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ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός Τοµέας Αθηνών

«Με µεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας παρουσιάζουµε

τις φθινοπωρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Αττικό Άλσος

που διοργανώνονται απότον Κεντρικό Τοµέα Αθηνών.

Το πρόγραµµα που κρατάτε στα χέρια σας µε την µουσική και το θέατρο

θέλει να µας κάνει µια παρέα που απολαµβάνει τους δηµόσιους χώρους, 

µέσα  από ποιοτικές προτάσεις πολιτισµού για τους κατοίκους

της πόλης µας, µικρούς και µεγάλους.

Για εµάς, τα πάρκα και άλση της Αθήνας αποτελούν ένα πολύτιµο

φυσικό και κοινωνικό απόθεµα για την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Είναι χώροι αναψυχής, εστίες κοινωνικότητας, κοιτίδες πολιτισµού.

 

Η Περιφέρεια Αττικής κοντά στον πολίτη και τις ανάγκες του,

µπορεί και πρέπει να συµβάλλει ώστε όλοι οι διαθέσιµοι ελεύθεροι χώροι,

οι γειτονιές, να ξαναπάρουν τη θέση που τους αξίζει

στην καθηµερινή ζωή των πολιτών».

Ερµίνα Κυπριανίδου 

Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τοµέα Αθηνών



τους Χαΐνηδες και την οµάδα "κι όµΩς κινείται" 

Παρασκευή 14/9/2018 «Φυσάει ο Μπάτης»

Συντελεστές: ∆ηµ. Μυστακίδης (κιθάρα - τραγούδι), Μαν. 
Πάππος (µπουζούκι - τραγούδι), Κυρ. Γκουβέντας (βιολί), 
Ηρ. Βαβάτσικας (ακορντεόν), Μιχ. ∆άρµας (κοντραµπάσο), 
Ανατ. Μαργιόλα (τραγούδι)
Μία πρωτότυπη µουσική παράσταση, µία µοναδική σύµπραξη κορυφαίων δεξιοτεχνών µε 
τραγούδια που γεννήθηκαν στις συνοικίες του πρώτου λιµανιού της Ελλάδας, τον Πειραιά, 
αλλά και τραγούδια των προσφύγων της Μ. Ασίας, της ξενιτιάς, της µετανάστευσης αλλά 
και τραγούδια που µέσα τους αναπνέει ακόµα ο θαλασσινός αέρας.

Σάββατο 15/9/2018 «Βandallusia»

Μπάντα: Ηλ. Πασπάλα, Γ. Αντωνίου, Ορ. Γαργουλάκης, 
Μιχ. Χρήστου, Κωσ. Παναγούλης, Απ. Σταθόπουλος, 
Αλ. Ορφανός, Στ. Χρυσανθόπουλος, Ηρ. Τσεσµελής
Oι Bandallusia έρχονται από τους δρόµους της Αθήνας και των νησιών του Αιγαίου, 
µε όχηµα το παραδοσιακό, το ρεµπέτικο και το έντεχνο τραγούδι και µε διάθεση για 
πειραµατισµό, σήµερα παρουσιάζονται ως µια εννεαµελής ορχήστρα, συνδυάζοντας 
σύγχρονα, κλασικά και παραδοσιακά όργανα στο σύνολό τους!

Σάββατο 8/9/2018 «Ο δικός µας Λουκιανός»

Ερµηνευτές: ∆. ∆ηµοσθένους, Μ. Κηλαηδόνη κ.α.
Συναυλία - Αφιέρωµα στον Λουκιανό Κηλαηδόνη µε προβολές από 
σπάνιο αρχειακό υλικό, από το προσωπικό αρχείο του συνθέτη.

Σάββατο 22/9/2018 «Τρανός Χορός»

ΕΣΤΟΥ∆ΙΑΝΤΙΝΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Καλλιτεχνική ∆/νση: Aνδ. Κατσιγιάννης
Ένα σεργιάνι στη µαγεία της ελληνικής παραδοσιακής 
µουσικής µε την επιµέλεια της Εστουδιαντίνας. Καλεσµένοι στο ταξίδι αυτό είναι δύο 
σπουδαίοι ερµηνευτές της νεότερης γενιάς, Αρετή Κετιµέ και Θοδωρής Κοτονιάς και 
φυσικά ο Μπάµπης Τσέρτος. Από τη Θράκη έως την Πελοπόννησο και από την  Ήπειρο 
ως τα νησιά µας και τη Μικρά Ασία, µε συρτά, µπάλους, ζωναράδικα και καλαµατιανά, 
όλοι θα συµµετέχουν σε χορούς κυκλωτικούς!

Παρασκευή 21/9/2018 Ερωτόκριτος από 

Μια ανάγνωση του Ερωτόκριτου διαφορετική από τις 
συνηθισµένες προτείνουν οι Χαΐνηδες και η οµάδα Κι όµΩς κινείται (χορός/ακροβασία) 
στη µουσική παράσταση Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου. 

Σάββατο 29/9/2018 «∆ούλες»

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ
Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Μαριάννα Κάλµπαρη
Παίζουν: Κ. Γέρου, Κων. Τάκαλου, Μαρ. Κάλµπαρη
Η υπόθεση στο έργο-µύθος του Ζαν Ζενέ αφορά δύο 
υπηρέτριες, που καταστρώνουν την εξόντωση της λατρεµένης αλλά και απόλυτα µισητής τους 
Κυρίας. Τα αφελή σχέδιά τους αποτυγχάνουν και στρέφονται εναντίον τους. Πρόκειται για µία 
αλληγορική ιστορία που πρωτοπαρουσιάστηκε στο ελληνικό κοινό πριν 50 χρόνια ακριβώς, 
σε µετάφραση του Οδυσσέα Ελύτη. 

Παρασκευή 28/9/2018 «Ροµπέν των ∆ασών»

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ - ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Θεατρική διασκευή: Ανδ. Φλουράκης, Σκηνοθεσία: ∆ηµ. ∆εγαΐτης
Παίζουν: ∆. Φίλιππας, Αυγ. Κούµουλος, ∆. Χουρσανίδου, 
Κων. Μουταφτσής, ∆. ∆εγαΐτης, Β. Φακανάς, Μ. ∆ουµπού, 
Α. Χρήστου και Α. Λεοντόπουλος 
Ο πασίγνωστος και αγαπηµένος µύθος του «Ροµπέν των ∆ασών» σε µια 
διασκευή που γράφτηκε ειδικά για την παράσταση του Θέατρου Τέχνης. 

Παρασκευή 7/9/2018 Λουκάς Θάνος, «Πέρσες» Αισχύλου

ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΤΟΣ - 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Λουκάς Θάνος
Συντελεστές: Ψαραντώνης, Ειρ. Λαµπράκη, Κων. Μάρκελλος,
Χρ. Θάνος, Β. Μορφιαδάκη, Χ. Γεωργάτου, Ερ. Μαρκίδη, Ν. Ξυλούρη
Το έργο «Πέρσες» του Αισχύλου θεωρείται το πρώτο θεατρικό έργο της 
ανθρωπότητας. Ασχολείται µε τη ναυµαχία της Σαλαµίνας, όπου η νίκη 
των Ελλήνων επί των Περσών σηµατοδότησε όλη την επόµενη πορεία 
της Ιστορίας και τη δηµιουργία όλου του δυτικού πολιτισµού.

Ώρα Έναρξης όλων των Εκδηλώσεων 20:30


