
    
 

∆ελτίο Τύπου 

Press Release 

 
Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2015 – μέρος δεύτερο! 

Μέρος δεύτερο για το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών και… ενισχυμένο. Πλάι στην καλή 

μουσική και τις πρωτότυπες εκδηλώσεις έρχεται να προστεθεί μια νέα διοργάνωση, το 

International Mime Festival, «τραβώντας» τις εκδηλώσεις μέχρι τις αρχές του χειμώνα! 

 

Η πολυσυλλεκτικότητα συνεχίζει να είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός φεστιβάλ 

που ξεκινάει τοπικά, από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και απλώνεται, όπως το έχει 

αποδείξει χρόνια τώρα, σ’ όλο τον κόσμο, διαμέσου ήχων και εικόνων που «γεμίζουν» τη 

Μονή Λαζαριστών… 

 

Φέτος, το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών έπεσε πάνω σε μια άσχημη συγκυρία! Λίγο ο 

άστατος καιρός, λίγο οι πολιτικές εξελίξεις και η αναστάτωση, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 

υπήρξαν εννέα (!) αναβολές εκδηλώσεων, με πιο «καταραμένη» εκείνη με την ταινία του 

Σταύρου Τσιώλη «Ας περιμένουν οι γυναίκες» που αναβλήθηκε δύο φορές λόγω βροχής! 

Αυτό ωστόσο, είχε ως αποτέλεσμα να πυκνώσει ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα του 

δεύτερου μέρους του Φεστιβάλ, αλλά και να προστεθούν μερικές ακόμη εκδηλώσεις και 

πρωτότυπες συνεργασίες.  

Ακόμα, το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών φέτος πηγαίνει και σε άλλους χώρους, όπως έγινε 

τον Ιούνιο με το τριήμερο τζαζ στο Θέατρο Κήπου και όπως θα γίνει τον Σεπτέμβριο με την 

εμφάνιση της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης στους Νερόμυλους της 

Πολίχνης. Και βέβαια, όπως θα γίνει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο με τις τέσσερις 

παραστάσεις του International Mime Festival στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 

 

 

Το πρόγραμμα 
 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
 

Δευτέρα 24, Τρίτη 25 & Τετάρτη 26 Αυγούστου 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΚΗΝΗ 
Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ο Γιώργος Γελαράκης θα δώσει μια συναυλία που θα κινηθεί σε 

πολλά διαφορετικά μουσικά μονοπάτια με swing, funk, rock 'n' roll διασκευές, με 

ακυκλοφόρητα καινούρια τραγούδια, καθώς και τραγούδια από το άλμπουμ 

«Ονειροποιός», με καλοκαιρινή διάθεση... 



Την Τρίτη 25 Αυγούστου ο Άκης Μπαρούτας ετοίμασε μια βραδιά που θα έχει δικά του 

τραγούδια από τις «Πλατείες του κόσμου», αλλά και νέα ακυκλοφόρητα τραγούδια που θ’ 

ακουστούν για πρώτη φορά. Παράλληλα, θα υπάρχει κι ένα σύνολο από διασκευές που 

συνδυάζουν την κλασική γοητεία του ρεμπέτικου τραγουδιού με το δυναμισμό της ροκ 

σκηνής! 

Τέλος, την Τετάρτη 26 Αυγούστου το γνωστό μουσικό σχήμα «Μελωδιστές» θα δώσει μια 

μοναδική συναυλία – αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο… Από το «Σταυρό του Νότου» 

μέχρι τον «Άμλετ της Σελήνης» οι «Μελωδιστές» επιχειρούν μια μουσική αναδρομή στις 

σημαντικές στιγμές τόσο του συνθέτη, όσο και της ίδιας της ελληνικής μουσικής, αφού 

ακριβώς αυτά τα τραγούδια είναι που έχουν χαράξει το σώμα της. 

Ώρα έναρξης: 21:30 
Είσοδος ελεύθερη 
 
 
Πέμπτη 27, Παρασκευή 28 & Δευτέρα 31 Αυγούστου 
ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ 

Την Πέμπτη 27 Αυγούστου το μοναδικό σχήμα «The Puppeteears» ετοίμασε μια ιδιαίτερη 

μουσική παράσταση, που όχι μόνο κινείται σε ξέφρενους ρυθμούς, αλλά δίνει και το στίγμα 

της καλοκαιρινής διάθεσης! 

Για να το πετύχουν αυτοί οι The Puppetteears και για να φτιάξουν το πρόγραμμα που το 

ονομάζουν SummerExit, πήραν τραγούδια απ΄ όλο τον κόσμο κι έφτιαξαν ένα αμάλγαμα 

ρυθμών: music theater, tango, gypsy, flamenco, swing, ethnic, Greek swing, funky, blues, 

jazz, όλα και ό,τι χρειαστεί για να χορέψει και να ταξιδέψει μουσικά ακόμα και ο πιο 

ανυποψίαστος θεατής! 

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου η Σοφία Αβραμίδου θα δώσει τη συναυλία «Εκλεκτές 

συγγένειες μουσικού τύπου», με τη γνωστή ζεστή της φωνή, σε γνώριμα και άγνωστα 

μουσικά μονοπάτια. Η 27χρονη ταλαντούχα Θεσσαλονικιά ερμηνεύτρια θα επιχειρήσει ένα 

μουσικό ταξίδι σε συνθέτες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και που έχουν 

καθορίσει το δικό της μουσικό στίγμα.  

Τέλος, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου εμφανίζεται το σύνολο The Performers Quartet. Με 

πρωταγωνιστή τη φωνή, το συγκρότημα που με τον καιρό αποκτάει ολοένα και 

περισσότερους θαυμαστές, θα αποχαιρετήσει το καλοκαίρι με «φωνητικά παιχνίδια» και με 

κομμάτια από τη… μυθολογία της παγκόσμιας μουσικής. 

Το ρεπερτόριο αυτού του εκπληκτικού φωνητικού κουαρτέτου περιλαμβάνει πολύ γνωστές 

συνθέσεις (εκτελεσμένες τόσο a capella όσο και με μουσική συνοδεία), από τα λεγόμενα 

jazz standards μέχρι τη λάτιν, την ποπ και τη ροκ! 

Ώρα έναρξης: 21:30 
Εισιτήρια: Puppeteears: 8€ (προπώληση), 10€ (ταμείο), Αβραμίδου: 7€ (μαθητικό, 
φοιτητικό, κάρτα ανεργίας), 10€ (γενική είσοδος), Performers Quartet: 5€ 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
 
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 
«ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» 
Ετοιμαστείτε (μετά από δύο αναβολές!) να απολαύσετε μία μοναδική 

μουσικοκινηματογραφική εμπειρία με άξονα τη μακεδονική κωμωδία δρόμου «Ασ 
περιμένουν οι γυναίκες», με την κεφάτη μουσική ευφυΐα του Μπάμπη Μπατμανίδη, τη 

μοναδικότητα του Αργύρη Μπακιρτζή και πολλές υπέροχες και αναπάντεχες εκπλήξεις, σε 

μια βραδιά που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη!  

Τον τόσο ιδιαίτερο σκηνοθέτη Σταύρο Τσιώλη όλοι τον έχουμε αγαπήσει για τη λοξή και με 

γούστο ματιά του στην ελληνική πραγματικότητα και για ταινίες που άφησαν το ιδιαίτερο 



στίγμα τους στο σώμα του ελληνικού κινηματογράφου. Τώρα θα τον γνωρίσουμε και με 

κάπως… διαφορετικό τρόπο.  

Η ταινία του «Ασ περιμένουν οι γυναίκες», με πρωταγωνιστές τους Αργύρη Μπακιρτζή, 

Γιάννη Ζουγανέλη, Σάκη Μπουλά, θα προβληθεί με παράλληλη ζωντανή μουσική εκτέλεση, 

αναδεικνύοντας και μια άλλη δυναμική των εικόνων της, αλλά και συστήνοντας στο κοινό 

μια πρωτότυπη θέαση! 

Το σύνολο της εκπληκτικής μουσικής ανθολογίας που ακούγεται στην ταινία θα παιχτεί 

ζωντανά από την πολυμελή ορχήστρα «Babis Batmanidis Co(m)pany». 

Ώρα έναρξης: 21:00 
Εισιτήρια: 7€ (μαθητικό, φοιτητικό, κάρτα ανεργίας), 10€ (προπώληση), 12€ (ταμείο) 
 
 
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 
«ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΟΧΕΣ» 
Ο Μίμης Πλέσσας και ο Μαυρίκιος Μαυρικίου με τη συνοδεία της «Ορχήστρας των 

Αισθήσεων» θα πάρουν το κοινό του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών και θα το τριγυρίσουν, 

μ’ ένα μοναδικό μουσικό τρόπο, στις γειτονιές της Ελλάδας. 

Μια συναυλία εξαιρετικών αισθήσεων και απόλαυσης με οδηγό κομμάτια όπως «Θα πιω 

απόψε το φεγγάρι», «Καμαρούλα μια σταλιά», «Όλα δικά σου μάτια μου», «Το άγαλμα», 

«Ποια νύχτα σ' έκλεψε», «Τι σου' κανα και πίνεις», «Σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες», 

«Μέθυσε απόψε το κορίτσι μου», «Αν είναι η αγάπη αμαρτία», «Οι χάντρες», «Δώδεκα 

μαντολίνα», «Τόσα καλοκαίρια», «Ξημερώνει Κυριακή», «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου» και 

τόσα άλλα πολυαγαπημένα τραγούδια… 

Ώρα έναρξης: 21:00 
Εισιτήρια: 7€ (περιορισμένα), 10€ (προπώληση), 12€ (ταμείο) 
 
 
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΩΚΑΣ 
Μια αναδρομή, με μοναδικό τρόπο σε τραγούδια, απ’ το 1989 έως το 2015 θα έχουν την 

ευκαιρία να ακούσουν όσοι βρεθούν στη συναυλία του Φίλιππου Πλιάτσικα και του Γιάννη 
Μηλιώκα στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μουσικές και λόγια πού χάραξαν και άγγιξαν 

με τον τρόπο τους εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων… 

Η ευαισθησία και η φαντασία του Φίλιππου, συναντά το χιούμορ και τον μουσικό 

σαρκασμό του Γιάννη, σε ένα μουσικό συνδυασμό που «πατάει» γερά πάνω σε γνωστά και 

αγαπημένα κομμάτια που όλοι έχουμε τραγουδήσει… 

Ώρα έναρξης: 21:00 
Εισιτήρια: 10€ (προπώληση), 12€ (ταμείο) 
 
 
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 
«ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ» 
Και μόνο στο άκουσμα του ονόματος της Αλέκας Κανελλίδου, το μυαλό του καθένα 

πηγαίνει σε μια υπέροχη φωνή, ευρείας γκάμας και ανυπέρβλητης έκτασης που έχει 

χαράξει το σώμα της ελληνικής μουσικής! 

Αυτό το μοναδικό ηχόχρωμα η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία έχει σφραγίσει με 

την ποιότητα της ερμηνείας της μιαν ολόκληρη εποχή, θα το μεταφέρει για πρώτη φορά 

εκτός Αθηνών σε επιλεγμένους χώρους.  

Μεγάλα τραγούδια κι επιτυχίες που έγραψαν συνθέτες, όπως ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ο 

Μάριος Τόκας, ο Σπύρος Βλασσόπουλος, ο Γιώργος Μανίκας, η Νινή Ζαχά, ο Αλέξης 



Παπαδημητρίου αλλά και άλλοι, όπως ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας πιο πρόσφατα, θα 

«ακουμπήσουν» τις μουσικές καρδιές μας… 

Στη συναυλία θα ακουστούν και τραγούδια από συνθέτες όπως, ο Μάνος Χατζιδάκις και ο 

Μίκης Θεοδωράκης, ενώ στο πρόγραμμα εντάσσονται και κλασικές δημιουργίες ή 

τραγούδια ξενόγλωσσα που η ερμηνεία της Αλέκας Κανελλίδου τους έχει δώσει άλλη 

υπόσταση, όπως το «Killing Me Softly». 

Ώρα έναρξης: 21:00 
Εισιτήρια: 15€ (γενική είσοδος), 20€ (VIP) 
 
 
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 
ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Η ολοένα και πιο αναβαθμισμένη ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει αποδείξει πως 

αξίζει της προσοχής μας. Το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών συνεργάζεται φέτος μ’ αυτήν την 

ορχήστρα για μια συναυλία με μοναδικό πρόγραμμα και πολλές εκπλήξεις. 

Βέβαια, η μεγαλύτερη έκπληξη σ’ αυτήν την εκδήλωση είναι ο τόπος στον οποίο θα 

πραγματοποιηθεί, αφού το Ανοιχτό Θέατρο στους Νερόμυλους Πολίχνης είναι ένα όμορφο 

«μυστικό» της πολιτιστικής ζωής της πόλης, που ήρθε η ώρα να γίνει γνωστό… 

Ώρα έναρξης: 21:00 
Είσοδος ελεύθερη 
 
 
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 

ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ! 
Το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2015 θα παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον 

Βασίλη Τσιτσάνη για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Το Σύνολο Ρεμπέτικης Μουσικής 
Κατεύθυνσης Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα παρουσιάσει μια συναυλία με 

προπολεμικά τραγούδια του συνθέτη (πριν το 1940) επιμένοντας στο ύφος των πρώτων 

ηχογραφήσεων των τραγουδιών. Η συναυλία θα ηχογραφηθεί και θα κυκλοφορήσει σε CD 

ως η πρώτη δισκογραφική παραγωγή του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών.  

Επιπρόσθετα, η βραδιά θα έχει και το «The Eastern Piano Project» του Νίκου Ορδουλίδη, 

μαζί με την τραγουδίστρια Μαρία Ψειροπούλου, οι οποίοι θα αποκαλύψουν κρυμμένες 

πτυχές και δυνατότητες της μουσικής του Τσιτσάνη μέσα από πιανιστικές διασκευές 

υψηλής μουσικής απόλαυσης! 

Ώρα έναρξης: 21:00 
Εισιτήρια: 5€ 
 

 

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 
THE SOUND OF CITY FESTIVAL 
Η σύγχρονη μουσική έκφραση θα έχει συμμετοχή στο φετινό Φεστιβάλ της Μονής 

Λαζαριστών! Το The Sound of the City Festival Vol.1 έρχεται την Παρασκευή 11 

Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών για να φέρει τη φωνή μιας ολόκληρης γενιάς για λίγες 

ώρες στο προσκήνιο!  

Οι Ψυχοδράμα07 και οι Στίχοιμα είναι δύο underground hip hop συγκροτήματα που οι 

στίχοι τους χαρακτήρισαν μια ολόκληρη γενιά. Τον Οκτώβρη του 2014 τα δύο 

συγκροτήματα σε ένα κατάμεστο Gagarin απέδειξαν πως έχουν χτίσει ένα πυρήνα κόσμου 

σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα, χωρίς κανενός είδους προώθηση από τα συμβατικά 

ΜΜΕ. Ένα χρόνο σχεδόν μετά, είναι η σειρά της Θεσσαλονίκης να ζήσει αυτό το ιστορικό 

για τα δεδομένα του live!  



Τη συναυλία θα «προλογίσουν» ο UnknownArtist και ο Erga Omnes, δυο νέοι hip hop 

καλλιτέχνες με διαφορετικές επιρροές αλλά με την ίδια σπίθα. Τέσσερις καλλιτέχνες, 

τέσσερα στιγμιότυπα διαφορετικά μα όλα σήμα κατατεθέν της ίδιας γενιάς… 

Ώρα έναρξης: 20:00 
Οι πόρτες ανοίγουν στις 19.00 

Εισιτήρια: 7€ (μαθητικό, φοιτητικό, κάρτα ανεργίας), 10€ (γενική είσοδος) 
 

 

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 
«ΣΑΝ ΟΝΕΙΡΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ» 
Στη μουσική αυτή παράσταση η ιταλική όπερα συναντά την ελληνική οπερέτα! Η σοπράνο 

Φωτεινή Αθανασάκη ενώνει τις δυνάμεις της με το βαρύτονο Νικόλαο Καραγκιαούρη και 

το αποτέλεσμα είναι μια όμορφη, σχεδόν ονειρική και μαγική, μουσική βραδιά. 

Στο πιάνο θα συνοδεύσει ο Πάνος Λουμάκης. 

Ώρα έναρξης: 21:00 
Εισιτήρια: 3€ (φοιτητικό, ανέργων), 5€ (γενική είσοδος) 
 

 

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 
CARPE DIEM – ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΟΥΤΟΠΙΑ 
Η γερμανική δισκογραφική εταιρία Carpe Diem ολοκλήρωσε προσφάτως δύο νέες 

παραγωγές και τις παρουσιάζει στο κοινό του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Για την 

πραγματοποίηση αυτών των παραγωγών συνεργάστηκαν 9 διεθνώς αναγνωρισμένοι 

μουσικοί και το αποτέλεσμα θα το απολαύσουμε σε δυο συναυλίες – παρουσιάσεις που θα 

δοθούν την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 21:00. 

Η βραδιά θα ανοίξει με την δισκοπαρουσίαση του «Mneme», με το σύνολο παλαιάς 

μουσικής της Μεσογείου Εx Silentio, το οποίο φιλοξενεί την τραγουδίστρια Θεοδώρα 

Μπάκα. Η «Μνήμη» περιλαμβάνει κοσμική μουσική του Μεσαίωνα από τη νότια Ευρώπη, 

καθώς και παραδοσιακή μουσική της Ανατολικής Μεσογείου.  

Στη συνέχεια θα γίνει η παρουσίαση του μουσικού έργου «Udopia» του Θύμιου Ατζακά το 

οποίο και πρωτοπαρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την 

ολοκλήρωση του και την ψηφιακή του αποτύπωση σε επερχόμενο CD, και πάλι από την 

Carpe Diem.   

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα «Σωκράτης Καραντινός». 

Ώρα έναρξης: 21:00 
Εισιτήρια: 7€  
 

 
Τετάρτη 16 Σετπεμβρίου 
«ΑΓΙΟΣ Ο ΕΡΩΤΑΣ» 
Η Τάνια Τσανακλίδου, η Ρίτα Αντωνοπούλου κι η Κορίνα Λεγάκη συνομιλούν επί σκηνής 

με το πιάνο του Γιώργου Ανδρέου, το βιολί του Στέργιου Γαργάλα και το ακορντεόν του 

Παναγιώτη Τσεβά.  

Το κοινό του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών θ’ ακούσει τραγούδια αγαπημένα και λαμπερά 

από το προσωπικό ρεπερτόριο της πάντα ιδιαίτερης Τάνιας Τσανακλίδου, τραγούδια 

πασίγνωστα κι ωραία του Γιώργου Ανδρέου, τραγούδια εξαίσια από τη συνεργασία της 

Ρίτας Αντωνοπούλου με τους συνθέτες που τη σημάδεψαν, τραγούδια ελληνικά και ξένα 

θαυμαστά που η Κορίνα Λεγάκη τραγούδησε σε δίσκους και συναυλίες.  

Τραγούδια ακόμα που όλη η παρέα αγαπάει και ζηλεύει, λαϊκά και «έντεχνα», παλιά και 

νεώτερα: Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Ξαρχάκος, Μούτσης, Σπανός, Μικρούτσικος, 



Κραουνάκης, Σαββόπουλος, Λοΐζος, αλλά και Μάλαμας, Θανάσης Παπακωνσταντίνου και 

Ζούδιαρης. Και φυσικά Τσιτσάνης και Καλδάρας και Χιώτης και τόσοι άλλοι…  

Ώρα έναρξης: 21:00 
Εισιτήρια: 7€ (περιορισμένα), 10€ (προπώληση), 12€ (ταμείο) 
 

 

Πέμπτη 17, Παρασκευή 18 & Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 
ΘΕΑΤΡΟ ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
Ένα θεατρικό τριήμερο με νέες θεατρικές ομάδες για… καλό σκοπό. Παραστάσεις που εκτός 

από την καλλιτεχνική απόλαυση προσφέρουν και την ικανοποίηση της κοινωνικής 

προσφοράς και αλληλεγγύης, αφού τα έσοδα δίνονται για την ενίσχυση του κοινωνικού 

παντοπωλείου του Δήμου Παύλου Μελά. 

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου η θεατρική ομάδα «ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ» θα παρουσιάσει την 

παράσταση «Ο συμβολαιογράφος», βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Νίκου 

Βασιλειάδη, σε σκηνοθεσία Βίκυς Γρηγοριάδου. Ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο 

τραγικό και το κωμικό, σκιαγραφώντας ανθρώπους που συνεχίζουν τις εμμονές τους… 

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου η θεατρική ομάδα «H-ART ATTACK» παρουσιάζει το έργο 

«Τρεις τύποι για γέλια και για κλάματα» της Σωτηρίας Ζάνταλη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη 

Σακατζή. Το έργο είναι μια σύγχρονη επιθεώρηση, σε στυλ αριστοφανικής κωμωδίας, με 

πολλή μουσική και χορό. 

Τέλος, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η θεατρική ομάδα «ΤΑ ΓΕΡΑΚΙΑ» του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Γερακαρούς παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Ντάριο Φο «Δεν πληρώνω, 
δεν πληρώνω», σε μια παράσταση με αρκετά σύγχρονα στοιχεία. 

Ώρα έναρξης: 21:00 
Εισιτήρια: «Συμβολαιογράφος»: 7€, 8€, «Τρεις τύποι για γέλια και για κλάματα»: 7€, 10€, 
«Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω»: 7€ 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
 

Παρασκευή 2, Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Οκτωβρίου 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΚΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» σε συνεργασία με το Φεστιβάλ 

Μονής Λαζαριστών διοργανώνει το 7ο ΑΝΑΚΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ. Πρόκειται ουσιαστικά για μία 

άλλη δυτική πράξη τέχνης, ένα νέο κύκλο αναζήτησης και κατάθεσης προτάσεων, ιδεών, 

σκέψεων, συνεργιών, επικοινωνίας και αλληλοεπίδρασης…  

Είσοδος ελεύθερη 
 

 

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 
INTERNATIONAL MIME FESTIVAL 
ONLY YOU από το Teatr Formy (Πολωνία) 

Η παράσταση ξεκινάει στις αρχές του ’30 στην Πολωνία. Η υπόθεση διατρέχει μια περίοδο 

περίπου 60 χρόνων. Κάποια από τα γεγονότα της ιστορίας είναι ένα ομιχλώδες όνειρο, η 

ίδια η ιστορία είναι ένα ομιχλώδες όνειρο που επέστρεψε από την παιδική ηλικία… Είναι η 

καταγραφή μιας σκληρής, κάποτε παράλογης, μα πιθανής αγάπης... 

Με την υποστήριξη της ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2 – Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
Ώρα έναρξης: 21:00  
Εισιτήρια: 18€, 15€, 12€ (μαθητικό, φοιτητικό, κάρτα ανεργίας) 
 

 



Σάββατο 10 Οκτωβρίου 
INTERNATIONAL MIME FESTIVAL 
IKIRU. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ PINA BAUSCH, από τον Endo Tadashi (Ιαπωνία) 

To IKIRU, που στα πορτογαλικά σημαίνει «ζωή», είναι ένα αφιέρωμα στη μεγάλη Γερμανίδα 

χορεύτρια και χορογράφο Pina Bausch, την οποία ο Endo Tadashi γνώρισε μέσω του 

Γερμανού κοντραμπασίστα Peter Kowald και του σημαντικότερου χορευτή Butoh, τον 

Ιάπωνα Kazuo Ohno. Όλοι τους είχαν την ίδια επιθυμία: να φέρουν με την τέχνη τους την 

αγάπη και την ανθρωπιά σ τον κόσμο! 

Την ατμοσφαιρική αυτή παράσταση συνοδεύουν μουσικά κομμάτια με τη Μαρία Κάλλας, 

τον Νορβηγό τρομπετίστα Arve Henriksen, τους Bach και Purcell, τον φημισμένο Αργεντινό 

τραγουδιστή του tango Alberto Castillo, τον Heitor Villa-Lobos και τον Ιάπωνα 

μουσικοσυνθέτη Ryūichi Sakamoto. 

Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2 – Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
Ώρα έναρξης: 21:00  
Εισιτήρια: 23€, 18€, 15€ (μαθητικό, φοιτητικό, κάρτα ανεργίας) 
 

 

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 
INTERNATIONAL MIME FESTIVAL 
DÉJÀ-VU? από τους Bodecker & Neander Company (Γερμανία / Γαλλία) 

Εδώ και μια δεκαετία οι Bodecker & Neander γεμίζουν μεγάλες θεατρικές αίθουσες, 

παρουσιάζοντας τη δουλειά τους σε περισσότερες από 30 χώρες, σε Ευρώπη, Ασία και 

Αμερική, γοητεύοντας κοινό και κριτικούς. Δυο κωμικοτραγικές φιγούρες, χωρίς λόγια, 

σχεδόν χωρίς σκηνικά, προσαρμόζουν την παράσταση ανάλογα με το κοινό και παίζουν με 

τις αισθήσεις. Η χαρά, η έκπληξη, η συγκίνηση, αλλά και η μαγεία που φτάνει στα όρια του 

θεάτρου, θα κάνει κάθε θεατή, μικρό ή μεγάλο, να μπει για λίγο σε μια άλλη διάσταση! 

Με την υποστήριξη της EUNIC Θεσσαλονίκης 

Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2 – Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
Ώρα έναρξης: 21:00  
Εισιτήρια: 18€, 15€, 12€ (μαθητικό, φοιτητικό, κάρτα ανεργίας) 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
 

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 
INTERNATIONAL MIME FESTIVAL 
FIREFLY από το eVolution Dance Theater (Ιταλία)  
Ένας συναρπαστικός συνδυασμός χορού και ψευδαίσθησης. Μια εκπληκτική παράσταση 

που συνδυάζει χορό, ακροβατικά, θέατρο, video art και την τεχνολογία σε μια οπτική 

πανδαισία που υπόσχεται τον ενθουσιασμό, τη μαγεία και την ψευδαίσθηση. 

Πυροτεχνήματα, πεφταστέρια, κύματα ωκεανού, λαμπρές αστραπές…  

Μια πληθώρα από λαμπερά υποθαλάσσια πλάσματα που δεν υπακούουν στους νόμους της 

φυσικής λάμπουν μέσα στον χώρο, μπλέκονται και απομακρύνονται μεταξύ τους. Η 

παράσταση συνδυάζει με αριστοτεχνικό τρόπο το φανταστικό και το μαγικό, σε ένα 

πρωτότυπο, γοητευτικό και αλησμόνητο θέαμα που ενθουσιάζει συνεχώς το κοινό, 

μαγνητίζοντας μικρούς και μεγάλους. 

Με την υποστήριξη του ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

Με την υποστήριξη της EUNIC Θεσσαλονίκης 

Αίθουσα Φίλων Μουσικής Μ1 – Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
Ώρα έναρξης: 21:00 
Εισιτήρια: 35€ (25€*), 25€ (18€*), 18€ (12€*) 
* μαθητικό, φοιτητικό, κάρτα ανεργίας 
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