ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

10/07 Τετάρτη ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21:00
ΤΟ ΒΑΛΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙA (ΘΕΑΤΡΟ)

Σ ΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜ Α ΕΚ ΔΗΛ Ω ΣΕΩΝ

11/07 Πέμπτη ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21:15
ΤΟ ΤΑΒΛΙ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΘΕΑΤΡΟ)
13/07 Σάββατο ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ 21:00
ΡΕΣΙΤΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ (ΜΟΥΣΙΚΗ)
17/07 Τετάρτη ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20:30
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ (ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ)
22/07 Δευτέρα ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21:15
ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ (ΘΕΑΤΡΟ)
24/07 Τετάρτη ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21:30
ΡΕΝΑ (ΘΕΑΤΡΟ)
26/07 Παρασκευή ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21:00
SHANKARA MAGIC (ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ)

Με το βλέμμα στραμμένο στον πολιτισμό, με αισιοδοξία και θετική διάθεση
υποδεχόμαστε και φέτος το καλοκαίρι στον Δήμο Τρίπολης!
Βραδιές γεμάτες μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες και μουσικά σύνολα!
Βραδιές με θεατρικές και μουσικές παραστάσεις στο Άλσος Αγίου Γεωργίου!
Παραδοσιακά γλέντια στα χωριά του Δήμου Τρίπολης!
Αξιόλογες παραγωγές στους Αρχαιολογικούς χώρους της Μαντινείας και του
Ορχομενού γιατί το καλοκαίρι κάτω από τα αστέρια είναι μαγευτικό!
Εκδηλώσεις που έχουν τη δική τους ταυτότητα!
Καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους!
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δημήτρης Παυλής

29/07 Δευτέρα ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20:00
ΚΟΥΚΛΕΣ (ΘΕΑΤΡΟ)
02/08 Παρασκευή ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21:00
Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ (ΘΕΑΤΡΟ)
04/08 Κυριακή ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21:00
ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ (ΘΕΑΤΡΟ)
05-06-07/08 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ 21:30
2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ (ΜΟΥΣΙΚΗ)
08/08 Πέμπτη ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20:30
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΑΣ (ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ)
12/08 Δευτέρα ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20:00
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΥΣΙΚΗ-ΠΟΙΗΣΗ)
15/08 Πέμπτη ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 21:15
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟ ΦΕΓΓΑΡΙ (ΜΟΥΣΙΚΗ)
17/08 Σάββατο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 21:00
ΛΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ _ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 (ΜΟΥΣΙΚΗ)
23/08 Παρασκευή ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21:00
#ΑΓΑΠΗ_ΡΕ... (ΘΕΑΤΡΟ )

ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΘΕ ΑΤΡΟ

ΘΕ ΑΤΡΟ
ΤΟ ΒΑΛΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙA

10/07

Τετάρτη
ΘΕΑΤΡΟ
ΑΛΣΟΥΣ
ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21:00

Γενική είσοδος:
10 €

Η Κάρμεν Ρουγγέρη και οι συνεργάτες της, έχουν σκοπό αυτή
τη φορά να γνωρίσουν στα παιδιά τον ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΛΣ τον
ΓΙΟΧΑΝ ΣΤΡΑΟΥΣ και την υπέροχη μουσική του.
Θα μας ρωτήσετε: Πώς θα γίνει αυτό, αφού ο συνθέτης αυτός
δε συνέθεσε ποτέ μουσική για όπερα ή οπερέτα με θέμα κάποιο
παραμύθι;
«Πολύ εύκολα!», απαντάει η Κάρμεν Ρουγγέρη: «Η μουσική
του είναι μαγική και τόσο παραμυθένια, που πιστεύουμε ότι θα
μπορούσε να «ντύσει» όχι ένα, όχι δύο, αλλά πολλά παραμύθια.
Αυτό κάναμε λοιπόν και δημιουργήσαμε την καινούργια μας
παράσταση, που αποτελείται από 6 παραμύθια και από μελωδίες
και τραγούδια του Γιόχαν Στράους.
Όμως η επιλογή των παραμυθιών δεν έγινε τυχαία.
Η σκέψη μας ήταν να διαλέξουμε ή να φτιάξουμε ιστορίες, κάθε
μία από τις οποίες, θα μας βοηθούσαν να αναδείξουμε τις ΑΞΙΕΣ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ, όπως: ΑΓΑΠΗ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ – ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ -ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΚΑΛΟΣΥΝΗ».
ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ (με αλφαβητική
σειρά):
Άντα Αθανασοπούλου, Αθηνά Δημητρακοπούλου, Ιουστίνα
Μάτσιασεκ, Λάμπρος Παπαγεωργίου, Αντώνης Παπαδάκης,
Νικόλας Παπακωνσταντίνου, Ορφέας Τσαρέκας

ΤΟ ΤΑΒΛΙ

με τους Ιεροκλή Μιχαηλίδη και Γεράσιμο Σκιαδαρέση
σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη

Το Δη.Πε.Θέατρο Κοζάνης παρουσιάζει
σε καλοκαιρινή περιοδεία την κωμωδία του
Δημήτρη Κεχαΐδη.
Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης και ο Γεράσιμος
Σκιαδαρέσης σε μια παρτίδα δεξιοτεχνίας σε
σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη παρουσιάζουν
ΤΟ ΤΑΒΛΙ του Δημήτρη Κεχαΐδη. Μια κωμωδία χαρακτήρων, που
αποδίδεται γλαφυρά η νεοελληνική πραγματικότητα και το ενδόμυχο όνειρο του νεοέλληνα «να πιάσει την καλή».
Το «Τάβλι», είναι έργο προφητικό και γι’ αυτό πάντα επίκαιρο,
πρωτοανέβηκε στο Θέατρο Τέχνης τον Φεβρουάριο του 1972,
μεσούσης της δικτατορίας, σε σκηνοθεσία του Κάρολου Κουν, με
πρωταγωνιστές τον Νικήτα Τσακίρογλου ως Φώντα και τον Γιάννη
Μόρτζο ως Κόλια. Από τότε, ανεβαίνει συχνά στις θεατρικές σκηνές, γεγονός που καταδεικνύει την οξυδερκή ματιά του συγγραφέα
στη νεοελληνική νοοτροπία.

11/07

Πέμπτη

ΘΕΑΤΡΟ
ΑΛΣΟΥΣ
ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21:15

Τιμές εισιτηρίων:
12 € και 10 € (φοιτητικό
- άνεργοι - ΑΜΕΑ)
Προπώληση εισιτηρίων:
VIVA.GR

Με τους : Ιεροκλή Μιχαηλίδη και Γεράσιμο Σκιαδαρέση.

4

5

WOMENSING CHORUS
Η αμερικανική γυναικεία χορωδία Womensing, ιδρύθηκε το 1965 και διακρίθηκε
άμεσα σε ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει όλα τα είδη της μουσικής για γυναικεία
χορωδία, από τα παραδοσιακά μέχρι τα σύγχρονα και από τα μεγάλα κλασικά έργα
μέχρι την ποπ. Στις συναυλίες τους έχουν συμπράξει με πλήθος διάσημων ορχηστρών και σολίστ, έχουν παρουσιάσει έργα γραμμένα ειδικά γι’ αυτές και εμφανιστεί
σε μεγάλες αίθουσες σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική και την Ασία.
Καλλιτεχνικός τους διευθυντής είναι ο Ofer dal Lal και υπέυθυνος για την προετοιμασία ο πιανίστας Paul Caccamo.

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΌΖΗΣ ΣΤΗ ΖΟΎΓΚΛΑ

13/07

21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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17/07

Τετάρτη

Σάββατο
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΡΕΩΣ

ΘΕ ΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

ΜΟΥ ΣΙΚΗ

ΡΕΣΙΤΆΛ ΤΗΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΈΝΗΣ ΧΟΡΩΔΊΑΣ
WOMENSING ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΊΑΣ ΟΡΦΈΑ ΤΡΊΠΟΛΗΣ

ΧΟΡΩΔΙΑ «ΟΡΦΕΑΣ» ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Η χορωδία «ΟΡΦΕΑΣ» Τρίπολης ιδρύθηκε το 1979 και διατηρεί μικτό,
εκκλησιαστικό και παιδικό τμήμα. Το μικτό τμήμα διευθύνει η Μαέστρος
κα Χριστίνα Αθανασοπούλου και το παιδικό τμήμα η κα. Γιέλενα Γιοβάνοβιτς.
Στην καλλιτεχνική του πορεία, ο «ΟΡΦΕΑΣ» έχει να επιδείξει πλούσια
και συνεχή καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετέχοντας σε περισσότερες
από 700 μουσικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους συνθέτες, μουσουργούς και
μαέστρους, μεταξύ των οποίων οι κκ Γιάννης Μαρκόπουλος, Δημήτρης
Παπαποστόλου, Ματθαίος Λεγάκης, Γιώργος Αραβίδης, Νίκος Τάτσης,
Αντρέας Πυλαρινός, Θεόδωρος Λεμπέσης, Παναγής Μπαρμπάτης, Ιωάννης Μεταλλινός, και με καλλιτέχνες από την Εθνική Λυρική Σκηνή, αλλά και
με ορχήστρες όπως η «Παλίντονος Αρμονία», η NuovArte και η Sinfonietta
Αθηνών.

Ο Καραγκιόζης με το καΐκι του σαλπάρει προς αναζήτηση μιας
καλύτερης τύχης. Μαζί με τον Μπαρμπαγιώργο και το Σιόρ Διονύσιο
ταξιδεύουν προς άγνωστα μέρη μέχρι που μια καταιγίδα θα τους ρίξει
στη ζούγκλα. Από το πανί θα παρελάσουν όλα τα άγρια ζώα και ο λαϊκός μας ήρωας θα σας διασκεδάσει με τις ξεκαρδιστικές περιπέτειές
του.

ΘΕΑΤΡΟ
ΑΛΣΟΥΣ
ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

20:30

Τιμή εισιτηρίου:
5€
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ΘΕ ΑΤΡΟ

ΘΕ ΑΤΡΟ
ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ

22/07

Δευτέρα
ΘΕΑΤΡΟ
ΑΛΣΟΥΣ
ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21:15

Τιμές εισιτηρίων:
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 12€
Προπώληση: 10 € στα
σημεία προπώλησης
του Φεστιβάλ
και ηλεκτρονικά στο
viva.gr
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Η «ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ» είναι ένα καινούργιο έργο γραμμένο με την αυθεντική φωνή της ηρωίδας και μιλά για την απίστευτη
δύναμή της να ενθουσιάζεται και παράλληλα να υποφέρει. Ν’
αγαπά και παράλληλα να απορρίπτει. Να ψηλώνει την αλήθεια
της μέχρι ν’ ακουστεί. Και να ταπεινώνει το ψέμα μέχρι να το
αφανίσει. Να είναι επαναστατημένη ακόμη και μέσα στην επίθεση
της αρρώστιας της. Να υπερβαίνει με τόλμη ό,τι η εποχή της αδυνατούσε να δεχτεί και να κατανοήσει, παράλληλα με τον μεγάλο
της έρωτα με τον ποιητή Κώστα Καρυωτάκη.
Είναι μια παράσταση αφιέρωμα στη μεγάλη Ελληνίδα ποιήτρια, την κατ’ εξοχήν εκπρόσωπο της γενιάς της…
Στο ρόλο της Μαρίας Πολυδούρη η Φωτεινή Φιλοσόφου.
Κώστας Καρυωτάκης ο Νίκος Γιάννακας.
Αφηγητής ο Γιάννης Νικολαΐδης.

ΡΕΝΑ

ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΟΡΤΩ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΡΩ ΜΑΝΕ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΝΙΚΑΙΤΗ ΚΟΝΤΟΥΡΗ
Ένας ύμνος στην αγάπη, στη ζωή και στον έρωτα χωρίς φραγμούς

24/07

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
«Μια ομάδα ρεπόρτερ-συγγραφέων γνωρίζουν τη Ρένα τη
Σμυρνιά στο Athens Pride Parade. Η Ρένα τους καλεί σπίτι της και με
τον δικό της μοναδικό τρόπο, ξετυλίγει το νήμα της περιπετειώδους
ζωής της. Μέσα από τη σπαρταριστή αφήγησή της, ζωντανεύουν
επί σκηνής οι μεγάλοι έρωτες της ταραγμένης της ζωής. Η Ρένα, στο
κλαρί από τα γεννοφάσκια της, μας ξεναγεί στα μονοπάτια της ζωής
της και της ιστορίας της Ελλάδας από τις αρχές του 20ου αιώνα
μέχρι σήμερα. Ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο εικόνες, μουσικές και
τραγούδια ολόκληρου του 20ου αιώνα.»
Στέλιος Χατζηαδαμίδης (θεατρική διασκευή)
Στον ρόλο της Ρένας η Υρώ Μανέ.
Συμπρωταγωνιστούν: Άγης Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος Φάμης,
Μιχάλης Αβρατόγλου.
Μαζί τους στη σκηνή οι μουσικοί Παναγιώτης Τσεβάς και Κώστας
Νικολόπουλος.

Τετάρτη
ΘΕΑΤΡΟ
ΑΛΣΟΥΣ
ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21:30

Τιμές εισιτηρίων:
Γενική είσοδος: 18€,
Φοιτητικό, άνω
των 65: 15€,
Ανέργων, ΑΜΕΑ,
πολυτέκνων: 13€
Προπώληση:
Viva.gr, artinfo.gr,
210 9213310
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ΘΕ ΑΤΡΟ

Μ ΑΓΙΚ Α
ΚΟΥΚΛΕΣ

SANKARA MAGIC
“MAGIC INSIDE”

26/07

Παρασκευή
ΘΕΑΤΡΟ
ΑΛΣΟΥΣ
ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21:00

Τιμές εισιτηρίων:
ΠΑΙΔΙΚΟ 8€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 10€
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Ένα μοναδικό show «ψευδαισθήσεων» επί σκηνής
για μικρους και μεγάλους.
Ο κορυφαίος illusionist Σανκάρα και η ομάδα του σε προσκαλούν σε ένα show ψευδαισθήσεων, στο «Magic inside».
Ο Σανκάρα, ο άνθρωπος που δεν φοβάται να «παίξει» με τη
φωτιά, που καταλήγει αλώβητος από σπαθιά, μαχαίρια και από
πτώσεις, ρισκάρει έχοντας το πλεονέκτημα του «θάρρους» και της
πίστης πως σε έναν μαγικό κόσμο όλα μπορούν να συμβούν, ενώ
δε φοβάται την απόδραση ή τη δραπέτευση από τον χωροχρόνο,
μεταφέρεται αστραπιαία, εμφανίζεται κι εξαφανίζεται δίχως να
σαλέψει στο ελάχιστο η κόρη του ματιού σου, δίχως να σκεφτείς,
να υποψιαστείς την επόμενη κίνησή του, διότι είναι εκείνος που έχει
μαντέψει ήδη τις σκέψεις σου, έχει ήδη διεισδύσει στα έγκατα του
νου σου.
Αν πιστεύεις στη μαγεία, ο Σανκάρα και η ομάδα του σε περιμένουν για ένα ευφάνταστο show ψευδαισθήσεων. Αν δεν πιστεύεις
στη μαγεία, καιρός να διαψευστείς!

Η καλλιτεχνική ομάδα “Αλητέχνες” από το Γύθειο Λακωνίας
παρουσιάζει το παιδικό θεατρικό έργο για μεγάλους “Κούκλες” σε
κείμενο-σκηνοθεσία Νεκτάριου Μπουτεράκου.
Θα παρακολουθήσετε μια παράσταση για μεγάλους, η οποία εστιάζει σε σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σημερινά παιδιά
με τους παρακάτω ηθοποιούς:
Νέλλη Βλαχάκου, Τώνια Καράμπελα , Ιφιγένεια Κατσίπου, Πάνος
Πλαγιαννάκος , Κυριακή Περδικάρη, Πίτσα Σουγλάκου.
Συγγραφή έργου – Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Μπουτεράκος.
Η ιδέα για το συγκεκριμένο παιδικό έργο προέκυψε από τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σημερινά παιδιά, καθώς και την
ψυχολογία τους. Στην ουσία είναι ένα σκληρό έργο, αλλά ο τρόπος
απόδοσής του θα είναι αρκετά εύπεπτος και με απόλυτο σεβασμό
απέναντι στα ίδια τα παιδιά αλλά και στους γονείς τους. Αυτό που θέλουμε να περάσει στο κοινό είναι πως δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω
από τα προβλήματά μας, αντίθετα πρέπει να βρίσκουμε το θάρρος
να τα αντιμετωπίζουμε. Κι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης είναι η
αποδοχή τους.
Το σκηνικό θα είναι λιτό, μόνο με πέντε μεγάλα κουτιά παραταγμένα στη σειρά με περιτύλιγμα δώρου, όπου θα βρίσκονται μέσα οι πέντε
κούκλες.
Η σκηνοθεσία θα είναι γρήγορη και σχεδιασμένη έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτό το νόημα του έργου από τα παιδιά μέσω των εικόνων
περισσότερο και κατ’ επέκταση του λόγου. Το έργο από μόνο του είναι
διαδραστικό, η συμμετοχή του κοινού απαραίτητη για την εξέλιξη του
έργου, αλλά και για να μπορέσει να ταυτιστεί με τους ήρωες.

29/07

Δευτέρα
ΘΕΑΤΡΟ
ΑΛΣΟΥΣ
ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

20:00

Τιμές εισιτηρίων:
Γενική είσοδος: 5€
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ΘΕ ΑΤΡΟ

ΘΕ ΑΤΡΟ
ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ

Νίκος Τσιφόρος – Πολύβιος Βασιλειάδης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

02/08

Παρασκευή
ΘΕΑΤΡΟ
ΑΛΣΟΥΣ
ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21:00

Τιμές εισιτηρίων:
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 10€
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 8 €
ΑΝΕΡΓΩΝ , ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ , ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ,
ΓΚΡΟΥΠ 7€
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Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ

ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΓΙΟΥΛΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Το θρυλικό παραμύθι του Σαρλ Περώ μεταφέρεται στη θεατρική σκηνή σε διασκευή και σκηνοθεσία της δημοφιλούς δημιουργού παιδικών θεαμάτων Γιούλης Ηλιοπούλου και ντύνεται με
τις μαγευτικές μελωδίες των σπουδαίων κλασικών δημιουργών
ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΙ, ΜΠΑΧ, ΣΤΡΑΟΥΣ, WEBER.
Μια ομάδα εξαιρετικά ταλαντούχων ηθοποιών, τραγουδιστών και χορευτών με κουστούμια εποχής, παραμυθένια σκηνικά, 3D ΑNIMATION και πολλά εφέ, συνθέτουν μια φαντασμαγορική παράσταση για μικρούς και μεγάλους, που θα περιοδεύσει
στις μεγάλες πόλεις όλης της Ελλάδος στα θερινά φεστιβάλ
κατά τη διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου στην περιφέρεια και τον
Σεπτέμβρη στην Αττική.

Οι πρώτοι μεταπολεμικοί συγγραφείς της ελληνικής κωμωδίας ήταν
όλοι «παιδιά του πολέμου». Αγαπούσαν με πάθος τη ζωή. Το θέατρο
ήρθε και ακούμπησε αργότερα σαν μεγάλη παρηγοριά.
Το έργο τους μας ακολουθεί μέχρι σήμερα σε πείσμα της εποχής μας
που ντρέπεται για το παρελθόν της γιατί πολύ απλά, δεν το γνωρίζει!!
Η ελληνική φαρσοκωμωδία δοξάστηκε και θα μας αποκαλύπτει
πάντα ένα κομμάτι του εαυτού μας που παραφυλάει κρυφογελώντας για
να τρομάξει την περιβόητη στις μέρες μας «σοβαρότητά» μας.
Οι Γαμπροί της Ευτυχίας είναι λοιπόν ένα στοίχημα κοινού ρυθμού
ηθοποιών και θεατών. Το μεγάλο και πηγαίο γέλιο είναι ο στόχος. Η
προϋπόθεση είναι η χαρά των ανθρώπων της σκηνής.
Οι συντελεστές:
Κείμενο: Νίκος Τσιφόρος – Πολύβιος Βασιλειάδης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος
Μουσική & Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς
Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη
Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου
Χορογραφίες: Σοφία Καλπενίδου
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας
Βοηθός σκηνοθέτη: Ντένια Στασινοπούλου
Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού
Οργάνωση Παραγωγής Ντόρα Βαλσαμάκη
Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη
Τους ρόλους ερμηνεύουν:
Γιάννης Μπέζος, Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γιάννης Στόλλας, Γιάννα
Παπαγεωργίου, Ντένια Στασινοπούλου, Παναγιώτης Κατσώλης,
Κωνσταντίνα Νταντάμη, Θανάσης Ισιδώρου.

04/08

Κυριακή
ΘΕΑΤΡΟ
ΑΛΣΟΥΣ
ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21:00

Τιμές εισιτηρίων:
20€ κανονικό και
15€ μειωμένο
(φοιτητικό, άνεργοι, πολύτεκνοι,
ΑμεΕΑ και παιδικό
από 6 έως 12 ετών)
Προπώληση
εισιτηρίων: viva.gr
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05-07/08
2o ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΝΕΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΡΕΩΣ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

21:30
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

"4Cells"

05 /08

2

ο

Οι 4cells είναι μια νεοσύστατη μπάντα με παιδιά από γυμνασιακές
και λυκειακές τάξεις της Τρίπολης. Ρεπερτοριακά κινούνται στον χώρο
της ελληνικής Ροκ και ποπ σκηνής και αποφάσισαν να ενώσουν και τα 4
"κύτταρά" τους για να δημιουργήσουν έναν νέο μουσικό οργανισμό με
γερό ανοσοποιητικό σύστημα!
Μέλη: Δέσποινα Παναγούλιας: τραγούδι
Κώστας Χρονόπουλος: ηλεκτρική κιθάρα
Πάνος Σύριος: ηλ. μπάσο
Βασίλης Μπουγιούκος: τυμπανα
Γιάννης Κουτσούγερας: πιάνο-πλήκτρα

"5Wiseman"

Οι ‘‘5 wiseman’’ είναι μια μπάντα που ασχολείται με την ελληνόφωνη
και ξένη ροκ μουσική. Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει κυρίως δικές
τους συνθέσεις!
Μέλη: Θοδωρής Καπαρέλος: ηλεκτρική κιθάρα
Χρήστος Νικολόπουλος: ηλεκτρική κιθάρα
Θεμιστοκλής Ιωνάς: ηλεκτρική κιθάρα-τραγούδι
Παναγιώτης Σύριος: ηλ. μπάσο-τραγούδι
Μαρκόπουλος Παναγιώτης: τύμπανα

“Salto Mortale“

Συμπληρώνοντας 6 χρόνια ζωής και έχοντας ήδη 2ep’s και πάνω από
120 live εμφανίσεις στο εργατικό τους, οι Salto Mortale κυκλοφορούν το
πρώτο τους Full Album με τίτλο "Ατελές το Ον" που συνδυάζει στοιχεία
απ’ τον ευρύτερο ήχο hard ‘n’ heavy χρησιμοποιώντας ελληνικό στίχο. Ο
δίσκος αποτελεί δήλωση του χαρακτήρα της μπάντας και μια ξεκάθαρη
πρόταση των σκέψεων και των ιδεών της, χτισμενος πάνω σε βασικές
έννοιες όπως η ελευθερία και η αλληλεγγύη και με κριτική σκέψη απέναντι στις παθογένειες που διέπουν τον άνθρωπο. Το "ατελές ον" στοχεύει
στο να αποτελέσει μια μουσική οντότητα, που στέκεται και ακούγεται
αυτούσια.
Μέλη: Σωτήρης Ζερβας: ηλ. κιθάρα - τραγούδι
Γιωργος Μαρκοπουλος: ηλεκτρική κιθάρα
Δημητρης Μουργελας: ηλ. μπάσο
Δημητρης Καπενής: τύμπανα

φεστιβάλ
		 νέων
06/08

"Paradise Company"

Έντεχνο, ξένο και ελληνικό ποπ
Μέλη: Αλέξανδρος Τουρλούκης: ακουστική και
ηλεκτρική κιθάρα
Ζωή Χρονοπούλου: Τραγούδι
Παναγιώτης Μαρκόπουλος: τύμπανα
Θοδωρής Καπαρέλος: ηλ. κιθάρα
Γιωργος Καψιμάλλης: τραγούδι-πιάνο

"Τρεις κι εσείς"

07/08
"Magnifico"

Οι Magnifico είναι μια νεοσύστατη μπάντα η οποία ξεκίνησε
το 2018, κάνοντας διάφορες
εμφανίσεις ανά την Πελοπόννησο.
Το performance αποτελείται από
pop-disco 90’s, ελληνικά και ξένα
κομμάτια.
Μέλη:
Κέλλυ Ντούλια: τραγούδι
Γιάννης Γκικόπουλος: ηλ.
κιθάρα - τραγούδι
Παναγιώτης Τραχανάς:
backing tracks

Οι τρείς κι εσείς είναι ένα σχήμα που ασχολείται
με το έντεχνο-ελαφρολαϊκό τραγούδι και είναι από
την Τρίπολη. Οι "τρεις" ειναι υπεύθυνοι για τα μουσικά
σας ταξίδια και "εσείς" για την ενέργεια και το κέφι της
βραδιάς! Με πολυάριθμες εμφανίσεις στο ενεργητικό
τους σε Αθήνα και Τρίπολη, σας εγγυώνται αξέχαστες
μουσικές διαδρομές!
Μέλη: Γεωργακοπούλου Τζωρτζίνα: τραγούδι-κρουστά
ΣΥΝΑΥΛΙΑ 60’s
Γεωργέλος Γιάννης: κιθάρα-τραγούδι
Η Φιλαρμονική του Δήμου
Γκικόπουλος Γιάννης: πλήκτρα-τραγούδι
Τρίπολης σας καλεί να τραγου"Ρε Λα Ρε"
δήσετε και να λικνιστείτε στους
Οι Ρε Λα Ρε είναι ένα ρεμπέτικο σχήμα που το ρεπερ- ρυθμούς των ελληνικών 60s.
τόριο τους περιλαμβάνει κομμάτια της εποχής που όλοι
Τραγουδούν:
αγαπήσαμε. Με δίχορδο μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν,
Παπακωνσταντίνου Κυριάκος,
κρουστά και 3 φωνές, θα μας ταξιδέψουν στην περίοδο Στεφανία Γκατσάκου
όπου συνθέτες όπως ο Βαμβακάρης, ο Τσιτσάνης
Διεύθυνση Φιλαρμονικής –
και γνωστοί άλλοι ρεμπέτες, συνέθεσαν διαχρονικές
ηλ. πιάνο: Κωστούρος Σωτήριος
μελωδίες.
Μέλη: Άννα Ζαχαροπούλου: τραγούδι
Χριστίνα Προκοπίου: μπουζούκι
Γιώργος Μαρκόπουλος: κιθάρα
Παναγιώτης Μαρκόπουλος: ακορντεόν και κρουστά

ΜΟΥ ΣΙΚΗ

ΘΕ ΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
08/08

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΑΣ

Πέμπτη

ΘΕΑΤΡΟ
ΑΛΣΟΥΣ
ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

20:30

Τιμή εισιτηρίου:
5€
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Ο Χατζηαβάτης θέλοντας να κάνει ένα αστείο στον Καραγκιόζη, θα του αφήσει έξω από την παράγκα μια στολή
Σούπερ Ήρωα.
Ο Καραγκιόζης θα φορέσει τη στολή πιστεύοντας ότι
θα αποκτήσει υπεράνθρωπες δυνάμεις, μπαίνοντας σε
μεγάλες περιπέτειες.

ΠΑΡΆΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΈΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΚΉΣ ΠΟΊΗΣΗΣ

12/08

Δευτέρα

Γνωστοί Αρκάδες καλλιτέχνες όπως ο Θεόδωρος Ρουμπάνης, η
Μάνια Νταϊφώτη κ.α θα απαγγείλουν ποιήματα Αρκάδων ποιητών, όπως
των Νίκου Γκάτσου, Τάσου Λειβαδίτη, Κώστα Ουράνη, Κώστα Καρυωτάκη κ.α., ενώ θα ερμηνευθούν τραγούδια από τον δημοφιλή τραγουδιστή
Μπάμπη Τσέρτο και 7μελή ορχήστρα.

ΘΕΑΤΡΟ
ΑΛΣΟΥΣ
ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη να ενισχυθούν ο συνεκτικός ιστός και
η εθνική συνείδηση της κοινωνίας μας είναι μεγάλη και ιδιαίτερα επίκαιρη.
Γι' αυτό ο στόχος της βραδιάς είναι να αναδειχθούν τα επιτεύγματα της
Αρκαδικής καλλιτεχνικής παράδοσης, οι ρίζες του πολιτισμού μας.

Τιμή εισιτηρίου:

20:00

10€ και 15€
(Α΄ και Β΄ ζώνη
αντίστοιχα)

17

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
Recital με τραγούδια του ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ
«απ’ την ψυχή… ως την ψυχή..»
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΣΔΑΚΗΣ - ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

15/08
Πέμπτη

ΑΡΧΑΙΟ
ΘΕΑΤΡΟ
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

21:15

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Παραγωγή
ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο ερμηνευτής Βασίλης Γισδάκης, και ο σολίστας κιθαρίστας και
συνθέτης Μανόλης Ανδρουλιδάκης συναντιούνται επί σκηνής και μας
παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ με τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι με τίτλο
«Απ’ την ψυχή… ως την ψυχή…». Μια μοναδική σύμπραξη, δύο σημαντικών καλλιτεχνών της σύγχρονης γενιάς μας, αποκαλύπτει επί σκηνής
με ιδιαίτερη ευαισθησία και λυρισμό ακούσματα διαχρονικής αξίας. Μια
φωνή και μια κιθάρα γυμνά και εκτεθειμένα μας οδηγούν βαθιά στα
συναισθήματα και στο έργο του μεγάλου μας συνθέτη.
Ο Βασίλης Γισδάκης «σπούδασε» το τραγούδι ξεκινώντας τη
μουσική διαδρομή του δίπλα στον Μάνο Χατζιδάκι. Ήταν ο τελευταίος
ερμηνευτής του, συνεργάστηκε και τραγούδησε υπό τη διεύθυνσή του
σε συναυλίες ανά την Ελλάδα μέχρι το θάνατο του συνθέτη.
Ο Μανόλης Ανδρουλιδάκης, έχει συνεργαστεί με την πλειοψηφία
των «αυθεντικών» ερμηνευτών του Χατζιδάκι. Έχει μελετήσει βαθιά και
έχει ερμηνεύσει με συνέπεια και σεβασμό το έργο του - είτε ως υψηλού
επιπέδου κλασικός κιθαριστής, είτε διευθύνοντας μουσικά σύνολα.

ΜΟΥ ΣΙΚΗ

ΜΟΥ ΣΙΚΗ

ΛΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2 0 1 9

Βραδιά αφιερωμένη στη μελοποιημένη ποίηση μεγάλων ποιητών όπως:
ΓΙΩΡ. ΣΕΦΕΡΗ – ΟΔΥΣ. ΕΛΥΤΗ – ΓΙΑΝ. ΡΙΤΣΟΥ – ΝΙΚ. ΓΚΑΤΣΟΥ
Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε έτσι ώστε να δώσουμε την πιο
ζωντανή εικόνα της μελοποιημένης ποίησης, δηλαδή της Νεώτερης
(Έντεχνης) Λαϊκής Μουσικής και να παρουσιάσουμε όσο αυτό είναι
εφικτό κορυφαίες στιγμές της, με τραγούδια που έγραψαν οι σπουδαίοι
Έλληνες ποιητές, μελοποιημένα από κορυφαίους μουσικοσυνθέτες μας,
τραγούδια, που σημάδεψαν το λαό μας και του έδωσαν διαχρονικότητα
αλλά και παγκόσμια λάμψη και αναγνώριση.
ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Πρώτο μέρος:
Αφιέρωμα στους ποιητές μας
Γιωρ. ΣΕΦΕΡΗ- Οδυσ. ΕΛΥΤΗ – Γιαν. ΡΙΤΣΟ – Νικ. ΓΚΑΤΣΟ
Δεύτερο μέρος:
Στελ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ – Γρηγ. ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ
Το δεύτερο μέρος του προγράμματος ανήκει στο Λαϊκό μας
τραγούδι, έτσι όπως αυτό μεγαλούργησε και διαμορφώθηκε μετά τον
Β΄ παγκόσμιο πόλεμο με κορυφαίους τους δύο λαϊκούς μας βάρδους
ΣΤΕΛΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ - ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ, που οι ξεχωριστές
και καθάριες φωνές τους, όσο και η αξεπέραστη τέχνη τους, συντρόφευσαν τη σκληρή εποχή της φτώχειας και της ξενιτιάς του λαού μας.

17/08

Σάββατο

ΑΡΧΑΙΟ
ΘΕΑΤΡΟ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Παραγωγή
ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Με λυρισμό, δυναμισμό και ευαισθησία, με τραγούδια «συναισθηματικές σχεδίες» που ταξίδεψαν και ταξιδεύουν τις ζωές μας στον
χρόνο, στον έρωτα και στο ασυμβίβαστο, θα μας πάνε στις ονειρικές
γειτονιές του συνθέτη.
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ΘΕ ΑΤΡΟ
23/08

Παρασκευή
ΘΕΑΤΡΟ
ΑΛΣΟΥΣ
ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21:00

Τιμή εισιτηρίου:
Γενική είσοδος €20
Εκπτωτικό €15 (Φοιτητές, Ανέργων, ΑμεΑ)
Προπώληση στα
επιλεγμένα σημεία των
Φεστιβάλ
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΉ ΠΕΡΙΟΔΕΊΑ ΣΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
TOC TOC ΤΟΥ LAURENT BAFFIE
#ΑΓΆΠΗ_ΡΕ...
Σκηνοθεσία: Κώστας Σπυρόπουλος

Η επιτυχημένη ψυχοθεραπευτική κωμωδία TocToc ανέβηκε το
2013 στην Αθήνα, στο θέατρο Ήβη και παίζεται μέχρι σήμερα στο ίδιο
θέατρο!!! Η φετινή θριαμβευτική χρονιά ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη,
συνεχίστηκε στην Αθήνα και έφτασε μέχρι την Πάτρα!!!
Έξι (6) ολόκληρα χρόνια η θρυλική παράσταση TocToc συγκινεί,
ψυχαγωγεί και χαρίζει άφθονο γέλιο στους θεατές… αποδομώντας
τις ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές και τις ιδεοληψίες… μέσα από
τον μόνο δρόμο που μας έχει απομείνει…τον δρόμο…της αγάπης!!!
Αγάπη ρεεεεεεεε…σε όλη την Ελλάδα θα φωνάζουν οι ηθοποιοί και
οι συντελεστές της μεγαλύτερης ψυχοθεραπευτικής κωμωδίας που
γράφτηκε ποτέ!!!

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παίζουν:Κώστας Σπυρόπουλος, Δημήτρης Σταρόβας, Ναταλία
Δραγούμη, Νίκος Πολυδερόπουλος, Φωτεινή Ντεμίρη, Αποστολία
Ζώη.
Το τραγούδι της παράστασης «Αγάπη ρε...» ερμηνεύει ο Πάνος
Κιάμος σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Νίκου Γρίτση
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/07
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
Διοργάνωση ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ

21-22-23/08
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
Διοργάνωση ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/08
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΙΑΣ
Διοργάνωση ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/08
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
Διοργάνωση ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/09
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΓΙΟΡΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
Διοργάνωση ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 04.09.19

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λαγοπάτη & Αταλάντης, Τρίπολη
τηλ.: 2713 600400-2-3
www.tripolis.gr

