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Όχημα για εξερεύνηση στα άδυτα των Αθηνών; 
Όχημα για ταξίδι στο χρόνο; Σ΄ένα χθες ρομαντικό ή κυνικό, 
σε καιρούς ακμής ή παρακμής, ειρήνης ή πολέμου;
Πύλη προς το αύριο μιας μεγάλης μητρόπολης πολιτισμού 
που ξαναβρίσκει το ένδοξο της παρελθόν;
Κόμβος επικοινωνίας με την παγκόσμια δεξαμενή τεχνών και πνεύματος;
Διαβατήριο για το ταλαντούχο δυναμικό της κοινωνίας μας;
Κοινωνική ακαδημία ή εργαλείο κοινωνικής κάθαρσης;
Όπως και να το χαρακτηρίσει κανείς το μικρό Παρίσι των Αθηνών 
είναι μια κατηγορία από μόνο του.
Η ιστορία της γειτονιάς του κέντρου με τους «Γαλλικούς δρόμους» 
εμπνέει τη σύγχρονη δημιουργία γιατί η περπατησιά των σπουδαίων ή των 
ανώνυμων ανθρώπων χαράζει τις λεωφόρους του πνεύματος. 
Ο Αλμπέρ Καμύ πέρσι στο πολύ τολμηρό «μικρό Παρίσι των Αθηνών 2013» 
φώτισε εκεί  που περπάτησε ο Καβάφης, ο Καρυωτάκης, ο Καλομοίρης, ο 
Δραγατάκης, ο Μινωτής, ο Χορν, ο Παπανικολάου και τόσοι άλλοι.
Η belle époque, το τέλος της κι ο 1ος παγκόσμιος πόλεμος βρήκαν μια πύλη 
στο μέλλον 100 χρόνια μετά στο «μικρό Παρίσι των Αθηνών 2014».
Μέσα σε έναν χρόνο λοιπόν το μικρό Παρίσι των Αθηνών γίνεται ένα ση-
μαντικό θεματικό διεθνές φεστιβάλ της Μεσογείου, υψηλής αισθητικής που 
ωστόσο δεν χάνει την λαϊκή του υπόσταση. 
Η κοινωνική ευαισθησία είναι πάντα η αφετηρία της έμπνευσης και η κινη-
τήριος δύναμη του προβληματισμού που μας οδήγησε φέτος να χτίσουμε νέα 
βαθιά θεμέλια μέσα στα σχολεία της πολύπαθης γειτονιάς. Η είσοδος του φε-
στιβάλ στο 51ο Δημοτικό σχολείο της οδού Ακομινάτου είναι μόνο η αρχή 
για τη γέννηση μιας κοινωνικής ακαδημίας πολιτισμού που θα είναι σε θέση 
να προετοιμάζει τα «μικρά Παρίσια» των επόμενων ετών. 
Πάνω από 500 καλλιτέχνες, δημιουργοί και άνθρωποι του πνεύματος συ-
μπλέουν με τους 50 εθελοντές πολιτιστικής διαχείρισης στο ‘’petit Paris d’ 
Athènes 2014’’ και το ταξίδι μόλις ξεκίνησε. 

Μάριος Στρόφαλης
Διευθυντής του φεστιβάλ «μικρό Παρίσι των Αθηνών»
Επικεφαλής του Αθηναϊκού καλλιτεχνικού δικτύου.

Έναρξη
Το Μικρό Παρίσι επιστρέφει στην καρδιά της Αθήνας, πιστό στο ραντεβού του, 
στις 9 του Οκτώβρη, ημέρα Πέμπτη. Η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων θα 
δώσει το έναυσμα της έναρξης του πολυ-φεστιβαλ στις 17:30 το απόγευμα στην 
πλατεία Καραϊσκάκη (στάση μετρό Μεταξουργείο) και ύστερα θα ακολουθήσει το 
χορευτικό δρώμενο με τίτλο «Ισιδώρα Ντάνκαν, Παρίσι 1900-1927» από τη Σά-
ντρα Βούλγαρη. Στη συνέχεια, η ομιλία του Μάριου Στρόφαλη, δημιουργού του 
Αθηναϊκού καλλιτεχνικού δικτύου και του φεστιβάλ, με την παράλληλη δράση του 
μίμου Alex de Paris. Αμέσως μετά, οι μουσικές ξεκινούν να ηχούν στο κέντρο της 
πόλης. Η μεικτή χορωδία του Εθνικού Ωδείου, το σχήμα Boem Co, o Andre Maia, 
οι «Les enfants de Pigalle» και το κουαρτέτο της Τέτης Κασιώνη, θα μας ταξιδέ-
ψουν με τις μουσικές τους στα χρόνια εκείνης της Belle Époque του Παρισιού και 
θα μας φτάσουν στα τούτα εδώ τα τωρινά της δικής μας Belle Époque του Μικρού 
Παρισιού των Αθηνών.

“Από την Belle Époque 
στον 1ο παγκόσμιο πόλεμο, 
100 χρόνια μετά”
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«Ισιδώρα Ντάνκαν. Παρίσι 1900-1927» - Σάντρα Βούλγαρη

Η Σάντρα Βούλγαρη θα παρουσιάσει το χορευτικό δρώμενο με τίτλο «Ισιδώρα Ντάν-
καν. Παρίσι 1900-1927» (Χορός και Συναίσθημα) με χορούς της πρωτοπόρου του 
σύγχρονου χορού Ισιδώρας Ντάνκαν η οποία έζησε και εργάστηκε στο Παρίσι.
Η Σάντρα Βούλγαρη είναι απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Χορού και του Laban Centre 
for Movement and Dance. Εχει χορέψει σε διάφορες ομάδες χορού και είναι μέλος της 
Isadora Duncan Dance Company που έχει τη βάση της στο Λονδίνο και στο Παρίσι.

Πέμπτη, 9  Οκτωβρίου 2014  
ΠΑΡΤΥ  ΈΝΑΡΞΗΣ Πλ. Καραϊσκάκη ¿ñá Ýíáñîçò : 17:30 

Φιλαρμονική ∆ήμου Αθηναίων  

Ομιλία του Μάριου Στρόφαλη
με την παράλληλη δράση του μίμου Alex de Paris

Ο Αλέξανδρος Χωματιανός (Alex de Paris) ειδικεύεται στην τέχνη της silent comedy, 
από την οποία δημιουργήθηκε ο χαρακτήρας Alex de Paris. Maitre στον χειρισμό 
αντικειμένων, στο buto (ιαπωνική τέχνη), drama and contemporary clown, musical, 
contemporary dance. Διδάσκει σε σχολές θεάτρου και χορού και έχει συνεργαστεί και 
συνεργάζεται με πολιτιστικούς οργανισμούς. 
  

Alex de Paris

ÓÜíôñá Âïýëãáñç

Μεικτή Χορωδία Εθνικού Ωδείου

Η Χορωδία του Εθνικού Ωδείου δημιουργήθηκε το 1992 με πρωτοβουλία της γενικής 
διευθύντριας του Ωδείου Χαράς Καλομοίρη και του καθηγητή-μαέστρου  Σπύρου Κλά-
ψη. Από το 1997 τη φωνητική διαπαιδαγώγηση των μελών της χορωδίας έχει αναλάβει 
η μονωδός Άννα-Μαρία Καρκανιά. Μια συνεπής πορεία 22 ετών την έχει αναδείξει σε 
μια από τις σημαντικότερες χορωδίες στην Ελλάδα.  

Έναρξη

Boem Co

Boem Co Μποέμ Co λέγεται το νέο σχήμα του Μάριου Στρόφαλη που κινείται μεταξύ 
τραγουδιού και ταξιδιού.  Gypsy swing, waltz & bossa, μουσικές από την δισκογραφία 
του συνθέτη, νέες ανέκδοτες δημιουργίες και διασκευές γνωστών κομματιών με μια 
ιδιαίτερη ακουστική απόχρωση συμπληρώνουν μια διαφορετική μουσική αφήγηση.  
Μάριος Στρόφαλης πιάνο, ακκορντεόν & τραγούδι
Γιώργος Γαλανός κιθάρες
Αποστόλης Παπαπέτρος κόντρα μπάσο
Κώστας Βλαχόπουλος κρουστά και χρωματική φυσαρμόνικα
Αlfred Shtuni βιολί.

Andre Maia (βλ. Συναυλίες) 
Les enfants de Pigalle (βλ. Συναυλίες)
Τέτη Κασίωνη Quartet (βλ. Συναυλίες)
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∆ράσεις
δρόμου
Θέατρο ∆ρόμου, 
παραστατικά δρώμενα, 
θεάματα τσίρκο, 
ανοιχτές συναυλίες κ.α.
¼ëá ôá èåÜìáôá áíïé÷ôÜ ãéá ôï êïéíü

Σάββατο, 11  Οκτωβρίου 2014  
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ  
Φιλαρμονική ∆ήμου Αθηναίων  ¿ñá : 17:30   

Τα μέλη των περίφημων Athens Lindy Hop, σύστησαν για 
πρώτη φορά το Lindy Hop (τον αυθεντικό swing χορό) 
στην Αθήνα το 2008, όταν και επέστρεψαν από τη μεγάλη 
swing σκηνή του Λονδίνου. Με τα μαθήματα, τις χορευτικές 
βραδιές, τα performances τους, και τα χορευτικά τους πάρ-
τυ στους δρόμους της Αθήνας, είναι βαλμένοι να μας μυ-
ήσουν στη γοητεία, την ευφορία, και το απαράμιλλο στυλ 
του swing, του charleston, του authentic jazz dance και 
άλλων jazz χορών (shag, balboa) από τις δεκαετίες του ’20-
‘30-’40, που τόσο λατρεύουν να χορεύουν! Για λεπτομέρει-
ες για τους Athens Lindy Hop και τις δραστηριότητές τους, 
επισκεφθείτε τους στο www.athenslindyhop.com, και 
στο Facebook, www.facebook.com/athenslindyhop

Athens Lindy Hop ¿ñá : 14:00 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

To όνομα της performance είναι ‘DARK ANGEL’ Ένας μαύ-
ρος άγγελος ξυπνάει και αναζητάει την λύτρωση και την 
εξάγνηση μέσα από τον χορό της φωτιάς. H αρχαία τέχνη 
του χορού της φωτιάς αποκαλύπτεται σε ένα ποιητικό fire
performance που αναμιγνύεται με τον σύγχρονο χορό σε 
ένα μοναδικό θέαμα χορεύοντας με φλεγόμενο σπαθί, δι-
πλά κοντάρια,contact staff και fire pois σε μια ιδιαίτερη χο-
ρογραφία.
  

Deva ¿ñá : 19:30 
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Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014  
ΠΛ. ΓΚΥΖΗ ΕΩΣ ΠΛ. ΒΑΘΗΣ   ¿ñá : 18:00 - 19:00  

Απ’τη Γραμμή στον Κύκλο(βόρο)-Το νερό ξέρει τον δρόμο του!

Στα πλαίσια του φεστιβάλ «Το μικρό Παρίσι» οι Liminals σε συνεργασία με την ομάδα 
κρουστών του Νίκου Τουλιάτου, κατοίκους της περιοχής και ομάδα εθελοντών θα πα-
ρουσιάσουμε, την Κυριακή 12 Οκτώβρη, μία περφόρμανς δρόμου που έχει προκύψει 
από έρευνα που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η αφετηρία μας θα είναι στον πλάτανο 
που βρίσκεται έξω από «Το καφενείο του Βλάχου», στην πλατεία Γκύζη, στην συμβολή 
των οδών Αμφείας και Οιχαλίας και θα ξεκινήσουμε μία ώρα πριν την δύση του ήλιου, 
δηλαδή στις 6.00 μ.μ. 
Ποια η ξεχασμένη αλήθεια ενός σύγχρονου δρόμου της Αθήνας; Τι κρύβεται κάτω απ’ 
τη γραμμική άσφαλτο; Σας καλούμε να βρεθούμε μαζί και να δώσουμε ζωή σε μια 
περφόρμανς που θα ιχνηλατήσει τις διαδρομές της μνήμης, ακολουθώντας τη ροή του 
κρυμμένου χείμαρρου Κυκλοβόρου στο Χρόνο και στο Χώρο. Βήμα-βήμα η διαδρομή 
απ’ την πηγή στις εκβολές του, από αυτό που ήμασταν σε αυτό που είμαστε… Απο-
τυπώνοντας τη Ζωή και τη Σκιά του ποταμού με τον ήχο, την αίσθηση, την ιστορία, 
ελάτε να θυμηθούμε αυτό που Ήταν, Είναι και Θα Είναι… Γιατί, η Πηγή δε στερεύει 
όταν, απλώς, μέρος της δεν είναι ορατό… Αρκεί μόνο να σκύψουμε και να ακούσουμε! 
Και τότε… Σσσσςςςς……
Συντελεστές: 
Από τους Liminals συμμετέχουν οι Μαρία Γουδή, Σταυρούλα Δουλάμη, Γιάννης Μηνό-
γιαννης, Αφροδίτη Πριμικύρη, Δήμητρα Σταύρου, Όλγα Ψωμά & Ομάδα εθελοντών
Μουσική: Ο Νίκος Τουλιάτος με την ομάδα κρουστών του
www.liminalsperformance.blogspot.com
www.energwkoinsep.blogspot.com

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ/ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Οι Rollin’ Foxes είναι ο ελληνικός Σύλλογος Φί-
λων του Rock ‘n’ Roll. Από το 2010, αναβιώνει 
τη διασκέδαση της Αμερικής του ‘50, μέσω της 
διάδοσης της πιο δημοφιλούς μουσικής και χορού 
της δεκαετίας: του Rock ‘n’ Roll, του ρυθμού που 
ανέκαθεν συμβόλιζε τη χαρά της ζωής και το ατέ-
λειωτο καλοκαίρι. O Σύλλογος διοργανώνει πάρτυ, 
συναυλίες, προβολή ταινιών, εκδρομές, μαθήματα 
χορού και θερινό φεστιβάλ και συμμετέχει σε φε-
στιβάλ και δρώμενα στην πόλη της Αθήνας.
  

Rollin’Foxes ¿ñá : 19:30 

Ðñïôåßíïíôáé Üíåôá ðáðïýôóéá êáèþò ç ðåñöüñìáíò 
ðåñéëáìâÜíåé ïäïéðïñéêü ãéá ðåñßðïõ ìßá þñá.

Öùôïãñáößá: Ìáñßá ÃïõäÞ

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014  
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ  
Βασίλης Βασιλάτος και “bb5 percussion system”  ¿ñá : 14:00   

25 χρόνια στους δρόμους, τις πλατείες και τις 
μουσικές σκηνές ο πρώην «συνήθης ύποπτος» 
Βασίλης Βασιλάτος μας χαρίζει τα ηχοχρώμα-
τα μιας μεγάλης ποικιλίας κρουστών οργάνων. 
Μετά το 10ετές πετυχημένο project «ιστορίες για 
κρουστά» ο δάσκαλος και μαέστρος παρουσιάζει 
το σύνολο bb5 percussion system.

AcrOdance by Anna Omiridi ¿ñá : 14:00

Η ομάδα του AcrOdance ταξιδεύει στο Μικρό Πα-
ρίσι των Αθηνών βιώνει και αναβιώνει, πληγώνε-
ται, θυμώνει, ερωτεύεται, μα μένει μόνη. Πέφτει, 
κουβαριάζεται, σχεδόν ματώνει κι όμως βρίσκει 
τον τρόπο να ορθοποδήσει…ακροβατεί και δυ-
ναμώνει. Και τελικά ψυχές και σώματα..γεμίζουν 
χρώματα!
Ακροβατικός Χορός. Ένα πολύχρωμο κουβάρι, 
που τυλίγεται και ξετυλίγεται, χοροπηδάει, κυλά-
ει.. κι όλο κυλάει..

Χορογραφία-Σκηνοθεσία: Άννα Ομηρίδη
Performers: Αργυρού Μαργαρίτα, Μαροπούλου Ρομίνα, Ομηρίδη Αναστασία, 
Ομηρίδη Άννα, Ομηρίδη Ηλιάννα και Ομηρίδης Γιώργος.
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Χορωδία Εθν. Ωδείου ¿ñá : 17:30 - 18:00

Η Παιδική Χορωδία συμπεριλαμβάνει στο ρεπερτόριό της έργα προκλασικής, κλασικής, 
ρομαντικής εποχής καθώς και σύγχρονα. Έχει κάνει πολλές σημαντικές εμφανίσεις 
όπως  στο Αθηναϊκό Δημοτικό Θέατρο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ,έχει συμπράξει 
με την Συμφωνική Αθηναϊκή Δημοτική Ορχήστρα (Δ/νση Λ. Καλκάνης). Έχει επίσης 
συμμετοχές σε διαγωνισμούς, σε χορωδιακές συναντήσεις (όπου έλαβε τιμητικά δι-
πλώματα), καθώς και σε πολλές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις διαφόρων  
φορέων (Υπουργείο Πολιτισμού, Millenium, Γιατροί του Κόσμου, Σπίτι της Ευρώπης, 
Στοά του Βιβλίο, στην «Τεχνόπολη» του Δήμου Αθηναίων. Έχει παρουσιάσει με εξαι-
ρετική επιτυχία τις Παιδικές Όπερες «Η Περσεφόνη», «Tο όνειρο των Χριστουγέν-
νων», «Tο τελευταίο δένδρο των Χριστουγέννων», «Το Βασίλειο του Ονειροχρόνου» 
το «Καλά Χριστούγεννα Κύριε Σκρούτζ», το «Το Σκιάχτρο ο Βασιλιός» και «Το Ταξίδι 
του Ωδυσσέα και άλλες μουσικές περιπλανήσεις», «Η Μουσική μας ενώνει», «Από τον 
Μότσαρτ στους Beetles».

Φωνητικό Σύνολο Εθνικού Ωδείου 
με τραγούδια από την Belle Epoque
¿ñá : 19:00 - 19:30
Διδασκαλία: Άννα-Μαρία Καρκανιά
Πιάνο: Μπήλιω Μωραΐτη

Ανοιχτή μιλόνγκα από την σχολή Τάνγκο 
Baile de Barrio με την ζωντανή μουσική των 
Tanguerissimo και την διαδραστική συμμετο-
χή του μίμου Alex de Paris  
¿ñá : 19:30 - 20:30 

Deva ¿ñá : 20:30 - 21:00 (βλ. Έναρξη)  

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014  
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΠΑΡΤΥ ΛΗΞΗΣ)  ¿ñá ¸íáñîçò : 18:30

Αλέκος Χρηστίδης (βλ. Συναυλίες) 

Έχει στο ενεργητικό της τρεις αξιόλογους προσωπικούς δίσκους, με πιο πρόσφατο το 
γαλλόφωνο «Ραντεβού», τον οποίο κυκλοφόρησε μαζί με τον Λάκη Παπαδόπουλο.

  

Αντιγόνη Κατσούρη 

Η αξιόλογη ερμηνεύτρια, συνθέτις και πιανίστα 
Αντιγόνη Κατσούρη, με την αέρινη και ονειρική 
φωνή της και την μαγευτική συνοδεία του πιάνου 
της έρχεται στο φεστιβάλ «Μικρό Παρίσι» πα-
ρουσιάζοντας τραγούδια σπουδαίων γάλλων δη-
μιουργών, όπως οι Charles Aznavour, Edith Piaf, 
Serge Gainsbourg, Gilbert Becaud, Christophe, 
G. Moustaki, Salv. Adamo, Fr.Hardy κ.α.

Κουαρτέτο Κλαρινέτων Εθνικού Ωδείου Χολαργού
Φίλανδρος Κάρρας (μπάσο κλαρινέτο), Χρήστος Κουταρέλλος (κλαρινέτο),
Κωνσταντίνος Καραμπίνας (κλαρινέτο), Εβελίνα Χαρκοφτάκη (κλαρινέτο)

Μαριαλένα Σπίνουλα-Μάριος Στρόφαλης-Kώστας Βλαχόπουλος
(βλ. Συναυλίες)  

Η Παιδική Χορωδία Εθνικού Ωδείου 
ιδρύθηκε τον Οκτώβρη του 1995 και 
φιλοξενεί παιδιά από όλη την Αθήνα 
και την περιφέρεια που γίνονται δεκτά 
μετά από ειδική ακρόαση. Σήμερα δι-
ευθύντρια της Χορωδίας είναι η Ελπίδα 
Παουλίνο.

Nίκος Τουλιάτος και η ομάδα κρουστών του 

Ο Νίκος Τουλιάτος θεωρείται ο μεγαλύτερος έλ-
ληνας «κρουστός», με πορεία σχεδόν 40 χρόνων 
στη μουσική, τη σύνθεση και τα κρουστά, και 
ιδιαίτερο προσωπικό ύφος. Θεωρείται πρωτοπό-
ρος στην χρησιμοποίηση διαφόρων αντικειμέ-
νων σαν κρουστά και πολύ έμπειρος στον αυτο-
σχεδιασμό και στη σύγχρονη μουσική σύνθεση.  
Αυτός και η ομάδα του θα μας ξεσηκώσουν με 
τους ρυθμούς της στο πάρτυ της λήξης.

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
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Παρασκευή, 10  Οκτωβρίου 2014

Συναυλίες
ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ (Ψαρρών 26 & Μαίζωνος Μεταξουργείο)
Κατερίνα Κουρετζή – «Μια κυρία στα γαλλικά στενά της Αθήνας»                                                 
¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Ðá10 Åßóïäïò: 6 åõñþ

Μια νοσταλγική μελωδική διαδρομή, αφιερωμένη στην  
“belle époque”  έως και τα χρόνια του παγκόσμιου πολέμου, 
από την «commedie francaise» και το «cabaret», έως και 
τις σμυρνέικες εστουδιαντίνες και τον Μιχάλη Σουγιουλ.
Τρεις πλανόδιοι μουσικοί, διασκευάζουν και παίζουν ελληνι-
κές μελωδίες με γαλλικό στίχο αλλά και  γαλλικές μελωδίες 
με ελληνικό στίχο. … Στα δρομάκια που κάποτε περπάτησε 
μία Ελληνίδα, επιστρέφει πάλι εκεί από το Παρίσι, και ανα-
καλύπτει από την αρχή τραγούδια που έγραψαν τη δική 
τους ιστορία στην Γαλλία και στην Ελλάδα
Πιάνο-μπαντονεόν: Roman Gomez             
Φωνή: Κατερίνα Κουρεντζή
Κόντρα Μπάσο: Δημήτρης ΤσεκούραςÊáôåñßíá ÊïõñåíôæÞ

BEERAKI (Ψηλορείτη 6, Σταθμός Λαρίσης)
Voyage Jazz Trio                                                 
¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Ðá10 Åßóïäïò: Åëåýèåñç

Ένα κλασσικό πιάνο τρίο, πιάνο-μπάσο-ντραμς με ρεπερτόριο κυρίως jazz standards. 
Διασκευές μουσικής από το  σινεμά, κομματιών του Jobim, διασκευές κλασσικών 
συνθετών και του Μάνου Χατζιδάκι.
Ορφανός  Αλέξανδρος: πιάνο
Βουτσινάς Γιάννης: μπάσο
Χρηστίδης Αλέκος: ντραμς

CAFÉ CONCERTO  (Μαίζωνος & Μάγιερ 18, Αθήνα)
Λ. Σαραντόπουλος -  Κ. Χριστοδούλου - Σ. Μπέλλος                                                 
¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Ðá10 Åßóïäïò: 7 åõñþ

Με όχημα τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό αλλά και original συνθέσειςτων τριών μου-
σικών, το εν λόγο trio κάνει γενναία βουτιά στο υποσυνείδητο με σκοπό να ανα-
σύρει στην επιφάνεια μια αυθόρμητη μουσική ακολουθία. Ατμοσφαιρικά πέπλα, 
καταιγιστικά grooves και δυναμικές κορυφώσεις συνθέτουν μια πηγαία και ολοκλη-
ρωμένη μουσική πρόταση.
Λεωνίδας Σαραντόπουλος: Φλάουτα 
Κωστής Χριστοδούλου: Πλήκτρα
Σεραφείμ Μπέλλος: Τύμπανα
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ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ, φουαγιέ (Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια)
Andre’ Maia -“CHANSON FRANÇAISE & CHANSONS DU MONDE”         
¿ñá Ýíáñîçò: 20.30  Ðá10 Åßóïäïò: 10 åõñþ

“ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ & ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ’’
Μετά την επιτυχία του σόου “ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑ-
ΕΙ’’ για το Φεστιβάλ “Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2013’’, 
ο Andre’ Maia παρουσιάζει φέτος το “ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
& ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ’’ δίπλα στον Μάριο Στρόφαλη. 
Μερικά εμβληματικά Γαλλικά κομμάτια καθώς και μια γκάμα 
από άλλες επιρροές, ένα ταξίδι γύρω από τον μαγικό κό-
σμο της μουσικής και της ποίησης από τον 17ο αιώνα μέχρι 
και σήμερα: Όπερα, Μιούζικαλ, Έθνικ και Ποπ τραγούδια. 
Barbara, Piaf, Yves Montand, Leo Ferre’, Jacques Brel, αλλά 
και Camille Saint-Saens, Henry Purcel, George Frederich 
Handel, Heitor Villa-Lobos, Tom Jobim, Astor Piazzolla, 
MADREDEUS μεταξύ άλλων.

Ως Guest Stars, θα μοιραστούν την σκηνή με την ταλαντούχα Martha Moreleon 
(φωνή) και τον Γιώργο Ταμιολάκη (τσέλο), δύο εξαιρετικά ονόματα της Σύγχρονης 
Καλλιτεχνικής Σκηνής στην Ελλάδα. “Χωρίς όρια, δίχως σύνορα! Στην Τέχνη είμα-
στε όλοι Πολίτες του Κόσμου’’- Andre’ Maia
Andre’ Maia: Φωνή, Μάριος Στρόφαλης: Πιάνο & Ακορντεόν
Guest Stars Martha Moreleon: Φωνή, Γιώργος Ταμιολάκης: Τσέλο Μάρκος Κοτσιάς : πιάνο

Σάββατο, 11  Οκτωβρίου 2014
ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ (Ψαρρών 26 & Μαίζωνος Μεταξουργείο)
Τέτη Κασιώνη & Quartet – «Στου κόσμου τις αυλές»                                                 
¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Óá11 Åßóïäïò: 6 åõñþ

Η Τέτη Κασιώνη που έχουμε γνωρίσει μέσω της 
διαδρομής της σε μουσικές του κόσμου πλαισι-
ώνεται από τους εξαιρετικούς μουσικούς, Μάρκο 
Κώτσια στο πιάνο, Νίκο Παπαναστασίου στο ακορ-
ντεόν, Βασίλη Ραψανιώτη στο βιολί και Γιώργο Τα-
μιωλάκη στο τσέλο. Ένα κομμάτι ουρανού αρκεί 
για να διαφύγουν με άνεμο τη μουσική τους και 
προορισμό λιμάνια και μουσικές του κόσμου.  

Ερωτικές καντάδες των Επτανήσων τους μεταφέρουν στη Δύση και σε σπαραχτικά 
fado, στις συνοικίες του Παρισιού και στη θρυλική Edith και στο λιμάνι του Άμστερ-
νταμ του Brel.Το φως του φεγγαριού τους οδηγεί στο Μεξικό της Chavela Vargas 
αλλά και στην Αργεντινή του Astor Piazzola.Ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδι και 
ταξίδι που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2014 με πρώτο σταθμό τον Ρυθμό Stage 
στην Ηλιούπολη ,συνεχίστηκε στην αυλή του Χυτηρίου και θα ταξιδέψει σε πολλά 
καλοκαιρινά φεστιβάλ ανα την Ελλάδα. 

BEERAKI (Ψηλορείτη 6, Σταθμός Λαρίσης)
YORGOS KROMMYDAS ALTERNATIVE JAZZ TRIO  
- KROMMYDAS/SKOMOPOYLOS/ PATSIOTIS                                                 
¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Óá11 Åßóïäïò: Åëåýèåñç

WAYNE SHORTER, JOE HENDERSON, THELONIUS MONK, MILES DAVIS, κ.α. παιγ-
μένα με την μοντέρνα αισθητική σύγχρονων jazz trio και καλλιτεχνών όπως ειναι οι 
KURT ROSENWINKEL και JONATHAN KREISBERG. Επίσης θα ακουστεί για πρώτη 
φορά νέο ακυκλοφόρητο υλικό. Μαζί του δύο από τους καλύτερους μουσικούς της 
ελληνικής jazz, o Νίκος Σκομόπουλος στα ντραμς και ο κοντραμπασίστας Κώστας 
Πατσιώτης.
Τo νέο cd του Γιώργου Κρομμύδα με τίτλο AGGRESSIVE THOUGHTS κυκλοφορεί με 
την ετικέτα και την υποστήριξη του περιοδικού ΤΖΑΖ&ΤΖΑΖ.
www.yorgoskrommydas.com

CAFÉ CONCERTO  (Μαίζωνος & Μάγιερ 18, Αθήνα)
“Yiorgos Psihoyios in Paris”                                                 
¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Óá11 Åßóïäïò: 7 åõñþ

“Yiorgos Psihoyios in Paris”. Ένα cd και μία παράσταση στην 
οποία τo ακορντεόν έχει τον κεντρικό ρόλο και συνομιλεί 
με πρωτότυπες ενορχηστρώσεις σε κομμάτια της διεθνούς 
μουσικής σκηνής, αλλά και προσωπικές συνθέσεις από τον 
ίδιο τον Γιώργο Ψυχογιό. Κομμάτια θρύλοι της jazz και όχι 
μόνο, σκηνής, σε πρωτότυπες ενορχηστρώσεις για ακορντε-
όν, κομμάτια από τον γαλλικό κινηματογράφο, αλλά και δικές 
του συνθέσεις. Ο Γιώργος Ψυχογιός και οι εξαίρετοι μουσικοί 
του επιχειρούν να μας δώσουν μια νότα από παριζιάνικο live. 
Προσπαθούν να αναβιώσουν την εικόνα και την αίσθηση ενός 
παριζιάνικου jazz club… 
Μαζί του: Νίκος Τερζάκης; κιθάρες, 
Μάνος Λούτας: κοντραμπάσο

Ο κιθαρίστας, συνθέτης και καθηγητής του ωδεί-
ου Φίλλιπος Νάκας, Γιώργος Κρομμύδας με αφορ-
μή την κυκλοφορία της δεύτερης δισκογραφικής 
του δουλειάς με τίτλο AGGRESSIVE THOUGHTS,  
παρουσιάζει τις νέες αλλά και παλαιότερες του 
συνθέσεις καθώς και jazz standards κορυφαίων 
δημιουργών της jazz όπως οι:
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Κυριακή, 12  Οκτωβρίου 2014
ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ (Ψαρρών 26 & Μαίζωνος Μεταξουργείο)
Martha Moreleon και το Roman Gomez Trio                                                  
¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Êõ12 Åßóïäïò: 6 åõñþ

Η λατινοαμερικάνικη μουσική στην 
εποχή της Belle Epoque από τους 
σημαντικότερους εκπροσώπους της 
latin μουσικής σκηνής στην Ελλάδα.

BEERAKI (Ψηλορείτη 6, Σταθμός Λαρίσης)
Άννα ∆ημουλά “Amelie και έργα του ευρύτερου γαλλικού ρεπερτορίου”
¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Êõ12 Åßóïäïò: Åëåýèåñç

Η ατμόσφαιρα του Παρισιού μέσα από τις μελωδίες του Tiersen για την κινηματο-
γραφική επιτυχία Amelie και άλλων γνωστών γάλλων συνθετών. Eπίσης, μουσικές 
συνθέσεις του διεθνούς ρεπερτορίου που αγαπήθηκαν και ερμηνεύτηκαν από κο-
ρυφαίους γάλλους ερμηνευτές.

CAFÉ CONCERTO  (Μαίζωνος & Μάγιερ 18, Αθήνα)
Los tre Swing     ¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Êõ12 Åßóïäïò: 7 åõñþ

Άννα Δημουλά: πιάνο, 
Τάσος Λουκόπουλος: ακκορντεόν

Οι Los tre Swing είναι ένα  τρίο που 
με την αγάπη τους για τη μουσική 
του Django Reinhardt, την μακρό-
χρονη εμπειρία τους ως σολίστες 
στην ελληνική μουσική σκηνή και 
πολύ τρέλα,ακροβατούν μεταξύ 
gypsy swing  και λαϊκού τραγουδιού. 

Η μουσική του Μ.Χιώτη συναντά το swing του Django Reinhardt... Πρωτότυπες δι-
ασκευές “παντρεύουν” δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους....του μπουζουκιού 
και της manouche κιθάρας φωτίζοντας τα κοινά τους στοιχεία....
Νίκος Κατσίκης,  μπουζούκι / Νίκος Γκιόλιας,  manouche κιθάρα / Άγγελος Παπαδάτος,  
κοντραμπάσο μαζί τους στο τραγούδι, από γνωστά Jazz standards μέχρι αγαπημένα 
λαϊκά του ‘60 και από bolero μέχρι fado..., η εξαιρετική Χριστίνα Μαρία Λαζάρου.

∆ευτέρα, 13  Οκτωβρίου 2014
ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ (Ψαρρών 26 & Μαίζωνος Μεταξουργείο)
Ταξιδεύοντας στις Γειτονιές του Κόσμου με τα «Σύννεφα με Παντελόνια»                                                  
¿ñá Ýíáñîçò: 21.30  Äå13 Åßóïäïò: 7 åõñþ

Ο μουσικός λαβύρινθος ξεκινά από Μεσόγειο με γλυκό μαντολί-
νο, περνά μονοπάτια των Βαλκανίων με μελωδικά νωχελικά ακ-
κορντεόν, φτάνει στις αγγλόφωνες μουσικές με ωραίες ρυθμικές 
κιθάρες και, με αισθαντικά φωνητικά και κρουστά σε ισπανόφω-
να τραγούδια μας ξαναγυρνά στην καρδιά της Μεσογείου, την 
Ελλάδα όπου γνωστά κι αγαπημένα τραγούδια με εμπνευσμένες 
διασκευές ξεμπλέκουν το μίτο.
Νίκος Δημοσθένους: Κιθάρα, μαντολίνο, φωνητικά 
Δήμητρα Καραμπεροπούλου: Τραγούδι, ακορντεόν 
Γιώργος Καραγκούνης: Κιθάρα, μπάσο 

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ, φουαγιέ (Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια)
Tι σημαίνει  «Μεσοπόλεμος»  κύριε Γιώτα Μι ;
¿ñá Ýíáñîçò: 21.30  Äå13 Åßóïäïò: 10 åõñþ

Ο όρος “Μεσοπόλεμος” -και ειδικότερα ”ποιητές του Μεσοπολέμου”-, έλεγε ο Ρένος 
Αποστολίδης, δημιουργήθηκε από τον Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο υπονοώντας γενικότερα, 
ενδεχομένως, ότι ο πόλεμος δεν τελειώνει ποτέ, καραδοκεί πάντοτε προ των πυλών. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, πως συλλαμβάνεται και πως μετουσιώνεται καλλιτεχνικά η 
αγωνία και η αντίσταση από τους εκάστοτε πνευματικούς καθοδηγητές μας ;
Στην περίοδο του Μεσοπολέμου (1922-1930), δύο Έλληνες μουσικοί, ο Νίκος Σκαλ-
κώτας και ο Γιάννης Κωνσταντινίδης (ή Κώστας Γιαννίδης) μαθητεύουν πλάι στον 
Γερμανό συνθέτη Κουρτ Βάϊλ. Eν τω μεταξύ, στην Ελλάδα, εξέχοντες Λογοτέχνες 
ορθώνουν την δική τους καθοριστική παρουσία στην πνευματική ζωή ενός απειλού-
μενου κόσμου. Λιγότερο από έναν αιώνα αργότερα, σε μια νέα ιστορική καμπή του 
πολιτισμού μας, η διακεκριμένη βιολονίστα Νίνα Πατρικίδου αναδύει με το απαράμιλ-
λο δοξάρι της τα μύχια μιας μεσοπολεμικής μουσικής που αντιστάθηκε στην ευτέλεια 
των καιρών, έχοντας συνοδοιπόρους της, την πιανίστα Ευφροσύνη Ψυχοπαιδοπού-
λου και την ηθοποιό Λήδα Δημητρίου σε ένα αφιέρωμα Λόγου και Μουσικής.
Στόχος: Να διασώσουμε την ψυχή και το μέλλον μας.
Ερμηνεία : Νίνα Πατρικίδου:  βιολί
Ευφροσύνη Ψυχοπαιδοπούλου: πιάνο
Λήδα Δημητρίου: Απόδοση κειμένων
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Tρίτη, 14  Οκτωβρίου 2014
ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ (Ψαρρών 26 & Μαίζωνος Μεταξουργείο)
Πρωτογενές Πλεόνασμα 69   ¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Ôñ14 Åßóïäïò: 6 åõñþ

Το Πρωτογενές Πλεόνασμα 69 είναι μια μπάντα που αναβιώνει το Great American 
Songbook με swing, soul και new jazz επιρροές. 
Ξένια Ντάνια φωνή, Κωνσταντίνος Στουραΐτης κιθάρα, Γιώργος Βούρος πιάνο, Κί-
μωνας Καρούτζος κοντραμπάσο και Σεραφείμ Μπέλος τύμπανα.

BEERAKI (Ψηλορείτη 6, Σταθμός Λαρίσης)
Γιώργος Μαρινάκης - “Εκόμισα εις την Τέχνη”     
¿ñá Ýíáñîçò: 21.30  Ôñ14 Åßóïäïò: Åëåýèåñç

Παρουσίαση μελοποιημένων ποιημάτων του Κ. Καβά-
φη, σε μουσική του συνθέτη Γιώργου Μαρινάκη από το 
δίσκο του “Εκόμισα εις την Τέχνη” και παλιές γνωστές 
μελωδίες από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο.
Τραγουδούν: Δημήτρης Κλειδάς, Ελένη Κοταδάκη
Φλάουτο: Αλεξάνδρα Καμινιώτη
Πιάνο: Γιώργος Μαρινάκης 

ΕΘΝΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ, áßèïõóá óõíáõëéþí 2ïõ ïñüöïõ (Μαίζωνος & Μάγιερ 18, Αθήνα)
Μουσικό Σύνολο - «Ηellenic Μusica Viva»                                                   
¿ñá Ýíáñîçò: 20.00  Ôñ14 Åßóïäïò: Åëåýèåñç

Το «Ηellenic Μusica Viva» δημιουργήθηκε το 1998 με πρωτοβουλία 
της σολίστ βιολιού και καθηγήτριας του Εθνικού Ωδείου Λουντμίλα 
Λιμόροβα, η οποία το διευθύνει. Στο μουσικό αυτό σχήμα συμμε-
τέχουν ο κλαρινετίστας Ηλίας Δεμιρτζόγλου, καθώς και μερικοί από 
τους πιο ταλαντούχους και βραβευμένους μαθητές και αποφοίτους 
του Εθνικού Ωδείου της τάξης της Λουντμίλα Λιμόροβα στο βιο-
λί και στη μουσική δωματίου. Το πρόγραμμα του συγκροτήματος, 
πλούσιο σε μουσικές επιλογές, κινείται άνετα από την κλασική μου-
σική ως τη σύγχρονη και από γνωστές μελωδίες της τζαζ μέχρι τη 
μουσική Ελλήνων συνθετών. 

EL CONVENTO DEL ARTE  (Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο)
Rencontre Parisienne / Roman Gomez- Μάριος Στρόφαλης 
¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Ôñ14 Åßóïäïò: 8 åõñþ

Οι δυο μαέστροι του τάνγκο συναντιώνται σε Παριζιάνικα Jazz μονοπάτια κι ενώ-
νουν τους κόσμους τους με συνεχείς εναλλαγές οργάνων και συναισθημάτων σε 
ένα μοναδικό μουσικό κοσμοπολίτικο ταξίδι.
Roman Gomez: Πιάνο, κιθάρα και bandoneon
Μάριος Στρόφαλης: Πιάνο, ακκορντεόν και τραγούδι.

Tετάρτη, 15  Οκτωβρίου 2014
ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ (Ψαρρών 26 & Μαίζωνος Μεταξουργείο)
“Les Black Jack”   ¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Ôå15 Åßóïäïò: 6 åõñþ

Εκεί που το Γαλλικό άρθρο συναντάει τον Αμερικάνικο 
τίτλο του group, έτσι ανάλογα και το Γαλλικό chanson 
αναμειγνύεται με τα swing-jazz standards μέσα από έναν 
ήρεμο αλλά και ευρηματικό αυτοσχεδιασμό.  Στην Γαλλία 
άλλωστε, το να αυτοσχεδιάζεις στο ιδίωμα του swing έχει 
“Γαλλοποιηθεί” σε swinguer, (με γαλλική προφορά....!).  
Τέσσερις εξαίρετοι μουσικοί, δύο υπέροχες γυναικείες 
φωνές και μία τραχιά ανδρική, διαμορφώνουν ένα κλί-
μα που ταξιδεύει από το “Round Midnight” του Bertrand 
Tavernier μέχρι το Παρίσι του Woody Allen, από τον Yves 
Montand να τραγουδάει  Αγγλικά μέχρι τον Sting να τρα-
γουδάει Γαλλικά, χωρίς να ξεχνούν και τους Έλληνες συν-
θέτες του swing. 

Άγγελος Τσουρέλης: πιάνο                                                                                               
Γεράσιμος Αναστασόπουλος: σαξόφωνο
Αλέξανδρος Μυλωνάς: μπάσο 
Γιώργος Ράδος: drums
Μίλλυ Στύλογλου: φωνή
Χριστίνα Αλεξάνδρου: φωνή
Γιώργος Χάιδας: φωνή
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BEERAKI (Ψηλορείτη 6, Σταθμός Λαρίσης)
Duo FiCell
¿ñá Ýíáñîçò: 21.30  Ôåô15 Åßóïäïò: Åëåýèåñç

“Πολλές φορές, έχω αναρωτηθεί γιατί το να συνεργάζεσαι με άλλους σε μια ομάδα 
είναι πιο δύσκολο απ’ ό,τι το να εργάζεσαι μόνος. Το να ερμηνεύεις μουσική ακούγεται 
στους περισσότερους κάτι πολύ ρομαντικό: μια ζωή σε μια σκηνή, με τα φώτα και 
χειροκροτήματα... Όμως, η μουσική προϋποθέτει ταυτόχρονα, μια εκνευριστική απο-
μόνωση. Η ισορροπία αμφιταλαντεύεται από τη μία πλευρά στην άλλη, όπου δύσκολα 
ελέγχει κανείς το ΕΓΩ του. Εδώ έρχεται η πανέμορφη μουσική δωματίου. Μας παίρνει 
από τον θάλαμο της μοναξιάς, μας δίνει απαντήσεις και μας βοηθά να ωριμάσουμε. 
Αυτο το ρεσιτάλ είναι σαν μια εξομολόγηση... Υπάρχει ζωή και αγάπη σε κάθε ήχο. 
Κάθε νότα αναζητά την αρμονία... αναζητά την ευτυχία!” 

Luminita  Anca Macavei: βιολί
Σταύρος Παργινός: τσέλλο

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ, φουαγιέ (Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια)
Τετράδιο τραγουδιών  - ΧΑΝΟΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΡΕΜΒΑΖΩ
¿ñá Ýíáñîçò: 20.30  Ôåô15 Åßóïäïò: 10 åõñþ

“ΤΑ ΠΑΡΟΙΝΙΑ”
Η σπουδή πάνω στο ακομπανιαμέντο των τραγουδιών με 
παροίνιο χαρακτήρα, όπως τα αναδημιούργησε η ευρωπαική 
διανόησητης “Ωραίας εποχής” με τις μεταφράσεις του ποιητή 
των πλατωνικών- πυθαγόρειων δοξασιών Ομάρ μπεν Ιπραήμ 
αλ - Καγιάμ.
ερμηνεύει η Θεοδώρα Μπάκα
Barbara Sauter: βιολί
Θόδωρος Κοτεπάνος: πιάνο, ακορντεόν
Χάρης Γ. Καβαλλιεράτος: κιθάρα
Μιχάλης Σουλάκης : κόντρα μπάσο 

στίχοι, κείμενα: Αριστοφάνης, Λι Ται Πο, Ομάρ Καγιάμ, Στέφανος Μάλλαρμε
Βασίλης Νικολαϊδης, Γιώργος Φιλιπάκης, Χάρης Γ. Καβαλλιεράτος
μουσική: Γιώργος Φιλιππάκης, Χάρης Γ. Καβαλλιεράτος

Ακολουθώντας το δρομολόγιο του θρυλικού Orient 
Express, από την Κωσταντινούπολη ως τη Βιέννη, 
την Βουδαπέστη και το Παρίσι, ο Κυριάκος Γκου-
βέντας μας προσκαλεί σε ένα μουσικό οδοιπορι-
κό, με ανατολίτικες μελωδίες και τραγούδια της 
πόλης βιενέζικα, ρώσικα, γαλλικά βαλς, τάνγκο, 
τραγούδια της Εντίθ Πιαφ, σουίνγκ, φοξ, πόλκες 

Πέμπτη, 16  Οκτωβρίου 2014

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ (Ψαρρών 26 & Μαίζωνος Μεταξουργείο)
Κυριάκος Γκουβέντας - Orient Express   
¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Ðå16 Åßóïäïò: 6 åõñþ

και ουγγαρέζικα τσάρδας, σε ένα ασταμάτητο και ξέφρενο γλέντι, σε μια παριζιάνικη 
ατμόσφαιρα της εποχής του μεσοπολέμου. Συνταξιδιώτες του ο Γιάννης Τσέρτος στο 
πιάνο η Εύη Μάζη στο φλάουτο και το τραγούδι και η ομάδα των «Βιολιστών της 
στέγης του κόσμου» που αποτελείται από τους Δέσποινα Συρίγου, Βαγγέλη Βοττέα, 
Κώστα Κοκκαλιάρη, Αλέξανδρο Αρχοντή, Ραφαήλ Βλαστάρη.

BEERAKI (Ψηλορείτη 6, Σταθμός Λαρίσης)
DIMINUITA     
¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Ðå16 Åßóïäïò: Åëåýèåñç

Ευρωπαϊκό swing ή αλλιώς jazz manouche. 
Η ευρωπαϊκή δηλαδή εκδοχή του swing με έγχορ-
δα, όπως πρωτοπαίχτηκε τη δεκαετία του ’30 από 
τους Django Reinhartd- Stephane Grapelli με το 
Hot Club de France. Παρουσιάζουν πρωτότυπες 
συνθέσεις του σχήματος, αλλά και διασκευές άλ-
λων συνθετών. 

Καθαρός, φυσικός ήχος ακουστικών οργάνων και ελευθερία μουσικής έκφρασης, με 
τον αέρα του swing και αρμονικές αναφορές στο  bebop, πρωτότυπες μελωδικές 
γραμμές, αλλά και ρυθμική ευελιξία. 
Γιώργος Παπαδογιάννης: κιθάρα, 
Έφη Σαράντη: κιθάρα, 
Κώστας Πατσιώτης: κοντραμπάσο   
www.diminuita.com
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Το Σομόν είναι μία μουσικοθεατρική παράσταση (work-
in progress) μαθητών και φίλων του τμήματος Μοντέρ-
να Σύνθεση/Μουσική τεχνολογία στο Εθνικό Ωδείο. Με 
χρήση μουσικών δειγμάτων, λόγου και πιάνου οι μαθητές 
προσπαθούν να δημιουργήσουν μία ζωντανή ασπρόμαυρη 
slapstick ταινία μικρού μήκους του 1920.
Ηχητικό περιβάλλον / live electronics:
Διονύσης Κουμιτζέλης,
Κείμενα Κατερίνα Λιόντη, Πιάνο Ελένη Πανταζάτου

Το γαλλικό τραγούδι είναι πάντα όμορφο, ποιητικό, με-
λωδικό και μας παρασύρει σε έντονες εικόνες και δυνατά 
συναισθήματα. Αναφορά στις πιο αγαπημένες φωνές της 
Γαλλίας από την εμφάνιση του “αηδονιού” Edith Piaff μετά 
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ως τη σημερινή εποχή με την 
χειμαρρώδη Zaz. Φωνές όπως οι Barbara, Dalida, Charles 
Aznavour, Yves Montand, Jacques Brel, Patricia Kaas, που 
μας ταξίδεψαν και μας συγκίνησαν για δεκαετίες και συ-
νεχίζουν.’’
Τραγούδι: Λουίζα Σοφιανοπούλου
Πιάνο: ‘Αγγελος Τσουρέλης

CAFÉ CONCERTO  (Μαίζωνος & Μάγιερ 18, Αθήνα)
Λουίζα Σοφιανοπούλου - “Toujours une belle epoque”
¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Ðå16 Åßóïäïò: 7 åõñþ

ΕΘΝΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ, áßèïõóá óõíáõëéþí éóïãåßïõ (Μαίζωνος & Μάγιερ 18, Αθήνα)
Σομόν  ¿ñá Ýíáñîçò: 18.30  Ðå16 Åßóïäïò: Åëåýèåñç

ΕΘΝΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ, áßèïõóá óõíáõëéþí éóïãåßïõ (Μαίζωνος & Μάγιερ 18, Αθήνα)
Dans le rêve  ¿ñá Ýíáñîçò: 19.30  Ðå16 Åßóïäïò: Åëåýèåñç

Μουσικά παιχνιδίσματα ανάμεσα στο όνειρο και τη συνεί-
δηση, την πραγματικότητα και τη φαντασία.  Συμβολισμοί, 
ατμοσφαιρικές εικόνες, χιουμοριστικοί υπαινιγμοί, ακου-
αρέλες ηχοχρωμάτων από μαθητές του Εθνικού Ωδείου 
Αθηνών και του Conservatoire International de Musique 
de Paris (CIMP) της τάξης της Βικτώριας Βούρτση.

Ερμηνεύουν με σειρά εμφάνισης: Μαργαρίτα Κολάση - Βούρτση, Έλλη Γεωργακο-
πούλου - Παρακεντέ, Σοφία Μυκωνιάτη, Χριστίνα Μαστρογιάννη, Δέσποινα Αλιζώτη
Διδασκαλία και μουσική επιμέλεια: Βικτώρια Βούρτση

O κινηματογράφος αγαπάει τη Belle Époque… 
H Ντέπη Σακελλαρίου αγαπάει τη Jazz…
Μουσική και τραγούδια από γνωστές ταινίες, θεατρικά, musical, με θέμα τη Belle 
Époque σε μοναδικές  jazz εκτελέσεις. Τραγούδια, από την ανεπανάληπτη κινηματο-
γραφική επιτυχία Can Can, από τα πιο σύγχρονα Moulin Rouge και Midnight in Paris, 
μουσικά θέματα της εποχής κ.α Η Belle Époque με τα μάτια του κινηματογράφου 
Ντέπη Σακελλαρίου φωνή, Μάρκος Χαϊδεμένος πιάνο, Κώστας Πατσιώτης Κοντρα-
μπάσο και στα τύμπανα Γιώργος Κωστελέτος.

Παρασκευή, 17  Οκτωβρίου 2014
ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ (Ψαρρών 26 & Μαίζωνος Μεταξουργείο)
Ντέπη Σακελλαρίου -  I LOVE PARIS… JAZZ VERSION   
¿ñá Ýíáñîçò: 22.30  Ðá17 Åßóïäïò: 6 åõñþ

BEERAKI (Ψηλορείτη 6, Σταθμός Λαρίσης)
“ΜanoucheDrome Trio”
¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Ðá17 Åßóïäïò: Åëåýèåñç

“ΜanoucheDrome Trio”, λάτρεις της μουσικής του Django Reinhardt παίζουνε Gypsy 
Swing από το 2009. Το πάθος, για την μουσική αυτή τους ενώνει και μέσα από αυτό 
το μουσικό ιδίωμα προσπαθούνε να εκφράσουνε αυτά που νιώθουν. Valse, Bolero, 
Bossa και Swing εποχής ‘30. Στο Κοντραμπάσο ο Δημήτρης Παρτσακλός και στις 
κιθάρες Γιώργος Κωστούρος, Ψαλλίδας Δημήτρης.
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«Από εκεί και από τότε», θα μπορούσε να λέγεται η 
μουσική πρόταση του Γάλλου ερμηνευτή Rémi, ιδρυ-
τή των Les Enfants de Pigalle, τα Παιδιά της Πιγκάλ, 
κατά το «Τα παιδιά του Πειραιά». 
Ο Rémi, μένει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και μέσα από 
την κουλτούρα του μας ταξιδεύει εκεί που το κέφι και 
η μουσική άφησαν το στίγμα τους, les années folles, 
les années swing, la chanson française, το γαλλικό 
τραγούδι. Διαχρονικά, αυθεντικά, με το απόλυτα νεα-

CAFÉ CONCERTO  (Μαίζωνος & Μάγιερ 18, Αθήνα)
Les Enfants de Pigalle - «Από εκεί και από τότε»     
¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Ðá17 Åßóïäïò: 7 åõñþ

νικό ύφος του, οι μουσικές και οι ρυθμοί του χθες, γίνονται τραγούδια του σήμερα. 
Ο Rémi  σας προτείνει  χορούς και ρυθμούς που αρχίζουν κάπου στη Γαλλία και κα-
ταλήγουν εδώ στην Ελλάδα. Το ταξίδι είναι ένας ρυθμός, ένας παλμός, ένας χορός, 
μια νοσταλγία, μία ιστορία, όλα αυτά σε μία μουσική βραδιά. 

ΕΘΝΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ, áßèïõóá óõíáõëéþí 2ïõ ïñüöïõ (Μαίζωνος & Μάγιερ 18, Αθήνα)
SoulMates Piano Duo, Συναυλία Πιάνου Αφιέρωμα στη Sarah Bernhardt
¿ñá Ýíáñîçò: 21.00  Ðá17 Åßóïäïò: Åëåýèåñç

Το πιανιστικό ντουέτο SoulMates, οι μοναδικοί σολί-
στες Ρίτσα Πογιατζόγλου και Διονύσιος Βούλγαρης, 
σε μια διαφορετική συναυλία πιάνου, αφιερωμένη 
στη Sarah Bernhardt. Οι διακεκριμένοι σολίστες, 
δημιούργησαν μια μοναδική στο είδος της συναυλία-
παράσταση. Συνδύασαν τη μουσική με την εικόνα. 

Ερμηνεύουν έργα για πιάνο 4 χέρια των: A.C. Debussy, G.Faure-A.Benfeld, E. Satie, 
C. Chaminade ενώ παράλληλα, με τη βοήθεια της εικόνας, μεταφερόμαστε στο Πα-
ρίσι της Belle Époque.  Σπάνια κινηματογραφικά και ηχητικά στιγμιότυπα, αναδρομή 
στα πολιτιστικά και κοινωνικά γεγονότα της εποχής, στη μουσική και στη ζωή της 
Sarah Bernhardt.

ΕΘΝΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ, áßèïõóá óõíáõëéþí 2ïõ ïñüöïõ (Μαίζωνος & Μάγιερ 18, Αθήνα)
Εργα για κλαρινέτο, τσέλλο, φωνή και πιάνο 
¿ñá Ýíáñîçò: 19.30  Ðá17 Åßóïäïò: Åëåýèåñç

Γιάννης Σαμπροβαλάκης, κλαρινέτο – Βαρβάρα Τσότρα, τσέλλο – Σοφία Παπαδημη-
τροπούλου, σοπράνο - Ελένη Νικολαΐδη, πιάνο Κουαρτέτο κλαρινέτων  

ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ, αίθουσα συναυλιών (Αριστοτέλους 69, Αθήνα)
“Οπερέτες και τραγούδια της εποχής του Μεσοπολέμου” 
¿ñá Ýíáñîçò: 19.00  Ðá17 Åßóïäïò: Åëåýèåñç

Οπερέτες και τραγούδια της εποχής του Μεσοπολέμου, ελληνικά και ξένα των Χατζη-
αποστόλου, Σουγιούλ, Σακελλαρίδη, F. Lehar, K. Weil και άλλων. 
Συμμετέχουν οι μαθητές των τάξεων μονωδίας των καθηγητών Καίτης Αποστολάκη 
και Γιάννη Βρυζάκη.
Διεύθυνση χορωδίας : Γιάννης Βρυζάκης.
Συνοδεία πιάνου : Δημήτρης Πέτροβας

Σάββατο, 18  Οκτωβρίου 2014
ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ (Ψαρρών 26 & Μαίζωνος Μεταξουργείο)
Harris Lambrakis Quartet
¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Óá18 Åßóïäïò: 6 åõñþ

Tο κουαρτέτο του Χάρη Λαμπράκη απο-
τελεί τη σύμπραξη τεσσάρων έμπειρων 
μουσικών με κοινές αναφορές, αλλά και 
με αξιοσημείωτη πορεία ως σολίστες. Ση-
μείο εκκίνησης για όλους είναι η τροπική 
(modal) τζαζ των δεκαετιών του 60 & 70, 
ο αυτοσχεδιασμός αλλά και η παραδοσια-
κή μουσική της ευρύτερης περιοχής της 
Ανατολικής Μεσογείου.

Το Harris Lambrakis Quartet, με δύο πετυχημένους δίσκους, τη «Θέα» και τα 
«Meteora», έχει διαμορφώσει έναν ήχο φρέσκο και συμπαγή, με τον χαρακτηριστικό 
τρόπο παιξίματος του κουαρτέτου, που απαντάει και στο «ερώτημα»: Πώς γίνεται 
να παίζεις modal τζαζ, αλλά να δίνεις την αίσθηση ότι μιλάς τόσο καλά τη γλώσσα 
της Ανατολής;
Χάρης Λαμπράκης - νέυ
Νίκος Σιδηροκαστρίτης - τύμπανα
Δημήτρης Θεοχάρης - πιάνο
Δημήτρης Τσεκούρας - κοντραμπάσο
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BEERAKI (Ψηλορείτη 6, Σταθμός Λαρίσης)
Μάριος Στρόφαλης - Κώστας Βλαχόπουλος - Μαριαλένα Σπίνουλα
¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Óá18 Åßóïäïò: Åëåýèåñç

Τα ιστορικά στελέχη του Αθηναϊκού 
καλλιτεχνικού δικτύου σε μια κοινή συ-
νεύρεση Μεσογειακής και Αργεντίνικης 
απόχρωσης. Ο συνθέτης Μάριος Στρό-
φαλης (πιάνο) και ο σολίστ του τάγνκο 
Κώστας Βλαχόπουλος (φυσαρμόνικα) 
υποδέχονται την τραγουδίστρια των 
Carousel Μαριαλένα Σπίνουλα και τα 
λιμάνια της Μεσογείου γίνονται ένα με 
το λιμάνι του Buenos Aires. 

CAFÉ CONCERTO  (Μαίζωνος & Μάγιερ 18, Αθήνα)
Μichalis Κatachanas Quartet  ¿ñá Ýíáñîçò: 22.00  Óá18 Åßóïäïò: 7 åõñþ

Το Michalis Katachanas quartet με νέες 
πρωτότυπες συνθέσεις και εμπνευσμέ-
νες διασκευές σε συνθέσεις των Ornette 
Coleman, Herbie Nicols και άλλων. 
Παίζουν οι μουσικοί: Μιχάλης Καταχανάς-
βιόλα, Θοδωρής Κότσυφας-κιθάρα, Βασί-
λης Ποδαράς-τύμπανα, Γιώργος Γεωργιά-
δης- Κοντραμπάσο

ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ, áßèïõóá óõíáõëéþí 4oõ ïñüöïõ (Αριστοτέλους 69, Αθήνα)
Κασσάνδρα Φουντουλάκη - Ρομαντισμός και κομψότητα...στην Αθήνα! 
¿ñá Ýíáñîçò: 19.00  Óá18 Åßóïäïò: Åëåýèåñç

Belle epoque ή όμορφη εποχή, η δημιουργικότερη ίσως περί-
οδος των τελευταίων αιώνων. Ιμπρεσσιονισμός και εξπρεσσι-
ονισμός ή η απαρχή της μοντέρνας μουσικής. Ο δημιουργικός 
οίστρος των Debussy, Ravel, Fauré, Satie, δώρισε αθάνατα 
έργα στη μουσική. Σ΄αυτήν την αιθέρια, ονειρώδη ατμόσφαι-
ρα θα ταξιδέψουμε ... Από την Γαλλία του Ρομαντισμού και 
της κομψότητας, στην Αθήνα του Petit Paris!!
Κασσάνδρα Φουντουλάκη, Πιάνο
Γιώργος Γαλάνης, Βιολί
Πηνελόπη Καραμούτσιου, Τσέλο
Έλενα Δημάκη, Σαξόφωνο
Σταύρος Αναστασόπουλος, Φωνή

Κυριακή, 19  Οκτωβρίου 2014
ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ (Ψαρρών 26 & Μαίζωνος Μεταξουργείο)
Αλέκος Βρέτος
¿ñá Ýíáñîçò: 14.00  Êõ19 Åßóïäïò: 6 åõñþ

Σολίστ στο ούτι, πιανίστας και συνθέτης, ο Αλέκος Βρέτος 
αναμειγνύει την τζαζ, την αραβική, την λάτιν και την ελληνική 
μουσική σε ένα αριστοτεχνικό κοκτέιλ ήχων από παραδοσιακά 
και μοντέρνα όργανα, όπως το ούτι και το νάι, το πιάνο αλλά 
και τα ντραμς. Ο Αλέκος Βρέτος έχει αναπτύξει μία μοναδική 
και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στην μουσική του, κρατώντας τον 
παραδοσιακό ήχο στην πρώτη γραμμή και αναπτύσσοντάς 
τον μέσα από τον τζαζ αυτοσχεδιασμό και την εκρηκτική ρυθ-
μική εξέλιξη.
Αλέκος Βρέτος: ούτι, Δημήτρης Σεβνταλής: πιάνο
Δημήτρης Χριστόπουλος: μπάσο, Βασίλης Ποδαράς: Ντραμς

Ένα πρόγραμμα γεμάτο Ελλάδα..
Αρώματα της θάλασσας και χρώματα της ελληνικής γης, αποτυπωμένα στα τρα-
γούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών, δημιουργούν τον υπέροχο, πολύχρωμο καμβά, 
πάνω στον οποίο θα «κεντήσουν» η Κλεονίκη Δεμίρη στο τραγούδι και ο Μάριος 
Καζάς στο πιάνο. 
Ένα ταξίδι γεμάτο μουσικές, γεμάτο αγάπες και μνήμες…

CAFÉ CONCERTO  (Μαίζωνος & Μάγιερ 18, Αθήνα)
“ ΚΙ ΕΧΩ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΡΥΜΑ...”
Κλεονίκη ∆εμίρη τραγούδι, Μάριος Καζάς Πιάνο
¿ñá Ýíáñîçò: 15.00  Êõ19 Åßóïäïò: 7 åõñþ
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Παρασκευή, 10  Οκτωβρίου 2014
ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕ  
ΚΑΦΕΝΕΊΟ ΡΟΖΑΛΙΝΟ (Αγ. Παύλου 21)
Ομάς Ποδηλατιστών  ¿ñá Ýíáñîçò : 21.00 Ðá10 Åßóïäïò: Åëåýèåñç

Θέατρο

H “Ομάς  Ποδηλατιστών” είναι μια αφήγηση για την ιστορία 
του αθλητικού φαινομένου στα χρόνια της Belle Époque.  
Τότε που το παιχνίδι και ο αθλητισμός άρχισαν να μπαίνουν 
στην καθημερινότητα των αστών, άλλοτε σαν προβολή στο 
σήμερα των κλασικών αξιών που ανακάλυπτε ξανά ο κό-
σμος μας, άλλοτε σαν καινούριο πείραμα διαπαιδαγώγησης  
κι άλλοτε σαν μέρος της μοντέρνας ενασχόλησης και των 
κοσμικών διασκεδάσεων.  Μια αφήγηση που δεν θέλει να 
είναι ακαδημαϊκή, γι αυτό ανεβαίνει στη σέλα ενός παλιού 
ποδηλάτου, σαν εκείνα στις αφίσες του Toulouse-Lautrec,  

Σάββατο, 11  Οκτωβρίου 2014
ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ (Τρικόρφων 3-5 και 3ης Σεπτεμβρίου 69, Πλ. Βικτωρίας)
Le Freak C’est Chic - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
¿ñá Ýíáñîçò : 21.00 Óá11 Åßóïäïò: 5 åõñþ

Ένας περιοδεύων θίασος φρικιών και τ’ αφε-
ντικό τους στην τελευταία τους παράσταση.
Το δικαίωμα στην ελευθερία ενέχει την υπο-
χρέωση της επανάστασης. Το δικαίωμα στην 
εκλογή ενέχει το δικαίωμα στο λάθος. Το δι-
καίωμα στον έρωτα ενέχει την υποχρέωση 
της μοιρασιάς. Το δικαίωμα στη ζωή ενέχει το 
δικαίωμα στον θάνατο. Ο γίγαντας, τα δίδυμα, 

το κορίτσι λάστιχο, μία ακροβάτισσα, η γυναίκα με το μούσι, ένας λύκος με ανθρώπι-
νη καρδιά και ο θηριοδαμαστής τους τα δίνουν όλα για το αναπόφευκτο φινάλε.          
Συντελεστές: Σύλληψη, Σκηνοθεσία, Μουσική, Στίχοι: Γιώργος Καλογερόπουλος
Βοηθός Σκηνοθέτη: Νίκος Γεωργίου Βοηθός Σκηνοθέτη Β’-Τεχνικός Σκηνής: Μάρ-
θα Κώτσια Χορογραφίες: Γεωργία Μαυράκ Κοστούμια: Σοφία Καλογεροπούλου 
Hairstyling: Δημήτρης Αναστασιάδης Μακιγιάζ: Μαρία Φελλά, Επιμέλεια και χειρισμός 
κανονιού: Αρχοντία Μυλωνά, Φωτογραφίες: Γιώτα Ρόρου 
παίζουν: Βίκυ Μαστρογιάννη, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Δημήτρης και Ορέστης 
Σταυρόπουλος, Γεωργία Μαυράκη, Νίκος Γεωργίου, Μακρίνα Γεωργίου

Τρίτη, 14  Οκτωβρίου 2014
ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕ  
ΚΑΦΕΝΕΊΟ ΡΟΖΑΛΙΝΟ (Αγ. Παύλου 21)
Vive la femme  ¿ñá Ýíáñîçò : 21.30 Ôñ14 Åßóïäïò: Åëåýèåñç

Το Αθηναϊκό θέατρο του Καφενέ και η παράστα-
ση «Vive la femme» δεν καλεί τους θεατές στο 
θέατρο, αλλά πάει η ίδια στο κύτταρο της κοι-
νωνίας που είναι τα καφέ, τα μπάρ, τα μπιστρό 
κλπ. Οι πέντε γυναίκες ηθοποιοί ενσωματώνουν 
αναπάντεχα τον κόσμο στην παράσταση και δί-
νουν το έναυσμα για να ξεκινήσει μια δραστική 
περιπέτεια στην οποία πρωταγωνιστούν και οι 

θεατές. Η παράσταση είναι βασισμένη σε κείμενα συγγραφέων της  Belle Époque αλλά 
και σε προτότυπα κείμενα. Σκηνοθεσία: Γιάννης Μακρόπουλος
Παίζουν: Αγγελική Κόντου, Αγγελίνα Κλαυδιανού, Ελένη Κατομέρη, 
Χριστίνα Απαννά, Ηρώ Μακρή

και κυκλοφορεί ανάμεσα στους πολλούς που στα χρόνια της Belle Époque πίστευαν 
στις απέραντες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας και σε μια νέα εποχή 
ευτυχίας που θα αφορούσε όλους τους ανθρώπους.  Από τα στενά της Μονμάρτης 
ως το διασκεδαστήριο των αθηναίων στο Νέο Φάληρο. Όλα αυτά πριν βυθιστεί ο 
Τιτανικός μαζί με της βεβαιότητες ενός ολόκληρου κόσμου και πριν έρθει ο πόλεμος. 
Μια αφήγηση. 
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Τετάρτη, 15  Οκτωβρίου 2014
ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ (Καπνοκοπτηρίου 8 & Στουρνάρη, Πολυτεχνείο)
Η Αθήνα, χορεύει CanCan σε ατμόσφαιρα Cabaret!
¿ñá Ýíáñîçò : 21.00  Ôåô15  Åßóïäïò: 6 åõñþ

Το CanCan ξεκίνησε από τα διάσημα καμπαρέ Moulin Rouge και Folies Bergere από 
την εποχή της Belle Époque και μέχρι σήμερα, συνδέθηκε με το Παρίσι των μποέμ, 
των ρομαντικών καλλιτεχνών, της ανέμελης ζωής και του ξέφρενου γλεντιού! Η νεο-
σύστατη ομάδα που ακούει στο όνομα “P.M.T.P company” και αποτελείται από τους πιο 
δυνατούς σπουδαστές της “School of P.M.T.P method” της πρώτης σχολής Μουσικού 
Θεάτρου στην Ελλάδα που ιδρύθηκε το 2010 από την βραβευμένη στο είδος και δυνα-
τότερη εκπρόσωπο του μιούζικαλ στη χώρα μας, Σία Κοσκινά, στο πλαίσια εορτασμού 
του Μικρού Παρισιού στο Μεταξουργείο, παρουσιάζει μία σαγηνευτική παράσταση, 
με ξέφρενο χορό, ακροβατικά, τραγούδι & θεατρικά σκετς, με τον αέρα και την ατμό-
σφαιρα της εποχής εκείνης! Κορίτσια και αγόρια επί σκηνής με ευφάνταστα κοστούμια 
θα μας παρασύρουν στον πυρετό του CanCan αλλά και του αμερικάνικου Cabaret, με 
μουσικές του δημοφιλούς συνθέτη Cole Porter (CanCan, Guys & Dolls, Kiss me Kate, 
Anything Goes) του αισθησιακού John Kander (Chicago, Cabaret, All that Jazz), του 
νεότερου του μιούζικαλ, Richard Cocciante (Notre Damede Paris) αλλά και της πολυ-
βραβευμένης ταινίας “Moulin Rouge”.
Τη σκηνοθεσία θα επιμεληθεί η Σία Κοσκινά και τις πολύχρωμες χορογραφίες οι συνερ-
γάτες της: Chuck Foster, Wendy Gibbins, Ευφροσύνη Δημοπούλου, Πηνελόπη Κόκκι-
νου και Σία Κοσκινά.

Πέμπτη, 16  Οκτωβρίου 2014
ΕΘΝΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ, αίθουσα Ισογείου (Μαίζωνος 8 & Μάγιερ 18, Αθήνα)  
Σομόν- 12λεπτη παράσταση/performance (βλ. Συναυλίες)
¿ñá Ýíáñîçò : 19.00  Ðå16  Åßóïäïò: Åëåýèåñç

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ (Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια)  
Άσκηση για φόνο του Victor Cahn
¿ñá Ýíáñîçò : 20.00  Ðå16  Åßóïäïò: 12 åõñþ êáíïíéêü - 10 åõñþ öïéôçôéêü & áíÝñãùí

Επιμέλεια: Ορέστης Τάνης, καθηγητής του Εθνικού Ωδείου
Οργάνωση: Εθνικό Ωδείο, Υπεύθυνος : Διονύσης Κουμιτζέλης

Μαύρη κωμωδία. Ένας πρωταθλητής στο σκάκι, η πλούσια και μεγαλύτερη σε ηλικία 
επιχειρηματίας σύζυγός του και μια νεαρή ψευτορεπόρτερ έχουν κάθε ένας λόγους 
να επιζητεί το θάνατο του άλλου. Όταν διασταυρώνονται οι δρόμοι τους αρχίζει ένα 
παιχνίδι του μυαλού με αυτό το στόχο, αλλά και με απροσδόκητες συνέπειες.
Σκηνοθεσία: Δημήτρη Γιαμλόγλου 
Παίζουν: Γιάννης Λασπιάς, Δάφνη Μανούσου, Ιωάννα Αντωνοπούλου

Παρασκευή, 17  Οκτωβρίου 2014
ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ (Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια)  
Έγκλημα στο καφέ νουάρ
¿ñá Ýíáñîçò : 22.00  Ðá17  Åßóïäïò: 15 åõñþ êáíïíéêü - 12 åõñþ öïéôçôéêü & áíÝñãùí

Αστυνομική μουσική κωμωδία του ‘30-’40. Ένας κουτός ντετέκτιβ που τον εμπνέει 
ο Ρικ της ταινίας Καζαμπλάνκα (Χάμφρεϋ Μπόγκαρτ) αναζητά τη χαμένη κόρη του 
πελάτη του σε ένα κακόφημο μπαρ της Καραϊβικής. Όταν αυτός φτάνει έχει αρχίσει 
ανάκριση για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του μπαρ και προαγωγού της κόρης του 
πελάτη. Τρεις φόνοι που γίνονται πίσω από την πλάτη του καθώς και ο φόνος του 
ιδιοκτήτη θα διαλευκανθούν... κατά λάθος από τον ντετέκτιβ που θα κερδίσει και 
την καρδιά της χαμένης κόρης. Η παράσταση είναι διαδραστική με ουσιαστική συμ-
μετοχή των θεατών. 
Σκηνοθεσία: Λίλλυς Μελεμέ
Ερμηνεύεται από την ομάδα της και έχει ζωντανή μουσική τζαζ από πιάνο με τραγούδια 
που ερμηνεύονται από τους ηθοποιούς.
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ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ (Καπνοκοπτηρίου 8 & Στουρνάρη, Πολυτεχνείο)
Ξενοδοχείο ο Παράδεισος    ¿ñá Ýíáñîçò : 21.00  Ðá17 & Óá 18  
Åßóïäïò: 12 åõñþ êáíïíéêü - 9 åõñþ öïéôçôéêü & áíÝñãùí

Το «Ξενοδοχείο ο Παράδεισος» υποδέχεται τα παράνομα ζευγαράκια 
και όχι μόνο, τους θεατρόφιλους και όχι μόνο, όσους θέλουν να γε-
λάσουν με την καρδιά τους και όχι μόνο, προσφέροντας μια φωλίτσα 
φτιαγμένη για δυο πουλάκια, ένα κάδρο για μια όμορφη εικόνα όπου 
η κυρία να νιώθει ασφαλής. Εχεμύθεια, ασφάλεια, διακριτικότητα. 
Η τρελή τρελή κωμωδία του Ζώρζ Φεϋντώ, ξεκινάει στο «Θέατρο 
Προσκήνιο». Με φρέσκια, νεανική ματιά, η παράσταση σατιρίζει την 
αστική τάξη και την υποκρισία της μέσα από χιουμοριστικές κατα-
στάσεις και απίστευτη πλοκή. Μια φάρσα - χιονοστιβάδα, όπου όλοι 
όσοι δεν θα έπρεπε να συναντηθούν, πέφτουν ο ένας πάνω στον 
άλλο, προκαλώντας το ασυγκράτητο γέλιο του θεατή.

Σκηνοθεσία-Διασκευή: Γιάννης Μακρόπουλος
Σκηνικά- Κοστούμια: Ανδρέας Παρασκευόπουλος
Παίζουν: Γιάννης Μακρόπουλος, Τόνια Καζάκου, Έφη Κιούκη, Κωνσταντίνος Καραγά-
νης, Δημήτρης Σέρμπος, Λήδα Αναστασοπούλου, Γιάννης Τζέμης, Υρώ Μακρή, Καλ-
λιόπη Μανδρέκα, Αγγελίνα Κλαυδιανού, Ηρώ Λέφα, Βασίλης Ζώης, Γιώργος Ιωσιφίδης

Σάββατο, 18  Οκτωβρίου 2014
∆ΗΛΟΣ, χώρος θεατρικών εκδηλώσεων (Ελευσινίων 11, Μεταξουργείο)
Ένας ασήμαντος πόνος του Ζώρζ Κουρτελίν
¿ñá Ýíáñîçò : 20.00  Óá18  ÄéÜñêåéá: 12 ëåðôÜ  Åßóïäïò: Åëåýèåñç

Μέσα από τη ματιά του Κουρτελίν παρουσι-
άζονται, σαν αφρός γαλλικής σαμπάνιας, το 
σημαντικό και το ασήμαντο. Μια καυστική 
αλλά χαριτωμένη σάτιρα της γυναικείας πραγ-
ματικότητας στα σαλόνια της BelleÉpoque...
και όχι μόνο!

Σκηνοθεσία: Γιώργος Μιχαηλίδης. 
Παίζουν: Ντίνα Μιχαηλίδη και Μαρία Καρακίτσου

ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΑΚΗ (Στουρνάρη 52, Αθήνα)
Κραυγές Ζώσες της Χριστίνας Κόλλια    
¿ñá Ýíáñîçò : 21.00  Óá 18  ÄéÜñêåéá: 45 ëåðôÜ  Åßóïäïò: 10 åõñþ 

Μια μουσικοποιητική παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο 
βιβλίο της Χριστίνας Κόλλια, σε σκηνοθεσία Γιάννη Δρίτσα 
και μουσική Μάριου Στρόφαλη, ανεβαίνει στο θέατρο Βεά-
κη το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014 στα πλαίσια του Φεστι-
βάλ «Το μικρό Παρίσι των Αθηνών». Δύο κραυγές ζωντα-
νές, δυο μορφές, παγιδευμένες. Η μία σ’ ένα γυναικωνίτη 
και η άλλη σ’ ένα στρατώνα εξομολογούνται τις προαιώνιες 
ωδίνες τους. Τις κληροδοτημένες «εχθροπραξίες» τους. 
Τις ανομολόγητες κι ομοούσιες αγωνίες τους. Το θηλυκό 
και το αρσενικό, μάχονται με τους κατεστημένους ρόλους 
τους αποζητώντας την ανατροπή. Τη λύτρωση. Την έξοδο 
μέσα από την ένωση. Τη δυαδική ειρήνη. 

Συντελεστές: Κείμενο-διασκευή: Χριστίνα Κόλλια Σκηνοθεσία: Γιάννης Δρίτσας  Κο-
στούμια: Μαίρη Τριανταφύλλου, Μουσική: Μάριος Στρόφαλης Βοηθός σκηνοθέτη: 
Μαίρη Τριανταφύλλου Παίζουν: Χριστίνα Μαριάνος, Άρης Κανέλλος Απόφοιτοι (έτους 
2014) της σχολής θεάτρου Δήλος

ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ (3ης Σεπτεμβρίου 19Α)
Ceci n’est pas un cabaret- σπονδυλωτή παράσταση    
¿ñá Ýíáñîçò: 17.30  Óá 18 & Êõ 19 (¿ñá: 15.30) ÄéÜñêåéá: 120’  Åßóïäïò: Åëåýèåñç 

Α’ μέρος 1. Πρώτη πρόοδος: Η Μάγδα Κατσιπάνου πα-
ρουσιάζει ένα απόσπασμα από το έργο «Αστερισμοί» του 
Νικ Πέιν και ένα απόσπασμα από το έργο του Σάκη Σερέ-
φα «Θα σε πάρει ο δρόμος». 2. Η ομάδα «Αστερόσκονη» 
παρουσιάζει την παράσταση “Jordan” AdHoc. Πρόκειται 
για μια ελεύθερη απόδοση του έργου “Jordan” των Α. Ρέϋ-
νολντς και Μ. Μπουφίνι. Σκηνοθετεί η Χιονία Χιωτέλλη και 
παίζουν οι ηθοποιοί: Άννυ Ζερβού, Ευφροσύνη Μακρίδου, 
Θησέας Παπαπαναγιώτου, Μαριέττα Παπαδάκη, Ιωάννα 
Τριανταφυλλίδη, Μαρία Θεολόγου, Χιονία Χιωτέλλη.
3. Δεύτερη πρόοδος. Η Γιώτα Αγγελοπούλου παρουσιάζει 

αποσπάσματα από τα έργα: «Εκάβη» του Ευριπίδη, «Ο άνθρωπος, το κτήνος και η 
αρετή» του Πιραντέλλο, «Γέρμα» του Λόρκα και «Ρωμαίος και Ιουλιέττα» του Μποστ. 
Διάλειμμα. Β’ Μέρος Η ομάδα «ΔΟΓΜΑ» παρουσιάζει το έργο «Birthdayparty» του 
Νίκου Ορλώφ σε σκηνοθεσία του συγγραφέα. Παίζουν: Λυδία Ασημακοπούλου, 
Μάνος Γερωνυμάκης, Μάγδα Κατσιπάνου, Δημήτρης Βουτσής, Κλέλια Μαμουνάκη, 
Νταίζη Κτενίδου, Αθηνά Μετρίδου. Η ομάδα «ΣΚΗΝΗ Κορδόνι» παρουσιάζει το έργο 
«Ο μύθος της κατσίκας» του Γιώργου Σκούρτη. Σκηνοθετεί ο Θάνος Καπρέλης και 
παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώτα Αγγελοπούλου, Γιάννης Αλεξόπουλος, Μαρία Πετρόγιαν-
νη. Θέατρο των Αλλαγών, τηλ. κρατήσεων 2105246833 και 2105248251.
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Εικαστικά &
Εκπαιδευτικά
Προγράμματα

ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜΣ (Χίου 53,  Άγιος Παύλος)
Εγκαίνια Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014 ¿ñá: 20:00-22:00

¿ñåò ëåéôïõñãßáò: 12:00-14:00 êáé 17:00-20:00

Ζωγραφική, Φωτογραφία, Εγκαταστάσεις, Performance.
Ομαδική έκθεση: “ Η Ματαιοδοξία της Belle Epoque στα χαρακώματα 
του ‘Α Παγκοσμίου Πολέμου”
Επιμέλεια: Σοφία Τσιμίνη και η ομάδα των εικαστικών

Öùôïãñáößá: ÔáôéÜíá Ðáëáìïýñäá

Η Μπέλ Επόκ, περίοδος πρωτοποριακών εφευρέσεων και ραγδαίων εξελίξεων σε κοι-
νωνικό, στοχαστικό και τεχνολογικό επίπεδο. Η Αβανγκαρντία στα σαλόνια, οι μποέμ 
στα καμπαρέ και ένας λαός εξαθλιωμένος απ’τον παραλογισμό και τη ματαιοδοξία της 
αυτοαποκαλούμενης καλής κοινωνίας. Απότομη  προσγείωση, η φρίκη, η οδύνη και η 
κρίση που φέρνει μαζί του ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Σαράντα και πλέον σύγχρονοι 
έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, σε ανοιχτό διάλογο με εκείνη την εποχή και τη σύγ-
χρονη κοινωνική πραγματικότητα, αποτυπώνουν προβληματισμούς και ομοιότητες 
του τότε με το τώρα.
Συμμετέχουν: Ακύλα Έλενα, Βασιλέκα Ναταλία-Άννα, Βλαχόπουλος Κώστας, Γαϊτά-
νης Χρήστος, Γιαννακόπουλος Λεωνίδας, Ελιόγλου Λυδία, Ευαγγελινού Ράνια, Κακά-
βα Αθηνά, Κουκουλάκη Στέλλα, Κωδωνίδου Τζένη, Macavei Radu Cristian, Μαντζού-
κα Αντωνία, Ματάλα Μαρία, Μιχαήλ Λέων, Μπρέγιαννη Στεφανία, Νέστορα Μαριέλα, 
Παϊταρίδη Ζέτα, Παλαμούρδα Τατιάνα, Παναγέα Αθανασία, Σταυρόπουλος Παύλος, 
Τσατσοπούλου Γιούλη, Τσιμίνη Σοφία, Φωτάκη Μαρία, Χάμου Ελένη, Χατζηελευθε-
ρίου-Κορδώνης Γιώργος, Χριστογεωργάκης Γιώργος.
Εικαστική παρέμβαση στο χώρο από την επιμελητική ομάδα και τον Πάρη Χαβιάρα.

πρόγραμμα performance
10 Ïêô. ¿ñá 19:15  C7 - ìÝñïò 1ï , ÍÝóôïñá ÌáñéÝëá
11 Ïêô. ¿ñá 19:15 C7  - ìÝñïò 2ï, ÍÝóôïñá ÌáñéÝëá
12 Ïêô. ¿ñá 19:15 C7  - ìÝñïò 3ï , ÍÝóôïñá ÌáñéÝëá
18 Ïêô. ¿ñá 18:00 ÑéìÜæïíôáò ôçò Ëõäßáò Åëéüãëïõ, 
åñìçíåýïõí: ÂáóéëÝêá Íáôáëßá-¢ííá, Åõáããåëéíïý ÑÜíéá, Óôáõñüðïõëïò Ðáýëïò

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
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Πολυχώρος Αλκυoνίς, (Ιουλιανού 42)
Εγκαίνια Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014 ¿ñá: 20:00-22:00

¿ñåò ëåéôïõñãßáò: 12:00-14:00 êáé 17:00-20:00

Ομαδική έκθεση: “Το Ρέκβιεμ του μετανάστη”
Επιμέλεια: Θωμάς Ζωγράφος, Συντονισμός: Άννα Τσαμκόσογλου
Εκθέτει  «Η Παρέα της Φλώρινας»

¢ôéôëï, ×ñéóôßíá ÔæÜíç

Αναγνωρίζοντας την ευρύτητα της έννοιας του μετανάστη, τους τόπους εκδήλωσης 
της και ακόμα την κορυφαία ιδιαιτερότητα  του να είναι κανείς “μετανάστης”: ξένος, 
στον ίδιο του τον Τόπο, τον Κόσμο, αλλά και μέσα στο ίδιο του το Είναι.
Το  ρέκβιεμ, αν και καθιερωμένη σαν πένθιμη μουσική σύνθεση, επιδέχεται επιπλέον 
ερμηνείες όπως ανάπαυση, ηρεμία, γαλήνη, όνειρο, μεταφορικά θα μπορούσε να 
ενεργοποιήσει και άλλες μορφές τέχνης. Η προσέγγιση είναι λοιπόν απόλυτα ανοιχτή 
ως Χρόνος - Χώρος - Τόπος – Κόσμος.
Την «παρέα της Φλώρινας» αποτελούν οι: Ανδριανοπούλου Ελευθερία, Δήμου Δη-
μήτρης, Θεοδωρόγλου Άννα-Μαρία (Αννό), Θεόνη, Καρούσος Λουκάς, Μιχαηλίδου 
Θεοδώρα, Μνατσακατσιάν Ειρήνη, Μπουρμά Βάσω, Νόση Ευγενία, Ξυνέλη Σούλα, 
Ράμμος Ηλίας, Ρήμος Αργύρης, Σαμαρά Άννα-Μαρία, Σκούρτης Χρήστος, Τζάνη Χρι-
στίνα, Τσαμκοσόγλου Άννα, Τσολαρίδης Λάζαρος, Φουντουραδάκη Ειρήνη.

Βίλα ∆ιαμαντοπούλου, Ταρέλλα 3 και Μαιζώνος (γωνία)
Παρασκευή 10 έως Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 
¿ñåò ëåéôïõñãßáò: 12:00-16:00  Ζωγραφική και Εγκαταστάσεις 

Ομαδική έκθεση: 
“Ανάμεσα σε δύο πλατείες: Βάθης-Αγίου Παύλου”
Επιμέλεια: Νατάσα Ηλιοπούλου, Έλενα Ακύλα, Ελένη Ζάχου

Παρουσίαση εργασιών μαθητών του 51ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, που παρή-
χθησαν στο πλαίσιο δράσης καινοτόμων προγραμμάτων στην εκπαίδευση τις σχολι-
κές χρονιές 2012-2013, 2013-2014 σε μορφή διαλόγου με τις εργασίες των σπουδα-
στών/τριων του προπτυχιακού μαθήματος «Σχεδιασμός Αστικού Χώρου: Ζητήματα 
Στέγασης στο Κέντρο της Πόλης: Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις Παρέμβασης στην 
Περιοχή Πλατεία Βάθης – Αγίου Παύλου» της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. 

Για το πρόγραμμα (2012-2014) συνεργάστηκαν οι:
Έλενα Ακύλα ( εικαστικός, εκπαιδευτικός 51ο Δ.Σ.), Γεωργία Αναστασοπούλου (Δ/
ντρια του 2ου Δ.Σ. Μαγούλας), Κώστας Γεωργούλης  (εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 
51ο Δ.Σ.), Νότης Γουγούσης (εκπαιδευτικός 51ο Δ.Σ.), Κρήνη Δημοπούλου (φοι-
τήτρια ΑΣΚΤ), Μαρία Δημοπούλου (υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Αγωγής, Α΄ Δ/νση 
Π.Ε. Αθηνών), Ε.Μ.Π.*, Ελένη Ζάχου (εκπαιδευτικός 2ο Δ. Σ. Μαγούλας), Παναγιώτα 
Κακύρη  (ιστορικός), ΚΠΕ Ελευσίνας, Δημήτρης Κρητικός (Δ/ντης του 51ου Δ.Σ.), 
Μυρτώ Λίτσα (αρχαιολόγος, υποψήφια διδάκτωρ ΕΚΠΑ), Ευαγγελία Ουζουνίδου (εκ-
παιδευτικός ειδικής αγωγής 51ο Δ.Σ.), Βάνα Τσαλίκη (γυμνάστρια 51ο Δ.Σ, Αθηνών), 
Αλεξάνδρα Τσίγκου (Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής).

*ÄéäáêôéêÞ ïìÜäá Å.Ì.Ð.: Ντίνα Βαϊου, Μαρία Μάρκου, Ειρήνη Μίχα, Θάνος Παγώνης 
(συντονιστής), Ρούλη Λυκογιάννη (προσκ. διδάσκουσα εκλεγμένη Λέκτορας). Επι-
κουρικό διδακτικό έργο: Πολίνα Πρέντου, Λουκάς Τριάντης, Πασχάλης Σαμαρίνης, 
Ευαγγελία Χατζηκωνσταντίνου, (υποψήφιοι διδάκτορες). ÓðïõäáóôÝò/ñéåò: Αδάμου 
Δ., Αναστασάκη, Ε., Αντωνίου, Ε., Γεωργιάδη, Γ., Γδύση, Σ., Γιοβίτσα Α., Γκούφα, 
Β., Γράψας, Δ., Δαμίγος, Μ., Δραζινού, Ι., Δημητρίου, Χ., Ευαγγέλου, Π., Ζαφείρης, 
Α., Ζησοπούλου, Φ., Ζορμπά Θ., Θανάση, Μ., Καλαμπούκα, Χ., Καραχάλιος, Σ., Κα-
ρύδη, Μ., Κόλιου Φ., Κουρούσια, Χ., Κωνσταντινίδου, Ε., Λεβεντάκη, Μ., Λέντα Φ., 
Μακρίδου, Κ., Μαλαπάνη, Ε., Μιχαήλ, N., Μιχαλοπούλου, Ε. Ο., Μορέ, Β., Μουντανέα, 
Κ., Μπαρμπαλιά, Ε. Μ., Μπελεμεζή, Λ. Μ., Μπέλτσιου, Μ., Μπίκα Μ., Μπράτσου, Λ., 
Ντόκα, Ρ. Η., Οικονομάκη Ε., Παπασπύρου, Σ., Περιγιάννης, Α., Σκρούμπελου, Κ.,  
Σταρίδα, Δ., Τασιούλα, Ι., Τζίμα, Ε., Τσελεπή, Σ. Μ., Τσιούτη, Α., Φορούλη Μ., Χατζη-
γιάννη., Μ., Χατζηστεφάνου, Ο.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
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Εθνικό Ωδείο Μανώλης Καλομοίρης,  (Μάγερ 18)
Εγκαίνια Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014 ¿ñá: 20:00-22:00

¿ñåò ëåéôïõñãßáò: 12:00-14:00 êáé 17:00-20:00

Ζωγραφική, Φωτογραφία, Εγκαταστάσεις, Videoart, 
Αρχιτεκτονικές μακέτες και Κεραμική.
Ομαδική έκθεση: 
“Από την Belle Époque στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο - 100 χρόνια μετά”
Επιμέλεια: Μαρία Ξυπολοπούλου
Τα έργα της έκθεσης αποτελούν ολοκληρωμένες προτάσεις μιας ομάδας στην οποία 
συμμετέχουν 19 εικαστικοί καλλιτέχνες που καλούν τον επισκέπτη να παρακολου-
θήσει μια προσωπική αφήγηση που ξεκινάει από την Belle Époque για να καταλήξει 
στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Κομμάτια μνήμης φέρνουν στη ζωγραφική επιφά-
νεια αντικρουόμενες εικόνες τονίζοντας την αντίφαση μεταξύ του πριν και του μετά. 
Μέσα από τον σχολιασμό των επικροτούμενων κοινωνικών συνθηκών διασκέδασης 
και ζωής της εποχής ανοίγει μεταξύ του έργου και του θεατή ένας σιωπηλός διάλο-
γος. Ο προβληματισμός ολοκληρώνεται καταλήγοντας στη σύγχρονη πραγματικό-
τητα. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφία, ζωγραφική, video art, εγκαταστάσεις, 
κεραμικά έργα καθώς και την παρουσίαση αρχιτεκτονικών μακετών.

Συμμετέχουν: 
Βαρδάκα Κέλλυ, Διαμαντή Φλώρα, Ερήμου Αγγελική, Ζαχάρωβ Μαρίβα, Κάτσου Ελε-
ονόρα, Κεφαλάς Μίνως, Κεφαλάς Παναγιώτης, Κουτελιέρη Ευαγγελία, Λύτρα Σταυ-
ρούλα, Παπαθανασίου Στυλλιανή, Ρουμάνη Εύη, Σιαλακάς Νίκος, Τομαράς Παναγιώ-
της, Φερεντίνος Παναγιώτης, Χανιώτη Δήμητρα, Χατζελένης Γιώργος, Χατζηπαύλου 
Αντωνία.

51Ο ∆ημοτικό Σχολείο (Ακομινάτου 40)
∆ευτέρα 13 Οκτωβρίου & Παρασκευή 17 Οκτωβρίου ¿ñá: 16.30-18.30 
Δίωρο Εργαστήριο Ζωγραφικής για παιδιά και εφήβους με θέμα την Belle Époque. Οι 
συμμετέχοντες θα διδαχθούν τις αξίες του ελεύθερου σχεδίου, οι οποίες θα εφαρμο-
στούν στα έργα που θα δημιουργήσουν. Το ελεύθερο σχέδιο πέρα από ένας τρόπος 
απόλυτης έκφρασης του εσωτερικού κόσμου και των συναισθημάτων ενός καλλιτέχνη 
είναι και ένας ωραίος τρόπος να μάθει να χρησιμοποιεί τα υλικά και την φαντασία του.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Επιμέλεια: Αναστασία Ρούσσου, Συντονισμός: Νατάσα Ηλιοπούλου

51Ο ∆ημοτικό Σχολείο (Ακομινάτου 40)
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ¿ñá: 16.30-18.30 
Βιωματικό Δίωρο Εργαστήριο για παιδιά και τους γονείς τους: «Παίζοντας με Μεγάλους 
Ζωγράφους»,  Ομάδα ενδιαφέροντος: παιδιά 6-12 ετών και κηδεμόνες
Μέσα: προβολή εικόνων, ζωγραφική, μουσική, κίνηση
Τα παιδιά και οι κηδεμόνες τους  συμμετέχουν ατομικά και συνεργατικά σε ένα μαγικό 
ταξίδι έκφρασης, όπου προσεγγίζουν αυτοσχεδιαστικά το έργο του Αυστριακού ζωγρά-
φου Γκουστάβ Κλίμτ με εργαλεία πίνακες ζωγραφικής, εικαστική τεχνική, μουσικοκινητι-
κή. Στόχος του προγράμματος, η επαφή των παιδιών και των ενηλίκων με τον υπέροχο 
κόσμο της τέχνης, μέσα από εικόνες και δραστηριότητες που διεγείρουν τη φαντασία 
τους και ενεργοποιούν τη δημιουργικότητά τους.

Επιμέλεια και Παρουσίαση: Φωτεινή Παπασωτηρίου και Ιωάννα Ταγάρα 
(Art Acts – Τέχνης ∆ράσεις), Συντονισμός: Νατάσα Ηλιοπούλου
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Μόδα51Ο ∆ημοτικό Σχολείο (Ακομινάτου 40)
Σάββατο 11 , Κυριακή 12 , Σάββατο 18  & Κυριακή 19 Οκτωβρίου
¿ñåò: 15.00-18.00 
Η εικαστικός Λία Κουτελιέρη (lika) με την καλλιτεχνική της ομάδα εφήβων μαθητών (Ar 
Y Cyd) θα ζωγραφίσουν σε live event τους κεντρικούς τοίχους του 51ου Δημοτικού σχο-
λείου Αθηνών. Τα έργα θα είναι εμπνευσμένα από την πολυπολιτισμικότητα της περιοχής 
του Μεταξουργείου και των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο αυτό. Κεντρική ιδέα, ένα 
μικρό Παρίσι στην καρδιά της Αθήνας μέσα από την παιδική ματιά.
Την ομάδα Ar Y Cyd εκπροσωπούν οι μαθητές: Δημοθεόδωρος Φώτης, Μωρίκη 
Ειρήνη,Τσικλής Κωνσταντίνος, Λάμψα Δέσποινα, Μάρκο ντε Σούζα Μπρίτο, Μιχόπουλος 
Δημήτρης, Μηχανικού Μάρθα, Τσαπάρα Ιωάννα, Τσέλιος Χρήστος

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (LIVE EVENT) 

Συντονισμός και Επιμέλεια: Λία Κουτελιέρη

Ôïðßï 14, Ëßá ÊïõôåëéÝñç

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Photos Petit Paris 2013
H δημιουργία συνεχίζεται στους τοίχους 
της βίλλας Διαμαντοπούλου, Ταρέλλα 3 & Μαιζώνος, 
και του 51ου Δημοτικού σχολείου, Ακομινάτου 40.
Επιμέλεια: Aλέξανδρος Θεοδωράκης.

photo: ÁëÝîáíäñïò ÌáíéêÜêçò photo: XñÞóôïò ÃáúôÜíçò 

Çot Couture, Óïößá Ôóéìßíç 

Κυριακή 12 έως Σάββατο 18 Οκτωβρίου
Ξενοδοχείο STANLEY, ημιώροφος, (Οδυσσέως 1, Πλ. Καραϊσκάκη)  
¿ñåò ëåéôïõñãßáò: 11.00- 20.00

“Hot” Couture Event:  Σάββατο 18 Οκτωβρίου, þñá: 20.00-22.00

Για πρώτη χρονιά το φεστιβάλ το Μικρό Παρίσι των Αθηνών, θέλοντας να αναδείξει 
τον ισχυρό εικαστικό ρόλο που μπορεί να έχει το ένδυμα, αποφάσισε να ανοίξει ένα 
καινούργιο κύκλο δράσης, όπου οι άνθρωποι της μόδας θα μπορέσουν να παρουσιάσουν 
τις δημιουργίες και τις προτάσεις τους, επηρεασμένες από την Belle  Époque. Μια εποχή 
που ήταν περίοδος πρωτοποριακών εφευρέσεων στις πρώτες ύλες, τα υφάσματα και 
την επεξεργασία τους. Σήμερα οι καλλιτέχνες, άνθρωποι της μόδας, σε ανοιχτό διάλογο 
με εκείνη την εποχή και τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα αποτυπώνουν προβλη-
ματισμούς και ομοιότητες του τότε με το τώρα, με νέες τάσεις, νέα κινήματα και νέες 
επαναστάσεις.
Eπιμέλεια χώρου: Romilos Design, Σωτήρης Πάλιουρας
Μουσική επιμέλεια: DJ Nua
Καλλιτεχνικές παρεμβάσεις: Στελίνα Παπαθανασίου, Μαρία Φωτάκη
Συμμετέχουν: Lazy Di, Νo more pink flamingos, Λήδα Ματάλα–Χαβιάρα, 
Αλέξανδρος Ντακιούς, Αντζελα Ράπτη, Μαίρη Τριανταφύλλου, Ελένη Χασιώτη
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∆ιαλέξεις
Åëåýèåñç åßóïäïò óå üëåò ôéò äéáëÝîåéò 

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014 
ΕΘΝΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ Μανώλης Καλομοίρης, ισόγειο
(οδός Μάγερ 18 & Μαιζώνος 8, Πλατεία Βάθης)
 «Η φωτογραφία στην εποχή της Belle Époque»   ¿ñá Ýíáñîçò : 18.30  

Εισηγήτρια: Αθανασία Παναγέα Εικαστικός, δραστηριοποιείται ως φωτογράφος. 
Είναι απόφοιτος του ΤΕΙ Αθηνών με κατεύθυνση στην Τεχνολογία Γραφικών Τε-
χνών. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Τέχνες και Νέες Τεχνολογίες. Αργότερα 
εστράφη στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Εκπαιδευτικούς και Ερευνητικούς 
Οργανισμούς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και στην Πολιτιστική Διαχείριση και 
Πολιτιστική Στρατηγική στα Βαλκάνια στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Βελιγράδι. Από 
το 1996 έχει στο ενεργητικό της πλήθος εκθέσεων φωτογραφίας στην Σερβία, την 
Ελλάδα, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.Από το 2007 συμμετάσχει σε φεστι-
βάλ ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, στην Σερβία, στην Ελλάδα στο Φεστιβάλ 
Αθηνών και Επιδαύρου και συνεργάστηκε με την Πρεσβεία της Βολιβαριανής Δημο-
κρατίας της Βενεζουέλας στην Αθήνα. www.panagea.gr

Η ανακάλυψη της φωτογραφίας και πώς αυτή εφαρ-
μόστηκε την εποχή της Belle Époque. Μία σύντομη 
αναδρομή στο Παρίσι με κατάληξη στην φωτογράφιση 
της ελληνικής υπαίθρου. Επιπτώσεις της νέας μεθόδου 
αποτύπωσης στην αισθητική.

ΕΘΝΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ Μανώλης Καλομοίρης, ισόγειο
(οδός Μάγερ 18 & Μαιζώνος 8, Πλατεία Βάθης)
«Μια διαμάχη του 1918:  Ορισμένες εμμονές του αστισμού για «ηθικοπλα-
στικά» πρότυπα στους αφηγηματικούς χαρακτήρες των αναγνωστικών 
του δημοτικού»  ¿ñá Ýíáñîçò : 19.30  
Οι πρώτες δυο δεκαετίες του 20ου αιώνα είναι καταιγιστικές στην αλληλουχία γεγο-
νότων που σημάδεψαν την κοινωνία και την οργάνωση του Κράτους στην Ελλάδα, 
πέρα από την εμπλοκή σης χώρας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1917 η Κυβέρνηση 
Βενιζέλου από την Θεσσαλονίκη καθιέρωσε την Δημοτική και ανάθεσε την συγγραφή 
νέων αναγνωστικών σε αυτήν, για το σχολικό έτος 1917-18. Το θέμα της παρουσία-
σης αποσκοπεί σε παράλληλη ανάπτυξη, να σκιαγραφήσει τόσο την ατμόσφαιρα της 
«Μπελ Επόκ» όσο και να αποτίσει φόρο τιμής στον παππού μου, Επαμεινώνδα Πα-
παμιχαήλ, εκπαιδευτικό και συγγραφέα αναγνωστικών, ο οποίος υπέστη δριμύτατη 
κριτική από την Π.Σ. Δέλτα.
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Εισηγητής: Νώντας Παπαμιχαήλ, Αρχιτέκτων. Κάτοχος του 
διπλώματος «Ιστορία της Τέχνης για ξένους Σπουδαστές» του 
Πανεπιστημίου Pantheon-Sorbonne, με 5ετείς σπουδές Αρχιτε-
κτονικής στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας-Ιταλία και σπουδές 
Αρχιτεκτονικής τοπίου στο Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου-Ηνωμέ-
νο Βασίλειο. Εργάστηκε ως μεταφραστής στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή (1984-1990) Από το 2002 μέχρι σήμερα, στην Μονάδα 
Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά το μυ-
θιστόρημα του VASCO PRATOLINI «Χρονικό των φτωχών Ερα-
στών» (Θεμέλιο, 1983).

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014
ΕΘΝΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ισόγειο
(οδός Μάγερ 18 και Μαιζώνος 8, Πλατεία Βάθης)
«Picasso  Α’ μέρος» ¿ñá Ýíáñîçò: 18.30  

Η Belle Epoque είναι η περίοδος στην Γαλλική και Βελγική Ιστορία που αρχίζει το 
1871 και λήγει με την αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Χαρακτηρίζεται σαν 
μια περίοδος ευδαιμονίας, η οποία σηματοδότησε σημαντικά καλλιτεχνικά, επιστη-
μονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα. Παρόλα αυτά ο νεαρός Πικάσο στο πρώιμο 
έργο του από το 1901 έως το 1905 σκιαγραφεί τους απόκληρους της κοινωνίας, το 
λεγόμενο περιθώριο. Κυριαρχεί το μπλε, ενώ το παιδί προσδίδει την ελπίδα. Μετά 
το μπλε για σύντομο χρονικό διάστημα επέρχεται το Ροζ και ο σαλτιμπάγκος, όνειρο 
τιποτένιο και απατηλό; Κατευθύνει το βλέμμα μας στην άσχημη πλευρά της ζωής 
που σηματοδοτεί εξίσου την πραγματικότητα του τότε αλλά και του τώρα, δίνοντας 
απαντήσεις στο γιατί τελικά δεν αποτράπηκε ο πόλεμος.

Εισηγήτρια: Μαρίβα Ζαχάρωφ, Εικαστικός, Διεθνώς βρα-
βευμένη, αναπτύσσει μια οπτική γλώσσα με τη χρήση εξπρεσι-
ονιστικού σχεδίου, των μεικτών τεχνικών και των εγκαταστάσε-
ων στο χώρο προκειμένου να απεικονίσει ανθρώπινα ζητήματα. 
Υπότροφος από το Shillizzi Foundation και κάτοχος χρηματικού 
επάθλου από το Sidney Perry Foundation. Εκθέτει σε διεθνή 
φεστιβάλ τέχνης στην Ελλάδα, Αμερική, στις Κάτω Χώρες και 
στην Αγγλία από το 2001. To 2012 εκπροσώπησε την Ελλάδα 
στην 5η Διεθνή Μπιενάλε του Πεκίνο, Κίνα. Το 2013 συμμετείχε 
στη X-Border Biennial, σύμπραξη των πόλεων Lulea, Rovaniemi 
και Severomorsk.  www.mariva-zacharof.com

ΕΘΝΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ισόγειο
(οδός Μάγερ 18 και Μαιζώνος 8, Πλατεία Βάθης)
«Εσωτερική ∆ιακόσμηση των Κτηρίων της Belle Epoque» ¿ñá Ýíáñîçò: 20.00  

Mια σειρά από σύγχρονες αρχιτεκτονικές μακέτες εσωτερικής 
διακόσμησης των κτηρίων της Belle Epoque, θα παρουσιάσει η 
Σταυρούλα Λύτρα παράλληλα με την προσωπική της μελέτη για  
το καλλιτεχνικό κίνημα της art nouveau, ένα ενωτικό και ανο-
μοιογενές κίνημα το οποίο επεκτάθηκε κυρίως στη διακόσμηση. 
Εστιάζει στα αντικείμενα της καθημερινής χρήσης, τα μοτίβα και 
τη διακόσμηση ενώ παράλληλα θα παρουσιάσει την μελέτη της 
«εσωτερικός διάκοσμος των καμπαρέ περί το 1900». Την 
παρουσίαση θα πλαισιώνουν  μακέτες (προπλάσματα) εσωτερι-
κού χώρου με θέμα art nouveau και εσωτερική διαμόρφωση των 
bistro, cabaret, café της Belle époque και γκραβούρες επίπλων 
πιστά αντίγραφα εποχής της καλλιτέχνιδος.

Εισηγήτρια: Σταυρούλα Λύτρα, Interior Designer. Φοίτησε στο Ιnstituto 
Italiano di Cultura di Atene, γλώσσα και κουλτούρα 2005- 2009. Το 2010, υπότρο-
φος εσωτερικής αρχιτεκτονικής και διακόσμησης, ανοίγει το πρώτο της εργαστήρι. 
Το 2013, η πρώτη ατομική της έκθεση στην Αθήνα με θέμα «Χρυσός, χρώμα παρά-
δοσης και πολυτέλειας». Το χειμώνα του 2014 τελείωσε τη διατριβή της πάνω σε 
μελέτη για την τέχνη των σκουπιδιών. Το 2014, η δεύτερη ατομική της έκθεση με 
τίτλο «blue and black art and design».

Τετάρτη, 15  Οκτωβρίου 2014
ΕΘΝΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, 2ος όροφος
(οδός Μάγερ 18 και Μαιζώνος 8, Πλατεία Βάθης)
«Ρομαίν Ρολλάν:  Μια συνεπής αντιπολεμική στάση» ¿ñá Ýíáñîçò: 18.30  

Η στάση της Ευρωπαϊκής διανόησης και των καλλιτεχνών στον Α΄παγκόσμιο πόλεμο 
υπήρξε αντιφατική, ανεξάρτητα από το «στρατόπεδο» στο οποίο ανήκαν. Ελάχιστοι 
απ’ αυτούς υπήρξαν σταθερά φιλειρηνιστές καθ’ όλο το διάστημα που προηγήθηκε 
του πολέμου αλλά και κατά τη διάρκειά του. Ο Ρομαίν Ρολλάν αποτελεί ένα από τα 
πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα συνεπούς και μαχητικού υπερασπιστή της ειρή-
νης. Με το ξέσπασμα του πολέμου αντιτάχθηκε σθεναρά σ’ αυτόν μέσα από μια 
εκτενή αρθρογραφία, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις ανθρώπινες απώλειες, αλλά και 
στις συνέπειες του πολέμου στον ανθρώπινο πολιτισμό. 
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Εισηγήτρια: Μαρία Μυρωδιά. Σπούδασε Γαλλική Φιλολογία 
και  Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε 
μεταπτυχιακά στην Παλαιοπαθολογία, στην Αγγλία. Έχει συμμε-
τάσχει σε αρχαιολογικές ανασκαφές στην Ελλάδα (Τούμπα, Ίος). 
Είναι επιστημονικός συνεργάτης της Άσπρης Λέξης και ασχολείται 
με την εκπαίδευση και τη συγγραφή κειμένων.

ΕΘΝΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, 2ος όροφος
(οδός Μάγερ 18 και Μαιζώνος 8, Πλατεία Βάθης)
«Οι Άθλιοι των Αθηνών, τότε και τώρα»    ¿ñá Ýíáñîçò: 19.30  

Ο Ιωάννης Κονδυλάκης, δημοσιογράφος και συγγραφέας, περιγράφει τις προβλημα-
τικές συνθήκες διαβίωσης, τις εργασιακές συνθήκες και την στέρηση των φτωχών 
μέσα στον «οδηγό επιβίωσης στην Αθήνα», τον καιρό του Τρικούπη. Σήμερα, 100 
χρόνια αργότερα, που η Αθήνα αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα, η έλλειψη κοι-
νωνικής πρόνοιας εκ μέρους της επίσημης πολιτείας υποκαθίσταται από την αλλη-
λεγγύη και τον εθελοντισμό.  
Προβολή της βραβευμένης ταινίας μικρού μήκους: «Αιδ’ Εις Αθήναι …η πριν πό-
λις» που περιλαμβάνεται στο project του Εθνικού Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών « Η 
Αρχαιολογία της Αθήνας» και που ευγενώς παραχώρησε η κα Ελένη Γραμματικοπούλου. 
Ιστορικό ντοκιμαντέρ - αφιέρωμα στα νεοκλασικά σπίτια της Αθήνας. Κείμενα Γιάννη 
Τσαρούχη, εικόνες Σπύρου Βασιλείου, διάρκεια 20 ,́ παραγωγή 1980. Παραγωγή, 
σενάριο, διεύθυνση φωτογραφίας και σκηνοθεσία: Νίκος Γραμματικόπουλος.

Εισηγήτρια: Μαρία Ματάλα, Δρ. Γαλλικής Φιλολογίας - Ει-
καστικός, απόφοιτος του Γαλλικού Τμήματος του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Κάτοχος D.E.A. συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Πανεπι-
στήμιο της Picardie στην Γαλλία. Η διατριβή της έχει τίτλο: «Ο 
Άνθρωπος σε Δίκη στο Έργο του Albert Camus». Εργάστηκε στην 
Γαλλική Πρεσβεία 24 χρόνια. Της έχει απονεμηθεί το Βραβείο Συλ-
λόγου Ελλήνων Λογοτεχνών και το βραβείο εικαστικών Τεχνών 
στην ΚΗ Πανελλήνια Έκθεση Παρνασσού.

Πέμπτη, 16  Οκτωβρίου 2014
ΕΘΝΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, 2ος όροφος
(οδός Μάγερ 18 και Μαιζώνος 8, Πλατεία Βάθης)
«Το θέατρο από το 1900 μέχρι την παραμονή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου»  
¿ñá Ýíáñîçò: 18.30  
Οι τάσεις στην τέχνη και στο θέατρο. Μεγάλοι ηθοποιοί, επιρροές προηγούμενου 
αιώνα, πως επανέρχεται το τραγικό, η εποχή του ηρωισμού.

Επίτιμη καλεσμένη στο «Μικρό Παρίσι των Αθηνών» η 
Εισηγήτρια: Δρ. Μαρίκα Θωμαδάκη, Κοσμήτωρ της Φι-
λοσοφικής Σχολής Αθηνών,σπούδασε Ιστορία-Αρχαιολογία και 
Γαλλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάκτωρ του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ειδικεύθηκε στην 
Σημειολογία του Θεάτρου. Καθηγήτρια θεωρίας και σημειολογί-
ας του θεάτρου στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ. Είναι ιδρύ-
τρια και πρόεδρος του Κέντρου Σημειολογίας του Θεάτρου και 
διευθύντρια εκδόσεως του περιοδικού “Θεατρογραφίες”. 

Είναι κριτικός θεάτρου, αρθρογραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά της Ελλάδας και 
του εξωτερικού, συνεργάζεται με ξένα Πανεπιστήμια και διεθνή κέντρα μελέτης. Δι-
οργανώνει κάθε χρόνο Συμπόσιο αφιερωμένο στο Αρχαίο Δράμα και Διεθνές Συμπό-
σιο Θεατρολογίας και Σημειολογίας του Θεάτρου. Τελευταίο της έργο: Θεατρολο-
γία και αισθητική, εκδόσεις Συμμετρία, 2011

Ξενοδοχείο STANLEY, ημιόροφος αίθουσα συνεδριάσεων
(Οδός Οδυσσέως 1, Πλ. Καραϊσκάκη)
«Βόλτες στη χρονο-γραμμή μας, και συμβουλές από το «μελλοντικό» μας 
παρελθόν», διαδραστική ομιλία ¿ñá Ýíáñîçò: 19.30  

Belle Époque: Εποχή. Ορίζεται ως «χρονικό διάστημα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά». 
100 χρονιά μετά: μέσα ή μετά τη δίνη ενός παγκόσμιου (οικονομικά) πολέμου, ένας οικο-
νομολόγος, συνδυάζοντας θεωρία και τεχνικές του Νεύρο-Γλωσσικού Προγραμματισμού 
αλλά και απλή λογική, αναπλαισιώνει την Belle Époque, και ταξιδεύει στο χρόνο. 

Εισηγητής: Νικόλας Θεοδώρου, B.Sc. (Hons), M.Sc. NLP 
MasterP, στο Queen Mary & Westfield College - University of
London, απέκτησε το πτυχίο οικονομικών. Master στο University of 
Surrey πάνω σε Διεθνή Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις. Υπηρέ-
τησε διοικητικές θέσεις σε επενδυτικά funds και πολυεθνικές, της 
τεχνολογίας, των επενδύσεων και της ανανεώσιμης ενεργείας.
Τα τελευταία χρόνια μελετά και εφαρμόζει συνδυαστικά θεωρία 
και τεχνικές του ΝΓΠ σε ότι αφορά στην γέννηση της γνώσης και 
του ανθρώπινου βεληνεκούς και ιδρύει την EQnomics έναν συμ-
βουλευτικό οργανισμό με σκοπό την ανάταση του δυναμικού, της 
Εκπαίδευσης και του επαγγελματισμού.
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Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014
ΕΘΝΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ισόγειο
(οδός Μάγερ 18 και Μαιζώνος 8, Πλατεία Βάθης)
«Οι Τιμπώ», Προβολή και παρουσίαση βιβλίου  ¿ñá Ýíáñîçò: 19.30  

Η παρέμβαση για τους Τιμπώ, είναι μια αφορμή αναστοχασμού και συζήτησης για  τα 
όρια, τις διαφορές αλλά και τις συνάφειες μεταξύ ιστορίας και λογοτεχνίας.
Το μυθιστόρημα «Οι Τιμπώ» (Les Thibault) του  Roger Martin du Gard, Γάλλου συγ-
γραφέα, είναι ένα εκτενέστατο χρονικό της ζωής μιας αστικής οικογενείας  πριν τον 
Α’ Παγκόσμιο πόλεμο και πιο συγκεκριμένα της περιόδου 1905-1918. 

Νίκος Ε. Καραπιδάκης, ιστορικός, διευθυντής του εκδοτικού οίκου της Εστίας με 
σπουδές κλασικής φιλολογίας και αρχειονομίας-παλαιογραφίας στη Γαλλία, διδάκτορας 
της École Nationale des Chartes στο Παρίσι και της Σορβόννης. Εργάσθηκε στο Ιστορι-
κό Αρχείο Κέρκυρας, ως αρχειονόμος στα Γενικά Αρχεία της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και διετέλεσε διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Συγγραφέας 
ιστορικών μελετών, ερευνητής της ιστορίας των θεσμών και των κοινωνικών ομάδων, 
διδάσκει από το 1990 μεσαιωνική ιστορία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα και 
διευθύνει παράλληλα την εκδοτική σειρά «Ιστορία και Πολιτική» της Εστίας.
Θα προηγηθεί προβολή της γαλλικής ταινίας οι Τιμπώ (χωρίς υποτίτλους).
Την παρουσίαση θα προλογίσει η κα Αγγελική Τριανταφύλλου, Φιλόλογος -
Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Σορβόννης, η οποία θα διαβάσει χαιρετισμό της 
Charlotte Andrieux Καθηγήτρια Λογοτεχνίας, Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου 
των φίλων του Roger Martin du Gard.

Ξενοδοχείο STANLEY, ημιόροφος αίθουσα συνεδριάσεων
(Οδός Οδυσσέως 1, Πλ. Καραϊσκάκη)
«Picasso  B’ μέρος»  ¿ñá Ýíáñîçò: 20.30

Εισηγήτρια: Μαρίβα Ζαχάρωφ, Εικαστικός (Βλ. σελ. 44)  

Πρώιμος Κυβισμός – Πριμιτιβισμός - Ορισμός και θεώρηση 
ενός κινήματος που αναπτύχθηκε σύμφωνα με τη Νέα Αποι-
κιοκρατική Πολιτική.
Αναφορά γύρω από το ανθρώπινο σώμα και πως αντικατο-
πτρίζεται με αδρότητα σε αντίθεση με τον κλασικισμό κατά 
τον Πικάσο. Παραλληλισμός και αντίθεση γύρω από το τι 
είναι «Ανώτερο» και το τι είναι «Κατώτερο» τόσο στη Τέχνη 
όσο και στη ζωή. Πως αυτή η πρώιμη περίοδος σκιαγραφεί 
και αντικατοπτρίζει το σύγχρονο γίγνεσθαι. 

Φόρουμ
∆ευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014
ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ, Πατησίων 47
«∆ημιουργία και καταστροφή από τη Belle Époque 
στον 1ο παγκόσμιο πόλεμο» ¿ñá: 19.00 Ýùò 21.30  

Σε αυτόν τον κατακερματισμένο κόσμο, η τέχνη παραμένει μια δραστηριότητα χωρίς 
προκαθορισμένα όρια. Άνθρωποι των γραμμάτων, της τέχνης και της πολιτικής συζη-
τούν προσπαθώντας να βρουν απαντήσεις για τον κοινωνικό ρόλο της τέχνης.

ÓõììåôÝ÷ïõí: 
Εριφύλη Κανίνια (αρχαιολόγος- εικαστικός)
Μάριος Στρόφαλης 
(συνθέτης - μουσικός - διευθυντής του φεστιβάλ)
Στέλιος Φενέκος 
(αντιναύαρχος ε.α. - αντιπρόεδρος της “κοινωνίας αξιών”)
Γιώργος Κακουλίδης (ποιητής- ζωγράφος)
Μίμης Ανδρουλάκης 
(μαθηματικός, συγγραφέας, βουλευτής)
Antonio Ferrari (editorialist της Corriere della Sera) 
ο οποίος παρεμβαίνει από την Ιταλία απαντώντας σε 
ερωτήσεις που του έχουν αποσταλεί
ÓõíôïíéóôÞò: Ανδρέας Ρουμελιώτης 
(δημοσιογράφος- δημιουργός του enallaktikos.gr)
ÏñãÜíùóç- ÅðéìÝëåéá: 
Νικολέττα Διαμαντάκου- Ροδοπούλου



50 51

Πρωτάθλημα
pétanque 

Σάββατο 11 & Κυριακή 12  Οκτωβρίου 2014
ΠΑΡΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑΣ, 
Οδός Ανδρομάχης & Θ. ∆ηληγιάννη (γωνία) ¿ñá: 12:00 - 15:00

Η pétanque ή boules είναι ένα άθλημα Γαλλικής προέλευσης που έχει τις ρίζες του 
στην αρχαία Ελλάδα. Το πρώτο τουρνουά pétanque  διοργανώθηκε το 1910 από 
τους αδερφούς Ernest και Joseph Pitiot στο χωριό Ciotat κοντά στη Μασσαλία. Παίζε-
ται με ειδικές μεταλλικές μπάλες συνήθως σε πάρκα ή αλάνες ή όπου μπορεί να βρε-
θεί μια ευθεία χωμάτινη επιφάνεια (boulodrome). Κάθε παρτίδα παίζεται από 2 έως 6 
παίκτες. Αν και η pétanque είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε όλους του μεσογειακούς 
λαούς ωστόσο στην Ελλάδα το άθλημα δεν έχει γίνει ακόμα ιδιαίτερα γνωστό.
Με την ευκαιρία του φεστιβάλ «Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών», ο Ελληνογάλλος Μα-
νώλης Κουπε- Καλομοίρης θα παρουσιάσει το παιxνίδι και θα μοιραστεί την εμπειρία 
του με τους επισκέπτες του φεστιβάλ. Όσοι λοιπόν το επιθυμούν θα έχουν την ευ-
καιρία να μάθουν τους κανόνες του και να δοκιμάσουν να παίξουν. Στην σελίδα μας 
στο facebook μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το άθλημα: 
www.facebook.com/greek.petanque Επιμέλεια: Μανώλης Κουπε- Καλομοίρης

Ξενάγηση 
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014
ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΜΑΡΝΗ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
με αφετηρία την πλατεία Καραϊσκάκη. 
Σημείο συνάντησης έξοδος μετρό Μεταξουργείο.
Μας ξεναγεί η Νικολέττα Τασσοπούλου, ΕΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών-Διπλωμα-
τούχος ξεναγός.
ÄéÜñêåéá: 2 þñåò.
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Petis Paris
Χωροι εκδηλώσεων

Εθνικό Ωδείο/Concerto

Πλατεία Βάθης

Πλατεία Ομονοίας

STANLEY

Αγγέλων Βήμα

Θέατρο Πορεία

Θέατρο Βεάκη

Θέατρο Προσκήνιο

51ο Δημ. Σχ. Αθηνών

Ακροβάτης

Απολλώνιο Ωδείο

Beeraki

Μαιζώνος

EL CONVENTO DEL ARTE

Άγιος Παύλος
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστ.
Αθηνών

Πλ. Καραϊσκάκη

Φίνος Φιλμς

Πολυχώρος Αλκυωνίς

Βίλα Διαμαντοπούλου

Θέατρο Άλμα
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To ìéêñü Ðáñßóé ôùí Áèçíþí-Petit Paris d’ Athenes 2014
ÄéåõèõíôÞò / ÌÜñéïò Óôñüöáëçò
Õðåýèõíïò Äéá÷åßñéóçò & ÏñãÜíùóçò: ÌÜñéïò Óôñüöáëçò
ÏìÜäá: ÍáôÜóá Çëéïðïýëïõ, ÄáíÜç-Áñóåíßá Öéëßäïõ, ÑáöáÝëëá ÊáñáãéÜííç, Ãåùñãßá  
Áããåëïðïýëïõ, ÁñéóôïôÝëçò ÍéÜñ÷ïò, ÃéÜííçò Ðõëáñéíüò, Óôáõñïýëá Óïõëïðïýëïõ
Åðéêïéíùíßá, Ãñáöåßï Ôýðïõ: ×ñéóôßíá Ðüðïñç
Äçìéïõñãéêüò Ó÷åäéáóìüò ïðôéêÞò åðéêïéíùíßáò: ÅëÝíç ÊáñáëÞ
Äçìüóéåò Ó÷Ýóåéò: ÍéêïëÝôôá ÄéáìáíôÜêïõ-Ñïäïðïýëïõ

ÈÝáôñï ÅðéìÝëåéá: ÍéêïëÝôôá ÄéáìáíôÜêïõ-Ñïäïðïýëïõ
ÏìÜäá: ÁíäñéÜíá Êïêêüóç, ÄáíÜç Áñóåíßá Öéëßäïõ, ÊÜëëõ Êõñéáêïý
ÌïõóéêÞ ÅðéìÝëåéá: ÌáñéáëÝíá Óðßíïõëá
ÏìÜäá: Áíáóôáóßá Ìçôóéêþóôá
ÅéêáóôéêÜ
Ößíïò Ößëìò / ÅðéìÝëåéá: Óïößá Ôóéìßíç
ÏìÜäá: Óïößá Ôóéìßíç, ÍáôÜóá Çëéïðïýëïõ, ÉùÜííá ÌáêáâÝç, Óôåöáíßá ÌðñÝãéáííç
Âßëá Äéáìáíôïðïýëïõ / ÅðéìÝëåéá: ÍáôÜóá Çëéïðïýëïõ, ¸ëåíá Áêýëá, ÅëÝíç ÆÜ÷ïõ 
Áëêõoíßäá / ÅðéìÝëåéá: ÈùìÜò ÆùãñÜöïò ÏìÜäá: Ç ðáñÝá ôçò Öëþñéíáò
Åèíéêü Ùäåßï Ìáíþëçò Êáëïìïßñçò / ÅðéìÝëåéá: Ìáñßá Îõðïëïðïýëïõ
ÏìÜäá: ÂáñäÜêá ÊÝëëõ, ÄéáìáíôÞ Öëþñá, ÅñÞìïõ ÁããåëéêÞ, Æá÷Üñùâ Ìáñßâá, ÊÜôóïõ 
Åëåïíüñá, ÊåöáëÜò Ìßíùò, ÊåöáëÜò Ðáíáãéþôçò, ÊïõôåëéÝñç Åõáããåëßá, Ëýôñá Óôáõ-
ñïýëá, Ðáðáèáíáóßïõ ÓôõëëéáíÞ, ÑïõìÜíç Åýç, ÓéáëáêÜò Íßêïò, ÔïìáñÜò Ðáíáãéþôçò, 
Öåñåíôßíïò Ðáíáãéþôçò, ×áíéþôç ÄÞìçôñá, ×áôæåëÝíçò Ãéþñãïò, ×áôæçðáýëïõ Áíôùíßá 
ÅêðáéäåõôéêÜ ÐñïãñÜììáôá
(51ï Äçì. Ó÷ïëåßï Áèçíþí) / ÅðéìÝëåéá: ÍáôÜóá Çëéïðïýëïõ, Ëßá ÊïõôåëéÝñç
ÓõììåôÝ÷ïõí: Áíáóôáóßá Ñïýóóïõ, Ëßá ÊïõôåëéÝñç, ÖùôåéíÞ Ðáðáóùôçñßïõ, 
ùÜííá ÔáãÜñá, ÏìÜäá Ar Y Cyd
Ìüäá ÅðéìÝëåéá: Êþóôáò ÂáëëÞò, ÊõñéÜêïò ÑÝíãêïò
ÅðéìÝëåéá ÷þñïõ: Romilos Design, ÓùôÞñçò Ðáëéïõñáò 
ÅðéìÝëåéá Ç÷ïõ: DJ Nua Adria 
Êáëëéôå÷íéêÝò ÐáñåìâÜóåéò: Óôåëßíá Ðáðáèáíáóßïõ, Ìáñßá ÖùôÜêç, 
ÓõììåôÝ÷ïõí: Lazy Di Ío more pink flamingos, Ëéäá ÌáôÜëá-×áâéÜñá, ÁëÝîáíäñïò 
Íôêéïýò, Áíôæåëá ÑÜðôç, Ìáßñç Ôñéáíôáöýëïõ, ÅëÝíç ×áóéüôç
ÄñÜóåéò Äñüìïõ ÅðéìÝëåéá: Åýç Óôïýìðïõ
ÏìÜäá: ÑáöáÝëëá ÊáñáãéÜííç, ×ñÞóôïò ÁíáíéÜäçò, Óïößá Ðáðáãåùñãßïõ, 
¸ëåíá ÊáíáñÜêç
ÄéáëÝîåéò êáé ìåôáöñÜóåéò ÅðéìÝëåéá: Ìáñßá ÌáôÜëá
ÏìÜäá: Íþíôáò Ðáðáìé÷áÞë, ÄáíÜç-Áñóåíßá Öéëßäïõ
ÏìÜäá ìåôáöñáóôþí: Âßêõ ÊïíôáîÞ, ÄÞìçôñá ÊïíôïÝ, ¼ëãá Ðáðáäïðïýëïõ, Çëßáò Ìðß-
êáò, ÁñéóôïôÝëçò ÍéÜñ÷ïò, ×ñÞóôïò ÃáúôÜíçò, ×ñéóôßíá ÌðáëùìÝíïõ, Ìáñßá ÌáôÜëá, 
ÑáöáÝëëá ÊáñáãéÜííç
Forum ÅðéìÝëåéá & ÏñãÜíùóç: ÍéêïëÝôôá ÄéáìáíôÜêïõ- Ñïäïðïýëïõ

athensartnetwork.blogspot.gr, www.athensartnetwork.gr
emails: athensartnetwork@gmail.com, press.athensartnetwork@gmail.com
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ATHENSARTNETWORK
web: athensartnetwork.blogspot.gr, www.athensartnetwork.gr,
emails: athensartnetwork@gmail.com, press.athensartnetwork@gmail.com 

Ãñáöåßá ôïõ öåóôéâÜë 
‘’ôï ìéêñü Ðáñßóé ôùí Áèçíþí 2014’’ 
óôï îåíïäï÷åßï Stanley (óôïí çìéüñïöï)
¿ñåò ëåéôïõñãßáò 12.00-20.00
ÏäõóóÝùò 1, Ðëáôåßá ÊáñáúóêÜêç (ìåôñü Ìåôáîïõñãåßï)
ÁèÞíá 10437
Ôçë: 210 5241611
Fax: 210 5244611 


