανέλη, Χρήστο 
Θηβαίο, Γιάννη Κότσιρα, Λαυρέντη Μαχαιρί-
τσα, Θάνο Μικρούτσικο, Σάκη Μπουλά, Γιώργο 
Νταλάρα, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Μίλτο 
Πασχαλίδη, Νίκο Πορτοκάλογλου, Διονύση 
Σαββόπουλο, κ.ά. Η Μιρέλα Πάχου και ο Βαγ-
γέλης Γερμανός σε μια μουσική «Κρουαζιέρα 
για δύο» με πυξίδα τη χαρά.Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ - ΜΙΡΕΛΑ ΠΑΧΟΎ
Ο Βαγγέλης Γερμανός και τα τραγούδια του 
είναι εδώ και καιρό οι ιδανικοί σύντροφοι 
των αποδράσεων μας «κουρδίζοντας» την 
ανεμελιά και τους έρωτές μας. 

Η Μιρέλα Πάχου με την αστείρευτη ενέργεια, το 
φωτεινό χαμόγελο και φυσικά...το ακορντεόν 
της και ο αγαπημένος τροβαδούρος με τη βε-
λούδινη φωνή, Βαγγέλης Γερμανός, ενώνουν 
τη θετική τους ενέργεια και τις γνωστές τους 
επιτυχίες και μας καλούν να ταξιδέψουμε μαζί 
τους σε εξωτικούς μουσικούς προορισμούς. 
Μια βραδιά γεμάτη swing και latin, νησιώτικα 
και λαϊκά, κέφι και φαντασία! 

Βαγγέλης Γερμανός: κιθάρα, φωνή 
Μιρέλα Πάχου: ακορντεόν, φωνή
Δημήτρης Μουτάφης: μπάσο
Δημήτρης Σινογιάννης: ηλεκτρική κιθάρα

2020
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Αργύρης Μπακιρτζής: φωνή
Κώστας Βόμβολος: ακορντεόν
Μπάμπης Παπαδόπουλος: κιθάρα
Χάρης Παπαδόπουλος: μπουζούκι
Θοδωρής Ρέλλος: σαξόφωνο
Μιχάλης Σιγανίδης: κοντραμπάσο, φωνή
Κώστας Σιδέρης: μεσομπούζουκο, φωνή
Μαζί τους φίλοι, τραγουδιστές και μη.  

L I N E  U P

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές, το μακροβιότερο ελ-
ληνικό σχήμα, έρχεται στο City Garden Festival 
μετά από καιρό σε απαρτία, με διάθεση ταξιδιά-
ρικη.
Κι όπως συνηθίζουν, και αυτή η συναυλία τους, 
θα...χτιστεί «επί τόπου» με τη συμμετοχή του κοι-
νού. Κάθε βραδιά για τους Χειμερινούς Κολυμ-
βητές, είναι μία μουσική πρόταση, φτιαγμένη 
από δεξιοτέχνες μουσικούς, που συνδυάζουν 
παραδοσιακά και σύγχρονα στοιχεία και δημι-

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΤΡΊΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

2020

Ο γύρος
του κόσμου

τραγούδια!με Ελληνικά

ουργούν μία ευδιάθετη και ζεστή ατμόσφαιρα.
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές διανύουν την πορεία 
τους από το 1981, όταν εμφανίστηκαν με τον 
ομώνυμο δίσκο τους, αλλά και από το 1965 
όταν σχηματίστηκε ο αρχικός τους πυρήνας. Το 
ταξίδι τους στην ελληνική μουσική περιλαμβά-
νει έως σήμερα τους δίσκους «Χειμερινοί Κο-
λυμβητές», «Από το πάρκο στη Μυροβόλο», 
«Μ’ αγαπάς;» «Δακοκτόνοι», «Όχι λάθη, πάντα 
λάθη», «Η μαστοράντζα του Ερντεμπίλ», «Το πέ-
ρασμά σου» και «23 κόκκινα φώτα». Τραγούδια 

που σιγοτραγουδά το κοινό στις συναυλίες τους 
όπου κι αν έχουν εμφανισθεί από κάθε γωνιά 
της Ελλάδας μέχρι τη Μασσαλία και την Αδελα-
ΐδα της Αυστραλίας.

Έλα πουλί μου να πάμε στην Πέραμο
στην Αρζεντίνα να βρεθούμε

φωτιές να δουν τα πέλαγα
πω- πω χαρές τ’ αστέρια…

«Ο δρόμος»

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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«Έλα παπόρ - έλα παπόρ»

Κείμενα: Μιχάλης Κουμπιός

Ένα μοναδικό αφιέρωμα
στον «πατριάρχη της 
ποντιακής λύρας»
Γώγο Πετρίδη.

Μία μουσική διαδρομή,
με φωνή και με δοξάρι.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
ΑΦΗΓΗΤΗΣ

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΑΧΟΎΡΙΔΗΣ

Ο Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται στο City 
Garden Festival για ένα μοναδικό ρεσιτάλ που 
είναι ταυτόχρονα κι ένα αφιέρωμα στον «πατρι-
άρχη της ποντιακής λύρας» Γώγο Πετρίδη.

Ο Ματθαίος αναφέρει χαρακτηριστικά στη δι-
δακτορική του διατριβή: «Ο Γώγος Πετρίδης 
(1917-1984) ήταν ίσως ο σημαντικότερος λυ-
ράρης της ποντιακής μουσικής παράδοσης. 

Με την τεχνική παιξίματος της λύρας του, άλ-
λαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παίζεται και 
εκτελείται η ποντιακή παραδοσιακή μουσική. 
Ήταν πρωτοπόρος, αυτός που άνοιξε τον δρό-
μο ώστε η ποντιακή λύρα να περάσει από την 
παράδοση στην εξέλιξη, εκτελώντας ένα μου-
σικό ρεπερτόριο, που δεν ανήκε στην ποντιακή 
μουσική, εισάγοντας νέες τεχνικές παιξίματος, 
δανεισμένες από άλλα μουσικά όργανα. Με αυ-
τόν τον τρόπο, έδωσε ιδιαίτερη αξία στις απε-
ριόριστες μουσικές δυνατότητες της ποντιακής 
λύρας».

Ας ταξιδέψουμε λοιπόν στη 
γη του Πόντου. Μία μου-
σική διαδρομή, με φωνή 
και με δοξάρι, για να νιώ-
σουμε με τη συμβολή των 
ονειρικών αφηγήσεων του 
Ιωάννη Παπαζήση, τί θα πει 
μυσταγωγία, ελεγειακή γο-
ητεία, μαγνητικός λυρισμός 
και γνήσια ομορφιά.

Ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, μουσικός με ασυ-
ναγώνιστη δεξιοτεχνία, έχει τη δύναμη να 
μεταμορφώνει την ποντιακή λύρα, σ’ έναν 
παλλόμενο οργανισμό.
Πρώτος δάσκαλος, ο παππούς του, από τα 
9 του χρόνια. Σπούδασε μουσική στο Πανε-
πιστήμιο του Λονδίνου Goldsmiths, με μετα-
πτυχιακό στην Εθνομουσικολογία και διδα-
κτορικό στη Μουσική Πρακτική.
Το 2005 του απονεμήθηκε το πρώτο Βρα-
βείο του Ιδρύματος Τεχνών Βρετανίας, από 
τον Brian Eno, ως ο καλύτερος ερμηνευτής 
παραδοσιακού οργάνου στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο.

2020

Μια βόλτα
στην Ελλάδα

Πόντος
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«Για που το ‘βαλες…καρδιά μου»

L I N E  U PΤραγούδια -ταξίδια από τη δισκογραφία τους 
αλλά και ορισμένα από τα πιο εμβληματικά τα-
ξιδιάρικα τραγούδια όλων των εποχών. Κορυ-
φαίες στιγμές δημιουργίας που υπόσχονται μία 
συναυλία με πολύ συναίσθημα και αμεσότητα. 

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

ΟΡΦΕΑΣ ΠΕΡΙΔΗΣ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΎΛΙΔΑΚΗΣ Ορφέας Περίδης και Μανόλης Ανδρουλιδάκης 

ενώνουν το ταλέντο και την αγάπη τους για την 
κιθάρα κι έρχονται στο City Summer Festival 
για να μας επιβεβαιώσουν τη ρήση: «Τίποτα 
καλύτερο από μία κιθάρα εκτός ίσως από 
δύο».

Ορφέας Περίδης. Ένας από τους τραγουδο-
ποιούς που, εδώ και τρεις δεκαετίες, κρατούν 
σταθερά την τέχνη του τραγουδιού σε υψηλά 
επίπεδα.
Μανόλης Ανδρουλιδάκης. Συνθέτης κι ενορχη-
στρωτής ο οποίος συγκαταλέγεται στους κορυ-
φαίους Έλληνες μουσικούς.

Ορφέας Περίδης: κιθάρα, φωνή
Μανόλης Ανδρουλιδάκης: κιθάρα, φωνή 

2020
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«θα πάρω το βαρκάκι μου
ότι καιρό κι αν έχει…»

L I N E  U P

Σχοινούσα, Σύμη, Ικαριά, Κρήτη,
Αμοργό, Τσιρίγο.
Μαζί σου θαλασσάκι μου,
ένα πρωί θα φύγω.
Κι εμείς μαζί τους.

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΤΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΔΑΚΑΝΑΛΗ
ΝΕΦΕΛΗ ΦΑΣΟΎΛΗ

ΜΑΖΊ ΤΟΥ

από το Καραμπουρνού με τα σύνεργα του Νί-
κου Παπάζογλου για να συναντήσουμε τα δί-
δυμα φορτηγά του Άλκη Αλκαίου που θα μας 
πάνε στην Πέργαμο και στη Μπαστιά ενώ ένα 
ιπτάμενο δελφίνι θα μας πάει στον Πόρο και 
στη Σαντορίνη.

Ένα ταξίδι που θα μας βγάλει στη θάλασσα της 
Ιωνίας. Εκεί όπου το βιολί και το κλαρίνο σε μια 
«ιερή» συνεύρεση, θα μας μεθύσουν.
Και μέσα σ’ όλα αυτά, οι δοξαριές του Νίκου 
Βερύκοκου θα μας οδηγήσουν στη μέθεξη.
Σαν σε Ίκαριώτικο Πανηγύρι.

Μαζί τους θα... πατήσουμε τον ουρανό και θα 
βαδίσουμε σε ωκεανούς για να δούμε τη νεράι-
δα της αυγής του Σωκράτη Μάλαμα αλλά και 
για να χαϊδέψουμε άλμπατρος και να γευθούμε 
την αλμύρα της θάλασσας, σαν τους παλιούς 
τους ναυτικούς.
Σε αυτό το ταξίδι, θα ρίξουμε άγκυρα στο Κρη-
τικό πέλαγος. Κι ακόμη, θα περάσουμε ανοιχτά 

Θοδωρής Κοτονιάς:
καχόν, γιουκαλίλι, νέι, φωνή
Μαρίνα Δακανάλη: φωνή
Νεφέλη Φασουλή: φωνή
Νίκος Βερύκοκος: βιολί
Νίκος Γεωργουσάκης: κιθάρες, φωνή
Διονύσης Θεοδώσης:
κλαρίνο, καβάλ, φλογέρες
Κώστας Μαυριδάκης: μπάσο

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός Θοδωρής Κοτο-
νιάς, που έκλεψε με τα «Κλειδιά» του τις καρδιές 
μας, έρχεται στο City Garden Festival μαζί με 
δύο τραγουδίστριες με έντονη προσωπικότητα 
και σαγηνευτική σκηνική παρουσία. Την Μαρί-
να Δακανάλη και την Νεφέλη Φασουλή. Και οι 
τρεις μαζί, μάς καλούν σ’ ένα ταξίδι «στα πέρα 
μέρη», εκεί όπου η θάλασσα υπόσχεται «να μας 
πάρει μακριά».
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L I N E  U P

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

Η ξεχωριστή φωνή της Φωτεινής Βελεσιώτου 
δύσκολα περιγράφεται. Είναι μια στέρεα γέφυ-
ρα που ενώνει το χθες με το σήμερα.
Μια ερμηνεύτρια μοναδική που συγκινεί με την 
αμεσότητά της, είτε τραγουδά τραγούδια όπως 
τα ‘‘Καπετάν Αντρέα Ζέππο’’, ‘‘Ένα καράβι απ’ 
τον Περαία’’, ‘‘Μ’ αεροπλάνα και βαπόρια’’, 
‘‘Θα με δικάσει’’, είτε τραγούδια όπως οι “Μέ-
λισσες” τα “Διόδια” το ‘‘Μυστικό’’ και η ‘‘Στάχτη’’.
Ξεκινάμε λοιπόν, για να πάμε μακριά με οδηγό 
μας την Φωτεινή Βελεσιώτου, σ’ ένα μεγάλο τα-
ξίδι με αγαπημένα τραγούδια που έχουν χαρα-
χθεί στη μνήμη μας. 
Μαζί της ο νέος ταλαντούχος τραγουδιστής Βα-
σίλης Προδρόμου, τον οποίο γνωρίσαμε από 
την πολυετή θητεία του δίπλα στη Γλυκερία 
αλλά και από την ταινία «Ευτυχία» στην οποία 
ερμηνεύει δυο σπουδαία τραγούδια, το «Μου 
σπάσανε τον μπαγλαμά» και το «Ρίξτε στο γυαλί 
φαρμάκι».

Φωτεινή Βελεσιώτου: φωνή 
Βασίλης Προδρόμου: φωνή, κιθάρα
Θωμάς Κωστούλας: τύμπανα 
Διονύσης Μακρής: μπάσο
Νίκος Παπαναστασίου: πιάνο, ακορντεόν
Χρήστος Σκόνδρας: μπουζούκι, γκάιντα

«Ξεκινάμε, πάμε μακριά»
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΎ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΎ
ΜΑΖΊ ΤΗΣ Ο
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«Ο κόσμος ξημερώνει»

L I N E  U P

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΚΥΡΊΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΎ - HOMEBOUND

ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη με επανεκτελέσεις 
κυρίως «κρυμμένων» τραγουδιών του, αλλά 
και πιο γνωστών, με τη δική της «ανάγνωση». 
Το HomeBound , η μουσική πρόταση της Μαρί-
ας Παπαγεωργίου έρχεται ανανεωμένη στο City 
Garden Festival και υπόσχεται να μας ταξιδέψει 
σε μοναδικά μουσικά τοπία. 
Βήματα, ρυθμοί, δρόμοι, κινήσεις…Μια συ-
ναυλία στην οποία τα τραγούδια της Μαρίας 
Παπαγεωργίου συνυπάρχουν με κορυφαίες 
στιγμές του ελληνικού τραγουδιού κι όλα μαζί 
συνομιλούν με τις «Μουσικές του Κόσμου». 

Tο 2016 η Μαρία Παπαγεωργίου ίδρυσε το 
μουσικό σχήμα HomeBound, με το οποίο 
πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία, συναυλίες 
σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε σημαντικούς 
σταθμούς της Αθήνας (Κήπος Μεγάρου Μουσι-
κής, Μουσείο Γουλανδρή, Skrow Theater).
Έχει στο ενεργητικό της τέσσερις δίσκους σε 
πρωτογενείς συνθέσεις, έναν δίσκο με ανέκ-
δοτες ζωντανές ηχογραφήσεις τραγουδιών ο 
οποίος κυκλοφόρησε με αφορμή τις 80 και 
πλέον εμφανίσεις της στον Σταυρό του Νότου, 
αλλά και την πιο πρόσφατη “Αλληλογραφία”, 
μια δισκογραφική πρόταση που ήρθε από τον 

Μαρία Παπαγεωργίου: φωνή,
ακουστική κιθάρα, νταούλι, stonbox, τζουράς
Σοφία Ευκλείδου: τσέλο, loops 
Σταύρος Ρουμελιώτης:
ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, loops

2020

Διάλογοι...
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«Κατάρτι κι ατμός»

Βασίλης Λέκκας: φωνή
Τάσος Ζαφειρίου: κιθάρες
Σπήλιος Ζευκιλής: κιθάρες
Νίκος Σπάθας: κιθάρες

L I N E  U P

Ο Βασίλης Λέκκας έρχεται στο City Garden 
Festival έχοντας στις αποσκευές του αποκλει-
στικά και μόνο τραγούδια από τη δισκογραφία 
του, από τις πλέον ταξιδιάρικες.
Στα ταξιδιάρικα τραγούδια του Βασίλη Λέκκα 
μια γυναίκα απ’ την Περσία βρίσκει μες τη φα-
ντασία ένα κόκκινο σημάδι. Μια άλλη γυναίκα 
απ’ τη Σαγκάη θα ντυθεί άντρας για να πάει να 
δουλέψει στο Πεκίνο μα τελικά θα καταλήξει 
στον Ρήνο.
Σ’ αυτό τ’ ατέλειωτο ταξίδι θα βρεθούμε σε 
κάστρα ψηλά, στη αγορά των Χανίων αλλά κι 
εκεί που χτίζουν φωλιά αλλόκοτα πουλιά στου 
ήλιου τα σκαλιά.

Μαζί με τρεις εξαιρετικούς κιθαρίστες, ο Βασί-
λης Λέκκας, μας καλεί σ’ ένα μεθυστικό ταξίδι με 
το κρασί του έρωτα και του πάθους. Σαν αυτό 
που απολαμβάναμε στα παλιά σινεμά.
Με την Ελλάδα καραβοκύρη θα βρεθούμε στο 
Μαρόκο και στ’ Αλγέρι. Στο «πέρασμά» μας από 
την αφρικανική ήπειρο θ› αναζητήσουμε ένα 
μάγο που πετά, για να μας πει τα μελλούμενα. 
Κι αφού περιπλανηθούμε μαζί με τον Βασίλη 
Λέκκα σ› όλη την υδρόγειο, στο τέλος θα μας 
πει την ιστορία ενός νεαρού πρίγκιπα, της ανα-
τολής, απόγονου του Σεβάχ του θαλασσινού, 
που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. 
Ο Βασίλης Λέκκας με το δυναμικό λυρισμό της 
ερμηνείας του, την ειλικρίνεια και την επανα-
στατικότητα της έκφρασής του, την ιδιαίτερη 

σκηνική παρουσία του αλλά και τη θεατρική 
εμπειρία που φέρει, μας υπόσχεται μια μουσι-
κή εμπειρία, που θα μας καταστήσει κοινωνούς 
της έντασης και της συγκίνησης τραγουδιών, τα 
οποία εντάσσονται στη νεότερη μυθολογία του 
τόπου μας.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

2020

Ο γύρος
του κόσμου

τραγούδια!με Ελληνικά

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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«Ταξίδι για να σε βρω»
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ - ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ

ΕΛΕΎΘΕΡΙΑ ΠΑΤΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η

L I N E  U P

Λόνγκα συναντά τις καντάτες του Μεσαίωνα και 
της Αναγέννησης, οι Alcedo όπου και με όποιον 
παίξουν, το κάνουν για να μας θυμίζουν ότι οι 
μουσικές έχουν πατρίδα αλλά δεν έχουν σύνο-
ρα.

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία η Alcedo 
δηλαδή η Αλκυόνη, ήταν η όμορφη κόρη του 
βασιλιά Αίολου. Ο Δίας, τη μεταμόρφωσε σε 
χρωματιστό μικρόσωμο πουλί όταν έχασε τον 
αγαπημένο της. 
Στην παρέα έρχεται να προστεθεί η Ελευθερία 
Πάτση και όλοι μαζί γίνονται ‘‘Μια ομάδα’’…

Δημήτρης Κουφαλάκος: φαγκότο, φυσαρμόνικα
Κώστας Κωνσταντάτος: κρουστά, βιολί,
μαντολίνο, φωνή 
Μαρία Μιχαλάκα: φωνή, βιολί
Λεωνίδας Μπαλάφας: φωνή, μπαγλαμάς
Ανδριάνα Μπάμπαλη: φωνή, γιουκαλίλι
Μενέλαος Μωραΐτης: τούμπα 
Ελευθερία Πάτση: φωνή 
Γιάννης Ταυλάς: κιθάρες, τραγούδι
Στέφανος Χατζηαναγνώστου: Φλάουτο

O Λεωνίδας Μπαλάφας μαζί με την Ανδριάνα 
Μπάμπαλη έρχονται στο City Garden Festival 
για να μας παίξουν γνωστά τους τραγούδια και 
ν› ανοίξουν ένα διάλογο με τις «Μουσικές του 
Κόσμου». Πως θα το καταφέρουν αυτό; Ξεκι-
νώντας πρόβες με την Alcedo Folk Band.
Την Alcedo Folk Band με μουσικά χρώματα σαν 
τα φτερά της Αλκυόνης και διαδρομές από τον 
Μάρκο Βαμβακάρη μέχρι τον Γιόχαν Σεμπά-
στιαν Μπαχ. Με πτήσεις χαμηλές από τη Θρά-
κη μέχρι την Ιρλανδία και από το Ισραήλ μέχρι 
τα Βαλκάνια. Ακόμα κι εκεί που η Οθωμανική 

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΤΡΊΤΗ 6 0ΚΤΩΒΡΊΟΥ

2020

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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 «Ταξιδιάρικα
   πουλιά»

Θανάση Ζήκας: κιθάρα, τσαμπούνα, φωνή
Εύη Σεϊτανίδου: κιθάρα, beatbox, φωνή

L I N E  U P

Καντινέλια λένε στις Κυκλάδες, τα μικρά γε-
ράκια Falco eleonorae.
Το γοητευτικό όνομά τους αλλά και o ερωτικός 
χορός τους, όταν στριφογυρίζουν στον αέρα 
για να ζευγαρώσουν, έδωσε την έμπνευση 
στον Θανάση Ζήκα και στην Εύη Σεϊτανίδου, να 
ονομάσουν έτσι το μουσικό ντουέτο τους.
Τα πράγματα μπορεί να συμβαίνουν ξαφνικά, 
να εκρήγνυνται από τη μια στιγμή στην άλλη, 
όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κουβαλούν 
ιστορία πίσω τους. Αυτό συμβαίνει και με τα 
Kadinelia, τα οποία όπου κι αν παίζουν τα 
τελευταία χρόνια οι εμφανίσεις τους είναι 
sold out. Τα Kadinelia πρωτοσυναντήθηκαν το 
2013, σε μία γιορτή λαϊκής κιθάρας στη Θεσσα-

λονίκη. Συγκολλητική ουσία της καλλιτεχνικής 
τους ένωσης, τα κοινά τους ενδιαφέροντα και 
αποτέλεσμά της, μία πλούσια ανταλλαγή ιδεών 
και ήχων. 
Ο Θανάσης Ζήκας είναι μουσικός με σπουδές 
στο Τμήμα Λαϊκής Παραδοσιακής Μουσικής 
του ΤΕΙ Άρτας. Κατασκευάζει μουσικά όργανα, 
έχει αδυναμία στην τσαμπούνα, δέχτηκε επιρ-
ροές από τον πατέρα του- τον τραγουδοποιό 
Γιώργο Ζήκα- και γράφει μουσική. 
Η Εύη Σεϊτανίδου, γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στη Βέροια. Από πολύ μικρή, από τα έξι έως τα 
δεκάξι της, διδάχθηκε στο Ωδείο κλασική κι-
θάρα και συνέχισε με μαθήματα, θεωρητικών, 
χορωδίας και όχι μόνο, δεχόμενη πολύ σημα-
ντικά ερεθίσματα πάνω στην αισθητική και στη 

μουσική, ακούσματα που ενδεχομένως δεν θα 
τα έψαχνε από μόνη της. Παράλληλα σπούδα-
σε και ποντιακή λύρα. Την καλλιτεχνική φυσιο-
γνωμία της διαμόρφωσαν από τη μία πλευρά 
η κλασική αλλά και η ροκ μουσική και και την 
άλλη η παράδοση, πολύ έντονα βιωμένη μέσα 
στην ίδια της την οικογένεια. 
Στον δρόμο της παράδοσης αλλά με τον δικό 
τους προσωπικό βηματισμό, το κιθαριστικό 
ντουέτο Kadinelia, έρχεται στο City Garden 
Festival και μας υπόσχεται ένα μεγάλο μουσικό 
ταξίδι που ξεκινά από την Ελλάδα και ανοίγεται 
σε όλον τον κόσμο. 

 Ένα ταξίδι, στο οποίο τα διαχρονικά ακούσμα-
τα της χώρας μας, αποκτούν νέο χαρακτήρα 
μέσα από τις χαρισματικές κιθαριστικές μελωδί-
ες και το αρμονικό τραγούδι των δύο μουσικών.
Το φθινόπωρο του 2019 το ντουέτο μπήκε στο 
στούντιο. Με όχημα τις κιθάρες και το χρώμα 
της φωνής τους, προέκυψε ένα ταξίδι όπου το 
μοιρολόι εναλλάσσεται με το χιούμορ και η 
Ανατολή με τη Δύση, ένα ταξίδι στο οποίο θα 
είμαστε και εμείς συνεπιβάτες. 

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Γενική είσοδος 10€
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 0ΚΤΩΒΡΊΟΥ

2020
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64   -   Christmas Theater Christmas Theater -  65



«Εδώ είναι το ταξίδι»

Nίκος Πορτοκάλογλου: φωνή, κιθάρα
Στάθης Δρογώσης: φωνή, πλήκτρα
Αγάπη Διαγγελάκη: φωνή, μπαγλαμά,
γιουκαλίλι, μεταλόφωνο
Βύρων Τσουράπης: μπάσο, μαντολίνο,
φυσαρμόνικα, φωνή
Ηλίας Λαμπρόπουλος: βιολί, τρομπέτα,
κλαρίνο, γκάιντα, μπουζούκι, φωνή
Θανάσης Τσακιράκης: τύμπανα

L I N E  U P

Οι φθινοπωρινές μουσικές παραστάσεις συνε-
χίζονται για τον διαχρονικό και πάντα ανήσυχο 
Νίκο Πορτοκάλογλου, ο οποίος κάνει μια στάση 
στο CITY GARDEN FESTIVAL με όλα τα ταξιδιά-
ρικα τραγούδια του: «Ταξίδι», «Καλοκαιράκι», 
«Θάλασσά μου σκοτεινή», «Δίψα», «Κλείνω κι 
έρχομαι», «Πάνω από τα σύννεφα», «Δε μας 
συγχωρώ», «Τα καράβια μου καίω», «Τι λάθος 
κάνω», «Ό,τι δε σε σκοτώνει» κ.α.
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί με τον εξαιρετικό 
τραγουδοποιό Στάθη Δρογώση, την Αγάπη Δι-

αγγελάκη και τον Βύρωνα Τσουράπη, δημιουρ-
γούν μία μοναδική παρέα που θα μας ταξιδέψει 
σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη της μουσικής, 
με τραγούδια που τους διαμόρφωσαν, χωρίς 
φόβο αλλά με περίσσιο πάθος.
Το πρόγραμμα είναι ένα ταξίδι, μια αναδρομή 
σε όλη την πορεία του Νίκου Πορτοκάλογλου, 
από τους «Φατμέ» μέχρι σήμερα, με δυναμικές 
νέες διασκευές των κλασικών τραγουδιών του, 
με συνοδοιπόρους τους ταλαντούχους μουσι-
κούς και τραγουδιστές της ομάδας του.

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΠΕΜΠΤΗ 8 0ΚΤΩΒΡΊΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΎ

ΣΤΑΘΗΣ ΔΡΟΓΩΣΗΣ , ΑΓΑΠΗ ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗ 
ΒΎΡΩΝ ΤΣΟΎΡΑΠΗΣ

ΜΑΖΙ ΤΟΥ

2020

Ο γύρος
του κόσμου

τραγούδια!με Ελληνικά

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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«Από τον ήλιο της Ελλάδας στον ήλιο 
της Βραζιλίας»

Μίλτος Πασχαλίδης: φωνή 
Κατερίνα Πολέμη: φωνή, κιθάρα, κρουστά
Πέτρος Βαρθακούρης: κοντραμπάσο
Ericsson Lapa: κρουστά 
Πάρις Περυσινάκης: μαντολίνο
Γιώργος Τσιατσούλης: ακορντεόν 
Λευτέρης Χαβουτσάς: κιθάρα

L I N E  U PΜια απρόβλεπτη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
συνεργασία. Από τη μια η ηλιόλουστη Ελλάδα 
κι από την άλλη η ηλιόλουστη Βραζιλία.
 Ένας μουσικός διάλογος με πρωταγωνιστές 
πολυσχιδείς καλλιτέχνες.
Ο Μίλτος Πασχαλίδης συμπράττει για πρώτη 
φορά με τη βραβευμένη ελληνοβραζιλιάνα 
συνθέτη και τραγουδοποιό Κατερίνα Πολέμη 
και τους De sol à sol Band και μας υπόσχονται 
ένα ονειρεμένο ταξίδι. 
Τα πολυαγαπημένα τραγούδια του Μίλτου 
Πασχαλίδη θα συναντηθούν με τις μουσικές 
της Κατερίνας Πολέμη και θα μας ξεναγήσουν 
σ’ έναν πολυεπίπεδο μουσικό κόσμο, στον 
οποίο ελληνικοί και βραζιλιάνικοι ρυθμοί συ-
νυπάρχουν αρμονικά. 
Από τη μια ο Μίλτος Πασχαλίδης θα τραγου-
δά για ‘‘Βυθισμένες άγκυρες’’ κι από την άλλη 
η Κατερίνα Πολέμη θα απαντά ‘‘Manhã De 
Carnaval’’.

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 0ΚΤΩΒΡΊΟΥ

ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΕΜΗ

2020

Διάλογοι...

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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«Μες στου Αιγαίου τα νησιά»
Νίκος Οικονομίδης: βιολί – τραγούδι
Κυριακή Σπανού: τραγούδι
Παναγιώτης Βέργος: σαντούρι
 Γιώργος Γαβράς: λαούτο

L I N E  U P

Ο Νίκος Οικονομίδης, κορυφαίος δεξιοτέχνης 
του νησιώτικου βιολιού μαζί με την Κυριακή 
Σπανού στο τραγούδι, μάς ταξιδεύουν στο Αι-
γαίο αναδεικνύοντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες 
κάθε νησιού. Όλες αυτές τις μικρές λεπτομέρειες 
που κάνουν τη μουσική κάθε νησιού διαφορε-
τική. Έτσι, θα μας παρουσιάσουν αντιπροσω-
πευτικά δείγματα από το τοπικό ρεπερτόριο 

των νησιών, που έχουν καταγράψει μέσα από 
πολύχρονες επιτόπιες έρευνες ενώ δεν θα λεί-
ψουν κι όλα τ’ αγαπημένα τραγούδια του Νίκου 
Οικονομίδη. Τραγούδια όπως τα: Ώπα ώπα, 
Με το φίλο μου το Ρίζο, Γλέντι, Χαίρομαι να σε 
θωρώ, Γιάντα ,Αυτό το καλοκαίρι θα ρθω στην 
Αμοργό, Αντικέρι. Και μαζί με όλα αυτά φυσικά 
κι ο εμβληματικός του Ικαριώτικος.

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 0ΚΤΩΒΡΊΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ - ΚΎΡΙΑΚΗ ΣΠΑΝΟΎ

2020

Μια βόλτα
στην Ελλάδα

Αιγαίο

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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«Θα σε πάρω να φύγουμε»

Κώστας Μητρόπουλος: Kιθάρα 
Σωτήρης Πομόνης: Kιθάρα 
Γιώργος Ρούλος: Kοντραμπάσο
Ηλιάνα Τσαπατσάρη: Φωνή
Γιώργος Τσιατσούλης: Ακορντεόν
Σέργιος Χρυσοβιτσάνος: Βιολί

L I N E  U P

Την αυλαία του φεστιβάλ ρίχνουν οι Gadjo Dilo 
και ταυτόχρονα γιορτάζουν τα γενέθλιά τους 
μαζί μας. 
Πριν από 10 χρόνια έξι φίλοι με κοινή αγάπη 
για την Gypsy Jazz μουσική συναντήθηκαν. 
Έτσι δημιουργήθηκαν οι Gadjo Dilo, το συγκρό-
τημα που κατάφερε μέσα από τις διασκευές του, 
να συστήσει ουσιαστικά την Manouche μουσική 
στο ευρύ κοινό!
Η «Manouche De Grec» όπως την έκαναν γνω-
στή και στο εξωτερικό είναι ένα πάντρεμα της 
παγκόσμιας μουσικής παράδοσης της gypsy 
jazz και της «gypsy swing» με τα χρώματα της 
ελληνικής μουσικής. 

10 χρόνια αργότερα...
Μετά από δύο studio album με ξεχωριστές δι-
ασκευές που οι περισσότεροι κάπου έχουμε 
σιγοτραγουδήσει , αναρίθμητες εμφανίσεις σε 
Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και σημαντικές συ-
νεργασίες , οι Gadjo Dilo συνεχίζουν με το ίδιο 
πάθος.
Το γνωστό πάθος των Gadjo Dilo που παρα-
σύρει κάθε φορά το κοινό να χορέψει και να 
τραγουδήσει μαζί τους. Aυτοσχεδιάζουν, πειρα-
ματίζονται και με τραγούδια μιας άλλης εποχής 
μας μεταφέρουν μηνύματα σύγχρονα και ελπι-
δοφόρα!
10 Χρόνια Gadjo Dilo,10 Χρόνια Gypsy Swing !
Aπό την σκηνή του City Garden Festival αυτή 
την γιορτινή βραδιά θα περάσουν πολλοί επί-
σημοι καλεσμένοι. 

Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 10€
ΚΥΡΊΑΚΗ 11 0ΚΤΩΒΡΊΟΥ

2020

E Ι Σ Ι Τ Ή Ρ Ι Α
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Φέτος αλλάζουμε συνήθειες, μένουμε ασφαλείς και γιορτάζουμε με μια λαμπερή έξοδο τα Χρι-
στούγεννα... Το μεγαλύτερο θέατρο της Αθήνας είναι εδώ και ετοιμάζεται για τις πιο ασφαλείς 
και αστραφτερές γιορτές της ζωής σας!

Γιατί τις αξίζουμε!
Το Christmas Theater 2020-2021 θα υποδεχθεί με ασφάλεια τις μεγαλύτερες παραγωγές που θα 
έρθουν στην χώρα μας αυτή τη χρονιά. Γιατί και φέτος, το Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου 
θα μεταμορφωθεί σε ένα υπερσύγχρονο θέατρο με θεατρικά καθίσματα, αυλαία, υπερσύγχρο-
να μηχανήματα ήχου και εικόνας, τεράστιες οθόνες και την μοναδική πρωτοποριακή ιδέα των 
ειδικών καθισμάτων για παιδιά (τα kid boosters) που έχουν λατρέψει οι μικροί μας φίλοι. Γιατί 
και φέτος θα υπάρχουν εισιτήρια που οι τιμές τους αρχίζουν ακόμα και από 5 € σε πολλές πα-
ραστάσεις!

Το φετινό πρόγραμμα θα ανακοινώνεται σταδιακά.
Ήδη οι πρώτες προπωλήσεις άνοιξαν!
Κλείστε τα εισιτήριά σας για την πιο μαγική εμπειρία της χρονιάς!

...και αμέσως μετά ταξιδεύουμε με ασφάλεια
σε όλο τον κόσμο!

• Με μειωμένη χωρητικότητα μόλις στο 50% και 
θέσεις με μεγάλες αποστάσεις ασφαλείας!

 • Με ειδικό σύστημα εξαερισμού και θέρμανσης 
συνεχούς ανανέωσης αέρα που εξασφαλίζει 
άμεση ανανέωση κάθε 15 λεπτά!

 • Με λειτουργία 4 διαφορετικών εισόδων θεάτρου 
με επιδαπέδια σήμανση που εξασφαλίζει 
ασφάλεια στην είσοδο και έξοδο των θεατών!

• Με 4 κυλικεία και περισσότερες τουαλέτες με 
επιδαπέδια σήμανση ώστε να αποφεύγεται ο 
συνωστισμός!

• Με αυστηρή και πιστοποιημένη απολύμανση 
όλων των χώρων του θεάτρου πριν και μετά από 
κάθε παράσταση!

• Με όλο το προσωπικό μας να ακολουθεί 
αυστηρούς κανόνες ασφαλείας (μάσκα και 
απολύμανση χεριών) σε κάθε συναλλαγή με το 
κοινό!

• Με 20 σταθμούς απολύμανσης χεριών με 
αντισηπτικό σε όλο τον θέατρο!

CHRISTMAS THEATER
Kλειστό ολυμπιακό στάδιο Γαλατσίου
Βεΐκου 137, Γαλάτσι

Φέτος στο Christmas Theater 
μένουμε ασφαλείς και 
απολαμβάνουμε ταξίδια με θέατρο, 
χορό, συναυλίες!

ΕΊΔΊΚΟ ΚΑΡΕΚΛΑΚΊ
ΓΊΑ ΠΑΊΔΊΑ.
Το τοποθετείτε πάνω 
στο κάθισμα και δίνει τη 
δυνατότητα καλύτερης θέασης.
Ζητήστε το από τις ταξιθέτριες!

Π Ρ Ο Π Ω Λ Η Σ Η  Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Ω Ν :

christmastheater.gr

211 7701700

2020 - 2021
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Εδώ και δύο χρόνια το Christmas 
Theater υποδέχεται το Las 
Vegas Magic Festival, ένα show 
που παρουσιάζει κάθε χρόνο 
7 διάσημους βραβευμένους 
μάγους, με εντυπωσιακές 
παραστάσεις που γίνονται sold 
out. Ήρθε η ώρα για άλλη μια 
μοναδική εμπειρία. Το Las Vegas 
Magic Festival 3!

Εισιτήρια από 5€

Ίσχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια!
Πληροφορίες στο 211 770 1700

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2020

Από τα τέλη του 19ου αιώνα η τέχνη της μα-
γείας ως είδος διασκέδασης έγινε διάσημη σε 
όλο τον κόσμο. Ο Μοναδικός Χουντίνι και άλ-
λοι διάσημοι μάγοι της εποχής έβαλαν τις βά-
σεις για να δημιουργηθεί το είδος διασκέδασης 
που λέγεται Magic show. Ήταν τόσο δημοφιλές 
που κατάφερε αμέσως να εισχωρήσει στο μα-
γικό κόσμο του θεάματος, στο Broadway αλλά 

και στο Las Vegas. Το Magic Show διατήρησε τη 
δημοτικότητά του και στην εποχή της τηλεόρα-
σης, με μάγους όπως ο David Copperfield και 
ο David Blaine που κατάφεραν να εκσυγχρονί-
σουν τη μορφή της τέχνης. Και η ιστορία συνε-
χίζεται μέχρι και σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια 
το Las Vegas  συνεχίζει να προσελκύει τους κα-
λύτερους μάγους από όλο τον κόσμο.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΒΕΪΚΟΥ)

Καλωσήρθατε και φέτος στο Λας Βέγκας, 
την πρωτεύουσα των μάγων. Εδώ ταξιδεύ-
ουν οι καλύτεροι μάγοι και Illusionists από όλο 
τον κόσμο. Μερικοί από αυτούς έρχονται στην 
Αθήνα για να παρουσιάσουν νούμερα που 
ακροβατούν ανάμεσα στο ρεαλισμό και στην 
ψευδαίσθηση. Ανακαλύψτε τα όρια του μύ-
θου, της τέχνης, των ψευδαισθήσεων και 
της πραγματικότητας. Παρακολουθήστε απί-
στευτες στιγμές, που κόβουν την ανάσα. Μά-
γοι που «κλέβουν» το μυαλό και μιλούν στην 
ψυχή μας. Αιώρηση αντικειμένων, αντικείμενα 
που μεταμορφώνονται σε σκόνη μπροστά 
στα μάτια μας, άνθρωποι που πετάνε, μαγικοί 
καθρέφτες και άλλα πρωτότυπα και απίστευτα 
tricks κόντρα στους νόμους της φυσικής και της 
λογικής. 

Εφτά από τους καλύτερους σύγχρονους 
αλχημιστές της εποχής μας έρχονται στο 
Christmas Theater για να μας χαρίσουν μα-
γεία, χιούμορ αλλά και δυνατά συναισθήματα.

Και φέτος αφήστε τους καλύτερους μάγους του 
Λας Βέγκας να εξαφανίσουν την κακή διάθεση 
που κυκλοφορεί στην πόλη και να μας γεμίσουν 
γέλιο και θετική ενέργεια. Όπως έλεγε και ο Αϊν-
στάιν: «Υπάρχουν δύο μόνο τρόποι να ζήσεις τη 
ζωή σου. Ο ένας είναι σαν τίποτα να μην είναι 
θαύμα. Ο άλλος είναι σαν όλα να είναι ένα θαύ-
μα..»

christmastheater.gr

Ο κόσμος είναι γεμάτος από μαγικά πράγματα που περιμένουν 
υπομονετικά το πνεύμα μας να τα ανακαλύψει...

Ουίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς

ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΟΙ ΜΑΓΟΙ
ΤΟΎ ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ!

festival3
Magic

las vegas
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ΣΚΗΝΙΚΑ -ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ

Παραμυθένια είναι η αντιμετώπισή μας αλλά 
συγχρόνως ακριβής. Βασισμένη πάνω σε ότι 
έχει γραφτεί για τον ήρωα και τη ζωή του έτσι 
ώστε τα παιδιά να σχηματίσουν μια σαφή εικό-
να του Ηρακλή, του ήρωα των ηρώων, που με 
τους άθλους του έμεινε στην ιστορία ως ο πιο 
ονομαστός και αγαπητός ήρωας της ανθρωπό-
τητας. Μέσα απ’ αυτή την παράσταση τα παιδιά 
θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν:
• τη γέννηση του ήρωα
• τη ζωή του
• τους άθλους του
• την καθιέρωση των Ολυμπιακών αγώνων
• το θάνατό του
• και τέλος τη μετάβασή του στον Όλυμπο 
όπου θα απολαμβάνει όλες τις τιμές και θα 
ζήσει ανάμεσα στους δώδεκα θεούς ίσος με 
αυτούς.

Μια μεγάλη οικογενειακή παράσταση ετοιμάζεται φέτος στο μεγαλύτερο θέατρο της Αθήνας. Η 
αγαπημένη μικρών και μεγάλων Κάρμεν Ρουγγέρη, η Χριστίνα Κουλουμπή και οι συνεργάτες 
τους έρχονται στο Chtrismas Theater για να μας παρουσιάσουν την παράσταση «ΟΊ ΑΘΛΟΊ 
ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ». Η Κάρμεν Ρουγγέρη και η Χριστίνα Κουλουμπή με μια νέα σκηνοθετική ματιά, 
με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, ειδικά εφέ και βιντεοπροβολές, αξιοποιούν τις μεγάλες 
τεχνολογικές δυνατότητες του Chtrismas Theater  και παρουσιάζουν την ζωή και τους άθλους 
του Ηρακλή, σε μια σπουδαία παραγωγή για μικρούς και μεγάλους.

Τα μοναδικά σκηνικά - κοστούμια υπογράφει η 
Χριστίνα Κουλουμπή. Το κείμενο και τη σκηνο-
θεσία υπογράφει η Κάρμεν Ρουγγέρη, «η Κάρ-
μεν των παιδιών». Είναι μια αφορμή να ξανα-
θυμηθούμε τους ήρωες σε μια εποχή που τους 
έχουμε τόση πολλή ανάγκη.

Χορογραφίες: Πέτρος Γάλλιας
Μουσική - VideoArt: Αντώνης Δελαπόρτας
Στίχοι: Ανδρέας Κουλουμπής

Ίσχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια!
Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 5€

από 29 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2020
και καθημερινά για σχολεία

ΚΛΕΙΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΒΕΪΚΟΥ)

Η Κάρμεν Ρουγγέρη έρχεται στο 
Christmas Theater με το μοναδικό της 
ταλέντο να εμπνέει στα παιδιά κάθε 
ηλικίας την αγάπη για το θέατρο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2020 - 12:00 & 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020 - 15:00 & 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020 - 12:00 & 17:00
Καθημερινά παραστάσεις για σχολεία
από τις 30 Νοεμβρίου 2020, 
πληροφορίες: 2117701700

christmastheater.gr
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Ζήστε τον χορό στην βροχή με 11 συναρπαστικούς χορευτές
και διάσημα τραγούδια!

Dancing
in the Rain3

Χορεύω οπουδήποτε για να υπενθυμίζω στον εαυτό μου
ότι το σήμερα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της ζωής μου!

Πως είναι να χορεύεις στην 
βροχή; Πως είναι να χορεύεις 
οπουδήποτε; Θα το μάθουμε 
με την παράσταση που έχει 
μαγέψει όλο τον κόσμο και 
έρχεται και στην Αθήνα. 11 
άντρες χορευτές, αφήνουν τον 
κλασικό χορό, βγαίνουν στον 
δρόμο και πειραματίζονται σε 
χορογραφίες της νέας εποχής 
κάτω από την βροχή.

Ίσχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια!
Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 5€
4 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020

Η παράσταση που έγινε θεσμός. Μετά από 2 χρόνια και συνολικά 5.000 
θεατές ο χορός στην βροχή επιστρέφει στην Αθήνα.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΒΕΪΚΟΥ)

Διάσημα τραγούδια, κλασικές swing και rock 
‘n roll επιτυχίες, υπέροχη μουσική από κινη-
ματογραφικές ταινίες και άλλες μοναδικές 
σύγχρονες χορευτικές μουσικές γίνονται χορο-
γραφίες στην βροχή και όχι μόνο.
Το Dancing in The Rain με αφετηρία την Αγία 
Πετρούπολη μας ταξιδεύει σε όλες τις Ευρωπα-
ϊκές πρωτεύουσες, από το Λονδίνο, το Παρίσι 
και το Βερολίνο και το Άμστερνταμ μέχρι το 
Ταλίν, το Ελσίνκι και την Ρίγα για να μας πα-
ρασύρει με την απεριόριστη δύναμη του χορού. 
Ενέργεια και κίνηση, χιούμορ, ρομαντισμός 
και αγάπη και ένας ωκεανός συναισθημάτων 
που ξεπηδάει μέσα από τον χορό, την μουσική, 
το νερό και τις εντυπωσιακές βιντεοπροβολές.
Ζήστε την εμπειρία του σύγχρονου χορού με 
funky jazz, tap dance, break dance, rn’b αλλά 
και άλλα είδη σύγχρονου χορού που χαρίζουν 
έμπνευση και ξεσηκώνουν. Γιατί όπως αναφέ-
ρουν: «Όταν πέφτει η βροχή, απλά χαμογε-

λάστε και χορέψτε με αυτήν, γιατί αν μπο-
ρείτε να νιώθετε ευτυχισμένοι καθώς πέφτει 
πάνω σας η βροχή τότε σίγουρα μπορείτε να 
αισθάνεστε ευτυχισμένοι για πολλά περισσό-
τερα στη ζωή σας..»
Η νέα γενιά χορευτών είναι εδώ. Αφήνει για λίγο 
το μπαλέτο και δίνει ένα ρεσιτάλ ερμηνείας με 
συναίσθημα, ενθουσιασμό και με την μόνιμη 
διάθεση να μας αποδείξει ότι ο χορός ομορ-
φαίνει την ζωή όλων μας και μας κάνει κα-
λύτερους. Όπως λέει και το μότο της παράστα-
σης: «Χορεύω οπουδήποτε για να υπενθυμίζω 
στον εαυτό μου ότι το σήμερα  είναι η μεγαλύτε-
ρη γιορτή της ζωής μου..»

Και φέτος, χορέψτε στην βροχή! Χορέψτε με 
το Dancing in the rain. Γιατί «.. η ζωή δεν θέλει να 
περιμένεις μέχρι να τελειώσει η καταιγίδα. Η ζωή 
θέλει να χορεύεις στην βροχή.. Να απολαμβά-
νεις κάθε σταγόνα, κάθε βρεγμένη νότα..»

christmastheater.gr
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Το 2019 πάνω από 3.000 
άτομα χόρεψαν και 
πέρασαν υπέροχα μαζί 
τους στο μεγαλύτερο 
θέατρο της πόλης. Φέτος 
επιστρέφουν και έχουν στις 
αποσκευές τους ακόμα 
περισσότερες μεγάλες 
επιτυχίες του αγαπημένου 
συγκροτήματος. 

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ LIVE ΠΑΡΤΥ ΑΦΊΕΡΩΜΕΝΟ
ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΊΚΗ ΤΩΝ ABBA ΕΡΧΕΤΑΊ ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΟ WEST END ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

You can dance, you can jive,
having the time of your life...

Ίσχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια!
Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 5€
11 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020

Πως ξεκίνησαν όμως όλα; Η σαρωτική επιτυχία 
του μιούζικαλ ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ, στα τέλη των 90’ς, 
(αρχικά στο Λονδίνο και μετά σ’ ολόκληρο τον 
κόσμο), αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον και την 
αγάπη του κόσμου για τη μουσική των Abba. Ο 
θεατρικός παραγωγός  Stuart Littlewood, δημι-
ούργησε μια μουσική παράσταση, όσο το δυνα-
τόν πιο πιστή στην πραγματικότητα των Abba, με 
σπουδαίους ερμηνευτές, σε μια παραγωγή κορυ-
φαίου επιπέδου σε ήχο, φωτισμούς, εφέ και συ-
νεχείς εναλλαγές κοστουμιών! Ένα εντυπωσιακό 
πάρτυ ακριβώς όπως ταιριάζει στους Abba.
Το ABBA MANIA δημιουργήθηκε το 1999 και 
από τότε έχει ταξιδέψει σε θέατρα και αίθουσες 
συναυλιών σχεδόν σε όλο τον κόσμο.

Η κορυφαία παραγωγή Abbamania, που αναβιώνει με τον πιο πιστό τρόπο τη δύναμη και την 
ομορφιά της μουσικής των Abba, καθώς και την εκρηκτική σκηνική τους ενέργεια, παρουσιάζεται 
από το 1999 συνεχώς σε όλο τον κόσμο. Με πάνω από 3 εκατομμύρια θεατές σε πάνω από 30 
χώρες συνεχίζει τις περιοδείες και έρχεται ξανά στην Αθήνα για μια και μοναδική παράσταση στο 
Christmas Theater. Το καλύτερο πάρτυ με ζωντανή μουσική αφιερωμένο στους Abba θα είναι εδώ!

Χιλιάδες περιοδείες που έφεραν τη μουσική του 
σουηδικού Supergroup ξανά στα αυτιά  εκατομ-
μυρίων οπαδών του, σε παλιούς και νέους!  
Υπήρξε επίσης για χρόνια μια από τις πιο μεγά-
λες επιτυχίες στο West End του Λονδίνου!
Δύο ώρες γεμάτες μουσική, χορό και στίχους γε-
μάτους αγάπη. Δύο ώρες με την μαγεία ενός live 
που δεν θα ξεχάσετε ποτέ!
Ανάμεσα στα τραγούδια που θα θυμηθούμε και 
θα χορέψουμε είναι το «Dancing Queen», το 
«Waterloo», το «Mamma Mia», το «The Winner 
Takes It All», το «Super Trouper», το «Fernando», 
το «Take A Chance On Me» και πολλά άλλα που 
συνεχίζουν να μας κάνουν να χορεύουμε. Γιατί 
όπως λένε και οι Abba: “You can dance, you can 
jive, having the time of your life..”

ΚΛΕΙΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΒΕΪΚΟΥ)

christmastheater.gr
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Η ΛΙΜΝΗ
ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ

 SwanLake
ON ICE

 Swan ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ
St. Petersburg State Ice Ballet

Εισιτήρια από 5€

Ίσχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια!
Πληροφορίες στο 211 770 1700

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2020
ΚΛΕΙΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΒΕΪΚΟΥ)

christmastheater.gr ct.gr

Εισιτήρια από 5€

Ίσχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια!
Πληροφορίες στο 211 770 1700

18-22 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020
ΚΛΕΙΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΒΕΪΚΟΥ)

Αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι 
μαγικά. Γιατί για πρώτη φορά η 
τεράστια σκηνή του Christmas 
Theater μεταμορφώνεται σε μια 
παγοπίστα 250 τετραγωνικών 
μέτρων και υποδέχεται 
τους καλύτερους αθλητές 
καλλιτεχνικού πατινάζ της 
Ρωσίας που παρουσιάζουν την  
παραμυθένια παράσταση «Η 
Λίμνη των Κύκνων». 

Αυτά τα Χριστούγεννα το κλασικό μπαλέτο 
συναντά το καλλιτεχνικό πατινάζ!

christmastheater.gr
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Η Λίμνη των κύκνων, το αριστούργημα του 
Τσαϊκόφσκι, είναι πιθανότατα το πιο αγαπημένο 
μπαλέτο όλων των εποχών. Το αντάζ, το πα-τε-
ντε, η μεγάλη βαριασιόν της Οντέτ και ο χορός 
των μικρών κύκνων, αλλά και το σόλο του Μαύ-
ρου Κύκνου, απαιτούν από τους χορευτές τόσο 
υψηλή τεχνική που φτάνει στα ύψη της δεξιοτε-
χνίας.

Όταν όλα αυτά πρέπει να παρουσιαστούν 
πάνω σε μια τεράστια παγοπίστα, τότε γίνε-
ται απλά συναρπαστικό και κόβει την ανάσα! 
Παγκόσμιοι πρωταθλητές στο Καλλιτεχνικό πατι-
νάζ από την χώρα που έχει σπουδαία ιστορία σε 
αυτό το είδος, έρχονται στην Χριστουγεννιάτικη 
Αθήνα και γεμίζουν με λάμψη την σκηνή του με-
γαλύτερου θεάτρου της πόλης!

Το παραμύθι στο οποίο είναι βασισμένο το μπα-
λέτο αφηγείται τις αισθηματικές περιπέτειες ενός 
νέου πρίγκιπα και μιας όμορφης κοπέλας, την 
οποία ένας κακόβουλος μάγος μεταμορφώνει 
σε λευκό κύκνο. Η πριγκίπισσα Οντέτ και οι φί-
λες της περνούν τη ζωή τους παγιδευμένες στη 
μορφή του κύκνου από τότε που τις μάγεψε ο 
μάγος Ρόθμπαρτ. Τα μάγια μπορεί να λύσει μόνο 
ο έρωτας, ο οποίος έρχεται με την όψη του ωραί-

Ένα εντυπωσιακό μπαλέτο στον πάγο με 40 χορευτές - αθλητές,  όλοι 
διακεκριμένοι στο καλλιτεχνικό πατινάζ,  παρουσιάζουν «Το μπαλέτο των 

μπαλέτων» σε μια παράσταση για όλη την οικογένεια.

ου πρίγκιπα Ζίγκφριντ, που ορκίζεται να σώσει 
την Οντέτ. Ο μάγος αποπειράται να τον ξεγελά-
σει και να τον παντρέψει με την κόρη του Οντίλ, 
τον μαύρο κύκνο, που μοιάζει εκπληκτικά με την 
Οντέτ. Ο Ζίγκφριντ σύντομα αντιλαμβάνεται την 
παγίδα του μάγου, παίρνει στην αγκαλιά του την 
αγαπημένη του και πετούν μαζί για τον ουρανό.

Τα Μπαλέτα στον Πάγο της Αγίας Πετρούπολης 
(St. Petersburg State Ice Ballet)  ξεκίνησαν την 
καλλιτεχνική τους δραστηριότητα το 1967 και 
έγιναν παγκοσμίως γνωστά προτείνοντας στο 
κοινό μια νέα μορφή χορού, όπου το κλασικό 
μπαλέτο συνδυάζεται με το καλλιτεχνικό πατινάζ. 

Αυτά τα Χριστούγεννα ζήστε την μαγεία των 
γιορτών με κάτι διαφορετικό. Κάτι συναρπα-
στικό! Την Λίμνη των Κύκνων στον πάγο!
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Μια μεγάλη οικογενειακή Μια μεγάλη οικογενειακή 
θεατρική παραγωγή θεατρική παραγωγή 
επιτέλους και στην Αθήνα!επιτέλους και στην Αθήνα!

ΚΛΕΙΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΒΕΪΚΟΥ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Εισιτήρια από 5€

Ίσχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια! Πληροφορίες στο 211 770 1700

Μια μεγάλη θεατρική παραγωγή έρχεται ξανά στην Αθήνα!

Η πασίγνωστη ιστορία που αποτελεί φαινόμενο στις παιδικές τηλεοπτικές 
σειρές με εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο, τώρα σε μια μεγάλη 

Χριστουγεννιάτικη παράσταση με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια που 
δημιούργησε η Animaccord, η μεγάλη εταιρία παραγωγής της σειράς.

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουν τις απίθανες περιπέτειες της Μάσα, 
μιας μικρής εγκάρδιας αλλά άτακτης Ρωσίδας, 
και του καλύτερου φίλου της, ενός καλόκαρδου 
αρκούδου που δούλευε σε τσίρκο, και να δια-
σκεδάσουν με την ψυχή τους!
Ποιοι είναι, όμως, οι δύο αυτοί ήρωες; Η Μάσα 
είναι ένα ανήσυχο κοριτσάκι, που ζει στο δάσος 
με το γουρουνάκι της, το κατσικάκι της και τον 
σκύλο της. Είναι γεμάτη ενέργεια, ατελείωτη πε-
ριέργεια και θέλει να δοκιμάζει κάθε τι καινού-
ριο. Αυτό πολλές φορές, όμως, της προκαλεί 
μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι, επίσης, 
τρομερά φιλική και αντιμετωπίζει τους πάντες 
σαν να του ξέρει χρόνια. Μια μέρα το σκάει από 
το σπίτι των παππούδων της θέλοντας να γνω-
ρίσει τον κόσμο και να ζήσει νέες περιπέτειες. 
Στο δρόμο της, μέσα στο δάσος, πέφτει πάνω 
στο σπίτι ενός φιλήσυχου και καλοσυνάτου αρ-
κούδου του οποίου η ηρεμία ανατρέπεται μέσω 
αυτής της αναπάντεχης συνάντησης! Η μικρή 
Μάσα θα συναντήσει πολλούς κινδύνους κα-

Μετά τα 2 sold out των περασμένων Χριστουγέννων, η μεγάλη θεατρική παραγω-
γή «Η Μάσα και ο Αρκούδος» με τους ήρωες από τη γνωστή ρωσική σειρά κινου-
μένων σχεδίων, έρχεται ξανά στην Αθήνα, στο Christmas Theater, σε μια Χριστου-
γεννιάτικη παράσταση μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά, με εντυπωσιακά σκηνικά 
και κοστούμια αλλά και μαγικές βιντεοπροβολές.

θώς ένα δάσος κρύβει πάντοτε παγίδες αλλά 
και πολλές εκπλήξεις. Όμως με την βοήθεια του 
αγαπημένου της Αρκούδου θα γνωρίσει πολ-
λούς φίλους που θα τους αγαπήσει αληθινά! 
Και ενώ όλα αρχίζουν να κυλούν υπέροχα, φτά-
νουν τα Χριστούγεννα. Τι περιπέτειες θα ζήσουν 
οι αγαπημένοι μας ήρωες περιμένοντας τον Άη 
Βασίλη; 
Η ιστορία είναι βασισμένη σε ένα διάσημο Ρω-
σικό λαϊκό παραμύθι. Ωστόσο έγινε δημοφιλής 
τηλεοπτική σειρά μόλις τα τελευταία χρόνια. Η 
ρωσική τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων 
«Μάσα και Αρκούδος», που ξεκίνησε πριν από 
δέκα χρόνια έχει γίνει παγκόσμια επιτυχία, κα-
θώς προβάλλεται σε 120 χώρες και το κανάλι 
της στο YouTube είναι ανάμεσα στα δέκα δημο-
φιλέστερα σε όλο τον κόσμο. Το 3D animation 
είναι μια παραγωγή του ρωσικού στούντιο 
Animaccord. Για την παραγωγή του animation 
δουλεύουν περισσότεροι από 100 σχεδιαστές. Η 
δημοφιλία της σειράς είναι χωρίς προηγούμενο 
ενώ έχει κερδίσει και πολλά βραβεία.

Ζήστε κι εσείς τις μαγικές περιπέτειες της Μάσα και του Αρκούδου σε μια μεγάλη Χριστουγεννιάτικη θεα-
τρική παραγωγή που μας περιμένει παραμονές Χριστουγέννων στο πρώτο θεματικό θέατρο της Αθήνας...
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FRANK SINATRA
A N D  F R I E N D S

Το διάσημο musical tribute για την ζωή ενός με-
γάλου τραγουδιστή και ηθοποιού έρχεται επι-
τέλους και στην Αθήνα, στο Christmas Theater. 
O Φρανκ Σινάτρα ήταν ένας θρύλος με μακρό-
χρονη και επιτυχημένη καριέρα στον κόσμο του 
θεάματος και ακροάματος, με πωλήσεις που ξε-
περνούν τα 150 εκατομμύρια δίσκους. Έχει χα-
ρακτηριστεί ως ο σημαντικότερος Αμερικανός 
τραγουδιστής του 20ου αιώνα. Για τους θαυμα-
στές του εξακολουθεί να παραμένει η «Φωνή».

Τραγούδια όπως το “Strangers in the Night”, 
το “Fly me to the Moon” το “That’s Amore”, το 
“Chicago” το “I’ve got you under my skin” αλλά 
και το μοναδικό “My Way” είναι λίγα μόνο από 
αυτά που θα γεμίσουν την Χριστουγεννιάτικη 
νύχτα μας σε αυτό το show.
Το Rat Pack ήταν μια παράσταση που έσπασε 
ταμεία την δεκαετία του ’60. Ο Φρανκ Σινάτρα, 
ο Ντιν Μάρτιν και ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ μοι-
ράζονταν την σκηνή και τραγουδούσαν, αυτο-
σχεδίαζαν και έκαναν αστεία σε αμέτρητες αξέ-
χαστες βραδιές που τις φιλοξενούσαν διάσημα 
κλαμπ στο Λας Βέγκας και αργότερα μεγάλοι 
συναυλιακοί χώροι σε όλο τον κόσμο.

Πριν 10 χρόνια οι καλύτεροι σωσίες των θρύ-
λων αυτών, δημιούργησαν μια παράσταση 
που αναβιώνει την μαγεία εκείνης της διάσημης 
συνύπαρξης. Ακολουθώντας το παράδειγμα 

Εισιτήρια από 5€

Ίσχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια!
Πληροφορίες στο 211 770 1700

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2020
ΚΛΕΙΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΒΕΪΚΟΥ)

christmastheater.gr ct.gr

Εισιτήρια από 5€

Ίσχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια!
Πληροφορίες στο 211 770 1700

ΤΡΙΤΗ 5 ΊΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2021
ΚΛΕΙΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΒΕΪΚΟΥ)

Το θρυλικό musical tribute με 
το original cast του West End 
που αναβιώνει την εποχή του 
RatPack (Frank Sinatra, Dean 
Martin, Sammy Davis JR) της 
δεκαετίας του ’60 και τη ζωή του 
μύθου Φρανκ Σινάτρα που για 
τους θαυμαστές του ακόμα και 
σήμερα παραμένει «Η Φωνή»

των μύθων και μετά από αρκετά χρόνια επιτυ-
χίας στο Λας Βέγκας έφτασε η στιγμή να μετα-
μορφωθούν.

Το 2015 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την 
γέννηση του Φρανκ Σινάτρα και έτσι το θρυλικό 
Rat Pack μεταμορφώθηκε σε μια παράσταση 
που αποτίνει φόρο τιμής στον σπουδαίο καλλι-
τέχνη του 20ου αιώνα. Κάπως έτσι γεννήθηκε το 
Frank Sinatra and Friends. Για τις ανάγκες αυτού 
του αφιερώματος εκτός από τους σωσίες των 
Φρανκ Σινάτρα, Ντιν Μάρτιν και Σάμι Ντέιβις 
Τζούνιορ στην σκηνή συμπράττει και η σωσίας 
της Νάνσυ Σινάτρα. Έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη 
παγκόσμια περιοδεία που φέτος επιτέλους θα 
περάσει και από την Αθήνα.

christmastheater.gr

92   -   Christmas Theater Christmas Theater -  93



Ζήστε από κοντά τον μύθο των Σαολίν!!!

The Legend

Ίσχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια!
Πληροφορίες στο 211 770 1700

Εισιτήρια από 5€
30 ΊΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2021

ΚΛΕΙΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΒΕΪΚΟΥ)

Τα κατορθώματά τους που 
κόβουν την ανάσα έχουν μαγέψει 
όλο τον κόσμο! Οι αυθεντικοί 
Σαολίν μοναχοί από την Κίνα που 
συμμετείχαν στην τελετή έναρξης 
των Ολυμπιακών αγώνων του 
Πεκίνου, έρχονται και στην 
Αθήνα! Μια εντυπωσιακή 
παράσταση που υμνεί την 
δύναμη της ανθρώπινης ψυχής!

Η ιστορία μιλάει για τους μοναχούς που δί-
νουν ζωή όπως η γη, υποχωρούν όπως το 
νερό, μαστιγώνουν όπως ο αέρας και καίνε 
όπως η φωτιά. Το βάρος του σώματος ξεπερ-
νιέται, δεν υπάρχει ανασταλτικός παράγοντας 
ανάμεσα στις σκέψεις και τις κινήσεις, φτερωτά 
βέλη πιάνονται στον αέρα και η διάβαση πάνω 
από το νερό ή μέσα από την φωτιά δεν είναι πια 
μυστήριο. Ίσως είναι για μας μυστήριο ακόμη 
και  στον 21ο αιώνα, αλλά όχι για την παραδο-
σιακή γνώση.    
Ίδρυτής της πολεμικής τέχνης των Σαολίν θε-
ωρείται ο μοναχός βουδιστής Bodhidarma, ο 
οποίος πέρασε στην Κίνα από τις Ινδίες. Ίδρυ-
σε ένα σύστημα ψυχοσωματικής πειθαρχίας το 
οποίο αργότερα μετασχηματίστηκε στα διάφο-
ρα είδη πολεμικών τεχνών που επικρατούν στην 
Ανατολή. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολεμιστές 
του Σαολίν ήταν Βουδιστές Μοναχοί γεγονός 
που δεν τους επέτρεπε το φόνο. Όμως το σύ-
στημά τους επέτρεπε να θέσουν εκτός μάχης πο-
λυάριθμους εχθρούς.  Πολλές φορές οι τεχνι-
κές του έστρεψαν το όπλο του εχθρού πάνω 
του ή τον καθιστούσαν ανίκανο να συνεχίσει 
τη μάχη. Η Τέχνη της μάχης ήταν αλληλένδετη 
με την ιστορία της φιλοσοφίας, με τη θρησκεία, 
την ιατρική, την ποίηση, τη ρητορική. Ο μοναχός 
Σαολίν ο οποίος διέτρεχε την Κίνα εθεωρείτο ο 
κατεξοχήν ολοκληρωμένος άνθρωπος σε σχέ-
ση βέβαια με το πολεμικό πνεύμα του Κινέζικου 
λαού και πολλές φορές τον σέβονταν σαν θεό.

Πετάνε στον αέρα, εντυπωσιάζουν με τα σπαθιά τους, σπάνε πέτρες στο σώμα ή το κεφάλι τους, 
ακουμπάνε τα σώματά τους πάνω σε λόγχες και όλα αυτά σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα με 
αναμμένα κεριά και εντυπωσιακά σκηνικά! Η αυθεντική ομάδα μοναχών Σαολίν ταξιδεύει και 
πάλι από τον ναό των Σαολίν στην Κίνα προς την Ευρώπη για να αφήσει άναυδο το κοινό με τα 
κατορθώματά του!

Όπως πολλοί λαοί, παρατηρώντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των ζώων, είδαν ότι αποτελού-
σαν την έκφραση μίας δύναμης εκφρασμένης 
σε ένα μεγάλο πεδίο της φύσης, έτσι και οι μο-
ναχοί Σαολίν είδαν ότι οι τρόποι πολέμου των 
ζώων αντικαθρέπτιζαν τη μάχη των δυνάμεων 
της φύσης. Όποιος θα κατάφερνε να πραγμα-
τώσει αυτές τις τεχνικές ήταν πια μια δύναμη 
της φύσης και στη φύση τίποτα δεν αντιστέ-
κεται, είτε αυτή εκφράζεται μέσω της διαβρω-
τικής δύναμης του νερού, είτε της επίθεσης του 
αέρα και της φλόγας. Όμως, τα ζώα πολεμούν 
τα στοιχεία της φύσης μεταξύ τους. Οι στάσεις 
τους, δίδαξαν τους φυσικούς ανθρώπους.

Οι λάτρεις των θεαματικών και άκρως εντυ-
πωσιακών παραστάσεων αλλά και εκείνοι της 
τέχνης του Kung Fu θα βιώσουν το Σάββατο 
30 Ίανουαρίου 2021, την ατμόσφαιρα των 
ταινιών «Τίγρης και δράκος», ‘Ήρωας», «Ίπτά-
μενα στιλέτα» σε μια υπερπαραγωγή που θα 
αποδείξει για μια ακόμα φορά την δύναμη της 
ανθρώπινης ψυχής!

christmastheater.gr
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ΚΛΕΊΣΤΟ ΟΛΥΜΠΊΑΚΟ ΣΤΑΔΊΟ ΓΑΛΑΤΣΊΟΥ
Λεωφόρος Βεΐκου 137

Το κλειστό ολυμπιακό στάδιο Γαλατσίου βρίσκεται δίπλα στο Άλσος 
Βεΐκου, στο Γαλάτσι, μία περιοχή βόρεια του κέντρου της Αθήνας. 
Η πρόσβαση με αυτοκίνητο είναι σχετικά απλή, μιας και το κλειστό 
βρίσκεται επί ενός κύριου οδικού άξονα της πόλης, τη Λεωφόρο 
Βεΐκου.
Αν δεν γνωρίζετε την Αθήνα, χρησιμοποιήστε την Αττική Οδό και 
βγείτε στην έξοδο 10 “Λ. Κύμης - Ολ. Στάδιο”. Συνεχίστε με νότια 
κατεύθυνση, έχοντας το ΟΑΚΑ στα αριστερά σας. Θα φτάσετε έξω 
από το Κλειστό του Γαλατσίου 3,5 χλμ μετά το σημείο που αφήσατε 
την Αττική Οδό. 
Μπορείτε να φτάσετε στην Λ. Βεΐκου από την Κηφισίας (μέσω της 
Καποδιστρίου) αλλά και από την Γαλατσίου και την Πρωτοπαπα-
δάκη.
Επίσης από την Μαρίνου Αντύπα να στρίψετε στην Λ. Κύμης καινα 
συνεχίσετε στην Λ. Βεΐκου και από την Κηφισίας να στρίψετε στην Λ. 
Σπύρου Λούη και να στρίψετε στην Κύμης ώστε να συνεχίσετε μέχρι 
την Λ. Βεΐκου.
Μπορείτε επίσης να φτάσετε μέχρι το γήπεδο και χρησιμοποιώντας 
μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο πιο απλός τρόπος είναι το λεωφορείο 
608 (από το κέντρο, π.χ. Πανεπιστημίου, Ομόνοια κλπ), το οποίο 
κάνει τέρμα ακριβώς έξω από το κλειστό. Εναλλακτικά, χρησιμο-
ποιήστε το Μετρό (γραμμή 1) μέχρι τον σταθμό “Ανω Πατήσια” και 
από εκεί το λεωφορείο 444, που κάνει στάση έξω από το γήπεδο. 

Πληροφορίες: 211 7701700

www.christmastheater.gr
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ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΚΑΊ 
ΦΕΤΟΣ, ΣΕ ΕΝΑ ΤΑΞΊΔΊ 
ΓΕΜΑΤΟ ΦΑΝΤΑΣΊΑ, 
ΜΟΥΣΊΚΉ, ΧΟΡΟ, ΤΕΧΝΉ...

ΠΕΚΊΝΟ
Στην πρωτεύουσα της Κίνας θα ταξιδέψου-
με με την αξεπέραστη ομάδα των μονα-
χών Σαολίν και το υπερθέαμα Shaolin the 
Legend στις 30 Ιανουαρίου

ΑΓΊΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΉ
Στο στολίδι της Ρωσίας θα ταξιδέψουμε με 
το Dancing in the Rain στις 4/12 αλλά και 
με τα μπαλέτα στον πάγο που θα παρου-
σιάσουν την Λίμνη των Κύκνων 18-22 
Δεκεμβρίου

ΝΕΑ ΥΟΡΚΉ
Στην πιο συναρπαστική πόλη του πλανήτη 

θα ταξιδέψουμε με ένα αφιέρωμα στον 
σπουδαίο Φρανκ Σινάτρα, ένα musical 

tribute με τίτλο Frank Sinatra and Friends 
στις 5 Ιανουαρίου

ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
Στην πρωτεύουσα της παγκόσμιας ψυχα-
γωγίας θα ταξιδέψουμε με το αγαπημένο 

μας Las Vegas Magic Festival από 20 έως 
22 Νοεμβρίου

ΜΟΣΧΑ
Στην πρωτεύουσα της Ρωσίας θα ταξιδέ-

ψουμε με την διάσημη θεατρική μεταφορά 
της τηλεοπτικής σειράς Η Μάσα και ο 

Αρκούδος στις 3 Ιανουαρίου

ΑΘΉΝΑ
Στην Αθηνα αλλά και σε πολλές πόλεις της 
Ελλάδας και φυσικά στο ψηλότερο βου-
νό της, τον Όλυμπο, θα ταξιδέψουμε με 
την Κάρμεν Ρουγγέρη και την σπουδαία 
οικογενειακή παράσταση Οι Άθλοι του 
Ηρακλή από 29 Νοεμβρίου

ΛΟΝΔΊΝΟ
Στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασι-
λείου και συγκεκριμένα στο West End θα 
ταξιδέψουμε με το αφιέρωμα στα τραγού-
δια των Abba, το πολυαγαπημένο Abba 
Mania στις 11 Δεκεμβρίου

Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερα ταξίδια. Μείνετε ενημερωμένοι με τακτικές επισκέψεις στο 
CT.gr και ακολουθήστε μας στο Facebook (christmastheater) και στο instagramm (christmas theater)
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2020 - 2021

ΣΥΝΑΥΛΊΕΣ
ΘΕΑΤΡΟ
ΧΟΡΟΣ
ΓΕΥΣΕΊΣ

ΠΑΊΧΝΊΔΊΑ
ΕΚΘΕΣΕΊΣ ΖΩΓΡΑΦΊΚΗΣ

και άλλα...


