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

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά  128  παιδιά από Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Χανίων.
Η επιλογή των έργων έγινε από την Καλλιτεχνική Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων.

Τα τρία πρώτα έργα που επιλέχθηκαν είναι :

1ο βραβείο

Φουντουλάκη Ζαμπία
11ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

2ο βραβείο

Νοέμι Σέπς
2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Κυδωνίας

3ο βραβείο

Πετροπουλέα Ευγενία
Δημοτικού Σχολείου Βαρυπέτρου

Τα παιδιά “ζωγράφισαν” το δικό τους Ήλιο

Τα στοιχεία και τα κείμενα του εντύπου είναι από τους ίδιους τους 
καλλιτέχνες ή εκπροσώπους τους. Τυχόν αλλαγές μπορούν να 

προκύψουν για λόγους ανωτέρας βίας ή μη προβλέψιμους.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 
Η ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση ή φωτογράφιση των εκδηλώσεων

χωρίς την άδεια της διοργανώτριας αρχής.

Σχεδιασμός Εντύπου : Λεωνίδας Μανωλικάκης

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



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

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

Δίνοντας έμφαση στην ψυχαγωγία των παιδιών 
μας, με επιλεγμένες ποιοτικές θεατρικές 
παραστάσεις, θερινό σινεμά, παραδοσιακές 
μελωδίες και χορούς του τόπου μας στους 
ανοιχτούς χώρους του Δήμου και το Ενετικό 
Λιμάνι, αισιοδοξούμε και χαμογελάμε.

Το ‘’Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018’’ συνθέτει μία 
ευχάριστη και δροσερή όαση πολιτισμού. 

Σας προσκαλούμε όλους σε αυτό το γοητευτικό 
ταξίδι, για να μοιραστούμε, μικροί και μεγάλοι, 
τη μαγεία της τέχνης, του πολιτισμού και της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Καλή διασκέδαση, λοιπόν, με όμορφες βραδιές 
καλοκαιριού, μαγευτικές στιγμές τέχνης και 
πολιτισμού. 

Ο Δήμαρχος Χανίων

Αναστάσιος Βάμβουκας

Για μια ακόμη χρονιά η αυλαία του Πολιτιστικού 
Καλοκαιριού του Δήμου Χανίων άνοιξε 
και προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες 
σε ένα ταξίδι πολιτισμού ψυχαγωγίας και 
διασκέδασης.  

Μουσική, θέατρο, χορός,  μέσα από τις 
σημαντικότερες εγχώριες - και όχι μόνο 
- παραγωγές συνθέτουν ένα πολύμορφο 
σκηνικό πολιτισμού για το φετινό καλοκαίρι 
των Χανίων. 

Επιλεγμένες κινηματογραφικές προβολές 
και εικαστικές εκθέσεις συμπληρώνουν αυτό 
το σκηνικό, μαζί με ειδικά αφιερώματα σε 
μεγάλους δημιουργούς του πνεύματος και του 
πολιτισμού του τόπου μας. 

Σας περιμένουμε, λοιπόν, στο Θέατρο 
της Ανατολικής Τάφρου, στον Δημοτικό 
Κινηματογράφο «Κήπος», στο πάρκο Ειρήνης 
και Φιλίας, στο Γυαλί Τζαμισί, στη Δημοτική 
Πινακοθήκη, στην πύλη Σαμπιονάρια και 
στους εκθεσιακούς χώρους του Μεγάλου 
Αρσεναλιού για ένα όμορφο καλοκαίρι  
γεμάτο παραστάσεις, μελωδίες, εικόνες και 
συγκινήσεις. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Όθωνας Χαραλαμπάκης

Σε έναν τόπο ευλογημένο με σπουδαίο 
πολιτιστικό αποτύπωμα όπως τα Χανιά, έχουμε 
χρέος να υποστηρίξουμε και να αναδείξουμε 
ενδιαφέρουσες προτάσεις Πολιτισμού και 
εξαιρετικές δράσεις τοπικών και υπερτοπικών 
καλλιτεχνικών ομάδων, φέρνοντας τον κόσμο 
σε επαφή με όλες τις εκφάνσεις της Τέχνης 
και εμπλουτίζοντας τη μαγευτική αύρα του 
καλοκαιριού με πινελιές πολιτισμού που 
θα μας οδηγήσουν σε όμορφες εμπειρίες κι 
αναμνήσεις.  

Καθώς ο Πολιτισμός βασίζεται σε προσδοκίες, 
βιώματα, γνώση και εμπειρίες, δική μας 
ελάχιστη υποχρέωση είναι η προσπάθεια 
να διαφυλάξουμε το επίπεδο ποιότητας των 
εκδηλώσεων που αρμόζει στα Χανιά, στους 
χώρους πολιτισμού μας και κυρίως στους 
ανθρώπους μας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης 
και αφοσίωσης, συνεχίζοντας τη σημαντική 
προσπάθεια των τελευταίων χρόνων, με στόχο 
το φετινό Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου 
Χανίων για μία ακόμη φορά να αποτελέσει 
ένα όμορφο θερινό ταξίδι για μικρούς 
και μεγάλους, συνδημότες μας αλλά και 
επισκέπτες.

Ας απολαύσουμε ένα καλοκαίρι πλούσιο σε 
τέχνη και πολιτισμό, γεμάτο με ουσιαστικά 
συναισθήματα και παρέες

Η Αντιδήμαρχος Χανίων

Ελπίδα Ε. Τσιτσιρίδη



Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ
21.00

Ο Κυριάκος Ελευθεριάδης γεννήθηκε το 1984 
στη Βέροια. Έχει κάνει μαθήματα λόγιας 
μουσικής της Κωνσταντινούπολης στο ούτι και 
την πολίτικη λύρα, καθώς και βυζαντινή μουσική 
με τον δάσκαλο Ιορδάνη Κουτσιμανή. Δίπλα 
στον αδερφό του Αλέξη, ήρθε σ’ επαφή με την 
οργανοποιία και μαζί δημιούργησαν το μουσικό 
σχήμα”άχι βάχι”. Ασχολήθηκε με τη συλλογή και 
καταγραφή στοιχείων για τη μουσική παράδοση 
της Βέροιας και τους μικρασιάτες μουσικούς της. 
Το 2013 εγκαταστάθηκε στα Χανιά, όπου 
συνετέλεσε στη δημιουργία της μουσικής 
συλλογικότητας “yar aman”. 
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο μουσικό 
εργαστήρι “Λαβύρινθος”. 
Στην παρουσίαση της πρώτης συνθετικής του 
προσπάθειας 
συμμετέχουν οι μουσικοί:
Κωστής Ζωντανός –  κρητική λύρα
Ισίδωρος Βαρδαρός - βιολί
Γιώργος Βαμβουνάκης – κανονάκι
Πάνος Σιάσιος – νέυ, κόντρα μπάσο 
Ράνια Ρωσοπούλου – φλάουτο, φλογέρα
Ελευθερία Μπλαζάκη – ακκορντεόν, μπεντίρ
Χάρης Μπάκας – τόμπακ , μπεντίρ, 
Στέλιος Οικονομάκης – τουμπερλέκι, ρεκ
Salman Gorur - αμανέ
Κυριάκος  Ελευθεριάδης – ούτι, ταμπουρά

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Είσοδος ελεύθερη  

Συναυλία – παρουσίαση συνθέσεων του 
Κυριάκου Ελευθεριάδη

18|06
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

21.00

Με το κονσέρτο «Serenata Napoletana» ο 
Pietro Quirino προτείνει μια ραφιναρισμένη 
ιστορική αναδρομή στο ναπολιτάνικο τραγούδι. 
Ναπολιτάνος στην καταγωγή έχει πλούσιο 
βιογραφικό στην ενασχόλησή του με τη μουσική. 
Μέλος διαφόρων συγκροτημάτων, από τα πρώτα 
του ακόμα βήματα έχει μελετήσει και εμβαθύνει 
στη λαϊκή παραδοσιακή ιταλική μουσική. Η 
αξιόλογη πορεία του περιλαμβάνει πολυάριθμες 
συμμετοχές σε παραστάσεις, φεστιβάλ, 
κονσέρτα, θεάματα και συναυλίες τόσο σε Ιταλία 
και Ευρώπη, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εδώ και δέκα χρόνια έχει ξεκινήσει μια γόνιμη 
συνεργασία με το Quartetto Calace, με το οποίο 
έχει δημιουργήσει τη “Serenata Napoletana”. 
Ένα θέαμα που διατρέχει τη ναπολιτάνικη 
μουσική από το 1700 μέχρι τα πρώτα μισά του 
1900 και το οποίο έχει καταχειροκροτηθεί από 
το κοινό ολόκληρης της Ευρώπης.
Ο σεβασμός στην παράδοση, η βαθιά μελέτη 
των κομματιών, η ηχηρότητα των οργάνων 
(μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακά κρουστά), οι 
τεχνικές  εκτέλεσης καθώς και η θεατρικότητα 
πάνω στη σκηνή δίνουν ένα πραγματικά άρτιο 
καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. 
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Πολ. Σύλλογος “Φίλοι της Ιταλίας”

Είσοδος : 5 €
* Ισχύουν οι λοιποί κανόνες δωρεάν εισόδου 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα προβολών 
του Δημ. Κινηματογράφου ΚΗΠΟΣ

Serenata Napoletana
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Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

21.30

Ο Γιώργος Σαλτάρης προσεγγίζει μουσικά – 
ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ - την αριστουργηματική 
κωμωδία του Τσάρλι Τσάπλιν, «Τα φώτα της 
πόλης» (City Lights), παραγωγής ΗΠΑ 1931.

Το «Κοντσέρτο για πιάνο και βωβό 
κινηματογράφο» με τον διακεκριμένο σολίστ 
και συνθέτη Γιώργο Σαλτάρη αποτελεί μια 
παραγωγή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Χανίων η οποία έχει γνωρίσει ιδιαίτερη επιτυχία. 

Ένα ταξίδι στην 7η Τέχνη των δεκαετιών του 
1920 & 1930, την εποχή που η μουσική δεν έπαιζε 
απλά συνοδευτικό αλλά πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην εξέλιξη μιας κινηματογραφικής ταινίας, 
καθώς -ελλείψει ομιλούντος διαλόγου- σε κάθε 
προβολή υπήρχαν επί σκηνής επαγγελματίες 
μουσικοί –από έναν πιανίστα ή οργανίστα μέχρι 
μικρά μουσικά σύνολα ακόμα και ολόκληρες 
συμφωνικές ορχήστρες- που εκτελούσαν 
ζωντανά το soundtrack του φιλμ καθ’ όλη τη 
διάρκεια της προβολής του.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Είσοδος : 5 €
* Ισχύουν οι λοιποί κανόνες δωρεάν εισόδου 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα προβολών 
του Δημ. Κινηματογράφου ΚΗΠΟΣ

Κοντσέρτο για Πιάνο 
& Βωβό Κινηματογράφο II
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Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας
20.30

Ο Καραγκιόζης ψαράς 

Είσοδος : 6 €

Ο Χατζηαβάτης πείθει τον Καραγκιόζη να του 
μάθει να ψαρεύει, παίρνουν την άδεια από 
τον Πασά και ξεκινάνε για τον φάρο όπου θα 
ψαρέψουν. 

Ο Καραγκιόζης δεν έχει καθόλου τύχη στο 
ψάρεμα, συνήθως το καλάμι του μένει άδειο 
με το δόλωμα φαγωμένο, ώσπου μια ξαφνική 
κακοκαιρία θα αλλάξει εντελώς την τύχη του 
Καραγκιόζη....

Διοργάνωση: 
Θέατρο Σκιών Αθανασίου Ανάργυρος

26|06
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Mάριος Φραγκούλης 
Ο έρωτας γυμνός

Είσοδος :  15 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 18/6/2018

Ένα δίωρο μουσικό ταξίδι με λόγια, μελωδίες  
και αισθήματα που δίνουν την αύρα και την 
αλμύρα του καλοκαιριού. 
Με μουσικές του Μάριου Φραγκούλη, τραγούδια 
των Lucio Dalla, Astor Piazzola, Nino Rota, Nicola 
Piovani, Jose Maria Cano, Μάνου Χατζιδάκι, 
Σταύρου Ξαρχάκου αλλά και νέες δημιουργίες 
της Λίνας Νικολακοπούλου και Άρη Δαβαράκη. 

Τα τραγούδια σε στίχους Νικολακοπούλου 
- Δαβαράκη προέρχονται από τον κύκλο 
τραγουδιών που έχει συνθέσει ο Μάριος 
Φραγκούλης και θα κυκλοφορήσει τον 
Σεπτέμβριο. 

Μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη, η εξαιρετική νέα 
τραγουδίστρια Δήμητρα Σελεμίδου που κέρδισε 
τις εντυπώσεις φέτος τόσο από τον πρώτο της 
δίσκο με τίτλο “Τρίτη Έξοδος”, όσο και για τις 
ξεχωριστές της ερμηνείες στο ‘Ελλάς η Χώρα 
των Ονείρων’ στο Ηρώδειο και στο Ίδρυμα 
Νιάρχος στην Μυθολογία του Μάνου Χατζιδάκι.
Τραγούδια και ντουέτα Ερωτικά από την 
Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία , Ισπανία και 
Ελλάδα.

Υπό την αιγίδα του Ελληνογαλλικού Συλ. Χανίων
Διοργάνωση : ΑΡΙΕΤΤΑ
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

2η Συνάντηση Φιλαρμονικών

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Αντί εισιτηρίου προαιρετικά μαζεύουμε τρόφιμα 
μακράς διάρκειας και είδη ατομικής φροντίδας 
για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
του Δήμου Χανίων .

Μουσική βραδιά όπου ο Πολιτισμός και η 
Κοινωνική Αλληλεγγύη ενώνουν τις δυνάμεις 
τους για να ηχήσουν οι νότες της αγάπης για το 
συνάνθρωπο .

Συμμετέχουν: 

- η Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων με τη 
φιλική συμμετοχή  του Πολυφωνικού Συνόλου 
«Απόλλων» 

- η Μουσική Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού 
με τη φιλική συμμετοχή των Κώστα Φιωτάκη, 
Ελένη Βαβουδάκη, Νέρρια Μπουζουνιεράκη, 
Κατερίνα Λιόλιου,

- η Στρατιωτική Μουσική 5ης ΤΑΞΠΖ ( V 
Μεραρχία Κρητών) με φιλική συμμετοχή 
στο τραγούδι : Δέσποινα Δρακάκη, Βιργινία 
Ντοκάκη, Πολύμνια Κοτσώνη 

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Ο Κωστής Μαραβέγιας 
στο μεγαλύτερο Party της χρονιάς

Είσοδος : 15 €
Ανέργων : 10 €
Προπώληση : 13 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 25/6/2018

Ο Κωστής Μαραβέγιας έχει αποδείξει ότι είναι 
από εκείνους τους καλλιτέχνες που αγαπάει 
να εκφράζεται μέσα από τη μουσική και 
χαίρεται τις συναυλίες όσο και το κοινό που τον 
παρακολουθεί. 
Στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου σας περιμένει 
ένα πολύχρωμο πολιτισμικό μουσικό πάρτι από 
αυτά που ξέρει να φτιάχνει ο Κωστής με κάθε 
ευκαιρία. Απλόχερη αληθινή μουσική γιορτή που 
μας παρασύρει, εμπλουτίζοντας τις αισθήσεις 
μας, την ψυχή και την καρδιά μας.

Ένα πρόγραμμά γεμάτο τραγούδια από τα 
πρώτα του χρόνια στη δισκογραφία όπως 
το χαρακτηριστικό «Δε ζητάω πολλά», το 
ελκυστικό «Που να βρω μια να σου μοιάζει», 
την παιχνιδιάρικη «Λόλα», επιλογές από το 
τελευταίο του album «Κατάστρωμα» όπως το 
«Φάρος», το μεθυστικό «Ζεστό Κρασί», το 
«Συγχωροδοπέταλα» αλλά και ένα μουσικό 
παιχνίδι με τραγούδια  που ο Κωστής αγαπά 
πολύ ερμηνευμένα με το μοναδικό τρόπο του 
και με τη βοήθεια των εξαιρετικών μουσικών 
της μπάντας του: Νίκο Αγγλούπα (ηλεκτρική 
κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο), Άγγελο Αγγελίδη 
(ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα), Jim Staridas 
(τρομπόνι) και Κρίτωνα Μπελλώνια (κρουστά, 
τύμπανα)

Διοργάνωση: MINOS EMI
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Συναυλία Μικτής Χορωδίας και 
Ορχήστρας Ι.Ν. Ευαγγελίστριας

Συνδιοργάνωση : Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Χανίων, 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων, 
ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η Μικτή Χορωδία και Ορχήστρα του Ι.Ν. 
Ευαγγελίστριας Χαλέπας επανιδρύθηκε το 
2011. Λειτουργεί ως ανοικτός κοινωνικός 
θεσμός δωρεάν και φιλοξενείται στο Πολιτιστικό 
Κέντρο της Ενορίας. Ασχολείται με το 
ελληνικό τραγούδι (ελαφρό, έντεχνο, λαϊκό 
και ρεμπέτικο), εναρμονισμένο βέβαια στην 
πολυφωνική εκδοχή του, που συνοδεύεται από 
πολυμελή επαγγελματική ορχήστρα. Η φετινή 
μας παραγωγή παρουσιάζει χαρακτηριστικά 
τραγούδια μεγάλων Ελλήνων δημιουργών, 
που συγκίνησαν και συγκινούν ακόμα. Είμαστε 
ευτυχείς για τη στήριξη των συνδιοργανωτών, 
των χορηγών και των μουσικών μας, αλλά 
και για την έμπρακτη αγάπη σας, όλα αυτά τα 
χρόνια.
Συνεχίζουμε ήρεμα, φιλικά και ευγενικά!!!

Πιάνο: Ειρήνη Κόλλια
Μπουζούκι: Βασίλης Μουλούδης
Σαξόφωνο Alto: Χαρά Λαρεντζάκη
Σαξόφωνο Tenoro: Ευγενία Πεδή
Τρομπέτα: Αντώνης Πανανάκης
Βιολοντσέλο: Δέσποινα Βαϊγκούση
Κιθάρα: Βαγγέλης Βαϊγκούσης 
Μπάσο: Σπύρος Βαϊγκούσης
Βιολί: Παντελής Βαϊγκούσης
Φλάουτο: Καρμέλα Μιχαηλίδη
Φλάουτο: Αρετή Κατεχαράκη

Ενορχήστρωση: Βαγγέλης  Βαϊγκούσης
Διεύθυνση: Γιάννης Περάκης

29|06
Προμαχώνας San Salvatore

17.30 - 23.00

Chania Rock Festival

Είσοδος : 32 €
Προπώληση : Στα Χανιά Avalon (Παλιό Λιμάνι) και 
Monsterville (Σπλάντζια) - Online προπώληση 
https://www.chaniarockfestival.gr/en/tickets

Το μεγαλύτερο rock festival της Κρήτης 
πραγματοποιείται φέτος για 12η φορά στα 
Χανιά. 
Είναι ένα διεθνές φεστιβάλ που πέρσι 
φιλοξένησε θεατές από 22 χώρες και επιθυμεί 
φέτος να επαναλάβει την ίδια επιτυχία αν όχι να 
την ξεπεράσει, αποτελώντας σημείο συνάντησης 
των απανταχού ροκ μουσικόφιλων της Ευρώπης.

Στην σκηνή θα ανέβουν θρύλοι του ελληνικού 
και παγκόσμιου μουσικού ροκ στερεώματος 
όπως οι :
DIRKSCNEIDER (Udo Dirkscneider, η αυθεντική 
φωνή των ACCEPT)
οι Έλληνες SEPTICFLESH και 
                 ROCK ‘N’ ROLL CHILDREN, 
οι Πορτογάλοι MOONSPELL, 
οι Σουηδοί H.E.A.T., 
οι Γάλλοι LOOKING FOR MEDUSA, 
οι Ιταλοί ASPHODELIA και πολλοί άλλοι.

Για μία ακόμα χρονιά ο τόπος διεξαγωγής θα 
είναι ο πανέμορφος Ενετικός προμαχώνας San 
Salvatore στο Παλιό Λιμάνι των Χανιών.

Διοργάνωση: 
Πολιτιστικός Σύλλογος “Αντικλείδι του Ροκ” 
(με την αρωγή του Δήμου Χανίων)
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Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ
21.00

Η Group-Orchestra “Ερωδία” είναι ένα μουσικό 
σύνολο που αποτελείται από 20 νέους (16- 
28 ετών) με προσανατολισμό στη σύγχρονη 
μουσική, συνδυάζοντας το ορχηστρικό 
ηχόχρωμα (βιολιών, τσέλων και ξύλινων 
πνευστών) με τα όργανα ενός γκρουπ (πλήκτρα, 
κιθάρα, μπάσο, ντραμς). 

Mετά από 4 χρόνια λειτουργίας, συλλογής 
εμπειριών και πειραματισμών, η ορχήστρα έχει 
αποκτήσει μια πιο “ροκ” εκδοχή με ρεπερτόριο 
νεανικό, δυναμικό αλλά και απαιτητικό. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ορχηστρικά έργα 
σύγχρονων συνθετών (Yann Tiersen, Frank 
Zappa, Jon Lord κ.ά), διασκευές σύγχρονων 
τραγουδιών (Beatles, Deep Purple, Jethro Tull 
κ.ά), και πρωτότυπες συνθέσεις από τον Σπύρο 
Βαϊγκούση.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Είσοδος ελεύθερη

Συναυλία με την 
Group-Orchestra «Ερωδία»

02|07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

20.30

Ένας Χορός ο Κόσμος μας

Είσοδος : 7 €

Όταν η παράδοση συναντάει τους σύγχρονους 
ρυθμούς, οι ψυχές ανοίγουν για να χωρέσουν 
μέσα τους την πανδαισία των ήχων και των 
χρωμάτων και τα σώματα πάλλονται στο 
πρόσταγμα της μουσικής, τότε γεννιέται η 
μαγεία… Ο χορευτικός σύλλογος Λευκορίτες 
αγκαλιάζει τη σχολή χορού  Ekfrasis και μαζί 
σας προσκαλούνε σε μια άκρως  χορευτική 
βραδιά στις 2 Ιουλίου στο θέατρο της Ανατολικής 
Τάφρου. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι των σχολών, 
σας υπόσχονται μια σύμπραξη παραδοσιακού με 
το μοντέρνο που θα σας μαγέψει. Γιατί ο χορός 
δεν έχει εθνικότητα, τόπο ή χρόνο.. ο χορός 
είναι ο κόσμος μας με τα χέρια ενωμένα και ένα 
αυθεντικό χαμόγελο. 

Το παραδοσιακό μέρος της βραδιάς συνοδεύεται 
με ζωντανή ορχήστρα του Ηλία και Δημήτρη 
Βλαμάκη. Στο τέλος, η βραδιά περιλαμβάνει 
χορό για όλους τους παρευρισκομένους, με τη 
συνοδεία της ορχήστρας και σε όλο το θέατρο 
θα στηθεί ένα τεράστιο γλέντι.

Εσείς ακόμα κάθεστε;

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Μουσικοχορευτικός 
Σύλλογος ΛΕΥΚΟΡΙΤΕΣ

02|07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30
Παραδοσιακός Μουσικός Σύλλογος 

Αποκορώνου «Ο Χαρίλαος»
Η Κρήτη Αγαπά τη Ζωή

Είσοδος ελεύθερη 

Μεγάλη συναυλία παραδοσιακής μουσικής, 
αφιερωμένης στα θύματα του σύγχρονου  
τρόπου ζωής όπως αυτά τραγικά καταγράφονται 
στην καθημερινότητά μας.
Πιστεύουμε οτι η σκληρή πραγματικότητα του 
νησιού μας, δεν αντιπροσωπεύει τον σύγχρονο 
“Κρητικό Πολιτισμό”.
Τροχαία δυστυχήματα, υπερκατανάλωση 
αλκοόλ από παιδιά και εφήβους, τσιγάρο και 
παθητικό κάπνισμα, οπλοφορία και άσκοπη 
οπλοχρησία.  Νοιαζόμαστε για τον τόπο μας, 
ενώνουμε τις φωνές μας, και συμπράττουμε με 
στόχο την ευαισθητοποίηση και την αλλαγή της 
συμπεριφοράς.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Κρήτης, με την στήριξη πλήθους 
τοπικών φορέων, και την συμμετοχή του 
Παραδοσιακού Μουσικού Συλλόγου Αποκορώνου 
“Ο Χαρίλαος”. Το περίφημο μουσικό σχήμα με 
την χαρακτηριστική ταυτόχρονη σύμπραξη 25 
και πλέον μουσικών επί σκηνής, θα πλαισιώσει η 
βράβευση μαντινάδων ειδικά γραμμένων για την 
περίπτωση απο εξαιρετικούς μαντιναδολόγους.

Διοργάνωση: Σύλλογος «Προστασία από το 
παθητικό κάπνισμα» - Παράρτημα Χανίων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.15

Αριστοφάνη 
«Αχαρνής»

Είσοδος : 20 € 
Άνεργοι, Πολύτεκνοι, Παιδιά έως 12 ετών, 
Φοιτητές : 15 €

Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 30/6/2018 

Στόχος του Αριστοφάνη είναι να γελοιοποιήσει 
τον πόλεμο και τους πολεμοκάπηλους και να 
εκφράσει την λαχτάρα των ανθρώπων για 
ειρηνική ζωή.Τοποθετεί την δράση του έργου, 
κυρίως στην αγροτική περιοχή της Αττικής, στις 
«Αχαρνές», για να δώσει Διονυσιακό χαρακτήρα 
στην κωμωδία, αφού στην ύπαιθρο τελούσαν 
ακόμη Διονυσιακές Λατρείες. Μια έξοχη κωμωδία 
σαν ένα ξέφρενο Διονυσιακό πανηγύρι.

Απόδοση-Σκηνοθεσία: Κώστας Τσιάνος 
Χορογραφίες: Έλενα Γεροδήμου, Κ. Τσιάνος
Σκηνικά-Κοστούμια: Γιάννης Μετζικώφ
Μουσική: Γιώργος Ανδρέου
Μουσική διδασκαλία: Παναγιώτης Τσεβάς

Παίζουν : Πέτρος Φιλιππίδης, Παύλος 
Χαϊκάλης, Κώστας Κόκλας, Τάκης 
Παπαματθαίου, Ιωάννης Παπαζήσης. 
Χορός: Βατικιώτης Νίκος, Ζουγανέλης 
Αλέξανδρος, Καμμένος Παναγιώτης, 
Κατσώλης Παναγιώτης, Κοράκης 
Κωνσταντίνος, Κυπαρίσσης Βαγγέλης, 
Κωστάκης Ηρακλής, Μαγγόνας Αλκιβιάδης, 
Παυλίδης Παύλος, Πετκίδης Μάριος, 
Σταμούλης Γρηγόρης, Τσουρουνάκης 
Γιώργος, Φλέουρας Χάρης, Χιώτης Χάρης
Διοργάνωση : “ΘΕΑΜΑ ΜΑΡΤΑ”

07|07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.15

Μαντάμ Σουσού

Είσοδος : 22 €
Φοιτ., Ανέργων, Άνω των 65 ετών : 18 €
Ηλεκτρονική προπώληση για περιορισμένο 
αριθμό εισιτηρίων : 15 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 26/6/2018

Η ονειροπαρμένη Σουσού ζει στην λασπωμένη 
γειτονιά του Μπύθουλα, με τον σύζυγο της 
Παναγιωτάκη. Η ίδια όμως ονειρεύεται μεγαλεία 
και θέλει να ξεφύγει από την μιζέρια φτιάχνοντας 
ένα δικό της παράλληλο σύμπαν. Τι θα γίνει 
όμως όταν το όνειρο γίνει πραγματικότητα; Πόση 
απόσταση χωρίζει τελικά το Μπύθουλα από το 
Κολωνάκι; Ποιο ρόλο θα παίξει ο μυστηριώδης 
Μηνάς Καντακουζηνός; Ποιο τίμημα θα κληθεί να 
«πληρώσει» η ηρωίδα μας;

Απόδοση κειμένου: Δήμητρα Παπαδοπούλου
Σκηνοθεσία-Δραμ.Επεξ.: Γιάννης Κακλέας
Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης
Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης-Σοφία Νικολαϊδη
Μουσική: Μαρίζα Ρίζου

Παίζουν : 
Δήμητρα Παπαδοπούλου, Κώστας 
Σπυρόπουλος, Τάσος Χαλκιάς, Ηλιάννα 
Γαϊτάνη, Μελέτης Γεωργιάδης, Γιάννα 
Ζιάννη, Χρύσα Κλούβα, Φαίη Κοκκινοπούλου, 
Νικολέτα Κοτσαϊλίδου, Λάμπρος Κτεναβός, 
Ρόζα Κυρίου, Πέτρος Λαγούτης, Τζεφ 
Μαράουι, Σοφία Μιχαήλ, Θάνος Μπίρκος, 
Βασίλης Χαλακατεβάκης, Γιώργος Ψυχογιός 
Τραγούδι: Ειρήνη Ψυχράμη 

Διοργάνωση : Θεατρικές Σκηνές Α.Ε.

05-06|07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Ν. Καζαντζάκη 
«Καπετάν Μιχάλης»

Είσοδος : 13 €
Φοιτ. Άνεργοι,ΑΜΕΑ : 10 €
Προπώληση : 10 €
Παιδιά έως 12 ετών : Δωρεάν
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 27/6/2018

Όταν άρχισα τώρα στα γεράματα να γράφω τον 
Καπετάν Μιχάλη, ο κρυφός μου σκοπός ήταν 
τούτος: να σώσω, ντύνοντας το με λέξεις, τ’ 
όραμα του κόσμου όπως το πρωταντίκρισαν και 
το δημιούργησαν τα παιδικά μου μάτια. Κι όταν 
λέω τ’ όραμα του κόσμου, θέλω να πω το όραμα 
της Κρήτης… Γιατί δεν είναι η λευτεριά πέσε πίτα 
να σε φάω… ( Νίκος Καζαντζάκης) 

Το αριστούργημα του Νίκου Καζαντζάκη 
σκηνοθετεί ο Νίκος Βερλέκης, ο οποίος και 
ερμηνεύει τον ομώνυμό ρόλο.

Διασκευή: Κωστής Κολώτας
Σκηνικά- Κοστούμια: Σοφία Κονταξάκη
Μουσική: Βασίλης Σκουλάς, 
               Λουδοβίκος των Ανωγείων
Χορογραφίες: Κατερίνα Βαγγέλα
Βοηθός Σκηνοθέτη: Πόπη Δασκαλάκη

Διοργάνωση: 
ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Καλά Ύστερα

Είσοδος ελεύθερη 
(θα υπάρχει κουμπαράς ενίσχυσης 
της ΕΛΕΠΑΠ Χανίων)

Τη Θεατρική, μουσικο-χορευτική παράσταση 
“Καλά Ύστερα” παρουσιάζει ο Λαογραφικός 
Όμιλος Χανίων, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις 
του Δήμου Χανίων, σ´ ένα διήμερο κρητικού 
λαικού πολιτισμου. 
Η παράσταση “Καλά Ύστερα” δομείται πάνω 
στο χορό, το τραγούδι, τον έρωτα, τη μοναξιά, 
τα γεράματα και τον επαναπατρισμό.
 
Ο Λαογραφικός Όμιλος Χανίων, ο οποίος 
έχει ως κύριο μέλημα την διδασκαλία του 
“απείραχτου” Κρητικού χορού, έχει ανεβάσει 
μέχρι σήμερα οκτώ ηθογραφικές παραστάσεις 
εμπνευσμένες από την καθημερινότητα των 
Κρητών και από τον κύκλο της ζωής. 

Με την παράσταση “Καλά Ύστερα” θέτει εαυτό 
συνοδοιπόρο στις προτάσεις και προσπάθειες 
φορέων του νησιού να εισαχθεί το μάθημα της 
κρητικής διαλέκτου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Την εκδηλωση θα πλαισιωσει μουσικά ο Στρατής 
Σκαράκης με το συγκρότημά του

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

08|07
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

21.30

Από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης
σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση.

Ο Phelim McDermott επιστρέφει στη σκηνή 
της Met για να σκηνοθετήσει την κωμωδία του 
Mozart «Έτσι Κάνουν Όλες», υπό τη διεύθυνση 
του David Robertson. Τοποθετημένο στη 
δεκαετία του ’50 στο Κόνεϊ Άιλαντ, η διανομή 
περιλαμβάνει την Amanda Majeski στο ρόλο της 
διχασμένης Φιορντιλίτζι, τη Serena Malfi στον 
ρόλο της αδερφής της, της Ντοραμπέλα, τη 
βραβευμένη με Tony Award Kelli O’Hara στο ρόλο 
της τσαχπίνας υπηρέτριάς τους, της Ντεσπίνα, 
τους Ben Bliss και Adam Plachetka στους ρόλους 
των δύο αρραβωνιαστικών, του Φεράντο και 
του Γκουλιέλμο, και τον Christopher Maltman 
στο ρόλο του κυνικού Ντον Αλφρέντο. Το Έτσι 
Κάνουν Όλες είναι συμπαραγωγή με την English 
National Opera.

Διευθυντής ορχήστρας: David Robertson
Σκηνοθεσία: Phelim McDermott
Σκηνικά: Tom Pye | Κοστούμια: Laura Hopkins
Φωτισμοί: Paule Constable
Διανομή: Amanda Majeski, Serena Malfi, Kelli 
O’Hara, Ben Bliss, Adam Plachetka, Christopher 
Maltman

Διοργάνωση : Heaven Live

Είσοδος : 10 €

Wotfgang Amadeus Mozart
Cosi fan tutte Ι Έτσι Κάνουν Όλες

09|07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

09|07 : 20.00 & 10|07 : 21.30

Εν Χορώ

Είσοδος : 6 €

Η σχολή χορού »Εν Χορώ» σας προσκαλεί αυτό 
το καλοκαίρι, σε δύο από τις πιο ατμοσφαιρικές 
βραδιές της πόλης μας.

Μία σκηνή, 250  μικροί και μεγάλοι χορευτές, 
πολύχρωμα, μαγευτικά κοστούμια, ξεσηκωτική 
μουσική, δυναμικές χορογραφίες, δομημένες με 
ευγένεια, τέχνη και απεριόριστη αγάπη για τον 
χορό . 

Για 12η συνεχόμενη χρονιά οι χορευτές, μας 
ταξιδεύουν, μεταμορφώνοντας τις λέξεις και τα 
συναισθήματα σε κινήσεις με οδηγό το σώμα, 
έχοντας στόχο την έκφραση, την επικοινωνία 
και την εμπιστοσύνη .

Δευτέρα 9 Ιουλίου, ώρα 20.00, μπορείτε να 
γνωρίσετε και να θαυμάσετε τους μικρούς 
χορευτές του αύριο και να έρθετε σε επαφή με 
την αστείρευτη φρεσκάδα τους.

Τρίτη, 10 Ιουλίου, ώρα 21.30, το κοινό θα 
έχει την ευκαιρία να απολαύσει την ετήσια 
παράσταση ενηλίκων η οποία κάθε χρόνο μας 
ξεσηκώνει και μας συγκινεί, ξεπερνώντας τις 
προσδοκίες μας! 

Διοργάνωση : Σχολή Χορού “Εν Χορώ”
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Συζητώντας με το Μάνο...

Είσοδος : 5 € 
Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες 
του Κέντρου προστασίας Παίδων και Νέων 
Κρήτης, το οποίο εδρεύει στα Χανιά. 

Στις 15 Ιουνίου 1994 ο Μάνος Χατζιδάκις φεύγει 
από την  ζωή για το αιώνιο ταξίδι, κλείνοντας 
ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία της 
ελληνικής μουσικής.

24 χρόνια μετά, αυτήν την όμορφη νύχτα του 
καλοκαιριού, θα ταξιδέψουμε στα όνειρα και 
στις αναμνήσεις μας, συντροφιά με την μουσική 
και τα τραγούδια του. 

Συμμετέχουν 
η χορωδία της Αδελφότητας  
και η Μπάντα της  Vης Ταξιαρχίας.

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Αδελφότητα Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ»
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21.30

Αισχύλου
«Πέρσες»

Είσοδος : 16 €
Παιδικό, Φοιτητικό, Άνω των 65 ετών : 12 €
Ανέργων, ΑΜΕΑ : 8 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 2/7/2018

Η παράσταση αποτελεί ένα ταυτόχρονα 
θεατρικό και μουσικό γεγονός και προτείνει μια 
ζωντανή σύνθεση ποιητικού λόγου, μουσικής 
και θεατρικής δράσης. Απελευθερώνει την ουσία 
του αισχυλικού έργου και οδηγεί τον θεατή στην 
κατανόηση του πανανθρώπινου χαρακτήρα του 
αρχαίου δράματος. Οι ηθοποιοί προσεγγίζουν 
τα νοήματα, τους ρυθμούς και τους ήχους του 
ποιητικού κειμένου, με τη μουσικότητα ως όχημα 
για την αναπαράσταση και τη μεταμόρφωση.

Μετάφραση: Παναγιώτης Μουλλάς
Σκηνοθεσία - Μουσ. Δραμ.: Άρης Μπινιάρης
Μετρική Διδασκαλία: Θεόδωρος Στεφανόπουλος
Σκηνικά: Κωνσταντίνος Λουκά
Κοστούμια: Ελένη Τζιρκαλλή
Κινησιολογία: Λία Χαράκη
Σχεδιασμός φωτισμών: Γεώργιος Κουκουμάς

Παίζουν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, 
Χάρης Χαραλάμπους, Νίκος Ψαρράς, 
Αντώνης Μυριαγκός

Χορός: Ηλίας Ανδρέου, Πέτρος Γιωρκάτζης, 
Γιώργος Ευαγόρου, Γιώργος Ονησιφόρου,  
Μάριος Κωνσταντίνου, Παναγιώτης 
Λάρκου, Δαυίδ Μαλτέζε, Γιάννης Μίνως, 
Άρης Μπινιάρης, Ονησίφορος Ονησιφόρου, 
Στέφανος Πίττας, Κωνσταντίνος Σεβδαλής

Παραγωγή : Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου
Διοργάνωση : GR ENTERTAINMENT WORLD LTD
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21.00

Πήτερ Παν

Είσοδος : 10 €
Προπώληση : 8 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 10/7/2018

Το «Θέατρο του Βορρά», ταξιδεύει φέτος 
στους αιθέρες επιλέγοντας την ιστορία 
του Πήτερ Παν, του παιδιού που ποτέ δεν 
μεγαλώνει και μας προσκαλεί να πετάξουμε 
μαζί του στο Δεύτερο άστρο δεξιά και ευθεία 
μέχρι το πρωί!

Ένα μαγικό ταξίδι στη Χώρα του Ποτέ παρέα 
με την Τίνκερμπελ, την Τάιγκερ Λίλυ, τα 
Χαμένα Παιδιά, τις γοργόνες αλλά και τον 
Κάπτεν Χούκ με τους πειρατές του. 
Μια μαγική πτήση στη  Χώρα του Ποτέ, πάνω  
από τη λίμνη που ζουν οι γοργόνες και το 
νησί  του Πήτερ Παν, πάνω από τη γαλέρα 
του Κάπτεν Χούκ!

Μια θεατρική παράσταση που υπόσχεται 
περιπέτεια, εκπλήξεις, συγκίνηση και πολύ 
χιούμορ, γεμάτη μουσική, χορό και πολύ 
τραγούδι! Ελάτε να ανακαλύψουμε ξανά την 
χαμένη αθωότητα και να πετάξουμε στον 
κόσμο της παιδικής φαντασίας, εκεί όπου 
υπάρχουν ακόμα νεράιδες.
«Έναν κόσμο που είναι φτιαγμένος από 
πίστη, εμπιστοσύνη και νεραιδόσκονη.»

Διοργάνωση : Θέατρο του Βορρά
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Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ
19.30 & 21.15

Ο θησαυρός των Στρουμφ

Είσοδος : 10 €
Προπώληση : 8 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 13/7/2018

Τα Στρουμφάκια προσπαθούν να βρουν ένα 
μεγάλο θησαυρό και μ’ αυτόν να εκπληρώσουν 
τα όνειρά τους (να σταματήσουν τους πολέμους, 
να προστατεύσουν τα ζώα και να κάνουν 
τη γη μας καταπράσινη).  Παρά τα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν από τον  Δρακουμέλ 
και την Ψιψινέλ φτάνουν στο στόχο τους και 
ανακαλύπτουν ότι ο Μεγαλύτερος Θησαυρός του 
Κόσμου είναι τα παιδιά. 

Το συγκεκριμένο έργο περνάει θετικά μηνύματα 
στα παιδιά με τους παραπάνω ήρωες,  σε μια 
εποχή δύσκολη για τις ανθρώπινες αξίες. 
Μέσα από τον κόσμο του παραμυθιού δίνετε η 
ευκαιρία στα παιδιά να ανακαλύψουν αυτές τις 
αξίες όπως η αγάπη, η ελπίδα, η φιλία, η ειρήνη 
και να τις διαφυλάξουν. 

Σκηνικά : Ε.  Ζελίνου
Κοστούμια : Ε.  Λαμπρινού
Μουσική :  Ν . Κοντούδη
Χορογραφίες : Ε.  Λορέντη
Σκηνοθεσία : Γ.  Γρηγοριάδης

Παίζουν : Θανάσης Λιούνης, Σοφιάννα 
Γρηγοριάδου, Κρυσταλλία Κανάκη, Ναταλία 
Πελέκα, Έλλη Λορέντη, Φωτινή Μποστανίτη 
και Βασίλης Λαμπριανίδης  

Διοργάνωση : ΘΕΑΤΡΟ “ΤΕΧΝΗ & ΟΡΑΜΑ”
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20.00

Η Χανιώτισσα πιανίστα Κωνσταντίνα Βιδαλάκη 
και η Γερμανίδα κλαρινετίστα Magdalena Lessing 
γνωρίστηκαν στο Ανόβερο της Γερμανίας όπου 
και οι δύο σπουδάζουν στην Ανώτατη Μουσική 
Ακαδημία της πόλης. 

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

Παίζουν μαζί 2 χρόνια και έχουν εμφανιστεί σε 
πολλές αίθουσες συναυλιών και σε φεστιβάλ της 
Γερμανίας . 

Στις 16 Ιουλίου στις 20.00 στο 
“Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου” 
θα πραγματοποιήσουν 
Συναυλία Μουσικής Δωματίου. 

Από τον ρομαντισμό του Johannes Brahms 
έως τον 20ο αιώνα του Alban Berg οι δύο 
καλλιτέχνιδες θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα-
ταξίδι στην ιστορία της μουσικής.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Είσοδος ελεύθερη

Συναυλία Μουσικής Δωματίου
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21.30

8ο Dance Days Chania
Cie7273,  Tarab

Είσοδος : 12 €
Φοιτητές, Άνεργοι, Πολύτεκνοι : 9 €

Το ρευστό χωνευτήρι των πολιτισμών
Εμπνευσμένο από την Ανατολή, το έργο δίνει 
στο κοινό την ελευθερία να αναλογιστεί και 
να αμφισβητήσει. Στις ατελείωτες σπειροειδείς 
κινήσεις, βρίσκουμε τροφή τόσο κατευναστική 
όσο και συγκλονιστική. To “Tarab” προσεγγίζει 
τη σφαίρα της έκστασης με την αφοπλιστική 
αθωότητα ενός εφήβου, αποκομίζοντας 
ολόψυχα τις καταστάσεις που επιχειρεί να 
αποδώσει ταυτόχρονα - ευφορία και μελαγχολία, 
συγκέντρωση και χαλάρωση.

Χορογραφία, Concept : 
Laurence Yadi, Nicolas Cantillon
Χορευτές: Luc Bénard, Rosanne Briens, Nicolas 
Cantillon, Ryan Djojokarso, Karima El Amrani, 
Victoria Hoyland, Aline Lopes, Margaux 
Monetti, Melissa Ugolini, Laurence Yadi
Καλλιτεχνική συνεργασία: Sir Richard Bishop, 
Nicolas Field, Graziella Jouan
Mix, Ηχογράφηση, Μουσική: Jacques Mantica
Σχεδιασμός φωτισμού: Patrick Riou
Κοστούμια: Olga Kondrachina

Διοργάνωση: Σύλλογος “Συν-Κίνηση”
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης και 
Περιφέρεια Κρήτης ΠΕ Χανίων|Δήμος Χανίων | 
ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Νατάσσα Μποφίλιου
Όμορφο Όνειρο

Είσοδος :  Α’ ζώνη 17 €
 Β’ ζώνη 15 €
 Γ’ ζώνη 13 €

Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 16/7/2018

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης 
Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος 
παρουσιάζουν το «Όμορφο Όνειρό» τους. 

Μία νέα παράσταση-πρόταση που κλείνει το 
μάτι στο «Μπελ Ρεβ», την παράσταση που 
εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς με την 
πρωτοτυπία, την τόλμη και την μελωδικότητα της 
το χειμώνα που μας πέρασε και τώρα, ο βασικός 
της πυρήνας παίρνει κάτι από το ελληνικό 
καλοκαίρι, προσαρμόζεται αναλόγως, αποκτά 
ένα πιο εξωστρεφές και φωτεινό πρόσωπο και 
φέρνει την αγαπημένη ερμηνεύτρια Νατάσσα 
Μποφίλιου, καθώς και τα τραγούδια των Θέμη 
Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου, 
ακόμα μια φορά κοντά στους φίλους τους σε 
ολόκληρη την Ελλάδα.

Μη χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το 
όμορφο καλοκαιρινό όνειρο της πιο αγαπημένης 
δημιουργικής τριάδας του ελληνικού 
τραγουδιού.

Γιατί αυτό το καλοκαίρι, τα όμορφα όνειρα θα 
βγουν αληθινά!

Διοργάνωση : PROSPERO

19|07
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Ερωφίλη
project

Είσοδος ελεύθερη

Το πεντάπρακτο αριστούργημα του ρεθυμνιώτη 
ποιητή,  η  διασημότερη τραγωδία της κρητικής 
αναγέννησης,  το χρονικό ενός αιματοβαμμένου 
έρωτα… σε μια σύγχρονη παράσταση που 
αναδεικνύει την ομορφιά του ποιητικού 
λόγου, συνοδευόμενο από ζωντανή μουσική  
πανδουρίδας, κιθάρας, μαντολίνου, κλαρίνου, 
βιολιού, κρουστών  και υψηλού επιπέδου 
υποκριτικών ερμηνειών. Το έργο αποτελεί 
την πρόταση μιας νέας μεθόδου θεατρικής 
αναπαράστασης τέτοιου είδους κειμένων. 
Μια σημαντική εργασία η οποία δίνει την 
δυνατότητα συνέχισης και εξέλιξης της 
αναγκαίας, για τους καλλιτέχνες και για το 
κοινό, συνθήκης, της μελετημένης και μοντέρνας 
επαφής, δηλαδή, με την παράδοση και τις ρίζες, 
μέσα από έρευνα και φρέσκια καλλιτεχνική 
διάθεση.
Διδασκαλία, επεξεργασία κειμένου, μουσική : 
Οικονομίδης Θεόδωρος 
Παίζουν: Αμαλία Αρσένη, Νίκος Σίνας, Χρήστος 
Καπένης, Δανάη Λουκάκη, Ελίνα και Ρεβέκκα 
Γιαννάκη, Θ. Οικονομίδης
Μουσικοί: Αρετή Κοκκίνου, Δημήτρης Πρόκος, 
Θ. Οικονομίδης
Κοστούμια: Βασιλική Σίρμα
Βοηθοί σκηνοθέτη: Ζωή Λυμπεροπούλου, 
Αντώνης Καραστεργίου

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
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20.15

Η Joanna Lohmann γεννήθηκε το 2001 στο 
Wintherthur (Βίντερτουρ – Ελβ ετία). Δεύτερη 
της πατρίδα είναι τα Χανιά μιας και είναι εγγονή 
της καθηγήτριας μουσικής  Μαρίας Τρουλάκη.

Σε ηλικία 5 ετών παίρνει τα πρώτα μαθήματα 
πιάνου στην τάξη της K. Schumacher. Από το 
2013 ακολουθεί ένα  πρόγραμμα για εξαιρετικά 
ταλαντούχα παιδιά στο Ωδείο του Βίντερτουρ 
στην τάξη του Carl Wolf.

Έχει κερδίσει πρώτα βραβεία στον Πανελβετικό 
διαγωνισμό για νέους (2013, 2015) και στον 
μουσικό διαγωνισμό του καντονίου της Ζυρίχης 
(2010, 2015).

Μαζί με τις πιανιστικές της σπουδές 
παρακολουθεί μαθήματα σύνθεσης στην τάξη 
του A. Nick. Έργα της έχουν παίξει μεταξύ 
άλλων, η Συμφωνική Ορχήστρα του Βίντερτουρ  
(Musikkollegium Winterthur )και η Καμεράτα 
Ζυρίχης  (Camerata Zürich).

Διοργάνωση: ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Κοινωνικό εισιτήριο (συσκευασμένα τρόφιμα 
και είδη πρώτης ανάγκης) προς όφελος του 
Παντοπωλείου Αλληλεγγύης του Πολιτιστικού  
και Αθλητικού Συλλόγου ‘Κύτταρο Χαλέπας’

Ρεσιτάλ Πιάνου  
Joanna Lohmann
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Ευριπίδη
«Ηλέκτρα»

Είσοδος : 18 €
Φοιτ., παιδικό, ανέργων, άνω των 65: 13 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 16/7/2018

Η «Ηλέκτρα», μια από τις σημαντικότερες 
τραγωδίες του Ευριπίδη, αποτελεί μια 
διεισδυτική σπουδή πάνω στις έννοιες της 
εκδίκησης, της ενοχής, της μεταμέλειας και της 
δικαιοσύνης. Αντλώντας το θέμα του από τον 
κύκλο της καταραμένης γενιάς των Ατρειδών, το 
έργο παρακολουθεί βήμα-βήμα την πορεία της 
Ηλέκτρας και του Ορέστη προς τη μητροκτονία.
Ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί το έργο 
χαρακτηρίζοντάς το ως ένα ΛΥΡΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ. Μια 
σύγχρονη ματιά πάνω στην σκηνική ανάγνωση 
της τραγωδίας, επιχειρώντας να εξελίξει την 
φόρμα που ξεκίνησε με τις δύο προηγούμενες 
τραγωδίες [ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ και ΑΝΤΙΓΟΝΗ].

Στο ρόλο της Ηλέκτρας η Λένα Παπαληγούρα  
Παίζουν: 
Νίκος Κουρής, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, 
Γιάννης Νταλιάνης, Νίκος Αρβανίτης, 
Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Μαριάννα 
Πολυχρονίδη, Ελένη Ζαραφίδου, Δανάη 
Επιθυμιάδη, Παναγιώτης Εξαρχέας, κ.α.

Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης
Μετάφραση: Κ. Χ. Μύρης
Επεξεργασία Κειμένου: Παναγιώτα Πανταζή
Σκηνικό – Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκόρου
Μουσική: Θύμιος Παπαδόπουλος

Διοργάνωση: 5η Εποχή Τέχνης
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21.30

8ο Dance Days Chania
Cie Toula Limnaios, tempus fugit

Είσοδος : 12 €
Φοιτητές, Άνεργοι, Πολύτεκνοι : 9 €

Στο “tempus fugit”  7 χορευτές κινούνται 
συνεχόμενα ως ομάδα, ως μια ρέουσα 
μονάδα. Προωθημένοι προς τα εμπρός, από 
μια εσωτερική ενότητα δημιουργούν ένα 
οικουμενικό ρεύμα. Ένας κυκλικός χορός 
ως μια μοναδική κοινή κίνηση, που ωστόσο 
κάποιες στιγμές αποκαλύπτει το άτομο. Τίποτε 
δεν διαρκεί για πάντα -η ροή του χρόνου δεν 
μπορεί να κρατηθεί. Αλλά πως ζούμε μέσα σε 
αυτό; Μας έχει κυριεύσει όλους η φασαρία 
της καθημερινής ζωής; Συγκρινόμενη με την 
απουσία της “αναπνοής” στη ζωή μας, η ορδή 
των ανθρώπων θυμίζει έναν μυ, γεμάτο με 
ζωντάνια και αλληλεγγύη. Μάζα και ταυτότητα, 
δύναμη και ορμή είναι τα κεντρικά φαινόμενα - 
η ομάδα ως μικρόκοσμος που μας ελευθερώνει 
απ’ τη φυλακή της απομόνωσης και διοχετεύει 
νέα δύναμη.
Σύλληψη, Χορογραφία: Toula Limnaios
Μουσική: Ralf R. Ollertz
Χορός, Δημιουργία: Daniel Afonso, Leonard 
DAquino, Alba de Miguel, Priscilla Fiuza, 
Daeho Lee, Hironori Sugata, Karolina Wyrwal
Σχεδιασμός φωτισμών: Felix Grimm
Σκηνικά/ Κοστούμια: Antonia Limnaios/ Toula 
Limnaios
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Διοργάνωση: Σύλλογος “Συν-Κίνηση”
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης και 
Περιφέρεια Κρήτης ΠΕ Χανίων|Δήμος Χανίων | 
ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
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(βλ. σελίδα Dance Days)

21.07 - 22.07
Προβολές ντοκυμαντέρ - ταινιών χορού
- Ιράν, Amata Theatre Group, “Joshaghan”
- Λίμνη Baikal (Σιβηρία, Ρωσία), Anastasiia 
  Lonshakova, “SARMA”
- Ουγκάντα/ Καμπάλα, Babu Dance Project, 
  “Proud To Be Black”

22.07| 19:30
Performance “Embody” 
Το “Embody” διαπραγματεύεται τη σχέση 
πνευματικής και σωματικής ελευθερίας του 
ατόμου. Το κατά πόσο η μία είναι επακόλουθο 
της άλλης και άρα δημιουργεί έναν κλειστό κύκλο 
μεταξύ τους, τη σύνδεση μυαλού και σώματος, 
τη γλώσσα του σώματος και τις σημασίες της. 
Η χορογράφος βασιζόμενη στα λόγια και την 
κοσμοθεωρία του Χρόνη Μίσσιου εξερευνά τον 
διάλογο μεταξύ μυαλού και σώματος ως προς 
την αίσθηση ελευθερίας του ατόμου.

Χορογραφία: Ξένια Κοντομανώλη 
Ερμηνεία: 
Χριστίνα Σκουτέλα, Λήδα Δουμουλιάκα 
Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: 
Λήδα Δουμουλιάκα

Διοργάνωση: Σύλλογος “Συν-Κίνηση”
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης και 
Περιφέρεια Κρήτης ΠΕ Χανίων|Δήμος Χανίων | 
ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Οι δράσεις είναι ελεύθερες για το κοινό και 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του συνεδρίου 
“Σύνορα, Όρια και Πλαίσια στον Σύγχρονο 
Χορό”.

8ο Dance Days Chania | Συνέδριο
«Σύνορα, Όρια και Πλαίσια 

στον Σύγχρονο Χορό»
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Η Γλυκερία τραγουδά 
για την Ιερά Μητρόπολη 

Κυδωνίας και Αποκορώνου 

Είσοδος : 10 €
Προπώληση: Γρ. Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας 
και Αποκορώνου
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 9/7/2018

Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου 
και η Γλυκερία σας καλούν στο Θέατρο της 
Ανατολικής Τάφρου σε ένα μουσικό ταξίδι με 
σκοπό την ενίσχυση του φιλανθρωπικού της 
έργου για μια βραδιά ξεχωριστής διασκέδασης. 
Ένα πρόγραμμα που επιμελείται ο Στέλιος 
Φωτιάδης,  με τραγούδια λαïκά – έντεχνα 
– παραδοσιακά - σμυρνέικα, καθώς και τις 
επιτυχίες της σπουδαίας μας ερμηνεύτριας, που 
διακρίνεται για τη γνησιότητα, τη ζεστασιά και 
την αυθεντική ψυχαγωγία που χαρίζει στο κοινό 
της. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τραγούδια 
από το τελευταίο της άλμπουμ «Ακολούθησα 
ένα αστέρι», στο οποίο καινούρια τραγούδια 
μπερδεύονται γλυκά με παλαιότερα, που με μια 
διαφορετική μουσική ματιά, αλλά και τη μεστή 
ερμηνεία της Γλυκερίας, παίρνουν νέα πνοή.
Πλαισιωμένη από μία ορχήστρα αποτελούμενη 
από 8 εξαίρετους μουσικούς, δημιουργεί μια 
μοναδική ατμόσφαιρα. Συμμετέχει ο νέος 
ταλαντούχος τραγουδιστής Βασίλης Προδρόμου.
Διοργάνωση: 
Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου
Συνδιοργάνωση:
Δήμος Χανίων Κεππεδηχ-Καμ, Κοινοφελής 
Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου, Δήμος Πλατανιά 
ΔΕΥΑΒΑ

24|07
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21.00

Ο Θησέας

Είσοδος : 8  €
Πολύτεκνοι, Άνεργοι : 6  €

Τι θα λέγατε να γνωρίζατε την ιστορία του 
Θησέα από κοντά? Tις περιπέτειές του ως την 
αρχαία Αθήνα και τους άθλους του; 

Να βλέπατε τον ήρωα να φτάνει ως την Κρήτη, 
να μάχεται με τον Μινώταυρο; Να δείτε ζωντανά 
τα ταυροκαθάψια και την Αριάδνη με  να δειχνει 
την έξοδο του λαβυρίνθου με τον μίτο; 

Και όλα αυτά με την τέχνη του μαύρου θεάτρου;

20 κούκλες και μεγάλα σκηνικά θα μας 
δώσουν μία ατμοσφαιρική και ανατρεπτική 
εικονογράφηση του μύθου.

Το διεθνούς φήμης Κου-Κλο Θέατρο Κρήτης 
έχει παρουσιάσει την παράσταση του Θησέα 
σε όλη την Ελλάδα αλλά και Εξωτερικό όπως 
Ελβετία, Γερμανία, Σουηδία, Τουρκία ! 

Ένα κουκλοθέατρο για όλη την οικογένεια 
κατάλληλο από 3 έως 103 χρονών..!

Διοργάνωση: Κου-Κλο Θέατρο Κρήτης

23|07
Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας

21.00

Ο Καραγκιόζης
και η Μούμια του Φαραώ

Είσοδος : 6 € 

Μια νέα παράσταση δημιούργημα  του θιάσου του 
καραγκιοζοπαίχτη Μιχάλη Θεοδωρόπουλου με 
σεβασμό πάντα στον  παραδοσιακό καραγκιόζη 
και το ελληνικό θέατρο σκιών.

Στην ιστορία μας αυτή, ο Πασάς αναθέτει στον 
Χατζηαβάτη να μεταφέρει ένα μπαούλο με δώρα 
και να το παραδώσει στον Πασά της Αιγύπτου. 

Ο Χαζηαβάτης παίρνει μαζί του για βοήθεια τον 
Καραγκιόζη ο οποίος, εξαιτίας της περιέργειας 
του, θα κάνει το ταξίδι άνω-κάτω και θα βάλει 
και τους δύο σε ξεκαρδιστικές περιπέτειες που 
θα προσφέρουν άφθονο γέλιο!...

Τα υπόλοιπα επί σκηνής…

Διοργάνωση : Σκιές και Γέλια
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Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”
10.00 και 19.00

Μια μέρα γεμάτη Μίκη.

Είσοδος ελεύθερη

Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2018. Κάθε 
χρόνο ο Δήμος Χανίων και ο Σύλλογος 
Φίλων Μίκη Θεοδωράκη διοργανώνουν ένα 
μουσικό αφιέρωμα προς τιμήν του μεγάλου 
μας μουσικοσυνθέτη. Μουσικά Σύνολα και 
καλλιτέχνες από την Κρήτη, θα μας χαρίσουν 
μία μέρα γεμάτη μουσική του Μίκη, στο νέο 
θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Παλιά Πόλη 
των Χανίων. 

Μουσική, χορός, τραγούδι αλλά και προβολές 
θα δώσουν την ευκαιρία σε μικρούς και 
μεγάλους να ταξιδέψουν, να συγκινηθούν, να 
αναπολήσουν

Διοργάνωση : Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Παγκρήτιος Σύλλος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, 
Περιφέρεια Κρήτης
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21.00

Κάρμεν Ρουγγέρη
Χάνσελ και Γκρέτελ

Είσοδος : 10 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 23/7/2018

Το έργο αυτό, που θεωρείται σκληρό, 
μεταμορφώνεται, διασκευάζεται και 
παρουσιάζεται σαν ένα τρυφερό παραμύθι, 
πλούσιο σε μηνύματα – μιλάει για την μανία 
των παιδιών να κοροϊδεύουν -που με την 
υπόθεσή του θα μπορέσει να κρατήσει το 
ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Η παράσταση, 
γεμάτη χρώματα και φως, με έξυπνους 
διαλόγους γεμάτους  χιούμορ, πλημμυρισμένη 
από υπέροχες μελωδίες και τραγούδια, 
με διαλεχτούς ηθοποιούς – τραγουδιστές, 
χορογραφημένη στην λεπτομέρεια  και όπως  
πάντα, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια, 
είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει τους μικρούς μας 
θεατές  σε ονειρεμένους κόσμους.

Κείμενο, Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη
Σκηνικά, Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή
Κίνηση, Χορογραφίες, Φωτισμοί: Π. Γαλλιάς
Μουσική επεξ., VideoArt: Α. Δελαπόρτας
Στίχοι & Μουσική Επιλογή: Α. Κουλουμπής
Διδασκαλία τραγουδιών: Λαρίσα Ερεμέγιεβα
Β. Σκηνοθέτη: Αντώνης Παπαδάκης
Υπ. Περιοδείας: Ελένη Καρτάση

Παίζουν οι ηθοποιοί: Α. Δημητρακοπούλου, 
Ε.Ζιώγα, Ε.Κοπάνου, Κ.Λιναρδάτου, 
Ι.Μάτσιασεκ, Έ.Μιχαλάκη, Α.Μπούρκας-
Μαράκης, Ν.Παπακωνσταντίνου

Διοργάνωση: Βίκτωρ Κουλουμπής & ΣΙΑ ΕΕ
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Συναυλία
Ευανθία Ρεμπούτσικα - Έλλη Πασπαλά

Είσοδος : 15 €
Παιδιά εώς 12 ετών, Φοιτητές, Άνεργοι : 12 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 16/7/2018

Η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και η 
ερμηνεία της Έλλης Πασπαλά θα στροβιλίσουν 
τις νύχτες μας. Τραγούδια και μελωδίες σε ένα 
υπέροχο ταξίδι γεμάτο χρώματα κι αρώματα 
Ανατολής και Δύσης. 
Σαν τις νύχτες τις καλοκαιρινές στο σινεμά της 
γειτονιάς όταν γέμιζε η σκηνή εικόνες, ήχους 
και χρώματα που έγιναν η συντροφιά στα όνειρά 
μας.
Μια συνεργασία με γυναικεία ματιά, ευαισθησία 
και διάθεση, όπου η κάθε μια δίνει το δικό 
της ξεχωριστό στίγμα. Ένας μαγικός χορός 
πλημμυρισμένος από υπέροχες μουσικές και 
μοναδικές ερμηνείες. 

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα παρουσιάζει τις πιο 
αγαπημένες συνθέσεις της.

Η Έλλη Πασπαλά ερμηνεύει με το δικό της 
μοναδικό τρόπο τα παλιότερα αλλά και τα νέα 
τραγούδια της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

Μαζί με τις πολυαγαπημένες μελωδίες της 
Ευανθίας, η μοναδική ερμηνεία της Έλλης 
Πασπαλά, καθώς και οι ταλαντούχοι μουσικοί-
σολίστες που τις συνοδεύουν φέρνουν ο καθένας 
το μοναδικό του στυλ στη συναυλία.

Διοργάνωση : Four Seasons

25|07



Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.15

B. Andersson, B. Ulvaeus & C.Johnson
ΜΑΜΑ ΜΙΑ

Είσοδος : 25 €
Φοιτητικό, Ανέργων, Πολυτέκνων : 20 € 
Παιδιά έως 12 ετών : 15 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 24/7/2018

Η ιστορία ξεκινάει όταν η κόρη της Donna, 
Sophie αναζητά τον πραγματικό της πατέρα 
για να τον καλέσει στο γάμο της. Τι θα συμβεί 
όταν αντί για έναν, ανακαλύψει τρεις υπέροχους 
μπαμπάδες; Η Donna δεν έχει ιδέα για όλα αυτά 
και η περιπέτεια αρχίζει!
Μουσική – στίχοι: Benny Andersson, Bjorn 
Ulvaeus  | Κείμενο: Catherine Johnson | 
Σκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου και στίχων: 
Θέμις Μαρσέλλου | Μουσική Διεύθυνση – 
Διδασκαλία Ορχήστρας: Ηλίας Καλούδης 
|Διεύθυνση Ορχήστρας - Πιάνο:  Ανδρέας 
Καρανίκας  | Χορογραφίες: Άννα Αθανασιάδη  
Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης | Κοστούμια: 
Παναγιώτα Κοκκορού 

Πρωταγωνιστούν : Δέσποινα Βανδή, 
Άκης Σακελλαρίου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, 
Αργύρης Αγγέλου, Μπέττυ Μαγγίρα, Μαριέλλα 
Σαββίδου, Εύα Τσάχρα και ο Άρης Μακρής.
Παίζουν: Β. Αξιώτης, Μ. Βασιλάτου, Μ. 
Χατζηαντώνη,  Μ. Θεοδωράκης, Μ. Μαριόλος, 
Ι. Μωσαίδου, Ν. Τόλιου, και η Θ. Μαρσέλλου. 
Μαζί τους: Θ. Γιαννόπουλος, Ε. Δήμου, Γ. 
Λάφης, Γ. Μαρτίνος, Μ. Μέντζα, Ν. Γκέγκα.
Ορχήστρα: Διεύθυνση Ορχήστρας - Πιάνο:  
Ηλίας Καλούδης Μουσικοί:  Γιώργος  Κονής, 
Νικόλας Wastor, Χρήστος Γκάτσος, Γιώργος 
Κατσαμάκης, Κώστας Αρσένης, Γιώργος 
Μούρτος
Διοργάνωση : Θέαμα ΑΚΡΟΠΟΛ
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21.30

Σοφία Σαρρή 
«Euphoria»

Είσοδος ελεύθερη 

Η Σοφία Σαρρή, μια πολυσχιδής ερμηνεύτρια 
και τραγουδοποιός, έχει ερμηνεύσει και 
συνθέσει μουσική για σχήματα με διαφορετικό 
background, από την post rock κολεκτίβα 
των Night on Earth, πρωτοπόρων της indie 
σκηνής της Αθήνας έως τους πειραματικούς 
αυτοσχεδιαστές Luup, μεταξύ άλλων. Η avant 
pop της Σαρρή μπολιάζεται με ήπιες δόσεις 
σκανδιναβικού black metal, urban ambient ή 
dark-hop, δημιουργώντας ένα μουσικό σύμπαν 
χωρίς συμβιβασμούς, ανακατεύοντας σε μία 
καλλιτεχνική μαρμίτα, την Κρητική λύρα με 
πολυπρόσωπα αναλογικά synths και υπερηχητικά 
blastbeats. Κάθε μουσική στιγμή του προσφάτου 
“Euphoria” (2017, Inner Ear) γεννά έναν δικό 
της μικρόκοσμο, αποτελούμενο από άβολες 
δυσαρμονίες των εγχόρδων, ηλεκτρονικά 
micro-beats και τα άλλοτε δυναμικά και άλλοτε 
εύθραυστα φωνητικά της τραγουδοποιού, 
αποτίοντας τον δικό του φόρο τιμής στην 
παντοδυναμία της φύσης. Υπερβαίνοντας την 
πραγματικότητα, το έργο της Σαρρή βυθίζει τον 
ακροατή στα παράλληλα σύμπαντα του μυαλού 
της, τη στιγμή που αυτό φαντασιώνεται πλάνα 
διαφυγής, με όχημα εκφραστικούς στίχους και 
αξιομνημόνευτες μελωδίες.
Μαζί της οι:
Κώστας Στεργίου (πλήκτρα, loops, analog synth)
Γιώργος Κοντογιάννης (λύρα)
Πέτρος Λαμπρίδης (ηλεκτρικό μπασο)
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
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21.30

O Μίκης στο Θέατρο

Είσοδος ελεύθερη

Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2018. 

Κάθε χρόνο ο Δήμος Χανίων και ο Σύλλογος 
Φίλων Μίκη Θεοδωράκη διοργανώνουν ένα 
μουσικό αφιέρωμα προς τιμήν του μεγάλου μας 
μουσικοσυνθέτη. 

Οι Κώστας Θωμαΐδης, Ρίτα Αντωνοπούλου 
και Μάνια Παπαδημητρίου συνοδευόμενοι 
ορχηστρικά από το Γιώργο Σαλτάρη και την 
Ορχήστρα του, θα μας φέρουν κοντά στη 
μουσική του Μίκη, σε συνθέσεις και τραγούδια 
του που φόντο είχαν το θέατρο.

Διοργάνωση : Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Παγκρήτιος Σύλλος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, 
Περιφέρεια Κρήτης
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Βαμβακάρης, Μπιθικώτσης … 
ο ρεμπέτης και ο σερ

Είσοδος 15 €
Μαθητικό, Φοιτητικό : 12 €
Ανέργων, ΑΜΕΑ : 10 €
Προπώληση : 12 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 23/7/2018

Την ιστορική πορεία & συνεργασία του ΜΑΡΚΟΥ 
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ με τον ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ 
ζωντανεύουν επί σκηνής καταξιωμένοι 
ερμηνευτές, μουσικοί, ηθοποιοί και χορευτικά 
σύνολα συστήνοντας μια υψηλής αισθητικής 
μουσικοθεατρική παράσταση. 
Ο Στέλιος Βαμβακάρης και η Άννα Μπιθικώτση, 
δυο «Ρομαντικοί παραβάτες» με αυστηρά δικό 
τους προσωπικό στυλ, με αγάπη και χρέος 
μεταλαμπαδεύουν την ιστορική πορεία που 
ένωσε τους μύθους γονείς τους.
Τραγουδούν: Στέλιος Βαμβακάρης ,Γεράσιμος 
Ανδρεάτος, Λεωνίδας Μπαλάφας, Ευτυχία 
Μητρίτσα, Σωτήρης Δογάνης, Εβελίνα 
Αγγέλου, Ελεάννα Φινοκαλιώτη
Σενάριο - Σκηνοθεσία - Αφήγηση:
Άννα Μπιθικώτση, συγγραφέας
Δραματοποιημένη Αφήγηση:
Ελεάννα Φινοκαλιώτη, ηθοποιός 
Συμμετέχει φιλικά ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας
Παίζουν οι μουσικοί: Γιώργος Καραγιάννης, 
Μιχάλης Δήμας, Λευτέρης Κονσολάκης, 
Θεόδωρος Κουέλης, Σπύρος Κονσολάκης, 
Γιάννης Νικολετόπουλος
Συμμετέχει το Λαϊκό Χορευτικό Σύνολο Στέλιου 
Καφετζάκη
Η παράσταση στηρίζει τον Πανελλήνιο 
Σύνδεσμο Τυφλών - Κέντρο Σκύλοι Ελλάδος 
Διοργάνωση : NOTEBOOK
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης
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21.30

Αριστοφάνη 
Θεσμοφοριάζουσες

Είσοδος : 15 €
Μαθητικό, φοιτητικό, άνεργοι ΟΑΕΔ, τρίτεκνοι, 
πολύτεκνοι, άνω των 65 ετών, ΑΜΕΑ 67% : 12 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 26/7/2018

Ένα έργο για τη θέση –και τις θέσεις– των 
γυναικών, για τη διεκδίκηση της προσωπικής 
ταυτότητας, για το δικαίωμα στην πολιτειακή 
ισότητα, ένα έργο για την κρίση των αξιών, τη 
φύση και τον νόμο. 

Μετάφραση: Παντελής Μπουκάλας
Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Μουσική: Νίκος Κυπουργός
Ενδυματολόγος: Άγγελος Μέντης
Σκηνογράφος: Μαγδαληνή Αυγερινού
Χορογραφίες: Σεσίλ Μικρούτσικου
Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Παντελής Δεντάκης
Μουσ. διδασκαλία-Μουσικός:Αν.Σαρακατσάνος
Βοηθός σκηνογράφου: Τζίνα Ηλιοπούλου

Παίζουν: Μάκης Παπαδημητρίου, Οδυσσέας 
Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, 
Γιώργος Παπαγεωργίου

Θεσμοφοριάζουσες: Νάντια Κοντογεώργη, 
Μαρία Κατσανδρή, Άντρη Θεοδότου, Ελένη 
Ουζουνίδου, Βαλέρια Δημητριάδου, Σοφία 
Κακουλίδου, Ειρήνη Μακρή, Κατερίνα 
Μαούτσου, Ίριδα Μάρα, Φραγκίσκη Μουστάκη, 
Ελένη Μπούκλη, Ηλέκτρα Σαρρή, Νατάσα 
Σφενδυλάκη, Αντιγόνη Φρυδά

Συμπαραγωγή: ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης - ΔΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων - Α. Μ. Τέχνη Χώρος - Ε.Φ.  
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21.00

Σαν παιδιού φαντασία

Είσοδος : 10 €
Ανέργων, Πολυτέκνων : 8 €
Προπώληση : 8 €
ΑΜΕΑ : Δωρεάν
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 2/8/2018

Το Εργοστάσιο Ονείρου και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Ρούμελης ,  μετά την περσινή παράσταση ‘ΤΟ 
ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ‘που αγαπήθηκε από 
μικρούς και μεγάλους και στα Χανιά , ετοίμασαν 
με πολύ μεράκι και φροντίδα  το νέο έργο  ‘Σαν 
Παιδιου Φαντασία’ και υπόσχονται να αφήσουν 
τις καλύτερες εντυπώσεις! 
Δύο αδέρφια , ο Οδυσσέας και η Αριάδνη σαν  
μεγάλωσαν κράτησαν  μέσα τους την φαντασία 
και την αγάπη! Πάντα νικούσαν μια άσχημη 
ανάμνηση με μια χαρούμενη και ότι δεν ήταν καλό 
στον κόσμο αυτόν, το έστελναν στην φανταστική 
τους χώρα την Βουργουνδούπολη όπου εκεί όλα 
γινόντουσαν όμορφα! Μια κλεψύδρα , μια πυξίδα 
και ένα πουγκί με χρώματα,  είναι τα εφόδια που 
τους έδωσαν οι τρείς μοίρες, για το ταξίδι τους 
στον δικό τους προορισμό. Ένα χρυσό πόμολο  
ανοίγει τις πέντε μαγικές πόρτες! Η πόρτα της 
καρδιάς ανοίγει μαζί με τους θεατές! Η πόρτα 
της φαντασίας ζωντανεύει με ένα παραμύθι νέο 
κάθε φορά που οι ήρωες δημιουργούν με τα 
παιδιά! Στο ταξίδι τους θα συναντήσουν  ήρωες 
και πλάσματα από την Ελληνική μυθολογία, 
την ελληνική μας παράδοση  αλλά  και νέους  
φανταστικούς.  Ο Οδυσσέας αντικατροπτίζει το 
κάθε ένα παιδί που μέσα από την παράσταση θα 
διασκεδάσει, θα συνεργαστεί με τους ήρωες του 
έργου αλλά πάνω από όλα θα φύγει με εφόδια 
όπως  το θάρρος, την γνώση και την πίστη στον 
ίδιο του τον εαυτό!

Διοργάνωση : Εργοστάσιο Ονείρου
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Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ
21.30

Jutes Massenet
Cendrillon | Σταχτοπούτα

Είσοδος : 10 €

Από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης
σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση.

Η μαγευτική όπερα του Massenet 
«Σταχτοπούτα», βασισμένη στο κλασικό 
παραμύθι, υπό τη διεύθυνση του Bertrand de 
Billy. Η σκηνοθεσία είναι του Laurent Pelly, 
ο οποίος έχει σκηνοθετήσει στη Met την Κόρη 
του Συντάγματος του Donizetti και τη Μανόν 
του Massenet. Η Σταχτοπούτα, ανεβαίνει σε 
συμπαραγωγή με το Royal Opera House, Covent 
Garden στο Λονδίνο, το Gran Teatre del Liceu 
στη Βαρκελώνη, το Théâtre Royal de La Monnaie 
στις Βρυξέλλες, και την Opéra de Lille. Η 
παραγωγή ανέβηκε για πρώτη φορά στη Santa 
Fe Opera.

Διεύθυνση ορχήστρας: Bertrand de Billy
Σκηνοθεσία: Laurent Pelly
Σκηνικά: Barbara de Limburg
Κοστούμια: Laurent Pelly
Φωτισμοί: Duane Schuler
Διανομή: Joyce DiDonato (Σταχτοπούτα), 
Alice Coote (Γαλάζιος Πρίγκιπας), Stephanie 
Blythe (Μαντάμ ντε λα Αλτιέρ), Kathleen Kim 
(Νεράιδα), Laurent Naouri (Παντόλφ)

Διοργάνωση : Heaven Live
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Β. Μυριανθόπουλου - Β. Χατζηνικολάου
Μόλις Χώρισα

Είσοδος : 15 €
Φοιτητικό, Ανέργων, Πολυτέκνων, 
Άνω των 65 ετών : 12 €
Προπώληση : 12 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 1/8/2018

Μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες 
των τελευταίων ετών, επανέρχεται πιο δυναμικό 
από ποτέ στην επικαιρότητα του σήμερα για να 
μας παρασύρει με τη δυνατή μουσική του, τις 
σπαρταριστές ατάκες και τους ευρηματικούς 
χαρακτήρες του. Ηθοποιοί και  θεατές  
τραγουδoύν, γελάνε και χορεύουν όλοι μαζί, 
αποδεικνύοντας ότι η ζωή έχει χρώμα και ο 
χωρισμός θέλει καλοπέραση.  
Μόλις Χώρισα, λοιπόν! Η πιο δροσερή κωμωδία 
του καλοκαιριού!   

Κείμενο: Βασίλης Μυριανθόπουλος
             Βαγγέλης Χατζηνικολάου
Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος 
Σκηνικά: Βαλεντίνο Βαλάσης
Φωτισμός: Βλάσσης Θεοδωρίδης
Ενδυματολόγος: Σοφία Δριστέλα

Πρωταγωνιστουν: Τζόυς Ευείδη, Πηνελόπη 
Αναστασοπούλου, Κώστας Κάππας, 
Θωμαϊς Ανδρούτσου, Μαρία Κωνσταντάκη, 
Τριπόδης Χρήστος, Ελίνα Μάλαμα, Δημήτρης 
Ζωγραφάκης, Ανδρέας Βούλγαρης, Στρατής 
Νταλαγιώργος

Διοργάνωση : Μέθεξις
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20.30

Το μαγεμένο δεντρί

Είσοδος : 6 € 

Παλαιά παραδοσιακή παράσταση, με βαθιές ρίζες 
μέσα στο χρόνο. «Ακουυυυυσατε! Ακούσατε! 
Απαγορεύεται σε κάθε πολίτη, μετά τις 12 η ώρα 
το βράδυ να περάσει κάτω απ΄το δεντρί του 
σεραγίου! Αν περάσει ένας, μεταμορφώνεται, 
αν περάσουν δύο, ο ένας χάνεται......!»
Η παράδοση του τόπου θέλει μια νύχτα κάθε 
πεντακόσια χρόνια, το δεντρί του σεραγίου να 
κατοικείται από τον καλικάντζαρο. Αυτή η νύχτα 
λοιπόν για τον μπερντέ, έφτασε! Ο Χατζηαβάτης 
τελαλεί για να ειδοποιήσει τους κατοίκους 
της περιοχής. Πολλοί όμως θα ξεχαστούν και 
θα περάσουν κάτω από το δεντρί...          Ο 
Καραγκιόζης θα μεταμορφωθεί μαζί με τον 
Χατζηαβάτη και την παρέα του.        Η λύτρωση 
θα έρθει με την θύμηση και την επανάληψη 
κάποιων περίεργων λέξεων, που αποτελούν το 
ξόρκι για να διώξουν τον καλικάντζαρο.
Μια ξεκαρδιστική παράσταση, με την άμεση 
συμμετοχή των παιδιών στα δρώμενα. Μια 
παράσταση που γίνεται μόνο μια φορά, στα 
πεντακόσια χρόνια.

Διοργάνωση: Αθανασίου Θεοφάνης
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.15

Θοδωρή Αθερίδη
Άγρια Δύση

Είσοδος : 16 €
Παιδικό, Φοιτ., Ανέργων, Πολυτέκνων : 13 €
Προπώληση : 13 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 6/8/2018

Τούτο το καλοκαίρι η κωμωδία  του Θοδωρή 
Αθερίδη, “Αγρια Δύση”   περιοδεύει σε όλη την 
Ελλάδα.  Μία κωμωδία Western με φόντο την 
Κρήτη, γεμάτη γέλιο, πάθος για τη ζωή, τον 
έρωτα, την αγάπη και την Ελλάδα!
Μια δυναμική μάνα με τα δίδυμα παιδιά της, 
ένας ανεκπλήρωτος καουμπόικος έρωτας, ένα 
τρελό κυνήγι θησαυρού, ένα κρυμμένο διαμάντι 
που βγάζει στη φόρα κρυμμένα μυστικά, 
ανατροπές, ίντριγκες, γέλιο και πολλή  μεγάλη 
τρυφερότητα…
Όλα αυτά στο Κρητικό γουέστερν του Θοδωρή 
Αθερίδη “ Άγρια Δύση”!

Συγγραφέας : Θοδωρής Αθερίδης 
Σκηνοθεσία: Μπέσυ Μάλφα
Σκηνικά: Λία Ασβεστά
Μουσική: Γιώργος Χατζής
Κοστούμια: Ελένη Μπλέτσα 
Φωτισμοί:  Μιχάλης Κουβόπουλος

Πρωταγωνιστούν: 
Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Μπέσυ Μάλφα, 
Τάσος Κονταράτος, Πηνελόπη Πλάκα

Διοργάνωση : Create4Art
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21.30

Μιχάλης Τζουγανάκης
Ρίζες και Βλαστοί

Είσοδος : 15 €
Φοιτ., Άνεργοι, Παιδιά, άνω των 65 ετών: 12 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 25/7/2018

Η αστείρευτη έμπνευσή του μαζί με τη μοναδική 
φωνή και ερμηνεία του, γίνεται ένα με το λαούτο 
δημιουργώντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα, 
γεφυρώνοντας το παλιό με το σήμερα. 

Μαζί του θα εμφανιστεί ο 
Αλέξανδρος  Τζουγανάκης.  

Μια μουσική παράσταση με ιδιαίτερο πάθος και 
ανάταση ψυχής για τους ακροατές του.
 
 
Concert of Michalis Tzouganakis.
 
 His endless musical inspiration - along with his 
unique voice and interpretation - becomes one 
with the Lute, creating a unique and enjoyable 
experience, bridging the past and the future. 
With him Αlexandros Tzouganakis. A special 
evening and concert that the audience will 
never forget.

Διοργάνωση: NOTEBOOK
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21.30

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη συναντά 
ξανά τον Σταύρο Ξαρχάκο 

Είσοδος : 17 €
Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων : 15 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 23/7/2018

Η Συνάντηση του Σταύρου Ξαρχάκου με την 
Άλκηστη Πρωτοψάλτη ήταν τελικά… Η Συνάντηση 
που ζητούν όλοι και αυτήν την χρονιά!
Η μοναδική αυτή συνεργασία ξεκίνησε τον Μάιο 
του 2017 -  έκανε έναν πλήρη και απόλυτα 
επιτυχημένο κύκλο στα μεγάλα θέατρα και 
πόλεις της Ελλάδας - για να φτάσει στην Αθήνα 
τον περασμένο Σεπτέμβριο με 2 μεγαλειώδεις 
sold out συναυλίες στο Ηρώδειο . 
Η μεγάλη επιτυχία ώθησε τους καλλιτέχνες να 
ανανεώσουν το ραντεβού τους  για τον χειμώνα 
όπου έκαναν αλλεπάλληλες παρατάσεις και sold 
out στο αγαπημένο τους   Gazarte.  Πέρασαν 10 
μήνες μιας συνάντησης που πραγματικά δεν έχει 
προηγούμενο. 
Και ενώ όλοι πίστεψαν πως τον Μάρτιο ο κύκλος 
αυτός θα έφτανε στο τέλος του, η απαίτηση 
του κοινού τους οδήγησε στην απόφαση για 
μια νέα σειρά συναυλιών αυτό το καλοκαίρι, σε 
σημαντικά θέατρα και επιλεγμένες πόλεις στην 
Ελλάδας  που δεν είχαν την ευκαιρία να τους 
απολαύσουν. Το εμπλουτισμένο πρόγραμμά 
τους είναι βέβαιο πως θα φέρει στις συναυλίες 
τους ακόμα κι όσους τους είχαν δει πέρυσι το 
καλοκαίρι αλλά και πολλούς ακόμα που δεν 
χορταίνουν να τους συναντούν κάθε φορά και 
να τραγουδούν μαζί τους.
Διοργάνωση : ARTWAY
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Ζήστε από κοντά το μύθο των Σαολίν !!
SHAOLIN the Legend

Διοργάνωση : Intershow Productions
Είσοδος : (βλ. παραπάνω)
Δωρεάν είσοδος : Παιδιά έως 5 ετών
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 3/8/2018

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 στη Κρήτη. Μια 
εντυπωσιακή παράσταση που υμνεί την δύναμη 
της ανθρώπινης ψυχής! Πετάνε στον αέρα, 
εντυπωσιάζουν με τα σπαθιά τους, σπάνε 
πέτρες στο σώμα ή το κεφάλι τους, ακουμπάνε 
τα σώματά τους πάνω σε λόγχες... Οι λάτρεις 
των θεαματικών και άκρως εντυπωσιακών 
παραστάσεων αλλά και εκείνοι της τέχνης του 
Kung Fu θα βιώσουν την ατμόσφαιρα των ταινιών 
“Τίγρης και δράκος”, ‘Ήρωας”, “Ιπτάμενα. 
στιλέτα” σε μια παραγωγή που θα αποδείξει για 
μια ακόμα φορά την δύναμη της ανθρώπινης 
ψυχής... 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! 

Β & Γ Πλατεία
Γενική είσοδος : 22 €
Φοιτητικό, Άνω των 65 ετών : 18 €
ΑΜΕΑ, Άνεργοι, Παιδικό (5-12 ετών) : 15 €

Α & Δ Πλατεία & Α,Β,Γ,Δ Διαζώματα
Γενική είσοδος : 18 €
Φοιτητικό, Άνω των 65 ετών : 15 €
ΑΜΕΑ, Άνεργοι, Παιδικό (5-12 ετών) : 12 €
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21.15

Η Φαίδρα,είναι ερωτευμένη με τον γιο του 
άνδρα της,τον Ιππόλυτο. Όταν ο νέος αρνείται 
να ενδώσει στο πάθος της μητριάς του,εκείνη 
αυτοκτονεί από φόβο μήπως ο ίδιος την εκθέσει 
στον άνδρα της τον Θησέα. Αφήνει όμως ένα 
γράμμα, όπου ενοχοποιεί τον Ιππόλυτο ως 
υπαίτιο της συμφοράς της,αφού όπως, με 
θράσος διατείνεται, τόλμησε να την ατιμάσει. 
Η τραγωδία είναι αναπόφευκτη,με τις κατάρες 
μάλιστα του Θησέα που έχει πεισθεί από τις 
ψευδείς μαρτυρίες της Φαίδρας. Η παράσταση 
του θεάτρου των Vivi,με μια μέθοδο,που έχει 
διεθνώς αποσπάσει τον θαυμασμό για την 
πρωτοτυπία της, με έμφαση στο σώμα,ως 
αγωγό του πάθους, αναδειχτεί το τραγικό ως 
κοινό κλήρο του ανθρωπίνου όντος στον φλοιό 
της γης. Αφού όχι μόνον ο μητροκτόνος Ορέστης 
η ο Οιδίπους είναι τραγικός, αλλά και ο αγνός, 
αθώος Ιππόλυτος.
Μετ. – Σκηνοθεσία: Τηλέμαχος Μουδατσάκις
Κοστούμια: Τρανούλης – Υψηλή Ραπτική
Μουσική: Ιφαιστίων Βαξεβανέρης
Μάσκες: Χάρης Σεπεντζής
Παίζουν οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Ψυχράμης, 
Δανάη Καλαχώρα, Ηλίας Νομικός, Χρήστος 
Βελιάνο, Βαγγέλης Σαλεύρης

Διοργάνωση : Θέατρο των VIVI
Μια προσφορά της Περιφέρεια Κρήτης, 

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Είσοδος : ελεύθερη

Ευριπίδη 
Ιππόλυτος
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21.15

Σοφοκλή 
Αντιγόνη

Είσοδος : 18 €
Φοιτητικό, Πολυτέκνων, Ανέργων, Παιδιά έως 
12 ετών : 14 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 4/8/2018

Οι δύο σκηνοθέτες ακολουθούν τα πρότυπα της 
αρχαίας τραγωδίας, όπου όλοι οι χαρακτήρες 
του δράματος μοιράζονται σε τρεις υποκριτές. 
Έτσι, ο Αιμίλιος Χειλάκης γίνεται Κρέοντας 
και Ευρυδίκη, η Αθηνά Μαξίμου, Αντιγόνη και 
Τειρεσίας και ο Μιχάλης Σαράντης, Αίμονας, 
Σκοπός και Ισμήνη. Τα οκτώ μέλη του χορού 
αναλαμβάνουν το ρόλο των αφηγητών και 
διηγούνται την ιστορία της εμμονικής σχέσης 
των ηρώων με τα πιστεύω τους. Αυτά που 
τους οδηγούν στην καταστροφή τους, αφού ο 
Κρέοντας είναι αποφασισμένος να επιβληθεί και η 
Αντιγόνη αποφασισμένη να πεθάνει. Στο μεταξύ, 
οι πολίτες παραδομένοι στον φόβο, ψιθυρίζουν 
κρυφά, μα δεν τολμούν να αντιδράσουν, ενώ η 
πόλη παραμένει ακυβέρνητη.
Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας 
Σκηνοθεσία: Α. Χειλάκης - Μ. Δούνιας 
Διασκευή: Μανώλης Δούνιας 
Μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης 
Σκηνικά - Κοστούμια: Εύα Νάθενα 
Κίνηση: Αγγελική Στελλάτου
Ερμηνεύουν : Αθηνά Μαξίμου, Αιμίλιος 
Χειλάκης, Μιχάλης Σαράντης
Χορός : Σ.Πατσίκας, Π.Κλίνης, Κ.Ραντάνοφ, 
Σ.Κάκκινου, Μ.Τζάνη, Π.Θωμόπουλος, 
Τ. Λίτινας, Ά.Λάκη 
Διοργάνωση : Θέαμα ΜΑΡΤΑ
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Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ
19.00 & 21.00

Ο λύκος και τα 7 κατσικάκια

Είσοδος : 10 €
Προπώληση : 8 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 10/8/2018

Τα 7 κατσικάκια μένουν μονά στο σπίτι καθώς 
η μαμά κατσίκα πάει στην αγορά. Η μαμά 
συμβουλεύει τα μικρά να μην ανοίξουν σε 
κανέναν. Ο λύκος ξέρει ν αλλάζει τη μορφή 
του. Θα τον γνωρίσετε όμως απ τη χοντρή, 
βραχνή φωνή του κι απ’ τα μαύρα του πόδια 
.Παρ όλο που τα κατσικάκια υπακούν ο λύκος 
βρίσκει τρόπο να τα ξεγελάσει με διάφορες 
μεταμφιέσεις και τεχνάσματα. Αιχμαλωτίζει τα 
έξι αλλά το μικρότερο καταφέρνει να κρύβεται. 
Όταν επιστρέφει η μαμά και αντιλαμβάνεται τι 
έχει συμβεί ..τότε έρχεται η ώρα που ο Λύκος θα 
πληρώσει για τις πράξεις του.

Κείμενο - Σκηνοθεσία : Γιώργος Πουλής
Σκηνογραφία, Κοστούμια, Ειδικές Κατασκευές, 
Κίνηση-χορογραφίες: Βαλεντίνο Βαλάσης
Σχεδιασμός Φωτισμών : Πασχάλης Λόκας
Γραφιστικά : Στέλιος Καλογεράκης
Μουσική Επιμέλεια : Δημήτρης Καράτζιος  

Παίζουν: Γιώργος Πουλής, Κώστας 
Φερεντούρος, Ελισάβετ Νομικού, Αντώνης 
Βαρθαλίτης, Άννα Κρίνου, Δάφνη Μαρκάκη, 
Κωνσταντίνα Τσιριμώνα, Μάιρα Αλεξοπούλου, 
Jason Collins

Διοργάνωση: Μικρό Θέατρο Λάρισας
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20.00

Rock Under the Clock

Δωρεάν είσοδος.
Συγκέντρωση τροφίμων για την υποστήριξη 
δομών αλληλεγγύης  της πόλης μας

Για 3 χρονιά μαθητικά συγκροτήματα των 
Χανίων αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν, στην 
σκιά του ρολογιού του Κήπου, την μουσική που 
αγαπούν και ταυτόχρονα ενώνουν τις δυνάμεις 
τους με το κοινό για να βοηθήσουν συμπολίτες 
μας.

Η πρωτοβουλία αυτή  έρχεται να καλύψει 
την ανάγκη τα τοπικά συγκροτήματα να 
παρουσιάσουν την δουλειά τους η οποία μέσα 
από το μεράκι τους και την συνεχή προσπάθεια 
τους βελτιώνεται καθημερινά. Η ROCK μουσική 
παρουσιάζεται όπως αγαπήθηκε από αυτούς 
τους πολύ νέους ανθρώπους με πάθος, ποιότητα 
και απροσδόκητο «επαγγελματισμό». 

Ταυτόχρονα, όντας ευαισθητοποιημένοι από την 
δύσκολη εποχή  στην οποία και αυτοί ζουν, και 
δίνοντας παράδειγμα προς μίμηση, προσφέρουν 
τα «έσοδα» από την μουσική αυτή βραδιά σε 
ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Την εκδήλωση θα κλείσει  το  γνωστό 
συγκρότημα PLANET OF ZEUS  κορυφώνοντας 
την ένταση.

Συνδιοργάνωση : Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
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21.00

Παντελής Θαλασσινός
Αχ πόσα θέλω να σου πω...

Είσοδος : 15 €
Προπώληση : 12 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 6/8/2018

Κλειδωμένες σκέψεις σε θάλασσες και πελάγη...
τραγούδια που τρέχουν από τα μάτια μας, 
περπατούν στ’αλωνάκια της καρδιάς μας και 
γίνονται το πιο γλυκό μας μήνυμα... 

Ο Παντελής Θαλασσινός, γυρίζει στο «κάστρο 
το παλιό του» τούτο το καλοκαίρι, κρατώντας 
το κλειδί που ανοίγει τις θύμησες της ψυχής μας, 
μέσα από το κύμα των μουσικών και το καράβι 
των στίχων, που σαν γάργαρο νεράκι μας τα 
τραγουδά εδώ και 30 χρόνια...  

Τραγούδια από την εποχή των Λαθρεπιβατών, 
εως και την τελευταία του δισκογραφική 
δουλειά “Με δυο ρολόγια”, θα μας παρουσιάσει, 
διανθισμένα με πολλές εκπλήξεις, έχοντας 
συνοδοιπόρους, το εκλεκτό του συγκρότημα, 
που το αποτελούν οι: 

Σωτήρης Μαργώνης, βιολί 
Λευτέρης Χαβουτσάς, κιθάρα 
Πέτρος Βαρθακούρης, κοντραμπάσο 
Φίλιππος Λευκαδίτης, τύμπανα, κρουστά 
Πάνος Δημητρακόπουλος, κανονάκι 
Σχεδιασμός ήχου-ηχοληψία: 
Γιώργος Καρυώτης & Ευτύχης Γιαννακούρας

Διοργάνωση : Αθλητική Ένωση Καμισιανών - 
Ραπανιανών “Ο Ποσειδώνας”

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.30

Βιτσέντζου Κορνάρου 
Ερωτόκριτος

Είσοδος : 8 €
Φοιτητικό, Πολυτέκνων, Ανέργων, Παιδιά έως 
12 ετών, ΑΜΕΑ : 5 €

Η Ορχήστρα Φιλαρμονικής του Δήμου Σητείας  
και η Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου Φίλων 
Μουσικής Σητείας παρουσιάζουν. 

Με σεβασμό στην ανεκτίμητη πνευματική 
παρακαταθήκη και αμέριστη περηφάνια για την 
Σητεία και τον πολιτισμό της, παρουσιάζουμε 
το ποιητικό έργο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου 
Κορνάρου σε μορφή μουσικοθεατρική.

Στην παράσταση συμμετέχουν περίπου πενήντα 
μουσικοί, ηθοποιοί, τραγουδιστές και χορευτές. 

Τέσσερις ολόκληρους αιώνες μετά, ο ποιητής 
Βιτσέντζος Κορνάρος εξακολουθεί να ζει στη 
Σητειακή γη,  να μας δροσίζει με το νάμα των 
στίχων του και να μας εισάγει στο ‘’ορεκτικό 
περβόλι με τα μυρισμένα δέντρη’’ της τέχνης 
του. 

Μουσική Διεύθυνση: Γεώργιος Φουρναράκης
Σκηνοθεσία: Αθανάσιος Ζαγκότης

Οργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή 
Ενότητα Λασιθίου, Δήμος Σητείας, Δ.Ο.Κ.Α.Σ., 
Ο.Α.Σ., Σύλλογος Φίλων Μουσικής Σητείας

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
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21.00

Νίκου Καζαντζάκη
Στα Παλάτια της Κνωσού

Είσοδος ελεύθερη

Η ιστορία εκτυλίσσεται στα παλάτια της Κνωσού, 
στην Μινωική Κρήτη. Την εποχή που η Κρήτη 
ήταν αληθινά παντοδύναμη, με αποικίες από τη 
Δύση ως την Ανατολή και ο Μίνωας πανίσχυρος 
ηγέτης. Στο παλάτι ζουν και οι δύο κόρες του 
Μίνωα, η Αριάδνη και η Φαίδρα, δύο εντελώς 
διαφορετικοί χαρακτήρες. Ένας ξένος έρχεται 
να ταράξει τα νερά και να προκαλέσει τα πρώτα 
ρήγματα στην κυριαρχία του Μίνωα. Ο Θησέας, 
το βασιλόπουλο από την Αθήνα, έρχεται να 
δώσει ένα τέλος στον άδικο φόρο αίματος που 
πληρώνουν κάθε χρόνο οι Αθηναίοι. Στη γνωστή 
περιπέτεια, παίρνουν μέρος και τρία παιδιά: Η 
Κρινώ, πιστή υπηρέτρια της Αριάδνης, ο Χάρης, 
ο αδερφός της και ο Ίκαρος, ο καλός τους φίλος. 
Σκηνοθεσία, θεατρική Διασκευή, Στίχοι: 
Γιώτα Μπούρα
Σκηνικά: Ευαγγελία Βολακάκη
Χορογραφίες: Βασιλική Ντουντουλάκη – Jazz 
Train Studio
Πρωτότυπη Μουσική: Αλκυόνη Μαλεκάκη
Παίζουν:  
Μαρία Καποκάκη, Γιώργος Βορνιωτάκης, 
Χρυσούλα Ψυλλάκη, Νάσος Αθανασόπουλος,  
Λίνα Κελαϊδή, Κατερίνα Ποντικάκη, 
Χριστίνα Βεριβάκη, Παύλος Καστρινάκης, 
Ντένια Καραβασιλειάδη, Αργυρένια 
Σπινθουράκη, Έλενα Αθανασοπούλου, 
Απόστολος Μπουζάκης
Διοργάνωση : Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Χανίων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
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21.30

Σακελλάριου-Γιαννακόπουλου
Πολυτεχνίτης κι Ερημοσπίτης

Είσοδος: 16 €
ΑΜΕΑ,Άνεργοι,Φοιτ.,Μαθητές 6-12 ετών: 12 €
Προπώληση: 14 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 13/8/2018

Ο Θανάσης ένας φτωχός και αγράμματος 
επαρχιώτης έρχεται στην Αθήνα αναζητώντας 
μια καλύτερη τύχη. 

Η Ρένα Νταλκά μεγάλο αστέρι του Μπουζουκιού 
τον βοηθάει να βρει δουλειά. Σερβιτόρος, 
φωτογράφος βοηθός φαρμακοποιού, 
αστυφύλακας μέχρι και διατητής αγώνων 
πυγμαχίας. 

Από γκάφα σε γκάφα κι από πλάκα σε πλάκα 
δεν καταφέρνει να στεριώσει πουθενά.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος

Με τους : Σπύρο Πούλη, Κώστα Καζάκος, Σοφία 
Βογιατζάκη, Νικολέττα Καρρά, Τάκη Βλαστό, 
Ανδρέα Κωνσταντινίδη, Κατερίνα Θεοχάρη, 
Βασίλη Γιακουμάρο, Μαριλένα Ράδου.

17|08



Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Ανεξερεύνητη Κρήτη

Είσοδος : 10 €
Φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι, παιδιά κάτω 
των 12 ετών: 5 €
Προπώληση : 5 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 16/8/2018

Ο παραδοσιακός μουσικοχορευτικός σύλλογος 
«ΒΙΓΛΑΤΟΡΕΣ», πιστός στις παραδόσεις, τα 
ήθη και τα έθιμα του τόπου, έχει ως σκοπό τη  
μεταλαμπάδευση της χορευτικής παράδοσης 
ατόφιας, με την ιστορικά μεθοδευμένη 
διδασκαλία των 22 κρητικών χορών αλλά και 
χορών από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η Κρήτη δεν είναι μόνο Γη, ουρανός και 
θάλασσα, με αναμφισβήτητη ομορφιά. Είναι 
οι άνθρωποί της, ο πολιτισμός, η μουσική, το 
τραγούδι, ο χορός…που την κάνουν μοναδική!
Σας προσκαλούμε να αφεθείτε και να 
απολαύσετε σκοπούς και μελωδίες από όλη την 
Κρήτη, υπό τον ήχο παραδοσιακών οργάνων. 
Χορευτές με ήθος, παράστημα, σεβασμό και 
αγάπη, πιασμένοι άλλοτε στους ώμους και 
άλλοτε στις παλάμες θα ζωντανέψουν μύθους 
και έρωτες σε έναν σύγχρονο κόσμο, που δεν 
ξεχνά τις ρίζες του…

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την 
ενίσχυση: 
1. του φιλανθρωπικού και θεάρεστου έργου της 
Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου 
2. της ομάδας στήριξης «Συνάνθρωπος»

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
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21.30

Ουίλλιαμ  Σαίξπηρ
Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας

Είσοδος : 10 €
Ανέργων : 6 €
Προπώληση : 8 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 17/8/2018

Μια μαγική , ξεκαρδιστική παράσταση για παιδιά 
όλων των ηλικιών, παρουσιάζει  το καλοκαίρι 
του 2018 , σε όλη την Ελλάδα, η θεατρική ομάδα 
για παιδιά, «μαγικές σβούρες». 
Το    Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας είναι το πιο 
πολυπαιγμένο και αγαπημένο θεατρικό έργο 
σε όλο τον κόσμο και φέρνει στις καρδιές 
μικρών και μεγάλων τη δύναμη της νιότης, του 
αυθορμητισμού και της φαντασίας. 
Ο Πουκ, το λατρεμένο ξωτικό των παιδιών, ο 
γκαφατζής θίασος των Μαστόρων, τα ζευγάρια 
των νέων ερωτευμένων, η Βασίλισσα των 
Ξωτικών Τιτάνια με τον αγαπημένο της Γάιδαρο, 
όλοι, άνθρωποι  και ξωτικά,  περιπλέκονται 
σε μια από τις πιο αστείες ιστορίες που έχουν 
γραφτεί ποτέ. 

Μετάφραση : Κατερίνα Τούρα
Διασκευή –Σκηνοθεσία : Δημήτρης Αδάμης
Σκηνικά: μαγικές σβούρες 
Κοστούμια:  Ελίνα Δράκου 
Kίνηση: Σταύρος Αποστολάτος 
Ενορχήστρωση: Γιώργος Κωνσταντινίδης
Μάσκες – Κατασκευές: Ιφιγένεια Κωφού 
Μουσική Επιμέλεια: Δημήτρης Αδάμης
Παίζουν: Άρης Βέβης, Μικές Γλύκας, Αντώνης 
Καραθανασόπουλος, Στέλιος Πετράκης, 
Πέτρος Πέτρου, Δανάη Σδούγκου,  Έφη 
Σισμανίδου, Μαριλίζα Χρονέα

Διοργάνωση : Μαγικές Σβούρες
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21.00

Haig Yazdjian Group 
Μουσική χωρίς σύνορα  

Είσοδος : 12 €
Φοιτητές, άνεργοι, τρίτεκνοι πολύτεκνοι, 
παιδιά 6 έως 12 ετών: 6 €
Παιδιά έως 5 χρονών: Δωρεάν

Μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της 
ελληνικής world μουσικής σκηνής τις τελευταίες 
δεκαετίες, ο εξαίρετος σολίστας μουσικός (ούτι), 
συνθέτης και ερμηνευτής Χάικ Γιαζιτζιάν, θα 
ερμηνεύσει live μερικές από τις πιο γνωστές του 
συνθέσεις, αναμειγνύοντας ετερόκλητα στοιχεία 
των παραδοσιακών μουσικών της ανατολικής 
Μεσογείου καθώς επίσης και μέσα από την 
ελληνική μουσική παράδοση.

Μουσική χωρίς σύνορα.
Τραγούδια και σκοποί από διαφορετικούς 
τόπους και εποχές μέσα από ένα παιχνίδι 
εναλλαγής φωνών. Μια μουσική διαδρομή 
μεταξύ Δύσης και Ανατολής.

Με μεσογειακή διάθεση και ανατολίτικους 
ρυθμούς, ο Haig Yazdjian με το ούτι του, μας 
ταξιδεύει στην κοντινότερη ή μακρινότερη 
γειτονιά μας…

Μαζί του οι εξαίρετοι μουσικοί, 
Γιάννης Κυριμκυρίδης, πιάνο, 
Γιώργος Λιμάκης – μπασο/κλ.κιθάρα,                         
Γιώργος Κοντογιάννης – κρητική λύρα, 
Θάνος Χατζηαναγνώστου – τύμπανα

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
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21.00

Σταμάτης Σπανουδάκης 
Τη ζωή μου ξετυλίγω

Είσοδος : 18 €
Φοιτ., Ανέργων, ΑΜΕΑ, άνω των 65 ετών.: 15 €
Περιορισμένη προπώληση : 15 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 22/8/2018

Μια μεγάλη συναυλία που ξετυλίγει την ως 
εδώ πορεία του, με γνωστές αγαπημένες 
επιτυχίες του, παιγμένες με λίγο καινούργιο 
και απρόβλεπτο τρόπο, και, βέβαια, κάποια 
νέα κομμάτια από την επόμενη δισκογραφική 
δουλειά του, που θα κυκλοφορήσει λίγο 
αργότερα. Μια βραδιά μουσικής, χαρισμένη σε 
όσα γίναν, μείναν αλλά και έρχονται.

«Είναι, ειλικρινά, μεγάλη η χαρά μου που θα 
βρεθώ ξανά «μπροστά στον κόσμο». Τώρα, 
φαίνεται, είναι η στιγμή, που εγώ νωρίτερα 
περίμενα. Χαίρομαι που θα δω αγαπημένα, αν 
και «άγνωστα» πρόσωπα, γιατί ξέρω πια τι 
σημαίνει η μουσική μου για σας, αλλά ξέρετε κι 
εσείς τι σημαίνει η αγάπη και η υποστήριξή σας, 
για μένα»,  τονίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.

Μαζί του συμπράττουν οι σολιστ:
Γιώργος Κοντοβάς (πιάνο),
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (βιολί)
Δημήτρης Κοτταρίδης (βιολοντσέλο),
Πάνος Κατσικιώτης (ντραμς), 
Νίκος Χατζόπουλος (κοντραμπάσο) 
η Ορχήστρα εγχόρδων υπό τη διεύθυνση του 
Νίκου Αντωνακάκη και η Χορωδία Μαλίων

Διοργάνωση : Μελωδικό Καράβι 

28|08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Συναυλία Πολυφωνικού Συνόλου
«Απόλλων»

Είσοδος : 5 €
Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του 
Συλλόγου Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης 
«Ορίζοντας» 

Το Πολυφωνικό Σύνολο Χανίων ΑΠΟΛΛΩΝ 
ιδρύθηκε το έτος 2012 έχει έδρα τα Χανιά και 
ειναι μη κερδοσκοπικού χαράχτηρα.
Το Δ.Σ είναι πενταμελές και πρόεδρος ειναι 
ο γνωστός δικηγόρος των Χανίων Παύλος 
Σειραδάκης. Υπεύθυνος για την επιλογή των 
τραγουδιών, τη διδασκαλία αυτών και την 
παρουσίαση της χορωδίας σε συναυλίες προς το 
κοινό είναι ο Παύλος Μπαϊλάκης, ένας από τους 
κορυφαίους μουσικούς της χώρας μας. Αν και 
είμεθα ερασιτέχνες, η αγάπη μας για το ποιοτικό 
τραγούδι μας έχει καθιερώσει στο κοινό των 
Χανίων. Αποδειξη η αθρόα προσέλευση του 
κόσμου σε κάθε μας εμφάνιση. 
Ολα τα τραγούδια μας τα καλύπτομε με τέσσερις 
φωνές και από φέτος κοσμεί τη χορωδία μας το 
γυναικείο τμήμα που δημιουργήσαμε. 
Για φέτος επιλέξαμε τραγούδια παλαιών 
συνθετων (Σογιουλ Τραιφορο κ.λ.π) και τα 
έσοδα θα δοθούν για τις ανάγκες του σωματείου 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ (Βοηθάει τα παιδιά που πάσχουν 
από καρκίνο).
Επειδη η αγάπη σας μας δίνει δύναμη, κουράγιο, 
και χαρά θα σας περιμένουμε να απολαύσετε 
μαζί μας μια ξεχωριστή μουσική βραδυα.

Διοργάνωση : Πολυφωνικό Σύνολο “Απόλλων”
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

27|08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.15

Νηλ Σάιμον
Παράξενο Ζευγάρι

Είσοδος : 18 €
Φοιτητικό, Ανέργων, Πολυτέκνων, Παιδικό έως 
12 ετών : 15 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 17/8/2018

Ο Όσκαρ είναι ένας αθλητικός συντάκτης σε 
εφημερίδα της Νέας Υόρκης, καλοπληρωμένος 
αλλά λίγο… χαλαρός στα έξοδα. Η πρώην 
σύζυγός του μάταια περιμένει την διατροφή και 
η εφορία αδίκως την δήλωσή του. Γοητευτικός 
και άστατος, κοινωνικός και σκορποχέρης, 
ξενύχτης και τρομερά τσαπατσούλης, ο Όσκαρ 
είναι ο αντίποδας του φίλου του του Φέλιξ 
που είναι και οικονόμος και μονογαμικός και 
σπιτόγατος και άσσος στο νοικοκυριό. Οι δυο 
τους, εκτός από μια βαθιά φιλία, μοιράζονται 
και την εμπειρία ενός διαλυμένου γάμου. Διότι 
όταν η σύζυγος του Φέλιξ τον πετάει έξω από 
το σπίτι, ο φίλος του ο Όσκαρ του προσφέρει 
το δικό του ως καταφύγιο. Η συμβίωση των δύο 
αυτών ανθρώπων, έχει ανατρεπτικά, εκρηκτικά, 
ξεκαρδιστικά αποτελέσματα…

Πρωταγωνιστούν : 
Γιάννης Ζουγανέλης,  Βλαδίμηρος Κυριακίδης 
Μαζί τους : 
Βάσω Γουλιελμάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, 
Γιώργος Χαζής, Ντίνος Σπυρόπουλος, 
Ιωάννα Ασημακοπούλου, Ερμόλαος Ματθαίου.

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη
Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη
Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου
Διοργάνωση : ΑΦΟΙ Τάγαρη

24|08



Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

130 Χρόνια από το θάνατο
του Γεωργίου Ξενουδάκη

Είσοδος ελεύθερη 

Ο Σύλλογος Σφακιανών Χανίων διοργανώνει 
εκδήλωση για την συμπλήρωση 130 χρόνων από 
το θάνατο του Γεωργίου Ξενουδάκη.

Η βραδιά θα περιλαμβάνει ομιλία   για τη ζωή και 
τη δράση του μεγάλου ευεργέτη των Σφακίων 
καθώς, μουσική, χορό και τραγούδι.

Διοργάνωση : Σύλλογος Σφακιανών 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

30|08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Όλοι μαζί για 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Είσοδος ελεύθερη. 
Στον χώρο θα υπάρχουν κουμπαράδες του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την 
ενίσχυση του έργου και των δράσεών του

Όλοι μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για το 
Χαμόγελο κάθε παιδιού.

Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον 
Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» γεμάτη 
παράδοση, Κρητικά ακούσματα και πολλή 
αγάπη.

Όσοι παρευρεθούν στην συναυλία που 
διοργανώνει η «Ένωση Στρατιωτικών 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ.)»
θα έχουν την δυνατότητα να ακούσουν γνωστούς 
καλλιτέχνες όπως:

Βακάκης Δημήτρης, Μαρούλης Πέτρος 
Παντερμάκης Γιώργος  και Παντερμάκης Χάρης 
Χαιρέτης Γιώργος 

Την παρουσίαση της βραδιάς θα συντονίζει 
η αγαπημένη μας ραδιοφωνική παραγωγός 
και παρουσιάστρια παραδοσιακών εκπομπών 
Αριστέα Καλογρίδη.

Την συναυλία θα πλαισιώσουν χορευτικά οι 
παραδοσιακού σύλλογοι «Βιγλάτορες» και 
«Σφακιά» .

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Οργάνωση : Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ.)

29|08
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Γιάννης Κότσιρας | Αντώνης Μιτζέλος
Φύλακας  Άγγελος

Είσοδος: 14  €
Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των 
δράσεων της Ομάδας Στήριξης «ΣυνΆνθρωπος» 

Μια ξεχωριστή βραδιά, μια μοναδική συναυλία 
του συνθέτη Αντώνη Μιτζέλου με κεντρικό 
ερμηνευτή τον Γιάννη Κότσιρα στα τραγούδια 
του άλμπουμ Φύλακας Άγγελος (και όχι μόνο), 
με σκοπό την ενίσχυση των δράσεων της Ομάδας 
Στήριξης «ΣυνΆνθρωπος». 
Μια συναυλία σχεδιασμένη να κρατήσει για πάνω 
από τρεις ώρες όπου οι δύο εξαιρετικοί μουσικοί 
θα κρατήσουν συντροφιά στο φιλοθέαμον κοινό 
που θα παρευρεθεί στον χώρο της συναυλίας.
Ο Αντώνης Μιτζέλος είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες και κιθαρίστας 
με διεθνή δράση και  αποδοχή. 
Ο Γιάννης Κότσιρας είναι απλά ο πιο 
διακεκριμένος ερμηνευτής της γενιάς του και 
ο κόσμος τον αγαπάει και τον ακολουθεί όπου 
εμφανίζεται. 
Μαζί τους η Κατερίνα Ντίνου, που ερμηνεύει  
για πρώτη φορά με τον δικό της εκφραστικό 
τρόπο τραγούδια που έγραψε ο Αντώνης για την 
Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ελεονώρα Ζουγανέλη, 
Ελένη Βιτάλη κ.ά. 
Τους συνοδεύουν οι μουσικοί Βαγγέλης 
Παπαχριστόπουλος (τύμπανα), Λεωνίδας 
Φιλίντας (μπάσο) Γιώργος Πανταζής (Πιάνο) 
και Γιάννης Παπαδήμος (βιολί). 

Στόχος της ομάδας στήριξης ΣυνΆνθρωπος  
είναι να συνεχίσει να προσφέρει βοήθεια στις 
ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας.
Διοργάνωση: 
Φιλανθρωπικό Σωματείο ΣυνΆνθρωπος 
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
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Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
21.00

Νίκου Περάκη 
«Δαυίδ»

Είσοδος ελεύθερη 

Δραματοποιημένη καντάτα με θέμα την ζωή του 
Δαυίδ από την στιγμή που τον χρίζει βασιλιά ο 
Σαμουήλ μέχρι και την μονομαχία με τον Γολιάθ.
Μουσική Νίκος Περάκης|Λιμπρέτο Αρίστη 
Συντυχάκη|Σκηνοθεσία χοροκίνηση Μαρία 
Μυρωτή, Μαρία Παΐζη | Σκηνογραφία Κοστούμια 
Λαμπρινή Μποβιάτσου, Γιώργος Σφυράκης 
|Διεύθυνση/Πιάνο Ν. Περάκης|Πλήκτρα Α. 
Μητσοτάκη |Διευθυντής Γιώργος Καλούτσης. 
Μέλη Χορωδίας
Αλιγυζάκη Όλγα, Ανδρεαδάκη Ολυμπία, 
Ανδρουλάκης Κωνσταντίνος, Αντωνίου Κάρμεν, 
Ασαργιωτάκη Πελαγία, Ασαργιωτάκη Πολύμνια, 
Γούργουρας - Τσουρουνάκης Ιάκωβος, 
Γούργουρα – Τσουρουνάκη Σάρα, Δασκαλάκη 
Ναταλία, Εφεντάκη Αναστασία, Ζερβουδάκη 
Ευαγγελία, Καδόγλου Σώτη, Καλογεράκης  
Μάρκος, Καπενεκάκη Δάφνη, Μαυρομματάκης 
Γιώργος, Μερσιέρ Βικτώρια, Μιχελάκης 
Αστρινός, Μιχελάκης Σπύρος, Μπουζουνιεράκη 
Αθηνά  Μπουζουνιεράκη Χρυσή, Μπουρίτης 
Ιωάννης, Νικολαράκη Αλίκη, Πάγκαλος  
Ορφέας, Παλιεράκη Λυδία, Παπαγρηγοράκη 
Αθηνά, Παπαδάκης Κώστας, Παπαδάκη Μυρτώ, 
Παπατζανάκη Ιωάννα, Πενταράκη Eλένη, 
Ποδαράκη Ιωάννα, Σαρρή Σταυρούλα, Σβουράκη 
Ρενάτα, Σβουράκη Χρυσάννα, Σκουλά-Τζόνσον 
Υβόννη, Σταμπολάκη Κατερίνα, Σφακιωτάκη 
Δέσποινα, Σφυράκης Μιχάλης, Τριγκάκη Ιωάννα, 
Τσαραμανίδου Κατερίνα, Χαϊδεμενάκη Μαρία, 
Χατζηδάκη Ναταλία, Χατζηχριστοδούλου Βάλια, 
Χειλαδάκης Νικόλας, Χουδαλάκη Νικολέτα 
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

04|09
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Λιλιπούπολη

Είσοδος ελεύθερη  

Η Παιδική Χορωδία του Δήμου Χανίων 
παρουσιάζει την ολοκληρωμένη «Λιλιπούπολη».
Πρόκειται για την πλήρη δραματοποιημένη 
παράσταση της «Λιλιπούπολης».

Ενα εμβληματικό έργο, αποτέλεσμα συνεργασίας 
πολλών καλλιτεχνών με την επίβλεψη του 
Μάνου Χατζιδάκη,που πριν από σαράντα χρόνια 
σημάδεψε μιά ολόκληρη γενιά και η επίδρασή 
της στον αισθητικό μας κόσμο είναι ακόμα 
ζωντανή. 

Οι Μαρία Μυρωτή και Μαρία Παϊζη είναι 
υπεύθυνες για τη σκηνοθεσία, τη χορογραφία 
και την κίνηση ενώ το σκηνογραφικό έργο 
επιμελήθηκε η Λαμπρινή Μποβιάτσου.

Λιμπρέτο - Διασκευή τραγουδιών - Διεύθυνση 
Χορωδίας : Γιώργος Καλούτσης

Βοηθός Διευθυντή - Πιάνο : Νίκος Περάκης

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

03|09
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

21.30

Το τραγούδι μπροστά

Είσοδος : 5 €
* Ισχύουν οι λοιποί κανόνες δωρεάν εισόδου 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα προβολών 
του Δημ. Κινηματογράφου ΚΗΠΟΣ

Το τραγούδι μπροστά... στους αγώνες, στις 
διαμαρτυρίες, στις εξεγέρσεις.

Συναυλία-αφιέρωμα στο πολιτικό και κοινωνικό 
τραγούδι, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τους 
Έλληνες συνθέτες και ποιητές τα τελευταία 50 
χρόνια και η οποία αναδεικνύει τον διαχρονικό 
χαρακτήρα του.

Παίζουν και τραγουδούν οι:
 
Βαγγέλης Ακριβός-Τραγ.,Κιθάρα, Μπαγλαμάς
Δημήτρης Βαφειάδης - Τραγούδι
Μαριέλλα Βιτώρου - Τραγούδι
Βαγγέλης Βουτσαδάκης - Τραγούδι

Μιχάλης Αυλωνίτης - Μπάσο
Δημήτρης Βαρούχας - Πιάνο, Ακορντεόν
Λεωνίδας Βαρούχας - Κιθάρα Ακουστική/Ηλεκ.
Γιώργος Βεριδάκης - Μπουζούκι
Χριστόφορος Πιτσιδήμος - Τύμπανα

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
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Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας
20.30

Ο Καραγκιόζης στο Πυθάρι

Είσοδος : 6 €

Ο Βεζύρης μαλώνει την μονάκριβη θυγατέρα 
του ότι έχει δώσει δικαιώματα σε διάφορους 
νεαρούς να κουτσομπολεύουν το όνομα της. 
Η Βεζυροπούλα θυμώνει και πείθει τον πατέρα 
της να βγάλει από το υπόγειο του σεραγιού ένα 
μεγάλο πυθάρι. 

Με διάφορα τεχνάσματα προσπαθεί να βάλει 
σε αυτό το πυθάρι τους γνωστούς ήρωες του 
θεάτρου σκιών αλλά και τον Καραγκιόζη για να 
τους τιμωρήσει.

Διοργάνωση :
Θέατρο Σκιών Αθανασίου Ιωάννης

04|09
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Coretheband | FreakTones
...για τα παιδιά

Είσοδος ελεύθερη, με προαιρετική εισφορά.
Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του 
Συλλόγου Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης 
«Ορίζοντας»

Δυο μουσικά σχήματα της πόλης μας ενώνουν τις 
δυνάμεις τους για καλό σκοπό! Οι Coretheband 
και οι FreakTones  διοργανώνουν μια μεγάλη 
συναυλία την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου, με 
αποκλειστικό σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων 
για συλλόγους της πόλης που αφορούν παιδια.

Οι Coretheband ειναι ενα δυναμικό σχήμα με δική 
του δισκογραφία και σημαντικές εμφανίσεις σε 
μεγάλα φεστιβάλ της Ελλάδας όπως το Matala 
Beach Festival και το Rockwave Festival.

Οι FreakTones, με τις ευφάνταστες διασκευές 
από δίαφορα μουσικά είδη και εποχές, θα 
αναλάβουν να μετατρέψουν τη βραδιά σε ενα 
μεγάλο πάρτυ με ατελείωτο χορό και κέφι

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

05|09
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.00

Ελλάς το μεγαλείο σου

Είσοδος ελεύθερη

Το Σύνολο Νυκτών & Τοξοτών Οργάνων 
Κρήτης παρουσιάζει την νέα του παράσταση με 
τίτλο «ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ». 

Η μεγαλύτερη  ορχήστρα, χορωδία ποικίλης 
μουσικής της Ελλάδας μετα από έξι χρόνια 
ανοδικής πορείας και επιτυχιών συνεχίζει με μια 
ακόμα παράσταση. 

Ένα ταξίδι στις μουσικές μας, μια ανθολογία με 
μελωδίες και τραγούδια, ένα μουσικό ψηφιδωτό, 
ένα παράθυρο έξω από την καθημερινότητα που 
σας καλούμε να ανοίξουμε μαζί.           

Καλλιτεχνική επιμέλεια-Διεύθυνση Συνόλου:
Μιχαήλ Ε.Μαρακομιχελάκης

Συνδιοργάνωση: 
Περιφέρεια Κρήτη
Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
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Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
21.00

Concerto in lungo e in jeans
μια συναυλία με τα επίσημα και τα τζην

Είσοδος ελεύθερη

Στο πλαίσιο του Δικτύου Ελληνο-Ιταλικής 
Πολιτιστικής Συνεργασίας, υπό την αιγίδα και 
με την συνεργασία του Ιταλικού Μορφωτικού 
Ινστιτούτου Αθηνών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
ΑΙΑΛ διοργανώνει και φέτος ένα ρεσιτάλ 
κλασσικής μουσικής που θα ταξιδέψει στην 
Ελλάδα. Από την πρώτη συναυλία το 2011, και οι 
πέντε καλλιτέχνες ερμήνευσαν με διαφορετικές 
ορχηστρικές διαμορφώσεις, στην Λέρο 
καθώς και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, 
πάντα με μεγάλη επιτυχία λόγω του υψηλού 
καλλιτεχνικού επιπέδου τους. Η συναυλία που 
θα πραγματοποιηθεί φέτος παρουσιάζει ένα 
πρόγραμμα πλούσιο από πολύ φημισμένες άριες 
του λυρικού δραματολογίου καθώς και του 
λαϊκού ιταλικού τραγουδιού.
Συμμετέχουν : 
Serena Marotti, πιανίστα
Carlotta Malquori, βιολί
Margherita Pace, σοπράνο
Luigi Petroni, Τενόρος
Federica Raja, σοπράνο
Ο συντονιστής της εκδήλωσης είναι ο Γ.Γ. 
του ΑΙΑΛ και η καλλιτεχνική κατεύθυνση 
αναλαμβάνεται από την μαέστρο Serena Marotti.

Διοργάνωση: Πολ. Σύλλογος “Φίλοι της Ιταλίας”
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

09|09
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ

21.30

aλma λibre
με φωνάζουν Μελαχρινή

Είσοδος : 5 €
* Ισχύουν οι λοιποί κανόνες δωρεάν εισόδου 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα προβολών 
του Δημ. Κινηματογράφου ΚΗΠΟΣ

Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής & Τεχνών 
aλma λibre
παρουσιάζει τη μουσική παράσταση:
«με φωνάζουν Μελαχρινή»
ένας περίπλους σε χώρες της Μεσογείου

Μια γυναίκα, μικρές ιστορίες, μεγάλοι λαοί. 
Μεσόγειος είναι η θάλασσα, είναι ο ήλιος, 
ο έρωτας, ο πόνος, η χαρά, η απόγνωση, η 
ελπίδα.

...Η Μεσόγειος είναι οι άνθρωποί της.

Συμμετέχουν:

Μαριέλλα Βιτώρου: τραγούδι
Γιάννης Κιαγιαδάκης: πιάνο
Μανώλης Κανακάκης: ακορντεόν, κανονάκι, 
                                   τραγούδι
Αλέξανδρος Κανακάκης: πνευστά
Χρήστος Σαγιέντ: κρουστά

Βίντεο: Αλέξανδρος Κιαγιαδάκης

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

10|09
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21.30

Αριστοφάνη
Εκκλησιάζουσες

Είσοδος : 18 € | Φοιτ., Ανέργοι, Άνω των 65, 
Πολύτεκνοι, παιδιά 6-14 ετών : 15 €
ΑΜΕΑ, παιδιά έως 5 ετών : Δωρεάν 
Προπώληση : 15 €
Έναρξη προπώλησης στο κιόσκι : 3/9/2018 

400 π.Χ. Αθήνα. Ο Αριστοφάνης γράφει ένα 
από τα σημαντικότερα έργα του. Μία από 
τις  εμβληματικότερες πολιτικές σάτιρες της 
παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μία κωμωδία που 
φέρνει στο προσκήνιο τις γυναίκες. Που τολμάει 
να «εκθέσει» και να εκθειάσει την δημοκρατία, 
προπαγανδίζοντας κατ’ ουσίαν την ίδια της 
τη δύναμη ως ταυτόχρονη αδυναμία της και 
ανάποδα. Οι Εκκλησιάζουσες το καλοκαίρι του 
2018, έρχονται κατευθείαν από την Αρχαία Αθήνα 
του 400π.Χ. με τη μοναδική διαφορά ότι είναι 
διανθισμένες με μουσικές από όλη την Ελλάδα. 
Από τα δημοτικά τραγούδια και Βυζαντινούς 
ύμνους έως διασκευές στον πυρρίχιο, στο 
πεντοζάλι, σε Κερκυραϊκά  τραγούδια, σε 
νησιωτικούς ρυθμούς και σε βαλκανικά τέμπο.
Μετάφραση: Πολύβιος Δημητρακόπουλος 
Διασκευή, Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας
Σκηνικά: Γιάννης Σπανόπουλος
Κοστούμια: Έβελιν Σιούπη
Μουσική Διδασκαλία: Λία Βίσσυ 
Χορογραφίες: Ιβάν Σβιτάιλο 
Ενορχήστρωση Τραγουδιών: Αποστόλης Στίκας
Παίζουν : Αντώνης Λουδάρος, Μελέτης 
Ηλίας, Δημήτρης Σταρόβας, Σοφία 
Μουτίδου, Ησαΐας Ματιάμπα, Χάρης 
Γρηγορόπουλος, Ιβάν Σβιτάιλο, Γιάννης 
Κρητικός, Τάκης Βαμβακίδης, Κωνσταντίνος 
Ζαμπάρας, Θανάσης Πατριαρχέας, Γιώργος 
Κωνσταντίνου, κ.α.
Διοργάνωση: Κλαυδιανός Ανδρέας

08-09|09





εντός και εκτός...

18|06|2018
προαύλιο της Πύλης Sabionara, 21.00
PLAYTIME!  (MΕΡΟΣ Α – a Reloveution)
O Daudi σε μία δομημένη αυτοσχεδιαστική 
περφόρμανς πάνω στην τέχνη του κλόουν.
Διαδραστική παράσταση για μικρούς και 
μεγάλους από το ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ DAUDI
Ειδικοί καλεσμένοι οι χορευτές Buto: Μανώλης 
Κινδελής και Elisa Benati
Διοργάνωση: Κουκλοθέτρο Daudi, Δήμος Χανίων

21|06|2018
Πλατεία όπισθεν Γιαλί Τζαμισί, 20.30
Ο Μάνος Τρυπιάς με την μπάντα του μας 
προσκαλεί σε ένα αξέχαστο live με αγαπημένα 
ελληνικά ροκ και έντεχνα ακούσματα.
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

22|06|2018
Πεζόδρομος Μουσούρων,19.00
Με υπέροχες μελωδίες από την Φιλαρμονική 
του Δήμου Χανίων θα πλημμύρισει το απόγευμα 
της Παρασκευής η Οδός Μουσούρων εορτάζοντας 
έτσι την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής.
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

23|06|2018
Πλατεία Κατεχάκη,17.30
7 DJ’s  μουσικοί παραγωγοί και ένας visual artist 
συναντώνται υπό τους ήχους της ηλεκτρονικής 
μουσικής σε μιά ιδέα του Νίκου Κατσιφαράκη 
και του Γιώργου Ζανιδάκη. 
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

24|06|2018
Δυτικά Σκαλιά Δημοτικής Αγοράς, 21.00
Μία από τις πιο αγαπημένες μπάντες των Χανίων, 
οι Freaktones, θα ροκάρουν με το μοναδικό 
τους ύφος για χορό και τραγούδι μέχρι τελικής 
πτώσης. Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

24|06|2018
Πλατεία όπισθεν Γιαλί Τζαμισί, 21.00
Κυνήγι θησαυρού και μουσικά δρώμενα με 
θέμα την Παγκόσμια Ημέρα των Ναρκωτικών  
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Κ.Ε.Θ.ΕΑ. Αριάδνη

25|06|2018
Πλατεία όπισθεν Γιαλί Τζαμισί, 21.00
Συναυλία με τοπικούς καλλιτέχνες για την 
Παγκόσμια Ημέρα των Ναρκωτικών  
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

25|06|2018
Θέατρο Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε, 21.00
Θεατρική παράσταση με θέμα την Παγκόσμια 
Ημέρα των Ναρκωτικών  
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Κ.Ε.Θ.ΕΑ. Αριάδνη

26|06|2018
Πλατεία όπισθεν Γιαλί Τζαμισί, 21.00
Συναυλία για την Παγκόσμια Ημέρα των 
Ναρκωτικών. 
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Εθνικό συμβούλιο 
κατά των Ναρκωτικών

28|06|2018
Πλατεία όπισθεν Γιαλί Τζαμισί, 21.00
2η συνάντηση παιδιών και εφήβων με την 
παράδοση με παρουσιάστρια την Αικατερίνη 
Βακκά και μουσικη επιμελεια από τον 
Κωνσταντίνο Φωκά. 
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Μουσικοχορευτικός 
Όμιλος «Αροδαμός».

03|07|2018
αύλιος χώρος Νεωρίου Μόρο, 21.00
Η Κυρά και η Βάρκα  La Dame et la Barque με 
την Ξανθούλα Ντακοβάνου & Anassa Ensemble. 
Μουσική παράσταση με νεο  παραδοσιακές 
συνθέσεις που χαρακτηρίζουν την πορεία της 
ελληνίδας τραγουδίστριας, με πρωτότυπες 
ενορχηστρώσεις από παραδοσιακά ελληνικά, 
ινδικά και περσικά όργανα που μας μεταφέρουν 
στην Ανατολή. Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, 
Ελληνογαλλικός Σύλλογος Χανίων.



εντός και εκτός...
06|07|2018
αύλιος χώρος πύλης Σαμπιονάρα, 21.00
PLAYTIME!  (MΕΡΟΣ Β – Η ανάσταση του κλόουν)
O Daudi σε μία δομημένη αυτοσχεδιαστική 
περφόρμανς πάνω στην τέχνη του κλόουν.
Διαδραστική παράσταση για μικρούς και 
μεγάλους από το ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ DAUDI
Εκλεκτός καλεσμένος: Mr Magic Hat 
(halfmanband). 
Διοργάνωση: Κουκλοθέτρο Daudi, Δήμος Χανίων

09|07|2018
Πλατεία όπισθεν Γιαλί Τζαμισί, 21.00.
Αφιέρωμα στον συγγραφέα και ρέχτη της 
Παράδοσης  Αθανάσιο Δεικτάκη, με μουσική 
από το συγκρότημα του Γιάννη Μενεγάκη, 
χορούς από το Χορευτικό σύλλογο της 
Άλκιστις Ξηρουχάκη και το Λαογραφικό 
´Ομιλο Χανιων. Ριζίτικο τραγούδι απο το 
Σύλλογο Ριζιτών η “Κίσσαμος”. Στιγμές της 
καθημερινότητας των Κρητών θα ζωντανέψουν 
επί σκηνής, εμπνευσμένες από την πλούσια 
λαογραφική βιβλιογραφία του συγγραφέα. 
Παρουσίαση εκδηλωσης: Φωτεινή Σεγρεδάκη. 
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Λαογραφικός 
Όμιλος Χανίων.  

13|07|2018
Ιερός ναός Ζωοδόχου πηγής Μουρνιών, 20.00
Ο.υ.π.ς ! το κουκλοθέατρο
Οδύσσεια, ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει
Απ’ όταν ήμασταν και εμείς παιδιά πάντα μας 
μάγευε η ιστορlα του Οδυσσέα. Ένας ήρωας 
σαν “κανέναν” άλλο έξυπνος, γενναfος, 
αφοσιωμένος και ικανός. Εμψύχωση, 
αφήγηση, μουσική, κούκλες, κατασκευές, 
διασκευή κειμένου: Αγγελική Γουναρlδη, 
Αλέξανδρος Μονοκάνδυλος. Κείμενο: Ομήρου 
Οδύσσεια. Τεχνικές: Θέατρο σκιών, εμψύχωση 
αντικειμένων, κούκλες άμεσου χειρισμού

13|07|2018
πλατεία Σούδας, 21.00
Συναυλία με την Φιλαρμονική του Δήμου 
Χανίων. Με υπέροχες μελωδίες από την 
Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων θα πλημμύρισει 
το απόγευμα της Παρασκευής η πλατεία της 
Σούδας, μία από τις εισόδους της πόλης μας,  
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Τοπική Κοινότητας 
Σούδας.

18|07|2018
αύλιος χώρος ενοριακού & πολιτιστικού 
κέντρου Κορακιών, 21.00
Ρεμπέτικη βραδιά. Στις Κορακιές ρεμπέτικο 
σχήμα μας θα διασκεδάσει με ένα είδος αστικού 
τραγουδιού που δημιουργήθηκε από τα μέσα 
του 19ου αιώνα έως το 1922 και διαδόθηκε 
ταχύτατα οπουδήποτε υπήρχαν Έλληνες.
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Πολιτιστικό 
ύλλογος Κορακιών   

23|07|2018
Πλατεία όπισθεν Γιαλί Τζαμισί, 20.30
8η συνάντηση παραδοσιακών συγκροτημάτων 
Αροδαμος 2018. Παρουσίαση: Αριστέα 
Καλογρίδη. Συμμετέχουν οι μουσικοί: Νίκος 
Λαγουδάκης, λύρα - Γιάννης Γεωργάλης, 
λαούτο, Δημήτρης Σηφάκης – κιθάρα, Γιώργος 
Δουλγεράκης,  κρουστά. Χορεύουν μαζί με τον 
Αροδαμό: ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πρόοδος 
Κρεμαστής Ρόδου και  ο Εκπολιτιστικός 
Μορφωτικός Σύλλογος Δαμασίου Λάρισας.  
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Μουσικοχορευτικός 
Όμιλος Αροδαμός, Περιφερειακή Ενότητα 
Χανίων.
    
25|07|2018
άλσος  Αγίων Αποστόλων, 20.00
Ατρόμητοι πειρατές. Μια διαδραστική 
παράσταση με κούκλες muppet, ηθοποιούς και 
πρωτότυπη μουσική που μας θυμίζει ότι δεν είναι 
κακό να φοβόμαστε αρκεί να αναγνωρίζουμε 
τους φόβους μας και να τους κοιτάμε καταμάτα.
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Τοπική Κοινότητα 
Δαράτσου.

27|07|2018
Οικία Θεοδωράκη, Γαλατάς Ν. Κυδωνίας,20.30
Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2018, 
στο πατρικό του σπίτι στο Γαλατά.
Κάθε χρόνο ο Δήμος Χανίων και ο Σύλλογος 
Φίλων Μίκη Θεοδωράκη διοργανώνουν ένα 
μουσικό αφιέρωμα προς τιμήν του μεγάλου 
μας μουσικοσυνθέτη. Μια εκδήλωση που θα 
περιλαμβάνει ένα μουσικό ταξίδι στον κήπο 
της πατρικής οικίας του Μίκη και η οποία θα 
αποτελεί την έναρξη του τριήμερου φεστιβάλ.
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Παγκρήτιος 
Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη.

28|07|2018
Μουσικά Σύνολα και καλλιτέχνες από την 
Κρήτη, στο νέο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» 
στην Παλιά Πόλη των Χανίων. Μουσική, χορός, 
τραγούδι, προβολές.

29|07|2018
πλατεία Κάμπων Κεραμίων, 20.30
Κρητικά μουσικά παραμύθια. 
Ο αγαπημένους σε όλους μας Νίκος Μπλαζάκης 
αφηγείται ιστορίες και μύθους του νησιού μας 
υπό τους ήχους της μουσικής του Μανώλη 
Φρονιμάκη.  
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Πολιτιστικός 
Σύλλογος Κάμπων Κεραμιών.

30|07|2018
παιδική χαρά Νεροκούρου, 20.00
Συντροφιά με τον Καραγκιόζη. 
Ο καραγκιοζοπαίχτης Νίκος Μπλαζάκης θα 
μας παρουσιάσει μία παράσταση για όλη 
την οικογένεια. Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, 
Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου.



εντός και εκτός...

30-31|07|2018
Πλατεία όπισθεν Γιαλί Τζαμισί, 20.30
Πολιτιστικό Αντάμωμα 2018
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»
«1980 – 2018» 38 ΧΡΟΝΙΑ. Ο Χορευτικός Όμιλος 
Χανίων “Ο Ψηλορείτης” σας προσκαλεί στο 16ο 
“Πολιτιστικό Αντάμωμα” σε μία Γιορτή Χαράς 
και Πολιτισμού. 
Η ανάπτυξη του πολιτισμού, η διατήρηση 
της παράδοσης και πνευματικής μας 
κληρονομιάς, αλλά και η συνεργασία με 
άλλους λαούς, αποτελούν βασικούς στόχους 
της εκδήλωσης αυτής. Μας δίνεται η ευκαιρία 
να γνωρίσουμε τα ήθη και τα έθιμα άλλων 
λαών και να καμαρώσουμε τις νέες και τους 
νέους που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις, 
δυναμώνοντας τις ρίζες του πολιτισμού, την 
φιλία και την ειρήνη των λαών. 
Φέτος, θα συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα 
από την Τσεχία και τη Βουλγαρία. 
Οι χορευτικές ομάδες του “Ψηλορείτη” θα 
παρουσιάσουν κρητικούς παραδοσιακούς 
χορούς. Ο Χ.Ο.Χ. “Ο Ψηλορείτης” μέσα στα 
38 χρόνια της πορείας του έχει προσφέρει 
στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας, έχει 
ταξιδέψει σ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό 
(Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αμερική) με μικρούς 
και μεγάλους χορευτές με πολλές διακρίσεις και 
βραβεία σε Διεθνή Φεστιβάλ. Είναι μέλος του 
Ελληνικού Εθνικού τμήματος C I O F F, και μέλος 
της Διεθνούς Οργάνωσης Λαϊκής Τέχνης I.O.V. 
της UNESCO.

31|07|2018
άλσος  Αγίων Αποστόλων, 18:30 - 12:45
Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο. Σε ένα 
μαγικό περιβάλλον θα πραγματοποιηθούν 11 
Προβολές  για όλες τις ηλικίες μέσα στο ειδικά 
διαμορφωμένο Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο 
και παρατήρηση με τηλεσκόπιο του Ηλίου 
κατά τη διάρκεια της ημέρας και του έναστρου 
ουρανού το βράδυ.
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Δημοτική Ενότητα 
Χανίων.

01|08|2018
Πλατεία όπισθεν Γιαλί Τζαμισί, 21.00
Κισσαμίτικη βραδιά με τον Γηγενή. Μουσική 
από τους Φρατζεσκάκη Γιώργο & Νταουντάκη 
Μανώλη στα βιολιά και Στρατάκη Γιώργο & 
Γιακουμάκη Γιάννη στα λαγούτα. 
Συμμετέχει ο Παραδοσιακός Σύλλογος Χανίων 
Ριζίτικου τραγουδιού “Ετεοκρήτες”. 
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Μορφωτικός και 
Πολιτιστικός Σύλλογος ο Γηγενής.

01|08|2018
Δημοτικό Σχολείο Χρυσοπηγής, 18:30-12:45
02|08|2018
Τάφοι Βενιζέλων, από 18:30 έως 12:45
Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο. Σε ένα 
μαγικό περιβάλλον θα πραγματοποιηθούν 11 
Προβολές  για όλες τις ηλικίες μέσα στο ειδικά 
διαμορφωμένο Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο 
και παρατήρηση με τηλεσκόπιο του Ηλίου 
κατά τη διάρκεια της ημέρας και του έναστρου 
ουρανού το βράδυ. Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, 
Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου, Δημοτική 
Κοινότητα Κουνουπιδιανών

04|08|2018
Φρούριο Φιρκά, 21.00
Όπου και να ταξιδέψω....Ελλάδα. Ένα μελωδικό 
ταξίδι σε όλη την Ελλάδα με τη μπάντα του 
Πολεμικού Ναυτικού. Με την αρωγή του 
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.  
Διοργάνωση: Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, Δήμος 
Χανίων, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 
Πολεμικό Ναυτικό.

05-19|08|2018
Πλατεία όπισθεν Γιαλί Τζαμισί
Ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με τα 
βιβλιοπωλεία της πόλης μας διοργανώνουν την 
6η Έκθεση Βιβλίου.  Διοργάνωση: Δήμος Χανίων 
– Βιβλιοπωλεία Χανίων

05|08|2018
Πευκάκια Νέας Χώρας, 20.30
Γνωρίζω την παράδοση με τον Παραδοσιακό 
Σύλλογο “Σταυραετοί”. Ραντεβού στο πάρκο 
Π.Πολυχρονίδη στα Πευκάκια Νέας Χώρας για 
καλή κρητική μουσική, χορούς και παραδοσιακά 
κεράσματα. 
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Παραδοσιακός 
Σύλλογος “Σταυραετοί”

06|08|2018
Δημοτικό σχολείο Τσικαλαριών, 20.30
Συντροφιά με τον Καραγκιόζη. Ο 
καραγκιοζοπαίχτης Νίκος Μπλαζάκης θα 
μας παρουσιάσει μία παράσταση για όλη την 
οικογένεια. 
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Τοπική Κοινότητα 
Τσικαλαριών.

08|08|2018
Θέατρο Βαρυπέτρου, 20.00
Συναυλία νέων Βαρυπέτρου. Νέοι τοπικοί 
δημιουργοί συναντούν καταξιωμένους 
καλλιτέχνες και συμπράττουν μουσικά 
δημιουργώντας μια απολαυστική καλοκαιρινή 
βραδιά. Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Τοπική 
Κοινότητα Βαρυπέτρου.



εντός και εκτός...
10|08|2018
προαύλιο της Πύλης Sabionara, 21.00
PLAYTIME!  (MΕΡΟΣ Γ – Μέσα στην τηλεόραση)
O Daudi σε μία δομημένη αυτοσχεδιαστική 
περφόρμανς πάνω στην τέχνη του κλόουν.
Διαδραστική παράσταση για μικρούς και 
μεγάλους από το ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ DAUDI
Ειδικός καλεσμένος: Who nose
Διοργάνωση: Κουκλοθέτρο Daudi, Δήμος Χανίων

13|08|2018
πλατεία Καθιανών, 20.00
17|08|2018
Εργατικές κατοικίες Κόκκινο Μετόχι, 20.30
22|08|2018
Αθλητικό Κέντρο Χαρωδιάς, 20.30

Παραμύθια στο ταψί. Νόστιμες αφηγήσεις και 
αφράτα τραγούδια σε μια μουσικοθεατρική 
παράσταση ζυμωμένη με μεράκι. Η παράσταση 
απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου και 
πρώτων τάξεων του Δημοτικού.  
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Πολιτιστικός 
Σύλλογος Καθιανών, Δημοτική Κοινότητα 
Μουρνιών, Δημοτική Κοινότητα Περιβολίων

20|08|2018
παραλία Σταυρού, 21.00
Zorbas Homeland. Με καλοκαιρινή διάθεση, 
στην παραλία του Σταυρού, η Φιλαρμονική 
του Δήμου Χανίων στο φυσικό σκηνικό του 
Ζορμπά θα μας συστήσει ξανά με τον μεγάλο 
κινηματογραφικό ήρωα.   
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Δημοτική Κοινότητα 
Κουνουπιδιανών.

24-30|08|2018
πλατεία 1866 
Αγροτικός Αύγουστος. Η έκθεση, η οποία 
πλέον αποτελεί θεσμό για την πόλη, θα 
πραγματοποιηθεί καθημερινά στην πλατεία 
1866, στο κέντρο των Χανίων. Εκεί,θα 
παρουσιαστούν Κρητικά προϊόντα ποιότητας 
ενώ θα διοργανωθούν και ποικίλες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. 
Αναλυτικά οι εκδηλώσεις:www.chania.gr
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων,Περιφερειακή 
Ενότητα Χανίων, Εμπ. & Βιομ.Επιμελητήριο 
Χανίων.

24|08|2018
Λαογραφικό Μουσείο Σούδας, 20.00
Μαλαματένιος αργαλειός και φιλντισένιο χτένι. 
Μια φορά κι έναν καιρό, ήρθε στον κόσμο ένα 
κοριτσάκι, όμορφο και χαριτωμένο. 
Την τρίτη νύχτα από τη γέννησή του, όταν όλοι 
στο σπίτι κοιμόντουσαν, μπήκαν αθόρυβα στο 
δωμάτιο του μωρού οι τρεις Μοίρες. 
Στάθηκαν πάνω απ’ την κούνια του κι άρχισαν 
να λένε τα γραμμένα του… 
Παράσταση εμπνευσμένη από τη λαϊκή 
παράδοση, με ζωντανή μουσική, κούκλες και τη 
συμμετοχή των παιδιών. 
Για παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω.
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Δημοτική 
Κοινότητα Σούδας

30|08|2018
Πλατεία όπισθεν Γιαλί Τζαμισί,  20.00
Ποντιακή βραδιά. Ο Πολιτιστικός και 
μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Αρδάσσης “Η 
ΑΡΔΑΣΣΑ” παρουσιάζει μια μουσικοχορευτική 
βραδιά βασισμένη στα ήθη, τα έθιμα και τις 
παραδόσεις των χαμένων πατρίδων τους .
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Πολιτιστικός και 
μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Αρδάσσης “Η 
ΑΡΔΑΣΣΑ”.

31|08|2018
Πλατεία όπισθεν Γιαλί Τζαμισί,  21.00
Γραμπούσια 2018. Παραδοσιακοί χοροί, 
τραγούδια και παρουσίαση των ενετικών 
επαύλεων της Κισσάμου οι οποίες 
παρουσιάστηκαν στο ημερολόγιο του 2018 του 
Συλλόγου Προβολής Κισσάμου ¨Η Γραμβούσα”. 
Παρουσίαση:Νεκταρία Λαινάκη.   
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Συλλόγου 
Προβολής Κισσάμου ¨Η Γραμβούσα”, Ένωση 
Πνευματικών Δημιουργών.

03|09|2018
θέατρο της περιοχής Κυρτομάδο,  20.00
Έντεχνη συναυλία στο Κυρτομάδο. Το 
συγκρότημα “Εναλλασσόμενη Τάση” θα μας 
διασκεδάσει με έντεχνη μουσική στην μαγευτική 
τοποθεσία της πλατείας.    
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Τοπική Κοινότητα 
Αγιάς.

07|09|2018
προαύλιο της Πύλης Sabionara, 21.00
PLAYTIME!  (MΕΡΟΣ Δ – Αυτοσχεδιάζοντας με 
κούκλες και παιχνίδια)
O Daudi σε μία δομημένη αυτοσχεδιαστική 
περφόρμανς πάνω στην τέχνη του κλόουν.
Διαδραστική παράσταση για μικρούς και 
μεγάλους από το ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ DAUDI
Εκλεκτοί καλεσμένοι: Αγγελικούλα και 
Kατσικούλα.
Διοργάνωση: Κουκλοθέτρο Daudi, Δήμος Χανίων



Δημοτικός
Κινηματογράφος 
ΚΗΠΟΣ

επι της οθόνης

Happy end

σκηνοθεσία
Μίκαελ Χάνεκε

με τους 
Ιζαμπέλ Ιπέρ, Ματιέ 
Κασοβίτς

10 - 12 | 07
21.30

Όταν ο Μαρξ 
συνάντησε τον 
Ένγκελς
 

σκηνοθεσία
Ραούλ Πεκ

με τους 
Αουγκούστ Ντιλ, 
Στέφαν Κόναρσκε

13 - 15 | 07, 
21.30

Mystery Train

σκηνοθεσία
Τζιμ Τζάρμους

με τους
Μασατόσι Ναγκάσε, 
Γιούκι Κούντο

17 - 19 | 07
21.30

Μια φανταστική 
γυναίκα

σκηνοθεσία
Σεμπάστιαν Λέλιο

με τους 
Ντανιέλα Βέγκα, 
Λούις Νιέκο

26 - 28 | 06
21.30

Εγώ η Τόνια

σκηνοθεσία
Γκρεγκ Γκιλέσπι

με τους 
Μάργκο Ρόμπι, 
Σεμπάστιαν Σταν

29 | 06 - 01 | 07
21.30

Το δωμάτιο των 
θαυμάτων

σκηνοθεσία
Τοντ Χέινς

με τους 
Τζούλιαν Μουρ, 
Μίλισεντ Σίμονς

03 - 05 | 07
21.30

Πολυξένη Μια 
ιστορία απο την Πόλη

σκηνοθεσία
Δώρα Μασκλαβάνου

με τους
Κάτια Γκουλιώνη, 
Ozgur Emre Yildirim

04 - 06 | 07
21.30

Έτσι Κάνουν Όλες
W. A. Mozart

Metropolitan Opera
μαγν. προβολή

με τους 
Joyce DiDonato 
Alice Coote 

09 | 07, 21.30
είσοδος : 10 €



Καλπάζοντας με 
το όνειρο

σκηνοθεσία
Chloe Zhao

με τους
Brady Jandreau
Cat Clifford

20 - 22 | 07
21.30

Τυφλή Αγάπη

σκηνοθεσία
Ναόμι Καβάσε

με τους 
Μασατόσι Ναγκάζε, 
Αγιάμε Μισάκι

24 - 26 | 07
21.30

Ο νεκρός

σκηνοθεσία
Τζιμ Τζάρμους

με τους 
Τζόνι Ντεπ, 
Γκάμπριελ Μπερν

27 - 29 | 07
21.30

Ιστορίες μιας 
Νύχτας

σκηνοθεσία
Στέφαν Κομαντάρεφ

με τους 
Vasil Vasilev-Zueka, 
Ivan Barnev

31|07 - 02|08
21.30

Το φεγγάρι 
του Δία

σκηνοθεσία
Kornel Mundruczo

με τους
Zsombor Jeger, 
Gyorgy Cserhalmi

03 - 05 | 08
21.30

Η άλλη όψη της 
ελπίδας

σκηνοθεσία
Άκι Καουρισμάκι

με τους 
Σερβάν Χαγί
Σακάρι Κουοσμάνεν

21 - 23 | 08
21.00

Δεν είμαι 
ο νέγρος σου

σκηνοθεσία
Ραούλ Πεκ

με τους 
Σάμουελ Τζάκσον

24 - 26 | 08
21.00

Σπόρος 

σκηνοθεσία
Semih Kaplanoglu

με τους 
Jean-Marc Barr
Ermin Bravo

07 - 09 | 08
21.30

Ένας Ακέραιος 
Άνθρωπος

σκηνοθεσία
Μοχάμαντ Ρασούλοφ

με τους 
Ρεζά Αχλαγκιράντ 
Σουνταμπέ Μπεϊζαέ

10 - 12 | 08
21.30

Ιστορίες 
καθημερινής τρέλας

σκηνοθεσία
Μάρκο Φερέρι

με τους 
Μπεν Γκαζάρα, 
Ορνέλα Μούτι

16 - 17 |08
21.00

Τρείς μέρες του 
Κόνδορα

σκηνοθεσία
Σίντνεϊ Πόλακ

με τους
Ρόμπερτ Ρέντφορντ, 
Φέι Νταναγουέι

18 - 19 | 08
21.00

Σταχτοπούτα
Jutes Massenet

Metropolitan Opera
μαγν. προβολή

με τους 
Joyce DiDonato 
Alice Coote 

06 | 08, 21.30
είσοδος : 10 €



Όπου δεν αναφέρεται

Γενική είσοδος : 5 €

Κάρτα ελεύθερης εισόδου
σε 12 προβολές :  

Κάτοχοι κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ, 
ΑΜΕΑ, 

Παιδιά έως 12 ετών
Ενήλικες άνω των 65 ετών

Ο κύριος Κλάιν

σκηνοθεσία
Ζοζέφ Λοζέι

με τους 
Ζαν Μορό
Αλέν Ντελόν

01 - 02 | 09
21.00

Ξένος 
Ανταποκριτής

σκηνοθεσία
Αλφρεντ Χίτσκοκ

με τους 
Τζόελ Μακ Κρι
Λάρεν Ντέι

04 - 05 | 09
21.00

Ο Πεταλούδας

σκηνοθεσία
Franklin J. Schaffner

με τους 
Στηβ Μακ Κουήν 
Ντάστιν Χόφμαν

06 - 07 | 09
21.00

Μάκβεθ

σκηνοθεσία
Όρσον Γουέλλες

με τους
Όρσον Γουέλλες, 
Πέγκι Γουέμπστερ

08 - 09 | 09
21.00

2ο Animation
Festival

Το 2ο Chania Cartoon 
& Animation Festival, 
φιλοξενείται για ένα 
τριήμερο στον δημοτικό 
κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο 
“Κήπος”, όπου θα 
προβληθούν ταινίες 
μικρού και μεγάλου 
μήκους animation, 
καθώς και μια σειρά 
βραβευμένων. 

14 - 16 | 09
21.00
Είσοδος ελεύθερη

5ο Διεθνές 
Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ 
(Awards)

Εικόνες και ήχοι, τοπία 
και άνθρωποι που 
ταξιδεύουν από τις 
εσχατιές του κόσμου 
και βρίσκουν φιλόξενο 
αραξοβόλι στο Νότο, 
γίνονται σκηνές και 
συναισθήματα στο πανί 
του Κινηματογράφου. 
Ελληνικά - Ευρωπαϊκά 
και ντοκιμαντέρ 
από όλο τον κόσμο, 
χ ρ ω μ α τ ί ζ ο υ ν 
το φεστιβάλ με 
ταυτόχρονες προβολές 
στις πόλεις του 
Ν.Λασιθίου και στις 
πρωτεύουσες των 
Νομών της Κρήτης.

11 - 13 |09
20.30
Είσοδος ελεύθερη

Η συμμορία 
των πέντε

σκηνοθεσία
Αλεξ Μάκεντρικ

με τους 
Πίτερ Σέλερς, Αλεκ 
Γκίνες

28 - 29 | 08
21.00

Darling

σκηνοθεσία
Τζον Σλέσιντζερ

με τους
Τζούλι Κρίστι, Ντερκ 
Μπογκάρντ

30 - 31 | 08
21.00



Πίσω στις αρχές της δεκαετίας 1980 στο 
υπόγειο της γκαλερί Ζουμπουλάκη στην πλατεία 
Κολωνακίου, ένας νέος γλύπτης απλώνει 
τον μικρόκοσμο του, στο δάπεδο. Πρώτα το 
έργο «Άβακας» (1983) και αργότερα (1987) 
το έργο «Mappemonde». Συγκλονίζομαι, 
δίχως καλά καλά, να μπορώ να εξηγήσω με 
επιχειρηματολογία, τους λόγους και τα αίτια. 
Η γοητεία που μας ασκεί ένα έργο με την πρώτη 
ματιά είναι ο πλέον ευκρινής και αδιάψευστος 
κριτής. Στην συνέχεια, προχωρεί η σκέψη 
για να τοποθετηθεί το πλήθος των γλυπτών 
του συγκεκριμένου έργου, η σχέση τους με 
την προσωπική γεωγραφία ή βιογραφία του 
καλλιτέχνη, η έρευνά του στο χώρο με αυτή την 
έξοχη παρατακτική γεωμετρία των μορφών. 
Είναι μια κουβέντα αυτή που, θα κάνουμε πολλές 
φορές, από τότε, με τον Γιώργο Λάππα, όπως, 
για ποιο λόγο μας συνεπαίρνει ένα έργο τέχνης, 
εξ’ αρχής, πως απεγκλωβίζεται η ενέργεια, 
γιατί το μέτρο της ωριμότητας του καλλιτέχνη 
έχει να κάνει με την αλήθεια του έργου του, πως 
δημιουργείται η αλχημεία βάση των συστατικών 
που, μπορεί και να μην ελέγχεις. 
Ας ξεκινήσω, ωστόσο, με μια τοποθέτηση 
που, μας αφορά όλους και έχει να κάνει με το 
αδυσώπητο τοπίο του χρόνου αλλά και του 
τόπου, σε σχέση με την δουλειά του Λάππα. 
Ξεκινά από εδώ, από τον τόπο, και είναι η καλή 
συνέχεια του Γιαννούλη Χαλεπά, του Γεράσιμου 
Σκλάβου και του Τάκι. Ως σημασία, δηλαδή ως 
ποιότητα και ευρηματικότητα δίχως τέχνασμα, 
ως βαρύτητα, του όρου που ονομάζουμε 
νεώτερη ελληνική γλυπτική, αλλά και ως 

ευρύτερη, εκτός τοπικών συνόρων δυναμική 
που ανοίγει δρόμους. Ο ίδιος ο Λάππας, λάτρεψε 
τον Χαλεπά, τον παρακολούθησε και τον δίδαξε 
στην Σχολή Καλών Τεχνών, όπως εξ΄ άλλου και 
τον Τάκι. Ο πηλός, του φτωχού βοσκού από την 
Τήνο και τα άπειρα πήλινα εκμαγεία του δικού 
μας καλλιτέχνη, ίσως και να ‘χουν μία επιπλέον 
σχέση μυστικής συγγένειας.

Ο Γιώργος Λάππας, μοιάζει να έρχεται από 
παντού και όχι μόνο επειδή υπήρξε από 
μικρό παιδί ταξιδευτής, από την Αίγυπτο στη 
Θεσσαλονίκη, μετά στην Αθήνα, στη συνέχεια 
στις ΗΠΑ και στο κόσμο και, να αντέχει 
οπουδήποτε, με ισχυρές αποσκευές τις εικόνες 
των αιγυπτιακών γλυπτών τόσο συνδεδεμένες 
με τα κεφάλια των ζώων και το αίσθημα «του 
ντελίριου και της δικαιοσύνης» που ένοιωσε 
παιδί με την τέχνη του Σωτήρη Σπαθάρη. 
Ο Γιώργος Λάππας, πολυσχιδής προσωπικότητα, 
αντλεί γνώση και παράγει γνώση. Τον 
ενδιαφέρει εξ΄ισου, η ιστορία της τέχνης 
με την φιλοσοφία, την ποίηση, το δημοτικό 
τραγούδι, το ρεμπέτικο, η συμπεριφορά των 
πτηνών, τον τρόπο που ένας σκύλος μπορεί 
να αναγνωρίζει τον καθαρό καλλιτέχνη, όλα 
τα αρχεία της γνώσης αλλά και των αισθήσεων 
και παραισθήσεων, χάριν εκείνου του ποσοστού 

σουρεαλισμού που διαθέτει τόσο στην δουλειά 
όσο και στην ιδιοσυγκρασία. 
Βλέποντας αυτόν τον τεράστιο όγκο δουλειάς 
και τις συνεχείς ανατροπές, ανατρέχουμε σε 
εκείνη τη ρήση του Degas «Περνώ τη ζωή μου 
κάνοντας δοκιμές». 
«Ο άνθρωπος είναι σημαντικός στη γλυπτική, 
αλλά εξ’ ίσου σημαντικός είναι και ο αχινός ή 
το κουκουνάρι. 
Χρυσές τομές δεν υπάρχουν μόνο στον άνθρωπο 
αλλά και στην αγκινάρα. Να μελετάμε τις φόρμες 
λοιπόν και όχι σώνει και καλά την κάτοψη.» 
Τα λόγια του Γ.Λ. ισχυροποιούν την δυναμική 
της φόρμας όπως την ερευνά στα ζώα και 
σε ποικίλες μορφές στις οποίες ο ίδιος 
δίνει χαρακτηρισμούς-ονομασίες, όπως 
κηπουροί, υπνωτιστές, μάγειροι, μάντεις, 
τραυματιοφορείς, φαντασματα στο ατέρμονο 
κοσμογονικό του σύμπαν. 
Oι τίτλοι των έργων, συνθέτουν ένα μεγάλο 
υλικό από ευρήματα, τόσο ευφυή και άμεσα 
ώστε να τονίζουν τον ήδη σχολιαστικό και ενίοτε 
σουρεαλιστικό χαρακτήρα των έργων.
Από εδώ έως την αιωνιότητα λοιπόν. 
Από ένα εργαστήριο προς τον μεγάλο κόσμο και 
τον ακόμη μεγαλύτερο, ως αρμόζει στη δουλειά 
αυτού του ευγενούς.

Μαρία Μαραγκού
Ιστορικός και Kριτικός Tέχνης,
Καλλιτεχνική Διευθύντρια
του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης

04|06|2018 - 31|08|2018
Ώρες λειτουργίας : Δευτέρα έως Σάββατο
                             10.00-14.00 & 19.00 22.00

Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων
Γιώργος Λάππας  ΑΠΟ ΕΔΩ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ



Γιαλί Τζαμισί

Έκθεση γλυπτικής  Αντώνη Παυλάκη

Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει τον Ιούλιο στο Γιαλί Τζαμί τη 
δουλειά του Χανιώτη γλύπτη Αντώνη Παυλάκη.

Ο Αντώνης Παυλάκης γεννήθηκε το 1949 στον Σταλό Χανίων. 

Σπούδασε στο εργαστήριο Γλυπτικής του καθηγητή Γιάννη Παππά, θεωρία 
με τον Παντελή Πρεβελάκη, σκηνογραφία και διακόσμηση στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, από το 1971 - 1976.

Επί 35 χρόνια δίδαξε Τέχνη στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης των 
Χανίων.

Η γλυπτική του δραστηριότητα είναι μεγάλη σ’ όλη την Κρήτη, με μνημεία 
σε δημόσιους χώρους και άλλα καλλιτεχνικά έργα σε κατοικίες και 
ξενοδοχεία.

Με την Τέχνη του, συμμετέχει από το 1976 συχνά σε ομαδικές εκθέσεις 
στην Κρήτη και στην Αθήνα.
Συνήθως μελετά με την γλυπτική του ενότητες που αφορούν την 
καθημερινή ζωή μας, τη φύση και τα πλάσματά της.

Διοργάνωση: Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

02 - 28|07|2018
Ώρες λειτουργίας: 10.00 - 14.00 & 19.00 - 23.00



Γιαλί Τζαμισί

Έκθεση γλυπτικής  Αφροδίτης Λίτη

Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει τον Αύγουστο στο Γιαλί Τζαμί 
τη δουλειά της γλύπτριας και καθηγήτριας στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών Αθήνας, Αφροδίτη Λίτη.

Η Αφροδίτη Λίτη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. 
Σπούδασε γλυπτική (1972-1978), ψηφιδωτό (1976-1978), νωπογραφία και 
αγιογραφία (1978-1980) στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας 
κοντά στον Γιάννη Παππά, τον Κώστα Κολέφα και τον Κωνσταντίνο 
Ξυνόπουλο. 

Το 1978 παρακολούθησε μαθήματα στο Universita degli Studi του Μιλάνου 
και, με υποτροφία της ιταλικής κυβέρνησης. 

Συνέχισε τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη συντήρηση υλικών 
στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (1983-1986) με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. 

Το 1999 διορίζεται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας σε 
θέση ΔΕΠ. 

Το 2001 τιμήθηκε για το έργο της από το Πνευματικό και Πολιτιστικό 
Κέντρο Γλυφάδας. 

Η γλύπτρια εστιάζει στα σύμβολα των πόλεων, της αγροτικής ζωής, των 
θεών προστατών, που συμπυκνώνονται και αποτυπώνονται στις μικρές 
επιφάνειες των νομισμάτων. 

Μέσα από το πρίσμα της Λίτη, οι ανθρώπινες μορφές τα ζώα και τα 
φυτά αποκτούν τις δικές τους διαστάσεις, όγκο και χρώματα, και 
μεταμορφώνονται σε περίοπτα έργα γλυπτικής. 

Τα υλικά της, μέταλλο και ψηφίδες, παραπέμπουν όχι μόνο στα νομίσματα 
αλλά και στα ψηφιδωτά δάπεδα του Ιλίου Μελάθρου.

Διοργάνωση: Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

01 - 31|08|2018
Ώρες λειτουργίας : 10.00 - 14.00 & 19.00 - 23.00



Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Παλιά πολή Χανίων
Εικονική Περιήγηση

Η διαδραστική εγκατάσταση, τέλος, στον 
εκθεσιακό χώρο του ΚΑΜ.

Η εγκατάσταση αφορά την εικονική περιήγηση 
στα Χανιά μέσα από ψηφιακά μέσα και τη 
δυνατότητα να ειδωθεί η πόλη με διαφορετικό 
τρόπο, μέσα από ειδικές τεχνικές επεξεργασίας 
της εικόνας, που τονίζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά της πόλης και συνήθως δεν 
γίνονται αντιληπτά μέσα στην καθημερινότητα. 

Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν 
ψηφιακά σε μια εναλλακτική εικονική 
πραγματικότητα των Χανίων και μέσα από 
χειρονομίες και κινήσεις θα μπορούν να έχουν 
μια νέα εμπειρία «μέσα» σε γνωστούς τόπους 
της παλιάς πόλης.

Υλοποίηση: Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων 
Ευφυών περιβαλλόντων της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου 
Κρήτης

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

20|06-04|07

εκθέσεις...

Πύλη Sabbionara

Εικόνων Φως

Η Αγιογραφία είναι η παραστατική ερμηνεία και 
η αναφορά στους βίους των Αγίων, ιστορώντας 
τις ιερές και αγιασμένες μορφές με σύμβολα, 
παραστάσεις και πνευματικά μηνύματα. Η εικόνα 
είναι η σκάλα που μας ανεβάζει στον ουρανό, 
αλλά και κατεβάζει τον ουρανό στη γη. Είναι το 
σύμβολο συνάντησης παρελθόντος, παρόντος 
και μέλλοντος, του “Νυν και αεί”. Κάθε στάδιο 
κατασκευής της εικόνας αποτελεί μέρος της 
θείας δημιουργίας μέσω συμβολισμών. Ξεκινά 
από το ξύλο ως σύμβολο του δέντρου της ζωής 
του παραδείσου, συνεχίζει με το σχεδιασμό, το 
χρύσωμα, που συμβολίζει τη δόξα και το φως 
του Θεού, και ολοκληρώνεται με την ζωγραφική 
απεικόνιση της μορφής. Αγαθός σκοπός αυτού 
του θεόπνευστου επιτεύγματος είναι “αι θείαι 
εικόνες” να ομιλούν στην καρδιά των ανθρώπων 
και κάθε ψυχή που τις ατενίζει να επικοινωνεί με 
το Θεό και τους Αγίους του.

Εγκαίνια: Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 στις 20:00
Ώρες λειτουργίας: 11.00 - 14.00 & 19.00 - 22.00

Παράλληλη δράση | Ανοιχτό Σεμινάριο 
“Αγιογραφία: Τέχνη & Τεχνική”
Τετάρτη 13/6/2018 στις 19.00

Συμμετέχουν οι αγιογράφοι:
Αναστασία Βεργανελάκη - Κοτσιφάκη
Εμμανουήλ Ρουκούδης, Νίκος Ζαμπετάκης

Διοργάνωση: Νεώριον Τέχνης
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

09-17|06
Πύλη Sabbionara

Άγγελοι & Αποχρώσεις
Ιχνηλατώντας στο Φως

Η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της 
ζωγράφου Αλεξάνδρας Ελευθεράκη

Πηγή έμπνευσης που αναπηδά και αναπλάθεται 
μέσα από τον κόσμο της φαντασίας ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ 
που ως άυλα και πνευματικά όντα έρχονται να 
υποδηλώσουν την παρουσία τους ιχνηλατώντας 
στο φώς, εικάζοντας την ύπαρξη τους μέσα 
από ένα μαγευτικό ταξίδι διάχυτο από χρώματα 
που διαφαίνονται και ξεγλιστρούν μέσα από 
μοναδικές μορφές και αποχρώσεις συνδυάζοντας 
το αίσθημα νοσταλγίας που αναβλύζει ονειρικά 
μέσα από εικόνες του αρχαϊκού πολιτισμού & 
της ελληνικής γής όπως αυτές ενσωματώνονται 
στις δημιουργίες της ζωγράφου 

Η Αλεξάνδρα Ελευθεράκη γεννήθηκε στο 
Ηράκλειο Κρήτης όπου & σπούδασε. Ο πατέρας 
της ήταν ζωγράφος, πράγμα που καθόρισε την 
πορεία της στον κόσμο της Τέχνης (ζωγραφική, 
ποίηση, συγγραφή). Ανήκει στους Έλληνες 
ζωγράφους που εμπνέονται από τον Ρομαντισμό 
συνδυάζοντάς τον με τον Φανταστικό Ρεαλισμό, 
αναδεικνύοντας το λαμπερό φως. 
Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις 
ζωγραφικής στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στην 
Αθήνα. Έχει εκδώσει μια ποιητική συλλογή κι 
ένα μυθιστόρημα.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης : 
11.00 - 15.00, 18.30 - 22.00

19-24|06



Πύλη Sabbionara

Memories

Ο ζωγράφος Χρήστος Αγγελίδης θα μας 
παρουσιάσει μέσω των πινάκων του τις 
«αναμνήσεις» που τον μάγεψαν μέσα σε 
πρόσωπα ανθρώπων και φυσικών τοπίων και 
θα μας ταξιδέψει στις στιγμές σύλληψης που 
αποτύποσαν μια περίοδο της ζωής του…
Σας περιμένουμε…

(Το παρακάτω απόσπασμα είναι της ποιήτριας 
Νάνσυς Γιοβάνογλου)

«Η ανάσταση της τέχνης 
αποτυπόνεται στην ζωγραφική
Κάθε καμβάς κουβαλάει τόνους
συναισθημάτων
που στριμόχνωνται σε ένα πινέλο
με μοναδικό σκοπό την απελευθέρωση τους»

Ώρες λειτουργίας : 10.00 - 23.00

04-11|07

εκθέσεις...

Πύλη Sabbionara

Έκθεση μελών 
Όμιλου Φίλων της Τέχνης

Ο Όμιλος Φίλων της Τέχνης παρουσιάζει 
την καινούργια δουλειά των τμημάτων, 
αγιογραφίας, γλυπτικής, κεραμικής, βιτρώ, 
μεταλοτεχνικής, ξυλογλυπτικής και άλλων 
καλλιτεχνικών δημιουργιών.

Ο Όμιλος είναι ένας πολιτιστικός 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός που 
δραστηριοποιείται στην πόλη των Χανίων από 
το 2000, με πλήθος εκθέσεων,διαγωνισμών 
ζωγραφικής για παιδιά,παρουσιάσεις 
βιβλίων,φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κ.α.

Ώρες 10.30 - 14.00  και από 18.30 - 22.30

Διοργάνωση: Όμιλος Φίλων της Τέχνης
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

25|06-03|07
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

SPACED
Παρατηρώντας τη Γη 

για την Προστασία Φυσικών Τοπίων
Η έκθεση “SPACED: Παρατηρώντας τη Γη για την 
Προστασία Φυσικών Τοπίων” του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος ECOPOTENTIAL παρουσιάζει 
τα ποιο όμορφα τοπία στην Ευρώπη αλλά και 
στον κόσμο, που ταυτόχρονα αποτελούν και 
προστατευόμενες περιοχές. 

Εκθαμβωτικές φωτογραφίες και δορυφορικές 
εικόνες, συνοδευόμενες από επεξηγηματικό 
κείμενο, παρουσιάζουν το πως οι ερευνητές 
και διαχειριστές προστατευόμενων περιοχών 
συνεργάζονται στη μελέτη ορεινών, ξηρών, 
παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων. 

Οι πίνακες εξηγούν την επιστημονική δουλειά 
και τη χρήση δορυφορικών εικόνων, αλλά και 
την ομορφιά των τοπίων, υπογραμμίζοντας τη 
σημασία της για την διατήρηση των φυσικών 
οικοσυστημάτων. 
Δείτε πως οι δορυφορικές εικόνες 
υποστηρίζουν την προστασία των περιοχών 
που μελετά το πρόγραμμα ECOPOTENTIAL, που 
χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020 (RIA - 
No 641762).

Ώρες λειτουργίας : 09.00 - 14.00

Διοργάνωση: Μ.Α.Ι.Χ.
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

07-16|07



Πύλη Sabbionara

13η έκθεση
κλασσικής μοτοσυκλέτας

Μια έκθεση θεσμός πλέον για την πόλη των 
Χανίων ή έκθεση κλασσικης μοτοσυκλέτας της 
λέσχης κλασσικης μοτοσυκλέτας Χανίων θα 
λάβει  χώρα στην αίθουσα σαμπιονάρα, 

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

Εγκαίνια έκθεσης : 6/8/2018, 21.00

Διάρκεια : 6/8 - 15/8

Ώρες λειτουργίας : 20.00 - 24.00

Είσοδος ελεύθερη

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

06|08-15|08
Πύλη Sabbionara

Ιριδισμοί 2018

Ο μη κερδοσκοπικός Σύλλογος Γυναικών 
Καλλιτεχνών Χανίων «ΙΡΙΣ», με μια πορεία 
δημιουργίας και προσφοράς για πάνω από 
μια εικοσαετία (1997 – 2017), έχει καταξιωθεί 
και συμβάλλει στα πολιτιστικά πράγματα του 
τόπου, συνεισφέροντας τις όποιες δυνάμεις του 
στο οικοδόμημα του Πολιτισμού μας, έχοντας 
και τη συμπαράσταση φίλων, συμπολιτών, 
αλλά και θεσμικών φορέων, που εκτιμούν την 
προσπάθεια της «Ίριδας» και τη σοβαρότητα με 
την οποία προσεγγίζει τα θέματα της Τέχνης.
Εκτός της έκθεσης ΙΡΙΔΙΣΜΑΤΑ κάθε Μάρτιο, στα 
πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
της Γυναίκας, οι ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ, η μεγάλη ΄Εκθεση 
κάθε καλοκαίρι, αποτελεί ένα σημαντικό 
καλλιτεχνικό γεγονός, αφού συγκεντρώνει 
πλήθος φιλότεχνων συμπολιτών και επισκεπτών 
της πόλης μας.  Έτσι και φέτος διοργανώνονται 
οι ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ 2018, (Αναλογική και Εικαστική 
Φωτογραφία,  Ζωγραφική,  Αγιογραφία, 
Κεραμική, Κολλάζ, Ζωγραφική σε μετάξι, 
πέτρα και γυαλί, Ξυλογλυπτική, Πορσελάνινες 
κούκλες, Διακοσμητικές Καλλιτεχνικές 
κατασκευές, Κρητική Ενδυμασία), αλλά και 
παράλληλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της 
Έκθεσης.
Ώρες λειτουργίας : 11.00–13.00 και 19.00–22.00

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ 

12-24|07

εκθέσεις...

Πύλη Sabbionara

4η έκθεση
κλασσικού ποδηλάτου

Το τμήμα κλασσικού ποδηλάτου Της Λέσχης 
κλασσικής μοτοσυκλέτας Χανίων διοργανώνει 
για 4η φορά έκθεση με θέμα το ποδήλατο στη  
ζωή μας.

Θα παρουσιαστούν ποδήλατα από τις αρχές 
του 20ου αιώνα μέχρι το 1985 και θα υπάρχουν 
θεματικές ενότητες με τους τρόπους χρήσης 
αυτών. Μία  παρουσίαση που πρέπει όλοι να 
δούμε!

Εγκαίνια έκθεσης : 27/7/2018, 21.00

Διάρκεια : 27/7 - 5/8

Ώρες λειτουργίας : 20.00 - 24.00

Είσοδος ελεύθερη

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

27|07-05|08



Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Ξύλινα παιχνίδια
φτιαγμένα από όνειρα

Η ιστορία ξεκίνησε στο κέντρο της Βαρκελώνης, 
στην «Οδό της Πριγκίπισσας», Ελ Μπορν. 
Συνεχίστηκε στην Τζια όπου φτιάξαμε την πρώτη 
μας μακέτα από μια χαρτόκουτα μπισκότων 
από τον μπακάλη. Στην Ίο τα επόμενα χρόνια, 
δουλεύαμε στην ανασκαφή και τα απογεύματα 
σχεδιάζαμε τα παιχνίδια μας. Περιτριγυρισμένοι 
από το μπλε του Αιγαίου και τ’ ουρανού, 
φτιάξαμε βαρκούλες ταξιδιάρες και σύννεφα. 
Τρίκυκλα και ομπρέλες κόκκινες.
 Παιχνίδια φτιαγμένα από οξιά και όνειρα. 
Από τα Χανιά πια, τα παιχνίδια μας ταξιδεύουν 
σε όλο τον κόσμο. Συνεργαζόμαστε με 
καταστήματα στην Ευρώπη (Ελλάδα, Αγγλία, 
Ιρλανδία, Γαλλία, Βέλγιο, Αυστρία, Δανία, 
Σουηδία) τις ΗΠΑ (Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη, 
Μισσισσίππι, Αλάσκα, Νιου Τζέρσει...), την 
Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ιαπωνία, τη Ν. 
Κορέα, το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι. 
Ο άνεμος του Αιγαίου τα ταξιδεύει μακριά!
Κι ακόμα ονειρευόμαστε ένα εργαστήρι μπροστά 
στη θάλασσα, με ορθάνοιχτα παράθυρα να 
μπαίνει η αλμύρα μέσα, να ανακατεύεται με τις 
ιδέες μας και τη μουσική κι εμείς να φτιάχνουμε 
ξύλινα παιχνίδια από όνειρα για πολλά χρόνια 
ακόμα...

Αθηνά Δουκάκη & Jose Navarro Garcia

Ώρες λειτουργίας: 10.00- 14.00 & 18.00- 23.00

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

07-10|08
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

2η  Έκθεση  Εικαστικών τεχνών
 εργαζομένων στην 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων 
Υπάλληλοι του ΥΠΠΟ και της ΕφΑ Χανίων όλων 
των ειδικοτήτων και παράλληλα εικαστικοί 
καλλιτέχνες, υπηρετούν στον ελεύθερο χρόνο 
τους και πάλι την τέχνη, δημιουργώντας τα δικά 
τους έργα μέσα στο πνεύμα του σήμερα. Σύνθετες 
δημιουργίες με έργα γλυπτικής, ζωγραφικής, 
αγιογραφίας, χαρακτικά, φωτογραφία, 
κατασκευές συνθέτουν μία εικόνα με πολλαπλές 
προεκτάσεις. Δημιουργία, συνεργασία, αγάπη, 
αφοσίωση στον πολιτισμό. Την επιμέλεια της 
έκθεσης αναλαμβάνουν οι συμμετέχοντες και μη 
συμμετέχοντες συνάδελφοι.

Μεταξύ των εκθετών είναι: 
Ελευθέριος Βεργεράκης Παντελής Σεργάκης, 
Μανώλης Τσιτσιρίδης, Γεώργιος Σιγανάκης, 
Γεώργιος Μακράκης, Χρυσούλα Λιγγερίδου, 
Δημήτριος Τομαζινάκης, Ηλίας Μιχαλογιάννης 
Νικόλαος Μπλαζάκης, Πιπίνα Δημητριάδου,  
Μάιρα  Τιρτιράκη  Ισαβέλλα Βούρου.

Εγκαίνια: 13|08|2018, ώρα 20.30

Ώρες λειτουργίας: 09.00-14.00 & 18.00-21.00

Διοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

13-24|08

εκθέσεις...

Πύλη Sabbionara

Σπουδή στη φωτογραφία

Οι απόφοιτοι του τμήματος φωτογραφίας του 
ΔΙΕΚ Χανιών  με αφορμή την ολοκλήρωση της 
φοίτησης τους, πραγματοποιούν  έκθεση με τίτλο 
« Σπουδή στη φωτογραφία» , παρουσιάζοντας   
μέρος των εργασιών που πράχτηκαν  κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους. 

Η ευρύτητα της χρήσης της φωτογραφίας 
στη σύγχρονη εποχή , ανέδειξε  την ανάγκη 
ουσιαστικής  κατανόησης  των ποικίλων  
φωτογραφικών εφαρμογών, που  καλύπτουν  
ένα φάσμα καλλιτεχνικών αλλά και εμπορικών  
προθέσεων. 

Σκοπός του προγράμματος σπουδών του 
ΔΙΕΚ Φωτογραφίας είναι η κατάρτιση των 
εκπαιδευομένων σε θεωρητικό και πρακτικό 
επίπεδο, έτσι ώστε με τις δεξιότητες που 
αποκτούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη 
του τοπικού πολιτιστικού προϊόντος  και στη 
βελτιστοποίηση της εφαρμογής  εμπορικών 
φωτογραφικών υπηρεσιών.        

Ώρες λειτουργίας : 11.00-14.00 και 19.00-22.00

Διοργάνωση: 
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων | ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ    

17-24|08



Πύλη Sabbionara

Έργα των χειρών μας...

Ο Σύλλογος Παραδοσιακής και λαϊκής Τέχνης 
«ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ», ιδρύθηκε από μία παρέα 
γυναικών με βαθιά αγάπη για την παράδοση και 
την κοινωνική αλληλεγγύη. 
Προσπαθεί  από το δικό του μετερίζι , στο 
μέτρο των δυνατοτήτων του, να συμβάλλει 
στην διατήρηση, ανάδειξη και μεταλαμπάδευση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς και κουλτούρας 
της Κρήτης, διοργανώνοντας εκπαιδευτικά 
σεμινάρια παραδοσιακής οικοτεχνίας όπως 
το κοπανέλι, η μινωική βελονιά. το δέσιμο 
ασπροκεντήματος, το σφακιανό μαντήλι και 
πολλά άλλα. 
Παράλληλα, σε συνεργασία με τις εθελόντριες 
δασκάλες του συλλόγου,  πραγματοποιεί δράσεις 
σε σχολεία, αναδεικνύοντας ήθη και έθιμα 
της παράδοσης μας,  βοηθώντας τους μικρούς 
μαθητές να εμπλουτίσουν όσα διδάχθηκαν 
από τις γιαγιάδες και τους παππούδες και   να 
διατηρήσουν,  μεγαλώνοντας, την πολιτιστική 
μας ταυτότητα.
Ο Σύλλογος με ότι μέσον διαθέτει, είναι 
πάντα δίπλα σε ιδρύματα και σε ανθρώπους 
που χρειάζονται βοήθεια, προσπαθώντας να 
συμβάλλει στον κοινωνικό ιστό της πόλης μας.

Ώρες λειτουργίας: 19:00 – 23:00

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

31|08-02|09
Πύλη Sabbionara

Renata Plonka
Hania for all seasons

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

25-30|08

εκθέσεις...

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Chania International Photo Festival 
(Cip Festival)

Η Blank Wall Gallery, με συνδιοργανωτή το 
Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ δημιουργεί 
το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας 
Χανίων (Chania International Photo Festival)  
που θα φιλοξενηθεί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής 
της Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι).

Στο φεστιβάλ θα παρουσιαστεί η δουλειά 350 
καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο.
Οι φωτογραφίες που θα παρουσιαστούν, 
συγκεντρώθηκαν μέσα από ένα διεθνή 
διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε το Μάη του 
2018 και οι φωτογράφοι υπέβαλλαν δουλειά 
τους σε μία από τις 16 κατηγορίες που είχαν 
οριστεί από τους διοργανωτές.

Η δουλειά που θα εκτεθεί  επιλέχθηκε από μία 
διεθνή επιτροπή φωτογράφων και καθηγητών 
φωτογραφίας.

Η μεγάλη ανταπόκριση των φωτογράφων στο 
κάλεσμα συμμετοχής υπόσχεται ότι το φεστιβάλ 
θα καθιερωθεί σαν ένα σημαντικό διεθνές 
φωτογραφικό γεγονός παγκοσμίως.

Ώρες λειτουργίας: 
11:00 – 13:00 και 17:00 – 22:00

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

28|08-05|09



Πύλη Sabbionara

Τέχνη και Φως

Η τέχνη δεν είναι μια περιττή πολυτέλεια. Είναι 
μια ασίγαστη εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου 
να εκφράσει την ωραιότητα, το βάθος  των 
σκέψεών  του, τους προβληματισμούς του 
και να επικοινωνήσει  μέσω της τέχνης με 
άλλους ανθρώπους. Ειδικά η Βυζαντινή τέχνη-
αγιογραφία εμπεριέχει τεράστιο πλούτο.
Αυτόν λοιπόν τον πλούτο με τις ποικίλες μορφές 
και εκφράσεις προσπαθούμε να παρουσιάσουμε 
εκθέτοντας τα έργα μας,  που με πολλή ευλάβεια, 
κόπο και αγάπη δημιουργήσαμε σεβόμενοι 
το γεγονός ότι εκτός από έργα τέχνης είναι  
ιερά σύμβολα της Ορθοδοξίας και συγχρόνως 
αποτελούν ισχυρή πηγή ενδυνάμωσης και 
πίστης κάθε Ορθόδοξου Χριστιανού

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά):
Μανούσος  Αποστολάκης, 
Κυριακή  Ηλιάκη, 
Κυριακή  Καλιβρετάκη - Ιντζέ, 
Ευάγγελος Μαρματάκης, 
Φωτεινή Μαυρομμάτη, 
Θεοδώρα Μαχαίρα, 
Χρυσούλα Ναξάκη-Φρατζεσκάκη, 
Μαρία Ξενίδου, 
Αναστασία Τζαβέ, 
Ευσεβία  Χατζηνικολάου

Ώρες λειτουργίας : 10:00-14:00 και 18:00-23:00

03-09|09
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

(α)συνέχεια

Στην έκθεση-εγκατάσταση “(α)συνέχεια” της 
Ευδοξίας Σταφυλαράκη παρουσιάζονται γλυπτά 
μικρής και μεγάλης κλίμακας, από μέταλλο και 
άλλα υλικά σε συνδυασμό με οπτικοακουστικά 
μέσα.  Γραμμικές απεικονίσεις σαν σχέδια στο 
χώρο, δημιουργούν μία εξερευνητική διαδρομή 
για τον επισκέπτη, θέτοντας ερωτήματα για 
τα όρια και τις επιθυμίες του ανθρώπου των 
καιρών μας, για τη συνέχεια και την ασυνέχεια 
της υποκειμενικής έννοιας του χώρου και του 
χρόνου, εξετάζοντας την πολυπλοκότητα που 
δημιουργούν οι άπειρες υποδιαιρέσεις τους. 
Μία εγκατάσταση με πολλά επίπεδα αναφοράς, 
με το παρελθόν και το μέλλον, την τάξη και το 
χάος να συνυπάρχουν και να αλληλεπιδρούν 
επιδιώκοντας την αρμονία, αναζητώντας το 
παρόν. Τα έργα αντλούν στοιχεία από αναφορές 
αρχαίων φιλοσόφων όπως του Αριστοτέλη 
και του Επίκουρου, για τη σχέση ανάμεσα στο 
χρόνο και τη ψυχή, τη στάση και την κίνηση. 
Παράλληλα, υπάρχουν επιρροές από τον κόσμο 
των μαθηματικών καθώς επίσης κι από τα έργα 
του καλλιτέχνη M.C. Escher.

Ώρες λειτουργίας : 10.00-14:00 & 18.00-23:00

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

10-23|09

εκθέσεις...

Πύλη Sabbionara
& Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

2ο Chania Cartoon
& Animation Festival

Ύστερα από την επιτυχία του πρώτου, ήρθε η 
σειρά για το δεύτερο Chania Cartoon & Animation 
Festival. Στον χώρο της πύλης Σαμπινάρα θα 
πραγματοποιηθεί έκθεση, με σκίτσα, κόμικ, 
εικονογραφήσεις, αλλά και σκηνικά ταινιών 
stop-motion. 
Στην έκθεση συμμετέχουν καλλιτέχνες από όλη 
την Ελλάδα, καθώς και πρωτοεμφανιζόμενα 
ταλέντα του Εργαστηρίου σκίτσου Χανίων. 
Παράλληλα στον χώρο του ΚΑΜ θα προβληθούν 
ταινίες animation, τόσο από την Ελλάδα όσο 
και από όλο τον κόσμο, οι οποίες επιλέχθηκαν 
μεταξύ περισσότερων από χίλιες που στάλθηκαν 
στην πλατφόρμα του φεστιβάλ. 
Αυτήν την χρονιά υπάρχει και διαγωνιστικό 
τμήμα, οπότε θα πραγματοποιηθεί ειδική 
εκδήλωση για την βράβευση των ταινιών. 
Παράλληλα έχουν προγραμματιστεί και 
ορισμένες παρουσιάσεις γύρω από το θέμα του 
κόμικ, αλλά και του παιδικού βιβλίου.

Λειτουργία εκθέσεων :
Πύλη Sabbionara : 14/9 - 23/9
Κ.Α.Μ.  : 17/9 - 23/9  
Ώρες λειτουργίας : 11.00 - 22.00

Πρόγραμμα προβολών στο ΚΑΜ
18.00 - 23.00 και για σχολεία : 11.00-13.00
Είσοδος ελεύθερη.

14-23|09



εκθέσεις...

Πύλη Sabbionara

19η Έκθεση 
Στατικού Μοντελισμού Χανιών

Ο Όμιλος Στατικού Μοντελισμού Χανίων 
σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων και την 
ΚΕΠΠΕΔΗΧ- ΚΑΜ διοργανώνει την 19η Ετήσια 
Έκθεση -Διαγωνισμό Στατικού Μοντελισμού. 

Η έκθεση η οποία τελεί υπό την αιγίδα του 
Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, θα διεξαχθεί για 
ακόμη μία χρονιά στο φιλόξενο χώρο της Πύλης 
Sabbionara από την Παρασκευή 28/09/2018 έως 
την Κυριακή 30/09/2018. 

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

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό τις 
ημέρες Παρασκευή έως Σάββατο στις 14 :00-
21:30 και Κυριακή 10:00-18:00. 

Την Κυριακή στις 18:30 θα γίνει η απονομή των 
βραβείων παράλληλα με την τελετή λήξης. 

Ώρα έναρξης: Παρασκευή 28/09/18  14:00

Είσοδος ελεύθερη

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

28|09-30|10
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Μικρασία της καρδιάς
και της ψυχής πατρίδα...

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 96 
χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, 
η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ», πραγματοποιεί  έκθεση 
φωτογραφικού υλικού από την Μικρά Ασία και 
την Μικρασιατική καταστροφή.

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

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

Ώρες λειτουργίας 11:00 -13:00 και 18:00 – 21:00
Επισκέψεις σχολείων κατόπιν συνεννόησης

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

25|09-08|10
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Ákos Révész | Αποστόλης Ζολωτάκης
«Παράλληλες Συνδέσεις»

H Πρεσβεία της Ουγγαρίας στην Αθήνα 
παρουσιάζει την έκθεση «Παράλληλες 
Συνδέσεις» των εικαστικών Ákos Révész από 
την Ουγγαρία και Αποστόλη Ζολωτάκη από 
την Ελλάδα. Η έκθεση ταξιδεύει από το Μουσείο 
Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, από Το Λουτρό 
των Αέρηδων, στα Χανιά για να φιλοξενηθεί στο 
Κέντρο Αρχιτεκτονικών Μελετών.

Με την έκθεση «Παράλληλες Συνδέσεις» και 
τη συνάντηση δύο σύγχρονων καλλιτεχνών 
με ενδιαφέρον έργο και συγγενείς εικαστικές 
διερωτήσεις, δίνεται σήμερα η ευκαιρία, μετά 
από αυτό το μυσταγωγικό τόπο και διαχρονικό 
σημείο συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών, 
να λειτουργήσει η έκθεσή και στο ιστορικό 
κτήριο του ΚΑΜ που ανοίγει τις πόρτες του στην 
επιβλητική Χανιά  για ένα πεδίο πολιτισμικού 
διαλόγου ανάμεσα σε δύο χώρες, την Ουγγαρία 
και την Ελλάδα.
Σας περιμένουμε σε μια έκθεση σύγχρονης 
ζωγραφικής αφαίρεσης, πού θα κρατήσει το 
βλέμμα του θεατή σε μία διάδραση σύγκλισης 
και απόκλισης με το έργο δύο καλλιτεχνών με 
κοινές ανησυχίες και προσέγγισή.

Εγκαίνια: Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018, 20.00
ώρες λειτουργίας : 09.00 - 14.00

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων|ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ 

11|09-29|10






