
ΤΕΧΝΗ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ 2018

Οδηγός …πλεύσης !

Τρίτη χρονιά διοργάνωσης του φεστιβάλ και ίσως πιστεύετε ότι εξοι-
κειωθήκατε πλέον με το πνεύμα και τους ρυθμούς του. Πλην δεν υπολο-
γίσατε, όπως και μείς άλλωστε, ότι όλο και μεγαλώνει. Περισσότεροι
καλλιτέχνες, περισσότερα σημεία εκδηλώσεων, περισσότερες εκπλήξεις!
Έξι εκθέσεις πέρυσι, είκοσι έξι φέτος! Αξιοποιήστε κατά το δυνατόν την
ημέρα γι’ αυτές και κρατήστε τις δυνάμεις και τη …φαντασία σας ελεύ-
θερη για όσα σας επιφυλάσσει το βράδυ. Πλατείες και δρόμοι γεμάτοι
χρώμα, μουσική, χορό, θέατρο σας περιμένουν –μια πόλη που σφύζει
από ενέργεια! Περιπλανηθείτε και προετοιμαστείτε για εκπλήξεις. Φωτιές
και ζογκλερικά, δύο μυστήρια τέρατα που περιέρχονται τους χώρους του
φεστιβάλ –κάπου θα τα συναντήσετε– λουλούδια που ανεβαίνουν στον
Κούλε και γίνονται πουλιά, χορευτές και μουσικοί παραδομένοι στη μέθη
της τέχνης τους. Όπου κι αν παν τα βήματά σας η τέχνη σάς οδηγεί!
Αφεθείτε στη χαρά αυτών των ημερών, ενθαρρύνετε με τη συμμετοχή
και το χειροκρότημά σας τους καλλιτέχνες και φροντίστε να απολαύσετε
την αστείρευτη ευρηματικότητά τους.   

Όσο για μας, κάναμε και πάλι ό,τι περνούσε απ’ το χέρι μας. Πρέπει να
παραδεχτούμε ότι τούτη η χρονιά αποδείχτηκε δυσκολότερη από τις
προηγούμενες. Σημαντικότατοι φορείς του τόπου μάς τίμησαν μετέχον-
τας στη διοργάνωση. Συμπεριλαμβανομένων και των πολυπληθών χο-
ρωδιών, 700 περίπου Έλληνες (90 και πλέον μόνον από τα Χανιά!), αλλά
και αρκετοί ξένοι καλλιτέχνες, από την Ευρώπη, τη Ρωσία και την Αμε-
ρική, θέλησαν να ενταχθούν στο φεστιβάλ. Δυσβάστακτο, ομολογουμέ-
νως, το βάρος της ευθύνης! Τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς και
αισθανόμαστε υπόλογοι απέναντί τους. Ζητάμε εκ των προτέρων συ-
γνώμη για τα λάθη και τις τυχόν αστοχίες μας και υποσχόμαστε ότι του
χρόνου θα εργαστούμε ακόμα σκληρότερα.

ΤΕΧΝΗ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ 2018

3ο Παγκρήτιο Φεστιβάλ δρόμου στο Ηράκλειο

Ο Δήμος Ηρακλείου υποδέχεται και πάλι το καλοκαίρι, με τις εξαίρετες
εκδηλώσεις του  φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ οδόν». Είναι η τρίτη χρονιά διορ-
γάνωσής του και είναι προφανές ότι ολοένα και περισσότερο πλησιάζει
τους στόχους του: Να αναδείξει τις καλλιτεχνικές δυνάμεις του τόπου,
να προσελκύσει αξιόλογους Έλληνες και ξένους δημιουργούς, και να
εμπλουτίσει με το ιδιαίτερο πνεύμα του την πολιτιστική μας ζωή.  Εμπνευ-
στές και πρωταγωνιστές του οι εθελοντικές ομάδες του Δήμου, που με
την ουσιαστική τους συμβολή δικαιώνουν για μια ακόμη φορά την πολι-
τική άποψη της Δημοτικής Αρχής, ότι το μέλλον αυτού του τόπου βρί-
σκεται στα χέρια όλων μας. 

Η Περιφέρεια Κρήτης, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, καθώς και η
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, μας τίμησαν φέτος, συνδιοργανώ-
νοντας μαζί μας σημαντικές εκδηλώσεις. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής
του Ι.ΤΕ., το Εμπορικό Επιμελητήριο, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού
Ηρακλείου, ο Εμπορικός Σύλλογος, εργαστήρια καταξιωμένων εικαστι-
κών, η Ε.Φ.Ε.Κ και πλήθος φωτογραφικών ομάδων, σχολεία, ωδεία και πο-
λιτιστικοί Σύλλογοι, βρέθηκαν και πάλι στο πλάι μας, συμπράττοντας
σε τούτη τη δύσκολη προσπάθεια. Ιδιαίτερη μνεία ωστόσο για την τιμη-
τική τους συμμετοχή οφείλουμε στο Μουσείο Αγίας Αικατερίνης «Σιναϊ-
τών», καθώς και στην Ε.Κ.Ι.Μ. και τα Ιδρύματα Α&Μ Καλοκαιρινού, που
για πρώτη φορά φέτος συνεισέφεραν πολύτιμη συνεργασία στη διοργά-
νωση. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά και συγχαίρουμε την οργανωτική
επιτροπή, τους χορηγούς και όλες τις εθελοντικές ομάδες που εργάστη-
καν σκληρά για την επιτυχία του.

Τέλος, συγχαίρουμε και πάλι και ευχαριστούμε τους Έλληνες και ξένους
καλλιτέχνες και επιστήμονες που συνεισφέρουν στο φεστιβάλ το ταλέντο
και τις γνώσεις τους, χαρίζοντας στο Ηράκλειο πέντε ημέρες ανάτασης
και δημιουργίας. Είναι αυτοί που δίνουν νόημα σε τούτη τη γιορτή και
πρέπει να γνωρίζουν ότι η πόλις τους ευγνωμονεί!

Βασίλης Λαμπρινός 

Δήμαρχος Ηρακλείου

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού- Εθελοντισμού

Αριστέα Πλεύρη

Οι εθελοντικές ομάδες του Δήμου Ηρακλείου

Η Οργανωτική επιτροπή

Ηράκλειο, Ιούνιος 2018
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Πάρκο Γεωργιάδη
Georgiadis Park
Πλατείες Ελευθερίας - Δακαλογιάννη
Eleftherias Sq. - Daskalogianni Sq.
Λιοντάρια
Lions Sq.
Bασιλική Αγίου Μάρκου
St. Mark’s Basilica
Οδός Μεραμβέλλου
Merambellou St
Πλατεία Αγίου Τίτου
Agios Titos Sq.
Πλατεία 18  Άγγλων
18 Agglon Sq.

Οδός 25ης Αυγούστου
25th August St
Κούλες - Λιμενοβραχίονας
Koules Fortress  - Νew harbour wall
Λιμάνι “Βάρδια”
Port, “Vardia” taverna
Δουκός Μποφώρ
Βeaufort St
Μονής Αγκαράθου
Monis Agkarathou St
Πάρκο θεοτοκόπουλου
Theotocopoulos Park
Πλατεία Αγίας Αικατερίνης
Agia Ekaterini Sq.

1

1

2

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

13

13

8

8

7

7

14

14

9

9

10

10

11

12

12

20

21

21

Οδός Αμνισού
Αmnissou St
Πλατεία Μπιζανίου
Bizaniou Sq.
Πλατεία Κορνάρου
Kornarou Sq.
Οδός Βιάννου
Viannou St
Πλατεία Αναλήψεως
Analipseos Sq.
Kηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης
N.Kazantzakis Open Air Theatre
Kηποθέατρο Μ. Χατζιδάκις
M. Hadjidakis Open Air Theatre

Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου
Heraklion Cultural Centre
Πάρκο Υγειονομικού (Λάκκος)
Lakkos Sq.
Οδός Στρατηγού Βάσου
Strategou Vassou St
Οδός Zουδιανού
Zoudianou St
Πλατεία Αϊβαλιώτη
Αivalioti Sq.
Πλατεία Γαβαλάδων
Gavaladon Sq.27
Πλατεία Ναού Αγίας Τριάδας
Αgia Triada Church Sq.

15

16

17

18

19

Για την πλατεία Αγ. Νικολάου, Αλικαρνασσού, δείτε τον χάρτη της πόλης.
For Ag. Nikolaos Sq.  in Alikarnassos, see the city map.

27

28

22

23

24

25

26

11

15

16
17

18

19

20

23

24
25

26

Chanioporta

Chandakos St

Επιτοίχια ζωγραφική
Wallpainting

22

28



ΔΕYΤΕΡΑ 2 IΟYΛΙΟY 2018

συνολικά εκθέσεις (!!!) ανοίγουν σήμερα τις
πύλες τους στο κοινό. Μία ακόμη αρχίζει να
λειτουργεί αύριο το πρωί, στο Πολιτιστικό

Κέντρο Ηρακλείου. Διαβάστε προσεκτικά τα ωράρια λει-
τουργίας κάθε μιας και τη διάρκειά της.

“Τεχνη/ο/λογία 2018”! 
Πρωτοποριακή έκθεση του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ,
στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου (Λιοντάρια). 

• Διάρκεια 2-6 Ιουλίου 2018
• Ώρες λειτουργίας 9.30 – 13.00 και 17.30 – 21.00

Η “Τεχνη/ο/λογία” –η πρωτοποριακή έκθεση-διάλογος της τέχνης με τη
σύγχρονη τεχνολογία, που παρουσίασε για πρώτη φορά στο “Τέχνη Καθ’
Οδόν 2017” το πρόγραμμα Διάχυτης Νοημοσύνης του Ινστιτούτου Πλη-
ροφορικής (ΙΠ) του ΙΤΕ– επιστρέφει με μια νέα, βιωματική έκθεση δια-
δραστικών συστημάτων. Αυτό το καλοκαίρι, το θέμα της είναι μια επιλογή
από τα έργα τέχνης της Πινακοθήκης του Δήμου Ηρακλείου. Κρήτες – και
όχι μόνον – ζωγράφοι των τελευταίων δύο αιώνων επανέρχονται στη Βα-
σιλική του Αγίου Μάρκου, για να ξανασυναντηθούν με το κοινό. H
“Τεχνη/ο/λογία 2018” συνιστά μια εναλλακτική εμπειρία στον εικαστικό
χώρο. Η προσέγγιση μέσα από διαδραστικά συστήματα θα προσφέρει
στους επισκέπτες μια καινούρια οπτική και θα τους δώσει τη δυνατότητα
να εξερευνήσουν τα εικαστικά έργα με τη χρήση καινοτόμων τεχνολο-
γιών. Το ΙΠ-ΙΤΕ πρωτοπορεί στις εγκαταστάσεις διαδραστικών συστημά-
των στον χώρο του πολιτισμού πάνω από μια δεκαετία, τόσο στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η μακρόχρονη συνεργασία του με τον Δήμο
Ηρακλείου έχει αποδώσει μέχρι σήμερα ιδιαίτερα σημαντικούς καρπούς. 

“Ιερή τέχνη”! Έκθεση αγιογραφικής εικονογραφίας.  
Η Αγιογραφική Τέχνη σήμερα και η πορεία της μέσα στον χρόνο.
Στο Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης, Αγ. Αικατερίνης “Σιναϊτών” 
(Πλατεία Αγ. Αικατερίνης).

• Διάρκεια 2 – 15 Ιουλίου.  
• Ώρες λειτουργίας  9:30 π.μ.  έως 7:00 μ.μ. καθημερινά (και Κυριακή).

Σύγχρονοι καλλιτέχνες επιχειρούν να ιστορήσουν την εξέλιξη της αγιο-
γραφίας μέσα από αρχέγονες και σύγχρονες τεχνικές. Η έκθεση πραγ-
ματοποιείται στον ιστορικό χώρο του Mουσείου Χριστιανικής Τέχνης
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
100 και πλέον εικαστικοί -γλύπτες, ζωγράφοι,
installation artists, video artists, και φωτογρά-
φοι, μόνοι ή κατά ομάδες, δημιουργούν ή εκ-
θέτουν σε ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους της
πόλης. Από τους ζωγράφους, άλλοι μετέχουν
σε εκθέσεις, άλλοι βρίσκονται στο καβαλέτο
τους κι άλλοι ετοιμάζουν τοιχογραφίες στις
περιοχές κυρίως του Λάκκου και της Αγίας
Τριάδας που υποδεικνύονται στον χάρτη.
Ως γνήσιοι καλλιτέχνες οι περισσότεροι δεν
έχουν ωράριο γι’ αυτό όσες περισσότερες
φορές περάσετε από τα σημεία αυτά, τόσο
περισσότερες πιθανότητες έχετε να τους συ-
ναντήσετε εν δράσει. 

Εικαστικά εργαστήρια
1. Εικαστικό Εργαστηρίο “Άλφα 3”, 
2. Εργαστήριο σχεδίου και ζωγραφικής

“ΑRTio”, του Βασίλη Βασιλειάδη.
3. “Εργαστηρίο εφαρμοσμένων τεχνών

Γιάννη Χαλαμπαλάκη”.
4. Εργαστήριο γλυπτικής Χρήστου

Τσουμπλέκα.

1. Μαρία Αγγελιδάκη
2. Έφη Αθανασάκη 
3. Μιχάλης Αθανασάκης
4. Αριστείδης Απλαδάς, 
5. Μανώλης Αποστολάκης
6. Ιωάννα Αυφαντή
7. Χάρης Βαϊλάκης 
8. Μυρτώ Βασιλειάδη
9. Γιώργος Βελεγράκης 
10. Θάνος Βιδάκης 
11. Ελένη Βογιατζάκη 
12. Αντώνης Βολανάκης 
13. Μαρία Γρηγοριάδη 
14. Μιχάλης Δουκουμετζάκης 
15. Nικολέττα Ζαχαράκη
16. Ελένη Ζαχαριουδάκη,
17. Γιάννης Καμίνης
18. Βίκυ Καμένου, 
19. Ευαγγελία Κασαπάκη, 
20. Ηλίας Κασάπης (σε καβαλέτο, στον

Άγιο Τίτο)
21. Μαριάννα Καστρινάκη, 
22. Ιωακείμ Καφέερο (αγιογ.)
23. Ελένη Καψάλη,
24. Δημήτρης Κοκκόρης
25. Στέλλα Κουκουλάκη
26. Ελευθέριος Κοντοπόδης, 
27. Στέλλα Κυδωνάκη
28. Ρένα Λιάπη, 
29. Ειρήνη Λιναρδάκη
30. Μαρία Λυδάκη (αγιογ.)
31. Ευγενία Λυκουργιά 
32. Νίκος Μάνεσης, (γλυπτ.) 
33. Νίκος Μανιουδάκης (ψηφιδωτό)
34. Δημήτρης Μανουσάκης 
35. Θεώνη Μαρινάκη 
36. Βαγγέλης Μαρματάκης (αγιογ.)
37. Θεμιστοκλής Ματθαιάκης (αγιογ.)
38. Μαριάννα Μπικάκη, 
39. Θωμάς Ξυπάκης, (φαγιούμ)

40. Κώστας Παγωμένος, 
41. Βαγγέλης Παπαγιάννης, 
42. Ασπασία Παπαδοπεράκη, 
43. Στυλιανός Παπαρδέλας
44. Ιωάννα Παπαχατζάκη, 
45. Λουκάς Πεϊνήρης (ψηφιδωτό) 
46. Σύλβια Πετσούρα
47. Αρσένιος Προκοπάκης (αγιογ.)
48. Αλέξανδρος Ραπτάκης 
49. Μανώλης Ρουκούδης (αγιογ.)
50. Φλώρα Ρουμελιώτη 
51. Γιώργος Σιαμπακούλης,
52. Νίκος Σισαμάκης (αγιογ.) 
53. Χρυσούλα Σκεπετζή
54. Γιώργος Σμπώκος, 
55. Γιώργος Σολακάκης  (ψηφιδωτό)
56. Aνδρέας-  Σταυριανουδάκης- Καμπάς
57. Γιάννης Στεφανάκης. 
58. Κωσταντής Συμεωνάκης (σε καβαλέτο

στα Λιοντάρια)
59. Αγγελική Σφενδουράκη 
60. Μαρία Τζανάκη
61. Dizi Τσιμίκα 
62. «Τυποτρόπιον»
63. Μάρω Φανουράκη 
64. Σέντη Χανιαδάκη
65. Γιώργος Χατζηβασίλης
66. Νίκος Χατζηρήγας 
67. Καλλιόπη Χατζοπούλου (αγιογ.)
68. Γιώργος Κοντόγιαννος (αγιογ.)

69. Nikitas Almpanis
70. Crast Linda
71. Florent Frizet 
72. Nektarios Pappas 
73. Sfougaras George 
74. Vincent Parisot
75. Francois Tusseki 
76. Jake Kahana
77. Phelim McConigly
78. Barbara Noiret 
79. Akanksha Sharma
80. Dorota Walentynowicz 
81. Susan Hailer

Φωτογραφικές ομάδες και φωτογράφοι
1. Ε.Φ.Ε.Κ 
2. “Συλλόγος φίλων της τέχνης Αρχανών”,
3. “Φωτογραφική ομάδα Αγίου Ιωάννη”, 
4. Φωτογραφική ομάδα “Όψεις”
5. “Φωτοσύνθεσις” 

1. Σπύρος Ζερβουδάκης 
2. Μαρία Καρκανάκη 
3. Σάββας Κόης 
4. Εμμανουήλ Κομνηνός 
5. Παναγιώτης Μαματζάκης 
6. Γιάννης Μαυρακάκης
7. Αντιγόνη Μεταξάκη 
8. Kώστας Μοχιανάκης 
9. Ρούλα Παυλίδη
10. Μάνος Πολιτάκης 
11. Ελευθερία Σειστάκη 
12. Κατερίνα Τσαγκαράκη 
13. Ελένη Φαραγκουλιτάκη 
14. Φωτεινή Φαρμασώνη.
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"Η Άλφα 3 στην Τροχαία" 
Έκθεση της ομάδας του Εικαστικού Εργαστηρίου “Άλφα 3”,  στο
πρώην κτίριο της Τροχαίας Ηρακλείου (οδός Ταγματάρχη Τζουλάκη,
στα Λιοντάρια).

• Διάρκεια έκθεσης 2 –  9 Ιουλίου
• Ώρες λειτουργίας 10:00 – 13:00 και 18:00 – 21:30

Η ομάδα καλλιτεχνών του εργαστηρίου Αλφα3 παρουσιάζει το εικαστικό
της έργο. Εκτίθενται, έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και εικαστικές εγκατα-
στάσεις.

• Συμμετέχουν: Susan Hailer, Μαρία Αγγελιδάκη, Έφη Αθανασάκη, Αρι-
στείδης Απλαδάς, Άννα Αϋφαντή, Μυρτώ Βασιλειάδη, Γιώργος Βελεγρά-
κης, Ελένη Ζαχαριουδάκη, Ευαγγελία Κασαπάκη, Μαριάννα Καστρινάκη,
Ελένη Καψάλη, Ελευθέριος Κοντοπόδης, Στέλλα Κυδωνάκη, Ρένα Λιάπη,
Μαριάννα Μπικάκη, Ιωάννα Παπαχατζάκη, Γιώργος Σμπώκος, Αγγελική
Σφενδουράκη, Μάρω Φανουράκη, Νίκος Χατζηρήγας. 

“Ανοικτές πύλες” και στο “Εργαστηρίο εφαρμοσμένων τεχνών
Γιάννη Χαλαμπαλάκη”. Στον χώρο του εργαστηρίου (Βιάννου 3).

• Διάρκεια 2 – 6 Ιουλίου 
• Ώρες λειτουργίας 18:00 – 21:00

Η ομάδα καλλιτεχνών του εργαστηρίου σάς καλεί να γνωρίσετε το έργο της.

“Ανοικτές πύλες”  επίσης και στο εργαστήριο σχεδίου και ζωγραφι-
κής  “ΑRTio” (Ζουδιανού 11, Χανιώπορτα).

• Διάρκεια 2 – 6 Ιουλίου,
• ώρες επισκέψεως, 17:00 – 22:00

Γνωρίστε το έργο του εικαστικού Βασίλη Βασιλειάδη και της ομάδας
καλλιτεχνών τού εργαστηρίου.

Έκθεση του “Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών”,  του γλύπτη Χρή-
στου Τσουμπλέκα, ( Στρατηγού Βάσου 8, κοντά στη Χανιώπορτα). 

• Διάρκεια 2-6 Ιουλίου
• Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 13:00 και 18:.00 – 22:00

Στον χώρο του εργαστηρίου εκτίθενται έργα γλυπτικής και μία εγκατά-
σταση του καλλιτέχνη. Άλλοτε αινιγματικά και άλλοτε με αναφορές σε
αντικείμενα καθημερινής χρήσης, φιλοτεχνήθηκαν από τον γλύπτη σε
διάφορα υλικά (πηλό, λίθο, τσιμέντο, μικτές τεχνικές). 
• Στον ίδιο χώρο θα εκτίθενται ταυτόχρονα και έργα της φωτογρα-
φικής ομάδας «Όψεις» (βλ. παρακάτω σ.11).
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Αγ. Αικατερίνης “Σιναϊτών”, με την καλλιτεχνική επιμέλεια της εικαστικού
Χρύσας Βαθιανάκη. Μετέχουν αγιογράφοι και  ψηφιδογράφοι (αντιπροσω-
πευτικά από κάθε νομό της Κρήτης), καθώς και σύγχρονοι καλλιτέχνες, το
έργο των οποίων παραπέμπει στη θρησκευτική χριστιανική θεματολογία.
Εκτίθενται έργα των καλλιτεχνών Αγιογραφίας: Μανόλη Μπετεινάκη,
Βαγγέλη Μαρματάκη, Μανόλη Ρουκούδη, Αρσένιου Προκοπάκη, Καλλιό-
πης Χατζοπούλου, Γιώργου Κοντόγιαννου, Μαρίας Λυδάκη, Θεμιστοκλή
Ματθαιάκη, Νεκτάριου Καστελλιανάκη, Νίκου Σισαμάκη, Ιωακείμ Καφέερο,
Σύλβιας Πετσούρα. Ψηφιδωτού: Λουκά Πεϊνήρη, Νικόλαου Μανιουδάκη,
Γιώργου Σολακάκη. Πορτραίτων Φαγιούμ: Ξυπάκη Θωμά. Μεικτής τεχνι-
κής: Βίκυς Καμένου. Μαρμαρογλυπτικής: Μιχαήλ Βουζουνεράκη.

"ActaρικART" 
Έκθεση ζωγραφικής, γλυπτικής και σύγχρονων κατασκευών, στο
βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Δημοτικής βιβλιοθήκης.

• Διάρκεια 2 – 31 Ιουλίου
• Η έκθεση είναι επισκέψιμη τις ώρες λειτουργίας του βιβλιοπωλείου.
(Δευτ. Τετ., Σάββατο απόγευμα και Κυριακή κλειστά).

Εκτίθενται έργα 15 δημιουργών, με θέμα τον άνθρωπο, τις εκφάν-
σεις τού βίου του και ό,τι τον περιβάλλει, που γεφυρώνουν το πα-
ρελθόν με το παρόν και ατενίζουν το μέλλον. Η ποικιλομορφία της
καλλιτεχνικής έκφρασης, μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις τεχνών και
τεχνικών, συντείνει στην ανάδειξη της πολυφωνίας, που αποτελεί και χα-
ρακτηριστικό του πολιτισμικού γίγνεσθαι της πόλης μας. 
Συμμετέχουν: Μανώλης Αποστολάκης, Χάρης Βαϊλάκης, Θάνος Βιδάκης,
Αντώνης Βολανάκης, Μαρία Γρηγοριάδη, Μιχάλης Δουκουμετζάκης, Βίκυ
Καμένου, Στέλλα Κουκουλάκη, Θωμάς Ξυπάκης, Κώστας Παγωμένος,
Βαγγέλης Παπαγιάννης, Ασπασία Παπαδοπεράκη, Γιώργος Σιαμπακού-
λης, Χρυσούλα Σκεπετζή και Γιάννης Στεφανάκης.

"Πάρκο Θεοτοκόπουλου" 
Υπαίθρια έκθεση μελών του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου
(Σ.Α.Ν.Η.), στον χώρο του πάρκου, με θέμα το ίδιο το πάρκο.

• Διάρκεια 2 – 6 Ιουλίου
• Η έκθεση είναι επισκέψιμη όλο το εικοσιτετράωρο.

“Η πόλη δεν είναι μόνο υλικός μηχανισμός και τεχνητό κατασκεύασμα.
Εμπλέκεται στις ζωτικές διαδικασίες των ανθρώπων που την αποτελούν, είναι
προϊόν της φύσης και ειδικότερα της ανθρώπινης φύσης...”  Εμπνευσμένα από
το παραπάνω κείμενο του κοινωνιολόγου Robert Park, μέλη του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου, αποπειρώνται να απεικονίσουν γωνιές του
πάρκου Θεοτοκόπουλου, μέσα από ένα υπερεαλιστικό-ουτοπικό πρίσμα. 
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ημέρας, αλλά και των εποχών του έτους, του προσφέρουν διαρκώς
νέες εικόνες. Το ίδιο και η αδιάκοπη κίνηση και οι αμέτρητες δρα-
στηριότητες εκεί. Η έκθεση φιλοξενεί φωτογραφίες που κατα-
γράφουν την καθημερινότητα, αλλά και πολλά σημεία του τόσο
αγαπητού και οικείου αυτού χώρου. 

β.  Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας,  με θέμα: “Καφενεία – Άλλοτε
και τώρα”.  Στην πλατεία του Λάκκου.  
• Διάρκεια 2 – 6 Ιουλίου. 
• Η έκθεση είναι επισκέψιμη όλο το εικοσιτετράωρο. 
Χώρος συνάντησης, χώρος αντιπαραθέσεων, πολιτικών διαφωνιών,
τυχερών παιχνιδιών, γλεντιού αλλά και επαγγελματικών συναλλα-
γών, η λέξη καφενείο σημαίνει πολλά στην ελληνική κουλτούρα και
ιστορία. Οι φωτογραφίες της έκθεσης προσπαθούν να μεταδώσουν
όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού καφενείου στην δια-
δρομή των χρόνων, πάντα μέσα από το βλέμμα του δημιουργού.

Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο: “Γλυκειά ζωή – καθημερινές στιγ-
μές στους δρόμους της πόλης”,  των Μάνου Πολιτάκη και Γιάννη
Μαυρακάκη. Στον Κοινωνικό χώρο των Ι δρυμάτων Α & Μ Καλοκαιρινού
(Μονής Αγκαράθου 9). 

• Διάρκεια 2 – 12  Ιουλίου 
• Ώρες λειτουργίας 17:00 – 21:00 πλην Τρίτης και Κυριακής

Ομαδική έκθεση έργων της φωτογραφικής ομάδας “Όψεις”, από τη
Θεσσαλονίκη (Δήμου Παύλου Μελά), στο “Εργαστήρι Εικαστικών Τεχνών”,
του γλύπτη Χρήστου Τσουμπλέκα, στην οδό Στρατηγού Βάσου 8, κοντά
στη Χανιώπορτα. 

• Διάρκεια 2-6 Ιουλίου.  
• Ώρες λειτουργίας 10.00 – 13:00 και 18:00 – 22:00

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ
Απόγευμα- βράδυ

— 18:30 Για τρίτη συνεχή χρονιά οι βιρτουόζοι Leonardo Sopri (βιολί)
και Μανώλης Σγουρίδης (Τσέλο) σας καλωσορίζουν στο φεστιβάλ.

— 19:00 – 20:30 Παρακολουθείστε τα εγκαίνια της φετινής λαμπρής
έκθεσης του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε και αφεθείτε στο …
μέλλον! Θα νοιώσετε περήφανοι τόσο για το Τεχνολογικό μας Ίδρυμα όσο
και για τη μελλοντική Δημοτική μας Πινακοθήκη.

— 20:30  Η Φιλαρμονική του Δ.Η., υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού
Λεωνίδα Τζωρτζάκη, δίνει το σύνθημα έναρξης του Φεστιβάλ, από το
πρόστυλο της Βασιλικής.
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Έκθεση-εγκατάσταση σπουδαστών της Ανώτερης Σχολής Δραματι-
κής Τέχνης “Νότος”. Στον 1ο όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου (οδός
Πλαστήρα). 

• Διάρκεια 3 – 6 Ιουλίου
• Ώρες λειτουργίας 10:00 – 13:00  και 18:00 – 22:00

Η Σχολή παρουσιάζει έργα των σπουδαστών του τμήματος Σκηνογρα-
φίας-Ενδυματολογίας, καθώς και έργα, με αντίστοιχο θέμα, σπουδαστών
τού τμήματος Υποκριτικής. Υπεύθυνη Τμήματος Σκηνογραφίας: Άννα
Μαχαιριανάκη. 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Έντεκα συνολικά ομαδικές και ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας
φιλοξενούνται στο παλαιό κτίριο της Αστυνομίας στα Λιοντάρια. 

• Διάρκεια 2 – 6 Ιουλίου
• Ώρες λειτουργίας 10:30 – 13:30 και 18:00 – 21:00

4 Ομαδικές: Της ομάδας “Φωτοσύνθεσις”, του “Συλλόγου φίλων της τέ-
χνης Αρχανών”, της “Φωτογραφικής ομάδας Αγίου Ιωάννη”, και των: Αν-
τιγόνης Μεταξάκη και Κατερίνας Τσαγκαράκη.

6  Ατομικές των: Σπύρου Ζερβουδάκη, Μαρίας Καρκανάκη, Σάββα Κόη,
Παναγιώτη Μαματζάκη, Kώστα Μοχιανάκη, Ελευθερίας Σειστάκη, Φω-
τεινής Φαρμασώνη.

Δύο ακόμα εκθέσεις φωτογραφίας φιλοξενούνται στο Πολύκεντρο
Νεολαίας του Δ.Η (Ανδρόγεω 2).

• Διάρκεια 2 – 6 Ιουλίου. 
• Ώρες λειτουργίας 9:00 -23:00

α. Ομαδική, πολυθεματική έκθεση φωτογραφίας (στο αίθριο του
Πολύκεντρου). Μετέχουν: Εμμανουήλ Κομνηνός, Ρούλα Παυλίδη,
Ελένη Φαραγκουλιτάκη. 

β. Φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στο “Τέχνη καθ’ οδόν 2017”
(μέσα στο Πολύκεντρο). Εκτίθενται μερικοί από τους καρπούς τού
περσινού “Φωτογραφικού Μαραθωνίου”!

Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης (Ε.Φ.Ε.Κ.) συμμετέχει στο
φεστιβάλ με δύο εκθέσεις μελών της:  

α.  Έκθεση φωτογραφίας  με θέμα το “Λιμάνι Ηρακλείου”. 
Στην αίθουσα της Ε.Φ.Ε.Κ. (Δουκός Μποφώρ 20). 
• Διάρκεια 2 – 6 Ιουλίου
• Ώρες λειτουργίας 18:00 – 21:00
Το παραλιακό μέτωπο και το λιμάνι Ηρακλείου αποτελούν μαγνήτη
για τον φωτογράφο. Οι εναλλαγές του φωτός κατά τη διάρκεια της
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“Φωτογραφικός Μαραθώνιος” 2018!

11.00. Εκκίνηση από το Πολύκεντρο Νεολαίας (Ανδρόγεω 2)
ενός «φωτογραφικού μαραθωνίου» για επαγγελματίες και ερα-
σιτέχνες φωτογράφους, που επιθυμούν να αποτυπώσουν τα
δρώμενα του Φεστιβάλ. Στους συμμετέχοντες θα παραδοθεί
στις 11.00 το πρωί, στο Πολύκεντρο, το πρόγραμμα του Φεστι-
βάλ, μαζί με σχετικές συνοπτικές οδηγίες. 
Όσοι λάβουν μέρος θα μπορούν να στείλουν, μέχρι τέλους Ιου-
λίου, πέντε φωτογραφίες της επιλογής τους, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση Heraklionphotocontest@gmail.com. 
• Οι καλύτερες απ’ αυτές θα αποτελέσουν στη συνέχεια το υλικό 
μιας έκθεσης αφιερωμένης στο “Τέχνη καθ’οδόν 2018”.

Urban free style Street Art Performances
(Παραστάσεις δρόμου, σε …ελεύθερο στυλ, 
στους δρόμους και τις πλατείες τις πόλης)!

Αιφνιδιαστικές εμφανίσεις-εκπλήξεις στους χώρους διεξαγωγής
του φεστιβάλ, από τον Mojo Stilts – (Θάνο Σμυρνάκη) και τους
συνεργάτες του! Παρουσιάζουν «θεματικά κουστούμια», με επι-
μέλεια του οίκου Ergina's - "Εργίνα Μανιαδάκη", σε ένα Urban
free style Street Art Performance. 
• Καθημερινά  19:00 – 21:00
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— 20:45  Οι “Αντικρουστοί” …διατυμπανίζουν το γεγονός και ξεκινούν
την παραδοσιακή πια για το φεστιβάλ πορεία προς την πλατεία Ελευθε-
ρίας, ακολουθούμενοι από τους φασαριόζους ζογκλέρ των Frantic Freaks
και κάτι μυστήρια …τέρατα που μόλις σήμερα εμφανίστηκαν στην πόλη! 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

— 21:10  Η πορεία φτάνει στην πλατεία και οι πρώτες παραστάσεις
τού «Τέχνη καθ’ οδόν» 2018 αρχίζουν! Τα σκηνικά είναι της πολυβραβευ-
μένης ενδυματολόγου-σκηνογράφου, Άννας Μαχαιριανάκη. 

— 21:15 – 21:35  Οι Frantic Freaks  ανεβαίνουν στη σκηνή και την
…πυρπολούν κυριολεκτικά!

— 21:35 – 23:30 "Πέτα στα όνειρά σου"! Ο Θοδωρής Βουτσικάκης
συναντά τη Λίνα Νικολακοπούλου! 

Ο νεαρός τραγουδιστής Θοδωρής Βουτσικάκης ερμηνεύει γνωστά
και αγαπημένα τραγούδια της Λίνας Νικολακοπούλου, από τη δε-
καετία του '80 μέχρι σήμερα, αλλά και από την επερχόμενη συνερ-
γασία τους με τον βραβευμένο με Oscar Ιταλό συνθέτη, Nicola
Piovani.

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ένας από τους πιο ιδιαίτερους τραγουδιστές
της νέας γενιάς, ερμηνεύει με ευαισθησία και δύναμη τα εμβληματικά
τραγούδια της σπουδαίας στιχουργού. Για τούτη τη μαγική συνάντηση η
Λίνα Νικολακοπούλου ανθολόγησε κάποιες από τις πιο αγαπημένες της
δημιουργίες, αναδεικνύοντας έτσι τις εξαιρετικές φωνητικές δυνατότητες
και το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο του νεαρού ερμηνευτή. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι ο Θοδωρής Βουτσικάκης ερμήνευσε τον ρόλο του “Ερωτόκριτου”
στην ομότιτλη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και έχει συ-
νεργαστεί με τους Σταύρο Ξαρχάκο, Χρήστο Λεοντή, Dulce Pontes, Μάριο
Φραγκούλη, Δάφνη Αλεξανδρή, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κ.α. 
Μαζί του οι μουσικοί: Γρηγόρης Σημαδόπουλος (πιάνο, μελόντικα), Βα-
σίλης Παναγιωτόπουλος (τύμπανα), Λένα Τζαμπάζη (κιθάρες) και Στέλλα
Τέμπρελη (τσέλο).
• Καλλιτεχνική επιμέλεια & επιλογή τραγουδιών: Λίνα Νικολακοπούλου.
• Σχεδιασμός-Χειρισμός φώτων: Μαρία Βενετάκη.
• Διεύθυνση παραγωγής: Αναστασία Ταμουρίδου - ARTος & Θέαμα.
Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με την  Περιφέρεια Κρήτης.
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Βράδυ
— 21:00 – 23:00 Οι Vamos Ensemble και η Ιωάννα Φόρτη
ξεσηκώνουν την κεντρική πλατεία της πόλης, χαρίζοντάς σας ένα
πρόγραμμα ανανεωμένο, με ιδιαίτερες και απροσδόκητες διασκευές,
αλλά και παντρέματα από μουσικές φαινομενικά αταίριαστες. Ξεκινώντας
από τα Χανιά πριν από πέντε μόλις χρόνια, το μουσικό αυτό σύνολο, με
όψη και σύνθεση συμφωνικής ορχήστρας, ξεπέρασε πλέον τα όρια της
Κρήτης. Μαζί του μια από τις πιο χαρισματικές Ελληνίδες τραγουδίστριες,
η Ιωάννα Φόρτη, με ένα ασυνήθιστα ευρύ ρεπερτόριο και λαμπρές εμ-
φανίσεις στο Ηρώδειο και στα μεγαλύτερα θέατρα της χώρας μας,  στη
Νέα Υόρκη, το  Λονδίνο και στη Γερμανία. Μέλος της χορωδίας της ΕΡΤ
και σολίστ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, συνεργάστηκε το 2000 με τον
Μίκη Θεοδωράκη και εν συνεχεία με τους σημαντικότερους Έλληνες συν-
θέτες, μαέστρους, τραγουδιστές και σκηνοθέτες. 

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Δ.Η. (Ανδρόγεω 2)
Eπισκεφθείτε τις δύο φωτογραφικές εκθέσεις, μία μέσα και μία στο
αίθριο του Πολύκεντρου.

— 19:00 – 20:00 Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση για παιδιά 7-
15 ετών, με τίτλο “Τηλεόραση εναντίον Παραμυθιού”. Ο Κυριάκος Πα-
παδόπουλος, με τη βοήθεια, της Κατερίνας Παπαδάκη, εμψυχώνει τα
παιδιά να συμμετάσχουν σε έναν δομημένο αυτοσχεδιασμό, που απο-
μυθοποιεί την τηλεοπτική οθόνη και βάζει στο επίκεντρο την αφήγηση
παραμυθιών! 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Λιοντάρια)
— 19:30 Εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής-γλυπτικής-κατασκευών
15 σύγχρονων δημιουργών, που φιλοξενείται στο πατάρι του βιβλιο-
πωλείου. Υπενθυμίζουμε ότι η έκθεση θα είναι επισκέψιμη καθημερινά,
τις ώρες λειτουργίας του βιβλιοπωλείου. 

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ

Επισκεφθείτε την έκθεση της Άλφα3 στην π. Τροχαία και τις φωτο-
γραφικές εκθέσεις στο τ. Αστυνομικό Μέγαρο.

— 18:30 – 19:15  Η “Παγκρήτια Ένωση Χοροδιδασκάλων” ξεκινά
από τα Λιοντάρια μια ”κρητική καντάδα”! Ακολουθήστε την μέσω των
οδών Χάνδακος και Αγιοστεφανιτών ως στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης
και καμαρώστε την εκεί σε κρητικούς χορούς!
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• Yπενθυμίζουμε ότι οι εκθέσεις: Tου Ινστιτούτου Πληροφορικής
του Ι.Τ.Ε. (στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου), Αγιογραφίας (στο Μου-
σείο της Αγίας Αικατερίνης “Σιναϊτών”), ζωγραφικής-γλυπτικής-σύγχρο-
νων κατασκευών ActaρικART (στο Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας
Βιβλιοθήκης), φωτογραφίας (στο τ. Αστυνομικό Μέγαρο, στο Πολύκεν-
τρο Νεολαίας του Δ.Η. (Ανδρόγεω 2), στον Κοινωνικό χώρο των ιδρυμά-
των Α&Μ Καλοκαιρινού (Μονής Αγκαράθου 9), οι δύο εκθέσεις της ΕΦΕΚ
(Δουκός Μποφώρ 20 και στην πλατεία του Λάκκου), και εκείνη της φω-
τογραφικής ομάδας “Όψεις” (Στρατηγού Βάσου 8), είναι ανοικτές. 

• Το ίδιο και η υπαίθρια έκθεση των Αρχιτεκτόνων στο πάρκο Θεοτο-
κόπουλου, η έκθεση εικαστικών εργαστηρίων: της “Άλφα 3” στην πα-
λαιά Τροχαία (Λιοντάρια), του “Εργαστηρίου εφαρμοσμένων τεχνών
Γιάννη Χαλαμπαλάκη”  (Βιάννου 3), του εργαστηρίου “ΆRTio” (Ζουδια-
νού 11, Χανιώπορτα), καθώς και του εργαστηρίου του γλύπτη Xρήστου
Τσουμπλέκα (Στρατηγού Βάσου 8). Τέλος ανοίγει σήμερα τις πύλες της
η έκθεση-εγκατάσταση της Aνωτέρας Σχολής Δραματικής τέχνης
“Νότος”, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου (οδός Πλαστήρα). 

Μελετήστε προσεκτικά τη διάρκεια και τα ωράρια λειτουργίας κάθε
έκθεσης και κάθε εργαστηρίου ξεχωριστά (σελ. 7-11)  προτού ξεκινήσετε.

ΠΑΡΚΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Παρακολουθείστε ζωντανά πως φτιάχνεται ένα γλυπτό!
Ο γλύπτης Νίκος Μάνεσης αρχίζει σήμερα να φιλοτεχνεί έργο μεγάλων
διαστάσεων, από μονοκόμματο κορμό ξύλου! Ο καλλιτέχνης θα εργάζε-
ται καθημερινά, μέχρι το τέλος του φεστιβάλ, από τις 9.00 – 12.00 το πρωί
και από τις 16.00-20.00 το απόγευμα, προκειμένου να ολοκληρώσει το
έργο του μέχρι το τέλος του φεστιβάλ.

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Πρωί
— 11:00 Τα εργαστήρια και οι εκθέσεις των χειροτεχνών άνοιξαν
και σας περιμένουν. Θα βρίσκονται φέτος πάνω στην Πλατεία Ελευθε-
ρίας και στην πλατεία Δασκαλογιάννη και θα λειτουργούν μέχρι τις 23.00
το βράδυ, ως το τέλος του φεστιβάλ.  
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Νικήτας Λαδάκης, Ραφαήλ Γιανναράκης, Εμμανουέλα Κουμανδράκη, Βε-
νετία Φλεμετάκη, τσέλο: Δέσποινα Βαϊγκούση, Βίκυ Τσάμου, Ερωφίλη
Κουνδουράκη, Δάφνη Μαστοράκη, φλάουτο: Καρμέλα Μιχαηλίδη, Γιώτα
Αναστάση, σαξόφωνο/ακουστική κιθάρα: Τριαντάφυλλος Σουρλίγκας,
πιάνο: Σπύρος Βαϊγκούσης, ηλεκτρική κιθάρα: Αλέξανδρος Χατζηιωάν-
νου, μπάσο: Γιάννης Βιττωράκης, ντραμς.
• Φωνή: Θρασύβουλος Γιακουμάκης.

—2 2:15 – 23:30  “Σινεμά ο Παράδεισος”! Τραγούδια από τον ελλη-
νικό κινηματογράφο, από την πολυφωνική χορωδία του συλλόγου “Ars
Nova” και του Κλασικού Ωδείου Ηρακλείου, υπό τη Διεύθυνση της
Νεκταρίας Λαουμτζή.

ΟΔΟΣ ΧΑΝΔΑΚΟΣ
— 20:30 – 22:30 Ζωντανός διάλογος ανάμεσα σε δύο τέχνες! Ο ει-
καστικός Γιώργος Χατζηβασίλης με τα πινέλα του και ο μουσικός Άρης
Κουτεντάκης, με την κιθάρα του, εμπνέονται ο ένας από τον άλλο και δη-
μιουργούν!

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΑΓΓΛΩΝ
— 18:30 Από εδώ ξεκινά η πορεία των συλλόγων Θρακιωτών, Μακε-
δόνων και Ηπειρωτών, που με τις παραδοσιακές στολές και τα λάβαρά
τους, τα μουσικά όργανα και τα τραγούδια τους, θα διασχίσουν το κέντρο
της πόλης. Χαρείτε την Ελλάδα να παρελαύνει χορεύοντας και τραγου-
δώντας και ακολουθείστε την ως την πλ. Αγίας Αικατερίνης, όπου την πε-
ριμένει η Κρήτη! Την εκπροσωπεί εκεί το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου.

ΚΟΥΛΕΣ
—19:00 – 22.00  
Για τρίτη συνεχή χρονιά το Soul Art Game εξελίσσεται. Ξεκίνησε με
το κόκκινο κύμα που δημιουργήθηκε το ’16 στον Άγιο Τίτο, άνθισε κυ-
ριολεκτικά το ’17 στην οδό 25ης Αυγούστου και μετουσιώνεται φέτος σε
ένα «ελεύθερο πέταγμα ψυχής» στον Κούλε. Οι συντελεστές του παιχνι-
διού: η εικαστικός Άννα Φραγκάκη και η “Ομάδα δράσης 17” σας καλούν
εδώ να φτιάξετε μαζί καινούργια λουλούδια, να τα δείτε να αναρριχώνται
στο φρούριο και να μεταμορφώνονται σε πουλιά. Αφήστε την ψυχή σας
να τα ακολουθήσει στο πέταγμα και στην απελευθέρωσή τους, με τη βοή-
θεια της drama therapist Νένας Βλασσά. • Έμπνευση/συντονισμός Soul
Art Game: Ιωάννα Γιάνναρη. • Αν θέλετε να συμμετάσχετε ενεργά,  φρον-
τίστε να είστε εκεί ακριβώς στις 19.00. 
Η εκδήλωση οργανώθηκε από τον Δ.Η. σε συνεργασία με την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και τον Ο.Λ.Η.
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ (Λιοντάρια)

Ο ζωγράφος Κώστας Συμεωνάκης βρίσκεται στο καβαλέτο του.

— 19:00 – 20:00 Μέσα στη Βασιλική, παράλληλα με την εκπληκτική
έκθεση του  Ι.Τ.Ε., μη χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε δύο εξαίρετους
μουσικούς: Ο Μάνος Παναγιωτάκης και η Έλενα Περισυνάκη, καθη-
γητές τού “Ωδείου των Χρωμάτων”, παρουσιάζουν έργα για φλάουτο
και πιάνο, σε μια μουσική διαδρομή από το Μπαρόκ ώς τον ύστερο Ρο-
μαντισμό. Θα ακουστούν έργα των J. S. Bach, F. Borne, L. v. Beethoven, G.
Ph. Telemann, F. Doppler και J. Brahms.

Στο πρόστυλο της Βασιλικής του Αγ. Μάρκου
— 21:00 – 21:30  Αν αγαπάτε τις εκπλήξεις, φροντίστε απλώς να
βρεθείτε τη συγκεκριμένη ώρα εκεί! Θα θέλαμε να σας προϊδεά-
σουμε, αλλά δεσμευτήκαμε να μην αποκαλύψουμε τίποτα! 

— 21:30 – 22:45 Για μια ώρα και κάτι αφεθείτε στους μαγικούς ήχους
της τζαζ, με τον Μ. Λαμπράκη (σαξόφωνο τενόρο και σοπράνο), την
Έμιλυ Ρούμελη (πιάνο-φωνή) και τον Γ. Φασουλάκη (σαξόφωνο άλτο). 

ΟΔΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ
(Στην αρχή του πεζόδρομου, προς την οδό Ευρώπης)

— 21:00 – 23:.00 Street party στην οδό Μεραμβέλου. Όσοι πιστοί
προσέλθετε!

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ
Ο ζωγράφος Ηλίας Κασάπης βρίσκεται στο καβαλέτο του.

— 19:00 – 20:00 Η Κρητική Ακαδημία Πολεμικών Τεχνών Τουρλάκη,
επιδεικνύει και διδάσκει τέχνες πολεμικές! 

— 20:00 – 21:00 Ο Μιχάλης Νταουντάκης σε μια διαδραστική παρά-
σταση κλόουν για μικρούς και μεγάλους! 

— 21:00 – 22:00 Συναυλία του μουσικού σχήματος «Ερωδία»! Είκοσι
νεαροί μουσικοί από τα Χανιά συνδυάζουν εδώ το ορχηστρικό ηχό-
χρωμα βιολιών, τσέλων και πνευστών, με τα όργανα ενός γκρουπ
(πλήκτρα, κιθάρα, μπάσο και ντραμς). 
• Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει ορχηστρικά έργα σύγχρονων συν-
θετών (Yann Tiersen, Frank Zappa, Jon Lord), διασκευές σύγχρονων τρα-
γουδιών (Beatles, Deep Purple, David Bowie, Jethro Tull), και πρωτότυπες
συνθέσεις του Σπύρου Βαϊγκούση. 
• Μετέχουν: 1α βιολιά: Λευτέρης Βαϊγκούσης, Φοίβη Κουνδουράκη, 2α
βιολιά: Σταύρος Νταουντάκης, Παντελής Βαϊγκούσης, 3α βιολιά/ βιόλες:
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— Εργαστήριο Facepainting. Ζωγραφική προσώπου για μικρούς και
μεγάλους!

— Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης. Οι μικροί μας φίλοι μπο-
ρούν να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη και να κατασκευάσουν ό,τι
θέλουν, με υλικά που προσφέρει το εργαστήριο. 
Παράλληλα: Πολλά μικρά, διαδραστικά παιχνίδια αδρής κινητικότητας.

— 19:00 – 20:00 Ανοιχτό εργαστήρι capoeira, για παιδιά 5-12 ετών,
από τη Σχολή Capoeira Cordão de Ouro Crete. Μέσα από απλές ασκή-
σεις και παιχνίδι, τα παιδιά θα έχουν μια πρώτη επαφή με τη βραζιλιάνικη
τέχνη της capoeira που περιλαμβάνει γυμναστική, αλληλεπίδραση, μου-
σική και τραγούδι στα πορτογαλικά.

— 20:00 – 21:00 Η καλλιτεχνική ομάδα “Τέσσερα”, με τη Βίκυ Αλε-
ξανδράκη (χορός), τη Χρυσάνθη Γερογιαννάκη (ντράμς), και τον Imped-
ance (synth), σ’ ένα μουσικό-χορευτικό δρώμενο, που σας δείχνει πώς
η μουσική κρύβει μέσα της την κίνηση και ο χορός τον ήχο. Τίτλος: “Οι
νότες μου στο πεντάγραμμο, τα βήματά σου στο δάπεδο-αποτυπώματα
που συνθέτουν τον χρόνο και τον χώρο”.

— 21:00 – 23:00 Αγγλόφωνο εναλλακτικό ροκ από τους Pulse!

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Στο Μουσείο της Αγίας Αικατερίνης των Σιναϊτών συνεχίζεται η
έκθεση Αγιογραφίας, με τίτλο “Ιερή Τέχνη”.

— 19:15 – 20:45 Η “Παγκρήτια Ένωση Χοροδιδασκάλων”, έχοντας
ολοκληρώσει την “κρητική της καντάδα”, φθάνει στην πλατεία και απο-
δεικνύει για πολλοστή φορά τις δεινές χορευτικές της ικανότητες.

— 20:45 – 21:30 Τη σκυτάλη παραλαμβάνει το “Λύκειο Ελληνίδων”.
Άγρυπνος θεματοφύλακας των παραδόσεών μας, αποδίδει με τον αυ-
θεντικότερο τρόπο τους χορούς της Κρήτης και υποδέχεται στην
πλατεία τη Θράκη, τη Μακεδονία και την Ήπειρο, που καταφθάνουν
εκεί, έχοντας σκορπίσει τις μουσικές τους στους δρόμους και τις πλατείες
της πόλης. 

— 21:30 – 23:00  “Απ’ τη Θράκη ως την Κρήτη”: Οι Σύλλογοι Θρα-
κιωτών, Μακεδόνων και Ηπειρωτών, με τις φορεσιές και τα λάβαρά
τους χορεύουν υπό τους ήχους της μουσικής των: Βαγγέλη Παπαναστα-
σίου (κλαρίνο), Γιώργου Μάρκου (ακορντεόν) και Κωνσταντίνου Γε-
ωργιάδη (νταούλι, τουμπελέκι). Τραγούδι: Θεοδόσης Αμπατζιάνης.
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— 22:00 – 23.00 Σ’ αυτόν τον ανεπανάληπτο συνδυασμό ψυχής και τέ-
χνης, σας προσκαλούν και δύο Ηρακλειώτες μουσικοί, η Κάλλια Κανα-
καράκη (άλτο σαξόφωνο) και ο Άρης Σφακιανάκης (πιάνο/φωνή), μ’
ένα πρόγραμμα ειδικά επιλεγμένο για το Soul Art Game.

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
Κάντε μια βόλτα στον λιμενοβραχίονα και απολαύστε εικαστικούς εν
δράσει! Επιλέγουν οι ίδιοι τις ώρες που θα εργάζονται κι έτσι δεν ξέρουμε
αν θα τους βρείτε εκεί, αλλά σε κάθε περίπτωση θα δείτε πως εξελίσσον-
ται τα έργα τους, στον «τοίχο ελεύθερης έκφρασης». 

Εκεί θα βρίσκονται και μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου, που θα ζω-
γραφίζουν και θα γράφουν στίχους με θαλασσινές αναφορές από τον
Ερωτόκριτο. Η μαθητική ομάδα συμμετέχει στη δράση το τριήμερο 3
έως 5 Ιουλίου, με υπεύθυνους καθηγητές τους: Βεληβασάκη Ράνια, Μπου-
ραντά Κλέλια, Νικολιδάκη Λένα και Χαραμή Κυριάκο. Δεκαοκτώ μαθητές
και μαθήτριες πρόκειται να γράψουν στίχους σε μεσαιωνική γραφή, πλαι-
σιωμένους με εικόνες που συνάδουν με το περιεχόμενο των στίχων. 

• Η μαθητική ομάδα αποτελείται από τους: Κυπράκη Θεοδοσία, Πα-
ναγιωτάκη Μαρίνο, Παπαδάκη Γαλήνη, Πεχυνάκη Κατερίνα, Τσάλου
Εμμανουέλα, Βαρδάκη Ευάγγελο, Βαρδάκη Χριστόφορο, Κεφαλογιάννη
Στέλλα, Μπέη Έμμα, Δαμιανάκη Αναστασία, Σαπουντζή Στέλιο, Λιόντου
Μαριτίνα, Τζαβάρα Ορέστη, Μηλιάκη Εύη, Αγγουριδάκη Εμμανουέλα,
Δρακάτο Κώστα, Λουλούδη Μάρα και Μακράκη Βίλμα.

ΟΔΟΣ ΔΟΥΚΟΣ ΜΠΟΦΩΡ
Επισκεφθείτε την έκθεση φωτογραφίας της Ε.Φ.Ε.Κ, με θέμα το λιμάνι
Ηρακλείου (Δουκός Μποφώρ 20).

ΠΑΡΚΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
Επισκεφθείτε την υπαίθρια έκθεση μελών του Αρχιτεκτονικού Συλλόγου
Ν.Η. Θα είναι επισκέψιμη όλο το εικοσιτετράωρο.

— 10:30  Τρία εργαστήρια των Frantic Freaks ξεκινούν τη λειτουργία
τους. Όλες οι δράσεις είναι ελεύθερες για το κοινό, χωρίς καμία χρέωση. 

• Ώρες λειτουργίας: 10:30 – 13:00 και 17:00 - 18:30 καθημερινά. 

— Εργαστήριο Κατασκευής και Εκμάθησης ζογκλερικών.

Γίνετε ζογκλέρ! Παιδιά και γονείς μπορούν να κατασκευάσουν εδώ με
απλά υλικά κάποιο “ζογκλερικό”, το οποίο μετά την εκμάθηση θα πάρουν
μαζί τους, για να συνεχίσουν την εξάσκηση στο σπίτι! Διδάσκονται δεξιό-
τητες ισορροπίας, αντοχής και δύναμης, νευρομυικού συντονισμού και
συγχρονισμού.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Λεωφόρος Πλαστήρα)
Η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης “Νότος” παρουσιάζει μια
σειρά “Παραστάσεων Εφαρμογής”, πάνω στην Υποκριτική, τον
Χορό, τη Μουσική, τη Σκηνογραφία, τη Θεατρολογία και τον Κινη-
ματογράφο. Συμμετέχουν οι σπουδαστές της σχολής .

—17:00 – 19:30 “Οιδίπους τύραννος” (Edipo Re [1967], 100’): Προ-
βολή ταινίας. Σκηνοθεσία, σενάριο: Πιερ Πάολο Παζολίνι. Ο σκηνοθέτης
διασκευάζει για τον κινηματογράφο την ομώνυμη τραγωδία του Σοφο-
κλή, τοποθετώντας τη δράση σε τρία διαφορετικά ιστορικά σημεία: στη
φασιστική Ιταλία, το αρχαίο Μαρόκο και την Ιταλία της δεκαετίας του
1960. Μετά την προβολή, οι σπουδαστές δραματολογίας και ιστορίας κι-
νηματογράφου παρουσιάζουν εργασίες τους σχετικά με την τραγωδία
του Σοφοκλή  και τη συγκεκριμένη κινηματογραφική διασκευή της. Υπεύ-
θυνοι καθηγητές: Αντώνης Τσίλλερ - Νίκος Τσαγκαράκης.

— 20:00 – 21:00 “...σαν κλωνί στάρι στο μύλο”. Δραματοποιημένα
αποσπάσματα από το έργο του Διονύσιου Σολωμού, “Η Γυναίκα της Ζά-
κυθος”, καθώς και άλλα ποιήματα. • Διδασκαλία: Αντώνης Περαντωνάκης.

— 21:30 – 23:00 Σκηνές από τα θεατρικά έργα της Λούλας Αναγνωστάκη:
“Η παρέλαση”,  Η “συναναστροφή”,  “Αντόνιο ή το μήνυμα”,  “Η κα-
σέτα”,  “Ο ουρανός κατακόκκινος”. Διδασκαλία: Δημήτρης Φοινίτσης.
Παράλληλη δράση: Το τμήμα Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας της Ανώ-
τερης Σχολής Δραματικής Τέχνης “Νότος” παρουσιάζει στον 1ο όροφο
του Πολιτιστικού Κέντρου έργα των σπουδαστών του σε έκθεση-εγκα-
τάσταση, μαζί με αντίστοιχα  έργα των σπουδαστών, τού τμήματος Υπο-
κριτικής.  • Η έκθεση θα διαρκέσει από 3 έως 6 Ιουλίου 
• Ώρες λειτουργίας 10.00-13.00 το πρωί και 18.00-22.00 το βράδυ
• Υπεύθυνη Τμήματος Σκηνογραφίας: Άννα Μαχαιριανάκη. 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΚΚΟΥ
Η υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας της Ε.Φ.Ε.Κ, με θέμα “Καφενεία
(άλλοτε και τώρα)”, δίπλα, στην πλατεία του Λάκκου, σας περιμένει.

— 21:00 – 21:30 Ο μάγος Αλέξης διασκεδάζει μικρούς και μεγάλους
με τα… μυστήρια της τέχνης του.

— 21:30 – 23:00 Το Paul Goodman Trio, σε συνθέσεις του Paul
Goodman, επηρεασμένες από παραδοσιακούς ήχους και  άλλα είδη
σύγχρονης μουσικής. 

ΧΑΝΙΩΠΟΡΤΑ

— Επισκεφθείτε το Εργαστήριο σχεδίου και ζωγραφικής “ΆRTio”
”(Ζουδιανού 11. • Ώρες λειτουργίας 17:00 – 22:00). και την έκθεση γλυ-
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ΟΔΟΣ ΑΜΝΙΣΟΥ (μεταξύ 1821 & Κατεχάκη)
— 21:00 – 23:00 Οι “Γκράν σουξέ“ παίζουν μουσική και τραγούδια
από τον Ελληνικό Κινηματογράφο. Μετέχουν Θανάσης Βασιλάκης
(μπουζούκι), Γιώργος Βιλβόης (κιθάρα, φωνή), Εμμ. Μανιδάκη (φωνή),
Μάνος Παπαδάκης (κοντραμπάσο).  

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ

— 20:00 – 21:30 Ρεμπέτικο τραγούδι από τον Γιάννη Παξιμαδάκη
(μπουζούκι, φωνή, τη Μαρία Φασουλάκη (φωνή) και τον Νίκο Σταμα-
τάκη (κιθάρα).

ΟΔΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

— Επισκεφθείτε το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων τεχνών του Γιάννη
Χαλαμπλάκη (Βιάννου 3. • Ώρες λειτουργίας 18:00 – 21:00)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

— 21:00 – 21:30   “Το προξενιό του Τσιγκούνη”! Παράσταση του
“Θεάτρου Σκιών  Άθω Δανέλη και Γιάννη Παπαδόπουλου”. 

— 21:30 – 23:00 Συναυλία κρητικής μουσικής από τον Κωστή Μουδά-
τσο (απαγγελία), τον Μιχάλη Ξυδάκη (λύρα, τραγούδι), τον Δημ. Νεονάκη
(λαούτο), τον Γιώργη Τζωρτζάκη (κρουστά), και τον Γιώργη Ξυδάκη (λαούτο).

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
— 21:00  Συναυλία της “Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης,
Δήμου Ηρακλείου”,  με το “Χαμόγελο της Τζοκόντα” και αποσπάσματα
από τους “Όρνιθες” του Αριστοφάνη, σε μουσική Μ. Χατζιδάκι. Διευ-
θύνει ο διεθνούς φήμης μαέστρος, Μίλτος Λογιάδης. Στη συναυ-
λία συμμετέχει η “Νεανική Χορωδία του Δήμου Ηρακλείου”.
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ιωάννης Ιδομενέως.

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ
— 21:00  Λάτρεις της κλασικής μουσικής αδράξτε την ευκαιρία!
O Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την
Πρεσβεία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Ελ-
λάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού του Λουξεμβούργου, το Music: LX
και τον σύλλογο “Οι Φίλοι του Λουξεμβούργου στην Κρήτη”, προ-
σκάλεσαν τον διεθνώς διακεκριμένο πιανίστα Jean Muller  να παίξει
στο κηποθέατρο Μ. Χατζιδάκι!  Αναγνωρισμένος ως "μεγάλο ταλέντο"
από το Gramophone, ο Jean Muller ξεχώρισε για την τέχνη του από παι-
δικής ηλικίας. Σε ηλικία επτά ετών, πραγματοποίησε την πρώτη του
Chopin Etude και έκτοτε εμφανίζεται αδιάλειπτα στη σκηνή. 
Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Ηρακλέιου και την Περι-
φέρεια Κρήτης.
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TΕΤΑΡΤΗ 4 IΟYΛΙΟY 2018

• Yπενθυμίζουμε ότι οι εκθέσεις: Tου Ινστιτούτου Πληροφορικής
του Ι.Τ.Ε. (στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου), Αγιογραφίας (στο Μου-
σείο της Αγίας Αικατερίνης “Σιναϊτών”), ζωγραφικής-γλυπτικής-σύγχρο-
νων κατασκευών ActaρικART (στο Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας
Βιβλιοθήκης), φωτογραφίας (στο τ. Αστυνομικό Μέγαρο, στο Πολύκεν-
τρο Νεολαίας του Δ.Η. (Ανδρόγεω 2), στον Κοινωνικό χώρο των ιδρυμά-
των Α&Μ Καλοκαιρινού (Μονής Αγκαράθου 9), οι δύο εκθέσεις της ΕΦΕΚ
(Δουκός Μποφώρ 20 και στην πλατεία του Λάκκου), και εκείνη της φω-
τογραφικής ομάδας “Όψεις”, είναι ανοικτές. 

• Το ίδιο και η υπαίθρια έκθεση των Αρχιτεκτόνων στο πάρκο Θεο-
τοκόπουλου, η έκθεση εικαστικών εργαστηρίων: της “Άλφα 3” στην πα-
λαιά Τροχαία (Λιοντάρια), του “Εργαστηρίου εφαρμοσμένων τεχνών
Γιάννη Χαλαμπαλάκη”  (Βιάννου 3), του εργαστηρίου “ΆRTio” (Ζουδια-
νού 11, Χανιώπορτα), καθώς και του εργαστηρίου του γλύπτη Xρήστου
Τσουμπλέκα (Στρατηγού Βάσου 8). και η έκθεση-εγκατάσταση της Σχο-
λής “Νότος”, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου (οδός Πλαστήρα).

Μελετήστε προσεκτικά τη διάρκεια και τα ωράρια λειτουργίας κάθε
έκθεσης και κάθε εργαστηρίου ξεχωριστά (σ.σ. 7-11)  προτού ξεκινήσετε.

• Τα εργαστήρια και οι εκθέσεις των χειροτεχνών στην Πλατεία Ελευ-
θερίας και την Πλατεία Δασκαλογιάννη θα λειτουργούν μέχρι τις 23.00
το βράδυ.

• Στο πάρκο Γεωργιάδη ο καλλιτέχνης Νίκος Μάνεσης συνεχίζει, από
τις 9.00-12.00 το πρωί και από τις 16.00-20.00 το απόγευμα, να φιλοτε-
χνεί το γλυπτό του. 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Απόγευμα-βράδυ

— 21:00 – 22:00 Τhe Grooves by Lab Music Education! Τρίτη χρονιά
μουσικής εκπαίδευσης: Ετοιμαστείτε για ξέφρενο πάρτυ, με disco, pop
και funk μουσική! 

— 22:00 – 23:30 Ελληνόφωνο rock από τον  Παύλο  Συνοδινό! Με
πολυάριθμα projects, κιθαριστικές και συνθετικές συμμετοχές και τρεις
προσωπικούς δίσκους  στο ενεργητικό του (Μικρές Ελπίδες, “Greeklish
Babylon” και το ολοκαίνουργιο βιβλίο-λεύκωμα-cd  “Status Update”)
ο Παύλος Συνοδινός, τραγουδάει στη γλώσσα που μιλάει. Με δάνεια από
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πτικής του Χρήστου Τσουμπλέκα (Στρατηγού Βάσου 8. • Ώρες λειτουρ-
γίας 10:00 – 13:00  & 18:00 – 22:00). Στον ίδιο χώρο δείτε και την έκθεση
της φωτογραφικής ομάδας “Οψεις”.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΒΑΛΑΔΩΝ (ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ)
Οι εκδηλώσεις στην Αγία Τριάδα, όλες τις ημέρες του φεστιβάλ, πραγμα-
τοποιούνται με την πολύτιμη σύμπραξη του “Περιβαλλοντικού Συλλό-
γου Αγίας Τριάδας”.

—19:30 – 21:00 “Ονειρεύομαι την πόλη μου αλλιώς”: Από το “Less
is Μore” και τη Βίκυ Παναγιωτοπούλου. Χρησιμοποιώντας την τεχνική
του κολάζ, τη χαρτογράφηση και τη ζωγραφική, τα παιδιά (5 -15 χρονών),
καλούνται να συν-σχεδιάσουν τον χώρο της πόλης μας, όπως εκείνα τον
επιθυμούν και τον φαντάζονται.

—21:00 – 21:30  Φωτιές και ζογκλερικά από τους Frantic Freaks!

—21:30 – 23:30 Διπλοπενιές κι απ’ τις δυό πλευρές του Αιγαίου!
Συναυλία με τον Δημήτρη Ζαχαριουδάκη (κιθάρα), τον Χρήστο Λιάτη
(μπουζούκι), τον Ηλία Κλαΐνο (μπουζούκι) και τη Melza Burcu Ιnce
(φωνή).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Οι εκδηλώσεις στην πλατεία Αγίου Νικολάου γίνονται με την πο-
λύτιμη σύμπραξη του “Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Αλικαρνασσού
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ”.

—21:00 – 21:45 “Ανεστορούμαι και ανεστορίζω - γράμματα απ’ τα
Καπετανιανά”.  Ή αλλιώς: Παυσίλυπον κατά πάσης κρίσεως! Δύο ξε-
καρδιστικά κείμενα, σε κρητική διάλεκτο, του Γιώργη Γρ. Σταματάκη,
με τίτλο: "Οι σημαίες" και "Οι μπλεμένες βιόλες"! Αποδίδονται σε μορφή
θεατρικού αναλογίου από την ηθοποιό  Μαρινέλλα Βλαχάκη και τον μου-
σικό Λεωνίδα Μαριδάκη. Μια παράσταση που σας βεβαιώνουμε ότι δεν
θα ξεχάσετε! Αν δεν την προλάβετε στην Αλικαρνασσό, φροντίστε να την
δείτε αύριο στην πλατεία της Ανάληψης (ώρα 21.00) ή αλλιώς μιαν αντί-
στοιχη μεθαύριο στην πλατεία Υγειονομικού, στον Λάκκο (ώρα 21:00).

—22:00 – 23.30 Κρητικά και μικρασιάτικα τραγούδια από τους
“ΕΡΑΝ”. Μετέχουν: Νεκτάριος Παχιαδάκης (λύρα, τραγούδι), Κυβέλη
Σεργίου (κρουστά, τραγούδι), Νεκτάριος Μαρίνος (μπουλγαρί, λαούτο),
Μανώλης Σκουμπάκης (λαούτο, σαντούρι), Μαυρομανωλάκης Γιώργος
(ούτι, τραγούδι).  
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ΟΔΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ

— 21:00 – 23:00 Βραδιά jazz με το κουαρτέτο της Μαρίας Κριτσωτάκη.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ
— 18:30 – 19:30“Το άτακτο αστεράκι με το κόκκινο σκουφάκι”. Πα-
ρουσίαση παραμυθιού από το Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Αρχανών
Αστερουσίων και, εν συνεχεία, συζήτηση γύρω από τις ανθρώπινες σχέ-
σεις, την αλληλεγγύη, την ισότητα και την ενσυναίσθηση. 

— 19:30 – 20:00 Το σύνολο Ξύλινων Πνευστω ́ν του “Ωδείου των
Χρωματ́ων” παρουσιάζει ερ́γα των L. V. Beethoven, G. F. Händel, M. Prae-
torius, G. Ph. Telemann, Joseph Strauss και J. Williams. Φλάουτα, κλαρι-
νέτα, κρουστά και πιάνο ενώνονται για να μας ταξιδέψουν σε γνώριμα
και άγνωστα ακούσματα από την περίοδο της Αναγέννησης, μέχρι
τις μέρες μας. Συμμετέχουν μαθητές του Ωδείου των Χρωματ́ων. 
• Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαν́ος Παναγιωτακ́ης.
• Πιαν́ο:  Έλενα Περισυνακ́η.

— 20:15 – 21:30 “Η Κυρά κι η Βάρκα”!
Συναυλία–παρουσίαση δίσκου από την Ξανθούλα Ντακοβάνου.
Έγραψαν πως …”τα τραγούδια της ακούγονται σαν μυστηριώδη παρα-
μύθια, που έρχονται από την άκρη του κόσμου και πως …θεραπεύει
ψυχές με τη βελούδινη φωνή της”. Ο νέος της δίσκος “Η Κυρά κι η Βάρκα”
(“La Dame et la Barque”), αφού κυκλοφόρησε στη Γαλλία και στην υπό-
λοιπη Ευρώπη, παρουσιάζεται εδώ  στο Ηράκλειο για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, και εν συνεχεία στην υπόλοιπη περιοδεία της στην Κρήτη. Η Ξαν-
θούλα Ντακοβάνου, τραγουδίστρια, συνθέτρια και στιχουργός, με διεθνή
καριέρα και δισκογραφία, συνδυάζει νεο-παραδοσιακές συνθέσεις, με
πρωτότυπες ενορχηστρώσεις από παραδοσιακά κι ανατολίτικα όργανα.
Συνοδεύεται από την,  μόλις αφιχθείσα απ’ το Παρίσι, δεξιοτέχνη Ουρανία
Λαμπροπούλου (σαντούρι) και τη σπουδαία Ελληνίδα τσελίστα Σοφία Ευ-
κλείδου.  Οι τρεις μουσικές συνοδοιπόροι έχουν σημαντική δισκογραφία,
τόσο στην εγχώρια παραδοσιακή σκηνή όσο και διεθνείς συνεργασίες. 

— 21:30 – 22:10 Flamenco fiesta από το Ελληνικό Κέντρο Χορού &
Παραστατικών Τεχνών "ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ" και την ομάδα μαθητών flamenco
της Ευρυδίκης Δημητριάδη. Μεταφερθείτε νοητά στην Ισπανία και χο-
ρέψτε μαζί τους!

— 22:10 – 23:30 Ο χώρος της vocal jazz στα καλύτερα του, με το Ines
Walters Jazz Band Quintet του Lab Music Education! Η jazz band του
Lab Heraklion Music Education σε ένα μοναδικό live, με jazz standards
και αυτοσχεδιασμούς που μας ταξιδεύουν! 
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τα 60’s, 70’s και 90’s, πλάθει το neovintage άξεστο rock άκουσμα του
2019, σε ένα συναυλιακό σύνολο με ξεσηκωτικούς ρυθμούς, πρωτότυπα
riffs και ποιητικά σλόγκαν, παρμένα από τους ψηφιακούς τοίχους μας.
Ένα rock χωρίς πατρίδα που μας αφορά όλους. Στα τύμπανα: Lucretia De
Manchione, Μπάσο: Άκης Παπαβασιλείου.

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ
Επισκεφθείτε την έκθεση της Άλφα3 στην π. Τροχαία και τις φωτο-
γραφικές εκθέσεις στο τ. Αστυνομικό Μέγαρο.

— 19:00 Δεν ξανάγινε! Οι “Καθ’ ωδών» στο…”Καθ’ οδόν”! Η μεγάλη,
χαρούμενη αυτή παρέα τραγουδιστών και μουσικών, έρχεται απ’ τα
Χανιά, αποφασισμένη να μην αφήσει στο διάβα της... πέτρα στην πέτρα!
Στις αποσκευές της, το ατέλειωτο κέφι η αγάπη της για τη μουσική και το
ακούραστο όραμά της για πολιτιστική προσφορά στο σύνολο! Ακολου-
θήστε την,  όσο ...αντέχετε τουλάχιστον.

— 21:30 – 23:00 Με τις ίδιες ακριβώς προθέσεις, μια ακόμα μεγαλύ-
τερη και εξ ίσου κεφάτη μουσικο-θεατρική ομάδα, οι Passe-pARTout,
έφτασε κι αυτή από τα Χανιά και, συναντώντας στα Λιοντάρια την προ-
ηγούμενη, προχωρά σε “δράσεις μετά μουσικής”, πρώτα στην πλατεία
κι ύστερα στο πρόστυλο της Βασιλικής. 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ

— 20:00 – 21:00 Ο Γιώργος Μαστοράκης, μέσα στη Βασιλική, κάνει με
την κιθάρα του ένα μουσικό ταξίδι  στον 19ο και 20ο αιώνα. 

— 21:00 – 22:30 Οι Passe-partout ανεβαίνουν στο πρόστυλο της Βα-
σιλικής. Χορός, τραγούδι, πρόζα κι ό,τι άλλο αγαπά η ψυχή τους!
Φροντίστε να χαρείτε την τέχνη, το κέφι και τα νιάτα τους! Συνοπτικά ενη-
μερώνουμε ότι η ομάδα ιδρύθηκε μόλις το 2012 στα Χανιά κι έχει ήδη
στο ιστορικό της πλήθος σημαντικών παραστάσεων, με αλησμόνητη γι’
αυτήν την ημέρα που τραγούδησε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσο-
γείου, μαζί  με τον Μίκη Θεοδωράκη. 

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ανδρόγεω 2)
— 20:30 – 22:00 Είναι οι SUCC-Stand up Cretan Comedians και δη-
λώνουν ευθαρσώς πως “δεν είναι στα καλά τους”  –κάποια βίδα ίσως τους
λείπει– αφού επιμένουν πως θα καταφέρουν να προωθήσουν τη Stand-
up Comedy στην Κρήτη! Παρακολουθήστε την τολμηρή κωμική τους
πρόζα στο Πολύκεντρο και βγάλτε …συμπέρασμα. 
• Επί σκηνής: ο Μιχάλης Αποστολάκης, ο Στέλιος Σταυρουλάκης, ο Στέ-
λιος Ανδρεαδάκης, ο Μάριος Τριανταφύλλου, ο Βαγγέλης Χατζηδάκης
και ο Χρήστος Μακαριάδης. 
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σικής μουσικής! Με φόντο το θαλασσινό μας φρούριο, ένας διεθνούς
φήμης πιανίστας, ο Ρώσος German Kitkin, θα σας μαγέψει κυριολε-
κτικά, παίζοντας έργα Beethoven (piano sonata op.57, ”Apassionata”
(number 23), Brahms (2 rhapsodies op.79), 79 Prokofiev (piano sonata 3
op.28), Scriabin (piano sonata 3 op.23 f sharp minor) και Rachmaninov (4
preludes from op.23). Την εκδήλωση στηρίζει η ΔΗΚΕΗ και ο ΟΛΗ.

— 22:00 – 23:50 “Το λιμάνι της αγωνίας”! Προβολή της περίφημης
ταινίας  του Ηλία Καζάν,  με πρωταγωνιστές τον Μάρλον Μπράντο,
τον Ροντ Στάιγκερ, την Εύα Μαρί Σεντ και τον Καρλ Μάλντεν. 

Προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1954, προτάθηκε για 12 βραβεία Όσκαρ,
απέσπασε 8 (μεταξύ των οποίων και εκείνο της καλύτερης ταινίας), και
θεωρείται μια από τις  σημαντικότερες  ταινίες όλων των εποχών. 
Η εκδήλωση οργανώνεται από τον Ο.Λ.Η.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Α. & Μ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
(Μονής Αγκαράθου 9)

Περιηγηθείτε στην έκθεση φωτογραφίας, με τίτλο “Γλυκιά ζωή”, των
Μάνου Πολιτάκη και Γιάννη Μαυράκη, και παρακολουθείστε την προ-
βολή δύο ταινιών, του Ιωάννη Μαρκάκη (ώρα 19.30).

α. «Δεν βάφουν όλα τα φυτά» (διάρκεια 14 λεπτά),

β. «Το μέσα φως» (διάρκεια 92 λεπτά).

ΠΑΡΚΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τα τρία εργαστήρια των Frantic Freaks  – εκμάθησης ζογκλερικών,
face painting και δημιουργικής απασχόλησης – λειτουργούν κανονικά,
10.30– 13.00  και 17.00 - 18.30

— 19:00 – 20:00 Η Μαρία Γιασμίν Σκουτέλη (φωνή), ο Ηλίας Αλέξαν-
δρος (drums), ο Αλέξης Καφετζάκης (πιάνο) και ο Αλέξης Ριπόλ
(μπάσο), σε ελληνική και ξένη pop μουσική. 

— 20:00 – 21:00 Η Μάγκυ Ποπέσκου σε pop μουσική και τραγούδι. 

— 21:00 – 22:30 Ελληνόφωνο rock από το μουσικό σύνολο “Σήματα
Καπνού”. Συμμετέχουν: Γιώργος Μαυρογιαννάκης, Γιώργος Κασσαπά-
κης, Λευτέρης Τσαγλιώτης, Μάνος Λιαπάκης, Θάνος Ντανόλας.

ΟΔΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ
(Στην αρχή του πεζοδρόμου, προς την οδό Ευρώπης).

— 21:00 – 23.00 H Μαρία Κριτσωτάκη (φωνή), συναντά το τρίο
των Αντώνη Τσικανδηλάκη (πιάνο), Γιάννη Πολυχρονάκη (κοντραμ-
πάσο) και Στάθη Στουραΐτη (drums). Mαζί παρουσιάζουν έργα κλασι-
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ΟΔΟΣ ΧΑΝΔΑΚΟΣ
— 20:30 – 22.30 Ο ζωντανός διάλογος ανάμεσα σε δύο τέχνες συ-
νεχίζεται! Ο εικαστικός Γιώργος Χατζηβασίλης με τα πινέλα του και ο
μουσικός Άρης Κουτεντάκης, με την κιθάρα του, εμπνέονται ο ένας από
τον άλλο και δημιουργούν.

ΟΔΟΣ 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
— 22:30 Χάρμα οφθαλμών! Τα κορίτια της Τριάνα πάνε να πλύνουν
τα ρούχα τους στο ...Γουαδαλκιβίρ! Είναι οι “Σπανιόλες” από το Ελλη-
νικό Κέντρο Χορού & Παραστατικών Τεχνών ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ και οι μαθητές
της Ευρυδίκης Δημητριάδη. Έχοντας τελειώσει τη φιέστα τους στον Άγιο
Τίτο,  κατεβαίνουν τώρα την οδό 25ης Αυγούστου. Φλερτάροντας και πα-
ρασύροντας όσους βρουν στο διάβα τους, σκοπεύουν να καταλήξουν
στον Κούλε για μια ακόμη φιέστα! 

ΚΟΥΛΕΣ
— 19:00 – 22:00 Το Soul Art Game συνεχίζεται για δεύτερη μέρα. Οι
συντελεστές του παιχνιδιού: η εικαστικός Άννα Φραγκάκη και η “Ομάδα
δράσης 17” σας καλούν και πάλι να φτιάξετε μαζί καινούργια λουλούδια,
να τα δείτε να αναρριχώνται στο φρούριο και να μεταμορφώνονται σε
πουλιά. Αφήσετε τη ψυχή σας να τα ακολουθήσει στο πέταγμα και στην
απελευθέρωσή τους, με τη βοήθεια της drama therapist Νένας Βλασσά. 
• Αν θέλετε να μετέχετε ενεργά στη δράση, φροντίστε να είστε εκεί ακρι-
βώς στις 19.00. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και τον Ο.Λ.Η.

— 22:00 – 23:00 Οι Jukebox έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν σε
ένα μαγευτικό, μουσικό ταξίδι, υπό τον ήχο της θάλασσας και την αγκαλιά
του Soul Art Game. Ελάτε να ακούσετε υπέροχα κομμάτια για κουαρτέτο
πνευστών από τους Μαρία Αλεξάκη (φλάουτο), Κάλλια Κανακαράκη
(άλτο σαξόφωνο), Μπάμπη Παστό (ευφώνιο) και Μανόλη Σφακιανάκη
(τρομπόνι). 

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
Tα παιδιά του 3ου Λυκείου εξακολουθούν το έργο τους. Θα τα βρείτε
εκεί, μαζί με τους καθηγητές τους και όποιους άλλους εικαστικούς θελή-
σουν να ζωγραφίσουν σ’ αυτόν τον “τοίχο ελεύθερης έκφρασης”.

ΟΔΟΣ ΔΟΥΚΟΣ ΜΠΟΦΩΡ
Επισκεφθείτε την έκθεση φωτογραφίας της Ε.Φ.Ε.Κ, στην οδό Δουκός
Μποφώρ 20 με θέμα το λιμάνι Ηρακλείου.

ΛΙΜΑΝΙ (ΒΑΡΔΙΑ)
— 20:30 – 22:00 Μια γοητευτική βραδιά για τους λάτρεις της κλα-
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— 20:00 – 21:00 “Περί Τυφλότητας”. Μια σπουδή πάνω στο ομότιτλο
έργο του Jose Saramango, από σπουδαστές Α΄ έτους. Διδασκαλία: Κων-
σταντίνα Πάλλη.

— 21:00 – 23:00 Γεωργίου Βιζυηνού: “Το μόνον της ζωής του τα-
ξείδιον”. Ο ηθοποιός Γιώργος Μπινιάρης, μια σπουδαία μορφή του ελ-
ληνικού θεάτρου, αφηγείται, συνοδεία ζωντανής μουσικής, το
υπέροχο διήγημα του Βιζυηνού. Η βαθιά και συγκινητική σχέση του
παππού με τον εγγονό, το γοητευτικό παραμύθι του Ραυτόπουλου και
της χρυσόμαλλης νεράιδας και οι ιστορίες του παππού, εν είδει λαϊκής
Οδύσσειας, αφυπνίζουν οικείες μνήμες και μας ταξιδεύουν στον κόσμο
του μύθου και του γλωσσικού πλούτου του Γεωργίου Βιζυηνού. Μουσική
συνοδός: Άννα Παπαγιαννάκη-Διβανή.

Παράλληλη δράση: Συνεχίζεται η έκθεση-εγκατάσταση της Ανώτερης
Σχολής Δραματικής Τέχνης “Νότος” με έργα των σπουδαστών του τμή-
ματος Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας, και του τμήματος Υποκριτικής
(ώρες λειτουργίας 10.00-13.00 το πρωί και 18.00-22.00 το βράδυ). Υπεύ-
θυνη Τμήματος Σκηνογραφίας: Άννα Μαχαιριανάκη. 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

— 21:30 Το Έντεχνο Ωδείο Ηρακλείου σε συνεργασία με τον Σύλ-
λογο Φίλων Μουσικής ‘’Εν Τέχνη’’ παρουσιάζει: 

Συναυλία Κιθαριστικής Ορχήστρας Κρήτης-Βαγγέλης Μπουντούνης.
θα παρουσιαστούν  έργα και τραγούδια  των  Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη
Θεοδωράκη κ.ά.

• Διεύθυνση: Βαγγέλης Μπουντούνης. 

• Συμμετέχουν: Κιθαριστική Ορχήστρα Κρήτης, Μagico Guitar Trio
(Γιώργος Γιαννόπουλος, Μαρία Βουτσινά, Κωνσταντίνος Σμόνος),
καθώς και καταξιωμένοι  κιθαριστές, όπως ο Στέλιος Γκόλγκαρης, ο  Μι-
χάλης Σουρβίνος, ο  Γιώργος Γκόλγκαρης, η Μαίρη Νικολάου, η Ελευθερία
Φραγκιαδάκη, ο Κογκάκης Μανόλης κ.ά. Σολίστ Λένα Χατζηγεωργίου.
Συμμετέχουν επίσης οι χορωδίες: Έντεχνου Ωδείου- Λένα Χατζηγε-
ωργίου, Ιωνία Αηδών –Λένα Χατζηγεωργίου, Δήμου Αγίου Νικολάου-
Μανώλης Κανακάκης. Κρουστά Νίκος Παγωμένος.

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΛΑΚΚΟΥ
Περιηγηθείτε στην πλατεία του Λάκκου την υπαίθρια έκθεση φωτο-
γραφίας της ΕΦΕΚ, τις τοιχογραφίες που ετοιμάζουν οι εικαστικοί
ολόγυρα στην περιοχή και μετά, δυο βήματα πιο πέρα, στο πάρκο,
απολαύστε διπλοπενιές. 
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κής jazz, που εκτελούν με μια σύγχρονη ματιά και με διάθεση να μοι-
ραστούν τη μουσική τους.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Στο Μουσείο της Αγίας Αικατερίνης συνεχίζεται η έκθεση Αγιογρα-
φίας “Τέχνη  Ιερή”.

— 19:30 – 20.30  Η Κρητική Ακαδημία Πολεμικών Τεχνών Τουρ-
λάκη, κάνει επίδειξη και διδάσκει τέχνες πολεμικές! 

— 20:30 – 21:30 Παραδοσιακοί χοροί απ’ όλη την Ελλάδα, από τον
Σύλλογο «Χοροδρώμενα», με χοροδιδάσκαλο τον Νικήτα Τριτσάρη.
Χοροί από όλη την Ελλάδα, τον Πόντο, την Καππαδοκία, την Ερυθραία
και φυσικά απ’ την Κρήτη, καθώς και διδασκαλία ξεχασμένων Κρητικών
χορών. 

— 21:30 – 23:00  Έντεχνο παραδοσιακό τραγούδι, από το μουσικό
σχήμα του Γιώργου Γκερεδάκη. Συμμετέχουν:  Γιώργος Γκερεδάκης (λα-
ούτο, μαντολίνο), Μιχάλης Καζαμίας (λύρα), Μπάρμπαρα Κοκοβίνου
(τραγούδι), Μιχάλης Ιατράκης (κρουστά, φλογέρες).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

— 21:00 – 23:00 Οι δυο άκρες του Αιγαίου συναντώνται και συνδια-
λέγονται για μια ακόμη φορά στην πλατεία, με τον Δημήτρη Ζαχαριου-
δάκη, τον Χρήστο Λιάπη, τον Ηλία Κλαΐνο  και την Melza Burcu Ice.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
— 19:30 – 21:00 Η χαρούμενη μουσική παρέα των “KULTUR-MULTUR”
σας καλεί να τραγουδήσετε και να χορέψετε μαζί της γνωστά τραγούδια
του ελληνικού ρεπερτορίου και αφηγείται μουσικά παραμύθια για μικρά
και μεγάλα παιδιά!

— 21:00 – 21:45 “Ανεστορούμαι και ανεστορίζω - γράμματα από τα
Καπετανιανά”! Για δεύτερη μέρα στο φεστιβάλ, τα ξεκαρδιστικά κείμενα,
σε κρητική διάλεκτο, του Γιώργη Γρ. Σταματάκη, με τίτλο: "Οι σημαίες"
και “Οι μπλεμένες βιόλες”, αποδίδονται σε μορφή θεατρικού αναλογίου από
την ηθοποιό Μαρινέλλα Βλαχάκη και τον μουσικό Λεωνίδα Μαριδάκη. • Αν
δεν προλάβετε να τους δείτε, φροντίστε να χαρείτε αύριο μιαν αντίστοιχη
παράστασή τους στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης (ώρα 21.00).

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Λεωφόρος Πλαστήρα)
Συνεχίζοντας τις παραστάσεις εφαρμογής, η  Ανώτερη Σχολή Δρα-
ματικής Τέχνης “Νότος”, παρουσιάζει:

— 17:30 – 19:30  “…και πέντε κιλά αγάπη”.  Σκηνές από τον «Γλάρο»
του Αντόν Πάβλοβιτς Τσέχοφ. •  Διδασκαλία: Κωνσταντίνα Πάλλη.
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ΠΕΜΠΤΗ 5 IΟYΛΙΟY 2018
• Yπενθυμίζουμε ότι οι εκθέσεις: Tου Ινστιτούτου Πληροφορικής
του Ι.Τ.Ε. (στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου), Αγιογραφίας (στο Μου-
σείο της Αγίας Αικατερίνης “Σιναϊτών”), ζωγραφικής-γλυπτικής-σύγχρο-
νων κατασκευών ActaρικART (στο Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας
Βιβλιοθήκης), φωτογραφίας (στο τ. Αστυνομικό Μέγαρο, στο Πολύκεν-
τρο Νεολαίας του Δ.Η. (Ανδρόγεω 2), στον Κοινωνικό χώρο των ιδρυμά-
των Α&Μ Καλοκαιρινού (Μονής Αγκαράθου 9), οι δύο εκθέσεις της ΕΦΕΚ
(Δουκός Μποφώρ 20 και στην πλατεία του Λάκκου), και εκείνη της φω-
τογραφικής ομάδας “Όψεις”, είναι ανοικτές. 
• Το ίδιο και η υπαίθρια έκθεση των Αρχιτεκτόνων στο πάρκο Θεο-
τοκόπουλου, η έκθεση εικαστικών εργαστηρίων: της “Άλφα 3” στην πα-
λαιά Τροχαία (Λιοντάρια), του “Εργαστηρίου εφαρμοσμένων τεχνών
Γιάννη Χαλαμπαλάκη”  (Βιάννου 3), του εργαστηρίου “ΆRTio” (Ζουδια-
νού 11, Χανιώπορτα), καθώς και του εργαστηρίου του γλύπτη Xρήστου
Τσουμπλέκα (Στρατηγού Βάσου 8). και η έκθεση-εγκατάσταση της Σχο-
λής “Νότος”, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου (οδός Πλαστήρα). 

Μελετήστε προσεκτικά τη διάρκεια και τα ωράρια λειτουργίας κάθε
έκθεσης και κάθε εργαστηρίου ξεχωριστά (σ.σ. 7-11)  προτού ξεκινήσετε.

• Τα εργαστήρια και οι εκθέσεις των χειροτεχνών στην Πλατεία Ελευ-
θερίας και  στην Πλατεία Δασκαλογιάννη θα λειτουργούν μέχρι τις 23.00. 

• Στο πάρκο Γεωργιάδη ο καλλιτέχνης Νίκος Μάνεσης συνεχίζει, από
τις 9.00 – 12.00 και από τις 16.00 – 20.00,  να φιλοτεχνεί το γλυπτό του. 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

— 20:30 – 21:00 Cosplay Street Dance Show, με τους χορευτές του
Ελληνικού Κέντρου Χορού & Παραστατικών Τεχνών "ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ".
Χορεύουν οι ομάδες «Angels», “Majestics”, “El Samss”, “Queens”, “Candies”,
“Dangerous” & “LRC”. Move your Art by ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ dance crews.

— 21:00 – 22:30 Χώρο στα νιάτα! Το μουσικό σχήμα “11 και κάτι”,
αποτελούμενο από μαθητές (ενίοτε και αποφοίτους) του 11ου Γενικού
Λυκείου Ηρακλείου, παίζει έντεχνη, ποπ και ροκ, ελληνική και ξένη
μουσική, προσφέροντας μοναδικές στιγμές κεφιού και ζωντάνιας στην
πλατεία. Υπεύθυνη συνόλου: Ξένια Περακάκη. 

— 22:30 – 23:30 Ο Σωτήρης Αλεξάκης και οι φίλοι του, σε συνθέσεις
του και διασκευές αγαπημένων τραγουδιών -από Pink Floyd μέχρι
...Μάρκο Βαμβακάρη! Μαζί του επί σκηνής: ο Νίκος Βεργος (ηλεκ τρική
κιθάρα), ο Στέφανος Κουρουπάκης (κοντραμπάσο) και ο Xρήστος Σά-
γιεντ (Percussion set). 
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— 21:00 – 23:00 Στον τόπο που φιλοξένησε επί δεκαετίες το ρεμπέτικο
τραγούδι, οι Βαγγ. Κακουδάκης (μπαγλαμάς), Ν. Κάπλατζης (μπου-
ζούκι), Θεοφ. Χάσκος (μπουζούκι) και  Γ. Χουμιαδάκης (κιθάρα) σας
ταξιδεύουν σε γνωστά και άγνωστα ”Ρεμπέτικα μονοπάτια”.

ΧΑΝΙΩΠΟΡΤΑ

— Επισκεφθείτε το Εργαστήριο σχεδίου και ζωγραφικής “ΆRTio”
(Ζουδιανού 11. • Ώρες λειτουργίας 17:00 – 22:00). και την έκθεση γλυ-
πτικής του Χρήστου Τσουμπλέκα (Στρατηγού Βάσου 8. • Ώρες λειτουρ-
γίας 10:00 – 13:00  & 18:00 – 22:00). Στον ίδιο χώρο δείτε και την έκθεση
της φωτογραφικής ομάδας “Οψεις”.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΒΑΛΑΔΩΝ (ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ)

— 19:00 – 20.00 “Ζωγραφιστή πόλη”:  Ένα “παιχνίδι”  για παιδιά
5 -105 χρονών! Aπό το “Less is Μore” και τη Βίκυ Παναγιωτοπούλου.
Περιλαμβάνει την περιδιάβαση στα εικαστικά έργα που έχουν γίνει ή γί-
νονται κατά την εξέλιξη του Φεστιβάλ στην Αγ. Τριάδα και προκαλεί την
ερμηνευτική προσέγγιση των συμμετεχόντων, οι οποίοι στη συνέχεια
απαντούν στην “πινακοθήκη δρόμου της  πόλης τους”, δημιουργικά και
αυτοσχεδιαστικά.

— 20:30 – 21.00 Το “Θέατρο σκιών Κρήτης” των Άθω Δανέλη και
Γιάννη Παπαδόπουλου παρουσιάζει μια σπαρταριστή παράσταση,
με τίτλο: “Το προξενιό του Καραγκιόζη”. 

— 21:00 – 23:00 Μια κρητική βραδιά αφιερωμένη στον μεγάλο και
μοναδικό Νίκο Ξυλούρη, με τραγούδια του και γνήσιους κρητικούς
σκοπούς και ακούσματα, από τους: Βασίλη Ξυλούρη (λαούτο), Νίκο
Βλατά (λύρα και τραγούδι), Βασίλη Συλιγάρδο (μπουζούκι και τραγούδι)
και Νίκο Ξυλούρη – Γκρα (τραγούδι).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

— 21:00 – 21:30 Φωτιές και ζογκλερικά στην πλατεία από τους Fran-
tic Freaks!

— 21:30 – 23:00 Ο “Πολιτιστικός σύλλογος Ν. Αλικαρνασσού ΑΡΤΕ-
ΜΙΣΙΑ”, σε μια σπουδαία μουσικοχορευτική βραδιά, παρουσιάζει  ελ-
ληνικά και μικρασιάτικα τραγούδια. Συμμετέχει η χορωδία και η
ορχήστρα του Συλλόγου, ενώ η χορευτική ομάδα, με πλούσιες παραδο-
σιακές στολές, χορεύει ρυθμούς της Μ. Ασίας. 

• Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαίρη Μαρκοπούλου. 
• Επιμέλεια χορών: Νίκος Κουφάκης.
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— 22:15 – 23:00 Βραδιά αργεντίνικου τάνγκο!!! Ο Πολιτιστικός σύλ-
λογος Tangoneon σας καλεί να χορέψετε σε μια ανοιχτή milonga
κάτω από τον ουρανό του Ηρακλείου.

ΟΔΟΣ ΧΑΝΔΑΚΟΣ

20:30 – 22:30 Ο ζωντανός διάλογος ανάμεσα στη μουσική και τη ζω-
γραφική ολοκληρώνεται. Ο εικαστικός Γιώργος Χατζηβασίλης με τα πι-
νέλα του και ο μουσικός Άρης Κουτεντάκης, με την κιθάρα του,
εμπνέονται ο ένας από τον άλλο και δημιουργούν.

ΚΟΥΛΕΣ - ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
Κάντε μια βόλτα στο Λιμενοβραχίονα να δείτε πως προχωρούν οι
τοιχογραφίες.

— 19:00 – 22:00 Τελευταία μέρα στον Κούλε για το Soul Art
Game! Οι συντελεστές του παιχνιδιού, η εικαστικός Άννα Φραγκάκη και
η ”Ομάδα δράσης 17”, σας καλούν να φτιάξετε μαζί τα τελευταία λουλού-
δια, να τα δείτε να αναρριχώνται στο φρούριο και να μεταμορφώνονται
σε πουλιά. Ακολουθείστε τα στο πέταγμα και την απελευθέρωσή τους,
με τη βοήθεια της drama therapist Νένας Βλασσά. Η εκδήλωση συνδιορ-
γανώνεται με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και τον Ο.Λ.Η.

— 21:30 – 23:00 Οι “Deep in mind” παρουσιάζουν για πρώτη φορά τη
νέα δισκογραφική τους δουλειά (πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα στο
2018),  με τίτλο “Autumn to Spring” (“Απ’ το φθινόπωρο ως την Άνοιξη”.
Απολαύστε τις μουσικές συνθέσεις των Βjorn Alfa (Βjorn Αλεξανδρίδη,
στα  Live Electronics) και Mάριου Ποδάρα (βιολί, ηλεκτρική/ ακουστική
κιθάρα και πλήκτρα).  

ΟΔΟΣ ΔΟΥΚΟΣ ΜΠΟΦΩΡ
Επισκεφθείτε την έκθεση φωτογραφίας της Ε.Φ.Ε.Κ, στην οδό, με θέμα το
“Λιμάνι Ηρακλείου” (Δουκός Μποφώρ 20).

ΛΙΜΑΝΙ (ΒΑΡΔΙΑ)

— 20:30 – 22:00 Συναυλία με μελοποιημένα ποιήματα του Νίκου
Καββαδία. Συντελεστές: Γιώργος Κριτσωτάκης (τραγούδι, κιθάρα), Μα-
ριέλλα Βιτώρου (τραγούδι), Γιάννης Κιαγιαδάκης (πιάνο), Κώστας Σφα-
κιανάκης (μπουζούκι), Ζαχαρίας Δραμουντάκης (μπάσο).

— 22:00 – 23:35 “Το λιμάνι της Χάβρης”: Προβολή ταινίας του
σπουδαίου Φινλανδού σκηνοθέτη Άκι Καουρισμάκι, με πρωταγωνι-
στές τον Αντρέ Βιλμς, την Κάτι Ούτινεν και τον Ζαν-Πιέρ Νταρουσέν
(2011). Αναφέρεται στη δραματική ιστορία διάσωσης ενός έφηβου με-
τανάστη και έκλεψε τις εντυπώσεις στο 64ο Φεστιβάλ Καννών, εξασφα-
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ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Στο πατάρι του βιβλιοπωλείου: Η έκθεση 15 σύγχρονων δημιουρ-
γών, με τίτλο "ActaρικART , συνεχίζεται. 
Στο ισόγειο: 
— 17:30 – 21:00 “Παίζω και μαθαίνω”! To εργαστήριο ρομποτικής
stABLE (science-tech-Art Balance and Learn to Evolve) προσκαλεί παι-
διά και νέους από 6 – 16 ετών να ανακαλύψουν τον κόσμο των θετικών
επιστημών, της μηχανικής, της πληροφορικής και της τεχνολογίας.
Με εργαλεία εκπαιδευτικά Lego σετ, που περιλαμβάνουν δομικά (τουβλά-
κια, δοκούς, γρανάζια, ρόδες) και ηλεκτρονικά μέρη (εγκέφαλο, αισθητή-
ρες αφής, χρώματος, απόστασης, γυροσκόπιο και κινητήρες μετάδοσης
κίνησης), θα έχουν την ευκαιρία αλληλεπίδρασης με ρομπότ Lego και γνω-
ριμίας με τον τρόπο λειτουργίας και κατασκευής τους.

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Δ.Η.
18:30 – 19:30  Η Θεοδοσία Αργυράκη-Ασσαριωτάκη αφηγείται “Παρα-
μυθοχρώματα” και… παραμυθοχρωματίζει στο Μεγάλο Κάστρο. 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ
— 21:30 – 22:30 Το Paul Goodman Trio παίζει κι εδώ συνθέσεις τού
Paul Goodman, επηρεασμένες από παραδοσιακούς ήχους, καθώς
και άλλα είδη σύγχρονης μουσικής.

ΟΔΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ
(Στην αρχή του πεζοδρόμου, από την πλευρά της οδού Ευρώπης).

— 21:00 – 23:00 Η Ιωάννα Καρανίκα και ο Έκτορας Ανδουλάκης σ’
ένα pop πρόγραμμα.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ

— 20:30 – 21:00 Η Ελένη Μπετεινάκη αφηγείται “Παραμύθια για
φεγγάρια που… ονειρεύονται”! Ήτανε μια φορά κι έναν καιρό ένα
μικρό νησί στην άκρη άκρη του πλανήτη της Φαντασίας. Εκεί κανείς δεν
γνώριζε τι πάει να πει νύχτα, αστέρια και… φεγγάρι. Οι παράξενοι κάτοικοι
του δεν τα είχαν δει ποτέ! Η Φεγγαρούσα, η όμορφη νεράιδα του Ουρα-
νού σκέφτηκε πως θα έπρεπε να συναντήσει την μάγισσα Χαρβάλω, γιατί
μάλλον εκείνη είχε βάλει το χεράκι της σ΄ αυτή την παράξενη ιστορία… 

— 21:10 – 21:30 Απολαύστε την Παιδική Χορωδία της Περιφερειακής
Ενότητας Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση της Λένας Χατζηγεωργίου.

— 21:30 – 22:10 Το πρόγραμμα συνεχίζεται με τις υπέροχες φωνές της
Μικτής Χορωδίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, υπό τη
διεύθυνση και πάλι της Λένας Χατζηγεωργίου.
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ΜΙΣΙΑ, σε μια ωραιότατη μουσικοχορευτική βραδιά, παρουσιάζει  ελ-
ληνικά και μικρασιάτικα τραγούδια. Συμμετέχει η χορωδία, η ορχήστρα
του Συλλόγου και η χορευτική ομάδα που, με πλούσιες παραδοσιακές
στολές, χορεύει σε ρυθμούς της Μ. Ασίας. Καλλιτεχνική διεύθυνση:
Μαίρη Μαρκοπούλου. Επιμέλεια χορών: Νίκος Κουφάκης.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ

— 19:00 – 21:00 Συναυλία έντεχνης κρητικής μουσικής, από το μου-
σικό σχήμα “Δύστροπον”. Συμμετέχουν: Μιχάλης Σταυρακάκης (μαν-
τολίνο), Δημήτρης Ζαχαριουδάκης (τραγούδι), Γιάννης Πολυχρονάκης
(κοντραμπάσσο).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

— 20:30 – 21:00 Ο Μάγος Αλέξης κάνει μία ακόμη επίδειξη των ικανο-
τήτων του, διασκεδάζοντας μικρούς και μεγάλους.

— 21:00 – 23:00 Ο Άγγελος Αρβανίτης σε … “Μουσικές αλχημείες”!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Λεωφόρος Πλαστήρα)

Η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης  “Νότος”, συνεχίζει τη σειρά “Παρα-
στάσεων Εφαρμογής”, πάνω στην Υποκριτική, τον Χορό, τη Μουσική, τη
Σκηνογραφία, τη Θεατρολογία και τον Κινηματογράφο. 

— 17:30 – 18:30 Ενέργεια και κίνηση – Κίνηση και υποκριτική. 
• Διδασκαλία: Όλια Λυδάκη.

19:30 – 20.30   Αποσπάσματα από τον αφηγηματικό μονόλογο της Λένας
Κιτσοπούλου, “Το πράσινό μου το φουστανάκι”.

• Διδασκαλία: Μαρία Σκουλά - Γιωργής Τσαμπουράκης.

— 21:00 – 23:30 Οι σπουδαστές  τραγουδούν! Νομίζετε πως εσείς δεν
ξέρετε ή δεν μπορείτε να τραγουδήσετε; Κι όμως!  Διαπιστώστε το, τολ-
μώντας να συμμετάσχετε στο ανοιχτό μάθημα Φωνητικής που ακο-
λουθεί, υπό την διδασκαλία του Γιάννη Ιδομενέως! 

Παράλληλη δράση: Συνεχίζεται η έκθεση-εγκατάσταση της Σχολής
με έργα σπουδαστών του τμήματος Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας,
αλλά και σπουδαστών του τμήματος Υποκριτικής. 
• Υπεύθυνη Τμήματος Σκηνογραφίας: Άννα Μαχαιριανάκη. 
• Ώρες λειτουργίας 10.00-13.00 το πρωί και 18.00-22.00 το βράδυ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΑΚΟΣ)

— 21:00 – 21:45 “Και του καιρού και πάντα”! Ξεκαρδιστικά κείμενα,
σε κρητική διάλεκτο, του Γιώργη Γρ. Σταματάκη, αποδίδονται σε
μορφή θεατρικού αναλογίου από την ηθοποιό Μαρινέλλα Βλαχάκη
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λίζοντας το Βραβείο της FIPRESCI και Εύφημο Μνεία από την Οικουμενική
Επιτροπή. Και  οι δύο παραπάνω εκδηλώσεις οργανώθηκαν και στη-
ρίζονται από τον Ο.Λ.Η.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Α. & Μ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
(Μονής Αγκαράθου 9)

Περιηγηθείτε στην έκθεση φωτογραφίας, με τίτλο “Γλυκιά ζωή - καθημερινές
στιγμές στους δρόμους της πόλης”, των Μάνου Πολιτάκη και Γιάννη Μαυ-
ράκη, και παρακολουθείστε την προβολή δύο μικρού μήκους ταινιών:

α. Από 19.00 έως 20.00: Το “Οδοιπορικό στο Μπαγκλαντές”, της
Μαρίβας Ζαχάρωφ σε συνεχή προβολή (διάρκεια 9 λεπτά).

β. Το video dance της Μαρίας Χατζημηνά με τίτλο “Μneme”, σε
συνεχή προβολή (διάρκεια 3,29 λεπτά). 

ΠΑΡΚΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
Επισκεφθείτε την υπαίθρια έκθεση των Αρχιτεκτόνων στο πάρκο.
Τα τρία εργαστήρια  των Frantic Freaks  –εκμάθησης ζογκλερικών, face
painting και δημιουργικής απασχόλησης–  λειτουργούν για τελευταία
μέρα σήμερα, 10:30 –  13.00  και 17:00 – 18:30. 

— 19:30 – 21:00 Eναλλακτικό rock από την Perfect faith -Alternative
Rock Band! 

— 21:00 – 23:00 Ο Δημήτρης Παγωμένος, παρέα με τους μουσικούς
του, μας συστήνει τα δικά του προσωπικά τραγούδια για όσα συμβαίνουν
γύρω μας και μέσα μας. Τραγούδια σπουδαίων δημιουργών, από τον υπέ-
ροχο κόσμο του Μάνου Χατζιδάκι μέχρι το σύμπαν του Θανάση Παπα-
κωνσταντίνου, αλλά και διασκευές από την ελληνική παράδοση. Μαζί
του επί σκηνής: Νίκος Βογιατζάκης (ηλεκτρική κιθάρα), Αλέξανδρος Κα-
νακάκης (πνευστά, λαούτο, μπαγλαμάς), Νίκος Παγωμένος (τύμπανα),
Άρης Τερζάκης (μπάσο).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Υπενθυμίζουμε ότι στο Μουσείο της Αγίας Αικατερίνης συνεχίζεται
η έκθεση Αγιογραφίας, με τίτλο “Ιερή Τέχνη”. 

— 19:00 – 20:00 Μια δεύτερη ευκαιρία να τραγουδήσετε και να χορέ-
ψετε με τη χαρούμενη μουσική παρέα των «KULTUR-MULTUR». Παίζουν
γνωστά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου και αφηγούνται μουσικά
παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά.

— 20:00 – 21:00 Μάθετε Tai Chi από τη χαρούμενη, νεανική ομάδα
Tai Chi Chuan, του Πανεπιστημίου Κρήτης! 

— 21:00 – 22:30 Ο πολιτιστικός σύλλογος Ν. Αλικαρνασσού ΑΡΤΕ-
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 IΟYΛΙΟY 2018
Σπεύσατε! Τελευταία ημέρα του φεστιβάλ και τελευταία ευκαιρία να
επισκεφθείτε τις εκθέσεις. Οι περισσότερες κλέινουν σήμερα. 
• Θα συνεχίσουν ωστόσο να λειτουργούν οι εκθέσεις:  Αγιογραφίας
(στο Μουσείο Αγίας Αικατερίνης “Σιναϊτών») μέχρι την 15η Ιουλίου,
ζωγραφικής - γλυπτικής - σύγχρονων κατασκευών "ActaρικART"
(στο Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης) μέχρι την 31η Ιουλίου,
φωτογραφίας των Μάνου Πολιτάκη και Γιάννη Μαυρακάκη (στον κοι-
νωνικό χώρο των Ιδρυμάτων Α&Μ. Καλοκαιρινού, Μονής Αγκαράθου 9)
μέχρι την 12η Ιουλίου. Για μια ακόμη φορά επισημαίνουμε: Προσέξτε τις
ώρες λειτουργίας καθεμιάς (σ.σ. 7-11 ).

• Τελευταία ημέρα και για τα εργαστήρια και τις εκθέσεις των χειρο-
τεχνών στην Πλατεία Ελευθερίας και την Πλατεία Δασκαλογιάννη.

• Στο πάρκο Γεωργιάδη ο γλύπτης Νίκος Μάνεσης ολοκληρώνει το έργο του! 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Λιοντάρια)

— 17:30 – 21:00 “Παίζω και μαθαίνω”! To εργαστήριο ρομποτικής stA-
BLE (science-tech-Art Balance and Learn to Evolve) προσκαλεί, για δεύτερη
φορά, παιδιά και νέους από 6 – 16 ετών να ανακαλύψουν τον κόσμο των
θετικών επιστημών, της μηχανικής, της πληροφορικής και της τεχνολογίας.

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ

— 20:00 – 21:30 Ένας γλυκύς αποχαιρετισμός στο φεστιβάλ, από την
LoopΙA Band, σε ήχους με στοιχεία lounge jazz και soul. Εδώ η παρά-
δοση του αυτοσχεδιασμού συναντά την τεχνολογία και την εξέλιξη,
καθώς καθένα από τα κομμάτια χτίζεται νότα προς νότα με την τεχνική
live looping και τη χρήση εξελιγμένων οργάνων. Vocals-looping: Ίρις-Βα-
σιλική Τσιγάρα, Guitar-bass-seabord: looping Αντώνης Βουμβουλάκης.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

— 21:30 – 23:00 “Ουζερί Τσιτσάνης”! Μουσικο-θεατρική παρά-
σταση, βασισμένη στο κλασικό ρεπερτόριο του Βασίλη Τσιτσάνη. Κεί-
μενα Μαρίας Παπαγιαννάκη. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Σπυριδούλα
Χατζάκη, Ανδρέας Μιχελαράκης, Δημήτρης Μιχελαράκης, Δέσποινα Σπυ-
ριδάκη, Νίκος Ζυγάκης, Κωστής Βοζαρμίδης, Σοφία Φωνιαδάκη, Μαρία
Κοκκολάκη, Μαρία Αναγνωστάκη, Χρυσούλα Χναράκη, Κάλλια Αποστο-
λάκη, Χριστίνα Ζυγάκη, Μάνος Κυδωνάκης, Πηνελόπη Μουτάφη. Στη
μουσική οι: Γιώργος Συλλιγαρδάκης (μπουζούκι), Γιάννης Μαριετάκης (κι-
θάρα), Μάνος Καραβελάκης (Ακορντεόν), Νίκος Μοσχονάς (κρουστά).
Διεύθυνση: Μαρία Παπαγιαννάκη.

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!
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και τον μουσικό Λεωνίδα Μαριδάκη. Είναι η τελευταία  παράστασή
τους και σας βεβαιώνουμε και πάλι πως θα την απολαύσετε!

— 21:45 – 23.00 Ρεμπέτικη βραδιά, με το μουσικό σχήμα “ΕΝΑ κι ΕΝΑ”!
Συμμετέχουν: Μαρία Κώτη, Βασίλης Ξυλούρης, Νίκος Βλατάς, Βαγγέλης
Συλιγάρδος και Μιχάλης Κώτης.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ (ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ) 

— 18:00 – 20:00 Η ομάδα βιβλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος κάνει θεα-
τρικό παιχνίδι με θέμα τα συναισθήματα που δημιουργεί στα παιδιά η
ανάγνωση ενός βιβλίου. Παράλληλα ζωγραφίζει αφήνοντας το εικα-
στικό της αποτύπωμα στην πλατεία! 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

— 20:00 – 21:30 “Ονειρεύομαι την πόλη μου αλλιώς”!  Με το “Less
is Μore” και τη Βίκυ Παναγιωτοπούλου. Χρησιμοποιώντας την τεχνική
του κολάζ, τη χαρτογράφηση και  τη ζωγραφική, τα παιδιά (5 -15 χρονών),
καλούνται για μια ακόμη φορά να συν-σχεδιάσουν τον χώρο της πόλης,
όπως εκείνα τον επιθυμούν και τον φαντάζονται.

— 21:30 – 23:30 Και κάτι διαφορετικό! Οι Alan Dalon, με “αλλ’ αντ’
άλλων διάθεση και Alain Delon γοητεία”, διασκευάζουν ό,τι τους αρέσει
–swing, jazz και blues, από Amy Winehouse, Michael Jackson, Vaya con
Dios  μέχρι Άσιμο, Χιώτη, Χατζιδάκι κ.ά. Με τους: Βαγγελιώ Φασουλάκη
(τραγούδι), Σωτήρη  Αλεξάκη (κιθάρα, τραγούδι) και Νίκο Βέργο (κιθάρα).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

— 19:30 – 20:30 Ninja στην πλατεία! Η Κρητική Ακαδημία Πολεμικών
Τεχνών Τουρλάκη, κάνει επίδειξη και διδάσκει τέχνες πολεμικές!

— 20:30 – 21:00 Το θέατρο σκιών Κρήτης των Άθω Δανέλη και
Γιάννη Παπαδόπουλου παρουσιάζει μια σπαρταριστή παράσταση Κα-
ραγκιόζη, με τίτλο, “O Καραγκιόζης ανθοπώλης”! 

— 21:00 – 22:00 Το Λύκειο Ελληνίδων σε μία ακόμη παράσταση, απο-
δίδει κι εδώ με τον πιο γνήσιο τρόπο τους χορούς της Κρήτης και σας
καλεί να χορέψετε μαζί του!

— 22:00 – 23:00 Κρητικό παραδοσιακό γλέντι με …ανωγειανό
χρώμα, από τους Νταγιαντάδες! Παίζουν οι μουσικοί: Μενέλαος Ντα-
γιαντάς (λύρα, τραγούδι), Γιώργος Νταγιαντάς (λαούτο, τραγούδι), Νίκος
Νταγιαντάς (ρυθμικό λαούτο, τραγούδι), Βασίλης Χαιρέτης (μαντολίνο,
τραγούδι) και Θωμάς Μολάκης (μπάσο).
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Ο Πολυχώρος Πολιτισμού «Διατηρητέο» του
Πάνου Ιωαννίδη μετέχει με τα εργαστήρια:
1. Νίκου Μανιουδάκη, 

ψηφιδωτό-κατασκευές με άμμο
2. Μανώλη Μπατζόλη, 

κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά
3. Μαριάνθης Σφακιανάκης, κεραμική
4. Μαρίας Σαρτζετάκη, ζωγραφική
Στον ίδιο χώρο, με τα εργαστήριά τους 
βρίσκονται οι καλλιτέχνες:
1. Μιχάλης Αθανασάκης, 

ψηφιδωτό, ζωγραφική
2. Κων/νος Δαγκαλάκης, γλυπτική
3. Μανώλης Διαλεκτάκης, καλαθοπλεκτική
4. Ευαγγελία Ζερβάκη, γλυπτική-κεραμική
5. Μαρία Κακεπάκη, κόσμημα
6. Μαρία Κορασάνη, υφαντική
7. Μάρω Κορνηλάκη, κόσμημα
8. Ανδρέας Κουτεντάκης, ξυλογλυπτική
9. Μαγδαληνή Κουφάλη, κόσμημα
10. Γιώργος Κρουσανιωτάκης, ξυλογλυπτική
11. Σύλλογος «Λυδία Λίθος»,

ψηφιδωτό-ζωγραφική
12. Σύλλογος Μικρασιατών Κρήτης 

«Αγιος Πολύκαρπος», ψηφιδωτό
13. Ειρήνη Φωτιάδη, υφαντική
14. Μαρία Χαρκούτση, ψηφιδωτό

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

1. Μιχάλης Αθανασάκης
2. Στέλλα Αμαργιανιτάκη
3. Μελπομένη Ανδριανάκη
4. Δήμητρα Αρκουλάκη
5. Ελένη Βαβαδάκη
6. Αικατερίνη Βασιλάκη
7. Ειρήνη Βασιλάκη
8. Σοφία Βασιλάκη
9. Αργυρώ Γκούφα
10. Αριστείδης Δοκουμετζίδης
11. Αριστέα Ζερβάκη
12. Ειρήνη Ζερβού
13. Θεοδώρα Καντηφεδάκη
14. Ιακωβίνη Καρέτσα
15. Αικατερίνη Κατσαμποξάκη
16. Ειρήνη Κριμιζάκη
17. Μαριάνα Λόη
18. Γεωργία Μανωλά
19. Δέσποινα Μαρνέλλου
20. Μάρω Μήλα
21. Μαρία Ξημεράκη
22. Νικολέτα Παπαδάκη
23. Παρασκευή Πετούση
24. Γεωργία Πετράκη
25. Εύη Πολυχρονάκη
26. Καλλιόπη Πουλορίνη
27. Αικατερίνη Πρωτογεράκη
28. Κυριακή Σαπουντζή
29. Νικόλαος Σίμος
30. Ευάγγελος Σπλιάκος
31. Έφη Σπύρου
32. Ευαγγελία Συντιχάκη
33. Γιάννης Συντιχάκης
34. Σύλλογος «Έργα Τέχνης»-Σωτηροπούλου
35. Αιμιλία Τριγωνάκη
36. Σταύρος Φαρσαράκης
37. Κάτια Φασουλάκη
38. Χριστίνα Φραγκιαδουλάκη
39. Μαρινέλλα Χασάκη
40.  Χειμωνίτη Μαρία
41.  Χρονάκη Μαρία

ART
EN
ROUTE
2 - 6 JULY 2018

HERAKLION

LIST OF PARTICIPATING 
CRAFTWORKERS

IN ELEFTHERIAS SQUARE
Panos Ioannidis’ Diatiriteo Multispace 
will be participating with workshops by:
1. Nikos Manioudakis, 

mosaics and sand structures
2. Manolis Batzolis, 

making things from recyclable materials
3. Marianthi Sfakianaki, pottery
4. Maria Sartzetaki, painting
Other artists setting up workshops 
at the same venue will be:
1. Michalis Athanasakis, mosaics - painting
2. Konstantinos Dagalakis, sculpture
3. Manolis Dialektakis, basket weaving
4. Irini Fotiadi, weaving
5. Maria Harkoutsi, mosaics
6. Maria Kakepaki, jewellery
7. Maria Korasani, weaving
8. Maro Kornilaki, jewellery
9. Magdalini Koufali, jewellery
10. Andreas Koutentakis, wood carving
11. Yorgos Krousaniotakis, wood carving
12. The Lydia Lithos Association, mosaics -

painting
13. The Agios Polykarpos Asia Minor 

Society of Crete, mosaic
14. Evangelia Zervaki, sculpture - ceramics

IN DASKALOGIANNI SQUARE

1. Stella Amaryanitaki
2. Melpomeni Andrianaki
3. Dimitra Arkoulaki
4. Michalis Athanasakis
5. Maria Chronaki 
6. Aristidis Doukoumetidis
7. Stavros Farsarakis
8. Katia Fasoulaki
9. Christina Frangiadoulaki
10. Argyro Goufa
11. Marinella Hasaki
12. Maria Himoniti
13. Theodora Kantifedaki
14. Iakovini Karetsa
15. Ekaterini Katsamboxaki
16. Irini Kirmizaki
17. Marianna Loi
18. Georgia Manola
19. Despina Marnellou
20. Maro Mila
21. Nikoleta Papadaki
22. Paraskevi Petousi
23. Georgia Petraki
24. Evi Polichronaki
25. Kalliopi Poulorini
26. Ekaterini Protoyeraki
27. Kiriaki Sapountzi
28. Nikolaos Simos
29. Evangelia Sintihaki
30. Yannis Sintihakis
31. Sotiropoulou “Artworks” Collection
32. Efi Spirou
33. Evangelos Spliakos
34. Emilia Trigonaki
35. Ekaterini Vasilaki
36. Irene Vasilaki
37. Sophia Vasilaki
38. Eleni Vavadaki
39. Maria Ximeraki
40. Aristea Zervaki
41. Irini Zervou



LIST OF CONTRIBUTING VISUAL ARTISTS

Over 100 visual artists ― sculptors, painters,
installation artists, video artists and photog-
raphers ― will be creating or exhibiting
alone or in groups, in indoor and outdoor
venues throughout the city. Whether Greeks
or foreigners, some of the painters are par-
ticipating in exhibitions, others will be at
their easels and still others will be making
murals, mainly in the areas in Lakkos and
Agia Triada indicated on the map. As true
artists, most of them won’t be sticking to a
fixed routine, so the more often you pass by
those places the more likely you are to meet
them. 

Visual arts workshops
1. Alpha 3 Visual Arts Workshop,
2. Artio Design and Art Studio,

run by Vasilis Vasiliadis
3. Yiannis Halambalakis Applied 

Arts Workshop
4. Christos Tsoumplekas 

Sculpture Workshop

1. Ioanna Aifanti
2. Maria Angelidaki
3. Aristidis Apladas 
4. Manolis Apostolakis
5. Efi Athanasaki 
6. Michalis Athanasakis
7. Marianna Bikaki
8. Michalis Doukoumetzakis
9. Maro Fanouraki
10. Maria Grigoriadi 
11. Senti Haniadaki
12. Nikos Hatzirigas
13. Yorgos Hatzivasilis
14. Kalliopi Hatzopoulou (icon painter)
15. Ioakim Kafeero (icon painter)
16. Viki Kamenou
17. Yannis Kaminis
18. Viki Kanavou 
19. Eleni Kapsali
20. Evangelia Kasapaki 
21. Ilias Kasapis (easel, in Agios Titos

Square)
22. Marianna Kastrinaki
23. Stella Kidonaki
24. Dimitris Kokkoris
25. Eleftherios Kontopodis 
26. Yorgos Kontoyannos (icon painter)
27. Stella Koukoulaki
28. Rena Liapi 
29. Maria Lidaki (icon painter)
30. Evgenia Likourgia
31. Irini Linardaki
32. Nikos Manesis (sculptor)
33. Nikos Manioudakis (mosaics)
34. Dimitris Manousakis 
35. Theoni Marinaki
36. Vangelis Marmatakis (icon painter)
37. Themistoklis Mattheakis (icon painter)
38. Kostas Pagomenos 
39. Ioanna Papachatzaki 
40. Aspasia Papadoperaki 

41. Stilianos Papardelas
42. Vangelis Papayiannis 
43. Loukas Peiniris (mosaic artist) 
44. Sylvia Petsoura
45. Arsenios Prokopakis (icon painter)
46. Alexandros Raptakis 
47. Manolis Roukoudis (icon painter)
48. Flora Roumelioti 
49. Yorgos Siampakoulis
50. Nikos Sisamakis (icon painter) 
51. Yorgos Sbokos 
52. Angeliki Sfendouraki
53. Konstantis Simeonakis (easel, in Lions

Square)
54. Chrysoula Skepetzi
55. Yorgos Solakakis  (mosaic artist)
56. Andreas Stavrianoudakis-Kambas
57. Yannis Stefanakis 
58. Dizi Tsimika 
59. Typotropion
60. Maria Tzanaki
61. Haris Vailakis 
62. Myrto Vasiliadi
63. Yorgos Velegrakis 
64. Athanasios Vidakis 
65. Antonis Volanakis 
66. Eleni Voyatzaki
67. Thomas Xipakis (Fayum)
68. Nikoletta Zacharaki
69. Eleni Zacharioudaki

1. Nikitas Almpanis
2. Crast Linda
3. Florent Frizet 
4. Susan Hailer
5. Jake Kahana
6. Phelim McConigly
7. Barbara Noiret
8. Nektarios Pappas 
9. Vincent Parisot
10. George Sfougaras
11. Ananaska Sharma
12. Francois Tusseki
13. Dorota Walentynowicz 

Photography groups
and photographers

1. Hellenic Photographic Society, Crete 
2. Aspects
3. Agios Ioannis Photography Group
4. Archanes Art Appreciation Society
5. Photosynthesis 

1. Eleni Farangoulitaki 
2. Fotini Farmasoni
3. Maria Karkanaki 
4. Savvas Kois 
5. Emmanouil Komninos 
6. Panayotis Mamatzakis 
7. Yannis Mavrakakis
8. Antigoni Metaxaki 
9. Kostas Mochianakis 
10. Roula Pavlidi
11. Manos Politakis 
12. Eleftheria Sistaki 
13. Katerina Tsangaraki 
14. Spiros Zervoudakis

M O N D A Y  2  J U L Y
A total of twenty-five (!) exhibitions are opening to the
public today. One more will be starting tomorrow morn-
ing at the Heraklion Cultural Centre. Check the opening
hours and duration of each one.

Techn-e-ology 2018 – a pioneering exhibition by the FORTH
Institute of Computer Science in St. Mark’s Basilica (Lions Square). 

• Duration: 2nd – 6th July 2018. Opening 
• hours: 9.30 – 13.00 and 17.30-21.00. 

Techn-e-ology is a pioneering exhibition-cum-dialogue between art and
modern technology by the Ambient Intelligence Programme at the FORTH
Institute of Computer Science (FORTH-ICS). First presented at the 2017 Art
en Route Festival, it now returns with a new experiential display of interactive
systems. This summer, the subject matter is a selection of works from the Her-
aklion Municipal Art Gallery. Hailing from Crete and beyond, artists from the
past two centuries return to St. Mark’s Basilica for another meeting with the
public. Techn-e-ology 2018 represents an alternative experience in the field
of the visual arts. The interactive systems approach will lend visitors a fresh
perspective and enable them to explore visual works with the use of innova-
tive technologies. For over a decade, ICS-FORTH has been a pioneer in inter-
active installations for cultural heritage organizations both in Greece and
internationally. In addition, long-term collaboration between the Institute
and the Municipality has yielded highly significant results.

“Sacred Art” A religious icon exhibition
Contemporary icon art and its course over time. In the St. Catherine of
the Sinaites Museum, (Agia Ekaterini Square). 

• Duration: 2nd – 15th July. Opening 
• hours:  9:30am to 7:00pm daily (including Sundays).

Contemporary artists attempt to narrate the evolution of icon painting via
techniques ancient and modern. The exhibition is being held in the historic
St. Catherine of the Sinaites Museum of Christian Art, and is curated by visual
artist Chrysa Vathianaki. The contributors are icon painters and mosaic artists
representative of all four regional subdivisions of Crete, as well as others
whose oeuvre points to Christian religious subject matter.
Works by the following artists will be on display: Icon painting: Manolis
Beteinakis, Vangelis Marmatakis, Manolis Roukoudis, Arsenios Prokopakis,
Kalliopi Chatzopoulou, Ioakim Kafeiro, Yorgos Kontoyannos, Maria Lidaki,
Themistoklis Mattheakis, Sylvia Petsoura, Nikos Sisamakis. Mosaics: Loukas
Peiniris, Nikolaos Manioudakis, Yorgos Solakakis. Fayum: Thomas Xipakis,
Mixed technique: Viki Kanavou. Marble sculpture: Michail Vouzounerakis.
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Doors also open at the Artio Design and Art Studio (11, Zoudianou St,
Chanioporta). See work by visual artist Vasilis Vasiliadis and the artists’ group
at the studio.

• Duration: 2nd – 6th July. • Visiting hours: 17:00 – 22:00.

Exhibition by the Christos Tsoumplekas Visual Arts Workshop, (8, Strat-
egou Vassou St, near Chanioporta). 

• Duration: 2nd – 6th July. Opening 
• hours: 10:00 – 13:00 and 18:00 – 22:00.

Αlong with the group exhibition by the Aspects Photography Group,
sculptures and an installation by the artist will be on display in the workshop.
In some cases enigmatic, and in others pointing to everyday objects, they
were sculpted from a range of materials (clay, stone, cement, mixed media).

Exhibition-installation by students at the Notos School of Dramatic Art.
1st floor, Heraklion Cultural Centre (Plastira Ave). 

• Duration: 3rd – 6th July. 
• Opening hours: 10:00 – 13:00 and 18:00 – 22:00.

A presentation of works by students in the Set and Costume Design Depart-
ment, along with works on a corresponding theme by others in the Acting
Department. Head of Set Design Department: Anna Macherianaki.

PHOTOGRAPHY EXIBITIONS
A total of eleven group and solo photography exhibitions are being held
in the old Police Headquarters in Lions Square. 

• Duration: 2nd–6th July, opening 
• hours: 10:30-13:00 and 18:00-21:00.

The 4 group exhibitions are by: The Photosynthesis Group, the Archanes
Art Friends Association, the Agios Ioannis Photography Group and Antigone
Metaxaki & Katerina Tsangaraki

and the 7 solo ones by: Fotini Farmasoni, Maria Karkanaki, Savvas Kois, Panay-
otis Mamatzakis, Kostas Mochianakis, Eleftheria Sistaki and Spiros Zer-
voudakis.

Two further photography exhibitions are being held in the Municipal
Youth Centre (2, Androgeo St). 

• Duration: 2nd – 6th July.  • Opening hours: 9:00-23:00. 

a. A multi-themed group exhibition by: Emmanouil Komninos, Roula Pavlidi,
and Eleni Faragoulitaki (in the Youth Centre atrium).

b. An exhibition dedicated to “Art en Route 2017” (inside the Youth Centre). 
Part of the crop from last year’s photomarathon!
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"ActaρικART"! Painting, sculpture and installation exhibition in the
Vikelaia Library Bookshop.

• Duration: 2nd – 31st July 2018.  The exhibition is on during bookshop
opening hours (Closed Monday, Wednesday and Saturday afternoons
and all day Sunday).

On display are works by 15 artists on the general theme of human beings,
manifestations of their lives and anything surrounding them that bridges the
past and present, and gazes into the future. The variety of creative expression
seen via innovative approaches to arts and techniques serves to highlight
the diversity typical of contemporary cultural activity in our city. Contributors:
Manolis Apostolakis, Michalis Doukoumetzakis, Maria Grigoriadi, Viki Kame-
nou, Stella Koukoulaki, Kostas Pagomenos, Vangelis Papayiannis, Aspasia Pa-
padoperaki, Yorgos Siampakoulis, Chrysoula Skepetzi, Yannis Stefanakis, Haris
Vailakis, Athanassios Vidakis, Antonis Volanakis and Thomas Xipakis.

Outdoor exhibition by members of the Heraklion Architects’ Association
in Theotocopoulos Park, focusing on the park itself. 

• Duration: 2nd – 6th July, open 24 hours.

“The city is not, in other words, merely a physical mechanism and an artificial
construction. It is involved in the vital processes of the people who compose
it; it is a product of nature, and particularly of human nature...” Inspired by the
above quotation from sociologist Robert Park, members of the Heraklion Ar-
chitects’ Association employ a surrealistic-utopian prism to depict corners of
Theotocopoulos Park. 

Exhibition by members of the Alpha 3 Visual Arts Workshop, entitled
“Alpha 3 at the Traffic Police”. In the old Heraklion Traffic Police Building
(Tagmatarchou Tzoulaki St, west of Lions Square).

• Duration: 2nd–9th July. 
• Opening hours: 10:00 – 13:00 and 18:00 – 21:30.

As part of festival events, the artists at Alpha 3 present their work. On display
are paintings, sculptures and visual arts installations. Contributors: Anna
Aifanti, Maria Angelidaki, Efi Athanasaki, Aristidis Apladas,  Marianna Bikaki,
Maro Fanouraki, Susan Hailer, Nikos Hatzirigas, Evangelia Kasapaki, Marianna
Kastrinaki, Eleni Kapsali, Stella Kidonaki, Eleftherios Kontopodis, Rena Liapi,
Ioanna Papachatzaki, Yorgos Sbokos, Angeliki Sfendouraki, Myrto Vasiliadi,
Yorgos Velegrakis, Eleni Zacharioudaki.

Open doors at the Yannis Halambalakis Applied Arts Workshop. At the
workshop space (3, Viannou St). 

• Duration: 2nd – 6th July. • Opening hours: 18:00-21:00.
The artists’ group invites you to see their work.
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20:45. Antikroustoi – the Heraklion batucada – drum it in to us, setting
out on the well-established festival opening parade to Eleftherias Square, fol-
lowed by the rowdy Frantic Freaks jugglers and some weird… monsters,
on their first ever appearance in town today. 

ELEFTHERIAS SQUARE
21:10 The parade reaches the square, and the opening performance in Art
en Route 2018 begins. The sets are the work of acclaimed costume and set
designer Anna Macherianaki. 

21:15 – 21:35 The Frantic Freaks get up and literally set the stage on fire!

21:35 – 23:30 Thodoris Voutsikakis meets Lina Nikolakopoulou in “Fly
to Your Dreams”.

Young singer Thodoris Voutsikakis interprets well-known favourites by Lina
Nikolakopoulou from the 1980s to the present, as well as from their upcom-
ing collaboration with Oscar-winning Italian composer Nicola Piovani.

• Musicians:  Grigoris Simadopoulos (piano, melodica), Vasilis Panayotopoulos
(drums), Lena Tzambazi (guitars) and Stella Tembreli (cello).
• Artistic director and song selection: Lina Nikolakopoulou.
• Lighting: Maria Venetaki.
• Production management: Anastasia Tamouridou – ARTos & Theama.
Organized in collaboration with Crete Region.

2018 Photomarathon!
11.00. The Municipal Youth Centre (2, Androgeo St) will be the
starting point of a photomarathon for professional and amateur
photographers who wish to record festival activities. At 11.00 in the
morning, participants will be given the festival programme to-
gether with brief relevant instructions. Those taking part will be
able to submit five photographs of their choice, by the end of July,
to Heraklionphotocontest@gmail.com. The best of them will then
make up an exhibition dedicated to “Art en Route 2019”.  

Urban Free Style Street Art Performances
(Street performances in the city streets and squares). Mojo Stilts
(Thanos Smyrnakis & co.) will be making surprise appearances at
festival venues, presenting “themed costumes” designed by Ergina’s
(Ergina Maniadaki) for urban free style street art performances.
Daily from 19:00 to 21:00.
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The Crete branch of the Hellenic Photographic Society is taking part in
the festival with two exhibitions by its members:  

a.  “Heraklion Harbour” at the Photographic Society hall (20, Beaufort
St). • Duration: 2nd – 6th July. • Opening hours: 18:00-21:00. 

The seafront and harbour at Heraklion are a magnet for photographers.
Changes in the light over the course of the day and the seasons of the
year offer a constant source of new images, as does the constant hustle
and bustle there. The exhibition hosts photographs recording everyday
life, as well as any number of spots in such a well-loved, familiar space. 

b. Outdoor photography exhibition on “Coffee Houses – Then and
Now”. In Lakkos Square. 

• Duration: 2nd – 6th July. • Open 24 hours. 

A place for meetings, confrontations, political disputes, gambling,
merry-making and even business transactions, the word kafeneio (coffee
house) means a great deal in Greek culture and history. The exhibition
photographs attempt to convey all of these particular attributes of the
Greek coffee house over the course of time, always through the artist’s
own eyes.

Photography exhibition entitled “Sweet Life – Everyday Moments in the
City Streets” by Manos Politakis and Yannis Mavrakakis.  At the Kalok-
erinos Foundation Social Space (9, Monis Agkarathou St).

• Duration: 2nd – 12th July.  
• Opening hours: 17:00 – 21:00 except Tuesdays and Sundays.

Group exhibition by the Aspects Photography Group from Thessaloniki,
at the Christos Tsoumplekas Visual Arts Workshop, 8, Strategou Vasou St,
near Chanioporta. 

• Duration: 2nd – 6th July. 
• Opening hours: 10:00 – 13:00 and 18:00 – 22:00.

ST MARK’S BASILICA
Evening - night

18:30 For the third year running, virtuosi Leonardo Sopri (violin) and
Manolis Sgouridis (cello) welcome you to the festival.

19:00 – 20:30 Attend the opening of this year’s splendid FORTH-ICS ex-
hibition, wallow in the …future, and be dazzled by our Institute of Technol-
ogy and future town art gallery.

20:30 Under the baton of Leonidas Tzortzakis, the Municipal Philharmonic
sounds the opening of the festival from the portico of St. Mark’s.
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MERAMVELOU ST (where the pedestrian area starts, towards Evropis St)
21:00-23:00 Come on down to a street party in Meramvelou Street!

AGIOS TITOS SQUARE
20:00-21:00 Join Michalis Daoundakis in a clown show for all comers.

21:00-22:00 Sounds of the Beatles, David Bowie, Yann Tiersen and others,
with 20-member symphonic rock group Erodia.

22:15-23:30 Cinema Paradiso: Music from the Greek silver screen with the
ARS Nova Polyphonic Choir.

CHANDAKOS ST
20:30 – 22:30 The live dialogue between the arts draws to an end. Painter
Yorgos Hatzivasilis with his brushes and musician Aris Koutentakis with
his guitar draw inspiration from each other as they create.

18 AGGLON SQUARE
18:30 Folk parade through the city. Musicians and dancers in traditional
costume from Thrace, Macedonia and Epirus head from the harbour to St.
Catherine’s Square, where they will meet up with the Cretans. 

KOULES (HARBOUR FORTRESS) 
19:00-22:00 Join in the Soul Art Game! Help Action Team 17 and visual artist
Anna Frangaki make flowers climb up the fortress, until they take wing as
birds, freed with the aid of drama therapist Nena Vlassa. To take part, be there
at 19:00 on the dot. The event is being held by the Municipality in collabora-
tion with the Heraklion Ephorate of Antiquities and Heraklion Port Authority.

22:00-23:00 Local musicians Kallia Kanakaraki (alto sax) and Aris Sfakianakis
(piano – vocals) in a programme of pieces specially chosen for the Soul Art Game. 

HARBOUR WALL
While you’re at it, take a stroll along the new harbour wall beyond the Koules
Fortress, and watch the new art display taking shape, with local students
contributing sea scenes from the Cretan Renaissance romance Erotokritos.

THEOTOCOPOULOS PARK
10:30 Three workshops run by the Frantic Freaks, open to all free of charge
from 10:30 to 13:00 and 17:00 to 18:30 daily. • Juggling (make your own props
and learn the art) • Face Painting • Creative Play for Juniors

19:00 – 20:00 Open capoeira workshop for 5 to 12-year-olds, with the Cordão
de Ouro Capoeira School, Crete. Simple exercises and games familiarizing
children with the Brazilian art of capoeira. 

20:00–21:00 The “Tessera” Art Group, with Viki Alexandraki (dance), Chrysan-
thi Yeroyanni (drums) and Impedance (synth) in a music and dance happening,
highlighting the relationship between music, movement, dance and sound.

21: 00-23: 00 English-language alternative rock by Pulse! 
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T U E S D A Y  3  J U l y
• All exhibitions are now open. Check the opening hours for each one
(pp. 41-45) before setting off. 

GEORGIADIS PARK
Watch a sculpture being made! Starting from today, sculptor Nikos
Manesis will be at work carving a large single piece of wood, from 9:00
to 12:00 every morning and from 4:00 to 8:00 every afternoon, aiming
to finish the sculpture by the end of the festival.

ELEFTHERIAS SQUARE- DASKALOGIANNI SQUARE
Morning

11:00 The handicrafts workshops and exhibitions starting this morning in
Eleftherias Square will remain open until 11:00 in the evening throughout
the festival. 

ELEFTHERIAS SQUARE
Late evening - night 

21:00 – 23:00 The Vamos Symphonic Ensemble (Chania) and leading Greek
mezzo-soprano Ioanna Forti in concert.

MUNICIPAL YOUTH CENTRE (2 Androgeo st)
19:00-20:00 “TV versus storytelling”, a very interesting performance for 7
to 15-year-olds.

VIKELAIA LIBRARY BOOKSHOP (Lions Square)
19:30 Opening night at the painting, sculpture and installation exhibi-
tion on the bookshop mezzanine, featuring works by 15 contemporary
artists. Viewable daily during bookshop opening hours.

LIONS SQUARE
18:30 – 19:15 Cretan serenade through the city streets, from Lions Square
via Handakos St and Agiostefaniton St to St. Catherine’s Square, led by the
Pancretan Dance Teachers’ Union.   

ST. MARK’S BASILICA
19:00-20:00 While visiting the amazing FORTH exhibition inside the basilica,
a chance to hear two teachers from the Chromata Music School in a pro-
gramme of classical music from Baroque to the Late Romantics. 

In the portico 
21:00-21:30 Surprise event, not to be missed!

21:30-22:45 Jazz concert, with Michalis Lambrakis (tenor and soprano
sax), Emily Roumeli (piano and vocals) and Yiannis Fasoulakis (alto sax).
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Costume Design Department and the Acting Department at the Notos
School of Dramatic Art. Open on the 1st floor of the Culture Centre, from
10:00 to 13:00 and 14:00 to 22:00.

LAKKOS SQUARE
The outdoor exhibition by the Greek Photography Society on “Coffee
Houses (Then and Now)” is ready to welcome visitors.

21:00-21:30 Alexis the Magician dazzles young and old with the tricks of his trade.

21:30-23:00 The Paul Goodman Trio plays music inspired by folk tradition
and contemporary genres.

GAVALADON SQUARE (AGIA TRIADA)
19:30-21:00 Dreaming of a different city, with “Less is Μore” and Viki Panay-
otopoulou. Collage, mapping and art, giving 5 to 15-year-olds the chance to
co-design the city of their dreams.

21:00-21:30 Fire and juggling with the Frantic Freaks!

21:30-23:00 Music from both sides of the Aegean, with Dimitris Zachari-
oudakis (guitar), Christos Liatis (bouzouki), Ilias Klainos (bouzouki) and Melza
Burcu Ιnce (vocals).

AGIOS NIKOLAOS SQUARE - ALIKARNASSOS
With the valued support of the Artemisia Cultural Association, N. Alikarnassos.

21:00-21:30 “Letters from Kapetaniana” – Two narrative theatre per-
formances of humorous Cretan dialect stories by Yorgis Stamatakis, with
Marinella Vlachaki (narrator) and Leonidas Makridakis (musical accompani-
ment). Also appearing in Analipsi Square (tomorrow, 21.00) and Lakkos
Square (day after tomorrow, 21.00).

22:00-23:30 Folk songs from Crete and Asia Minor, performed by local group Eran.  

WEDNE SDAY 4  j u l y
• All exhibitions are now open. Check the opening hours for each one
(pp. 41-45) before setting off. 

ELEFTHERIAS SQUARE
Late evening - night   

21:00 – 22:00 Τhe Grooves by Lab Music Education, in a wild party of disco,
pop and funk! 

22:00 – 23:30 Greek rock with Pavlos Sinodinos (guitar, vocals), Lucretia
De Manchione (drums) and Akis Papavasiliou (bass).
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AGIA EKATERINI Square
The iconography exhibition entitled Sacred Art is still open in the St.
Catherine’s Museum.

19:15-20:45 Rounding off the Cretan serenade, the Pancretan Dance Teach-
ers’ Union offers a dazzling display of dance skills.

20:45-21:30 Cretan dances by the Heraklion branch of the Lykeio
Hellinidon Dance Academy.

21:30-23:00 “From Thrace to Crete”:  the folk groups from Thrace, Mace-
donia and Epirus end their parade with music and dancing.

CORNAROU SQUARE
20:10-21:30 Rebetika (“Greek blues”) with Yannis Paximadakis (bouzouki,
vocals), Maria Fasoulaki (vocals) and Nikos Stamatakis (guitar).

ANALIPSI SQUARE
21:00 -21:30 A traditional Karaghiozis performance by the Athos Danellis-
Yannis Papadopoulos Shadow Theatre.

21:30-23:00 Cretan folk music, with Kostis Moudatsos and friends.

NIKOS KAZANTZAKIS OPEN AIR THEATRE
21:00 Concert: The Cretan Youth Symphony Orchestra and the Municipality
of Heraklion Youth Choir in a programme of works by Manos Hadjidakis.

ΜANOS HΑDJIDΑΚΙS OPEN AIR THEATRE
21:00 The Municipality of Heraklion in cooperation with Crete Region,
the  Embassy of the Grand Duchy of Luxembourg in Greece, the Luxem-
bourg Ministry of Culture. Music: LX and the Friends of Luxembourg in
Crete have invited Jean Muller to perform at the Manos Hadjidakis Open
Air Theatre. Classical music lovers seize the moment! Hailed as a major tal-
ent by Gramophone, Jean Muller has been an exceptional musician since
his earliest childhood. He presented his first Chopin Étude at the age of
seven, and has been performing on stage ever since. 

CULTURE CENTRE (Plastiras Ave)
Students at the Notos School of Dramatic Art present a series of applied per-
formances on acting, dance, music, stage design, theatre studies and cinema.

17:00-19:30 A showing of Pier Paolini’s 1967 film Edipo Re (100mins.), followed
by student presentations on the Sophocles play and the film adaptation.   

20:00-21:00 Dramatization of excerpts from The Woman of Zante by Greek
national poet Dionysios Solomos.

21:30-23:00 Dramatization of scenes from works by Greek playwright Loula
Anagnostaki.
PARALLEL ACTIVITY: Installation - exhibition by students in the Stage and
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 KOULES (HARBOUR FORTRESS) 
19:00 – 22:00 Second day of the Soul Art Game! Help Action Team 17 and
visual artist Anna Frangaki make the last of the flowers climb up the fortress,
until they take wing as birds, freed with the aid of drama therapist Nena
Vlassa. To take part, be there at 19:00 on the dot. The event is being held by
the Municipality in collaboration with the Heraklion Ephorate of Antiquities
and Heraklion Port Authority.

22:00 – 23:00 The Jukebox Quartet in concert - local musicians Maria
Alexaki (flute), Kallia Kanakaraki (alto sax), Babis Pastos (euphonium) and Aris
Sfakianakis (trombone) in a programme of pieces in perfect harmony with
the Soul Art Game.

NEW HARBOUR WALL
Students at the 3rd Senior High School will be continuing their work. You’ll
find them down here with their teachers and any other artists who decide to
paint on the “free expression wall”.

BEAUFORT STREET 
Visit the Hellenic Photographic Society exhibition inspired by Heraklion port
(20, Beaufort St).

HARBOUR (VARDIA TAVERNA)
20:30 – 22:00 In a magical evening for classical music fans, Russian piano
virtuoso German Kitkin performs against the backdrop of the Venetian
harbour fortress, interpreting works by Beethoven, Brahms, Scriabin
and Rachmaninov.

22:00 – 23:50 A showing of the Elia Kazan Oscar-winning masterpiece On
the Waterfront (1954). Event held and sponsored by Heraklion Port Authority. 

With the support of Heraklion Municipal Enterprise for Culture and Her-
aklion Port Authority. 

KALOKERINOS FOUNDATION SOCIAL SPACE (9, Monis Agkarathou St)
Take a look around Sweet Life, a photo exhibition by Manos Politakis and
Yannis Mavrakis, and see a showing of two documentaries by Yannis
Markakis: a) Not All Plants Dye (14 mins.) and b) The Light Within (92 mins.).

THEOTOCOPOULOS PARK
The three Frantic Freaks workshops on juggling, face painting and creative
play will be running as normal from 10:30 to 13:00 and 17:00 to 18:30. 
19:00 – 20:00   Greek and English-language rock with Maria-Yasmin Skouteli
and friends. • 20:00 – 21:00   Pop music with Maya Popescu.
• 21:00 – 22:30 Greek rock with the group “Smoke Signals”.

AGIA EKATERINI SQUARE
The Sacred Art icon exhibition is continuing in St. Catherine’s Museum.
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LIONS SQUARE
19:00 Kath’odon, street singers and musicians from Chania in a concert
full of fun and cheer.

21:30 – 23:00 Another group from Chania: Passe-pARTout weave music and
theatre together, starting in the square and moving up to the portico of St.
Mark’s basilica. 

ST. MARK’S BASILICA
20:00 – 21:00 Classical guitarist Yorgos Mastorakis takes us on a musical
journey from the 19th to the 20th century. 

21:00 – 22:30 Passe-pARTout move up onto the basilica portico for an
evening of music, dance and storytelling.

MUNICIPAL YOUTH CENTRE (2, Androgeo St)
20:30 – 22:00 A comedy evening, featuring homegrown talent SUCC
(Stand-up Cretan Comedians) – a group of young men on a mission to bring
the art of stand-up to Crete!

MERAMVELOU STREET
21:00 – 23:00 A contemporary interpretation of classic jazz, with Maria Krit-
sotaki (vocals), Antonis Tsikandilakis (piano), Yannis Polichronakis (double
bass) and Stathis Stouraitis (drums).

AGIOS TITOS SQUARE
18:30 – 19:30 The Naughty Star, a fairytale and group chat on solidarity, equality
and empathy, with the Archanes-Asterousia Municipal Theatre Workshop.

19:30 – 20:00 The Chromata Music School Wind Ensemble in a programme
of works by L. v. Beethoven, G. F. Händel, M. Praetorius, G. Ph. Telemann,
Joseph Strauss and J. Williams. 

20:15 – 21:30 A concert presentation of La dame et la barque, an album by Xan-
thoula Dakovanou featuring original arrangements of tunes from a range of folk
traditions. With Ourania Lampropoulou (santouri) and Sophia Efklidou (cello).

21:30 – 22:10 A flamenco fiesta by the Techni Chro Dance and Performing
Arts Centre, with Evridiki Dimitriadi’s amateur flamenco group.

22:10 – 23:30 Vocal jazz at its best, with the Ines Walters Jazz Band Quintet
from Lab Heraklion Music Education!

CHANDAKOS ST
20:30 – 22:30 The live dialogue between the arts draws to an end. Painter
Yorgos Hatzivasilis with his brushes and musician Aris Koutentakis with
his guitar draw inspiration from each other as they create.

25th AUGUST ST.
22:30 A sight for sore eyes! To round off their show at Agios Titos, the fla-
menco dancers in all their finery dance down 25th August St to the Koules
fortress for yet another fiesta.
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21:00 – 23:00 Here in Lakkos, the home of the rebetika in Heraklion for
decades, follow Vangelis Kakoudakis and friends down “Rebetika Pathways” 

GAVALADON SQUARE (AGIA TRIADA)
19:00 – 20:00 Painted Town: A game for 5 to 105-year-olds, with “Less is
Μore” and Viki Panayotopoulou. A tour of the works taking shape in Agia Tri-
ada during the festival, offering participants the chance to create their own
interpretations of what they see.

20:30 – 21:00 A traditional Karaghiozis performance by the Athos Danel-
lis-Yannis Papadopoulos Shadow Theatre.

21:00 – 23:00 A tribute to the one and only Nikos Xilouris (1936-1980),
featuring songs and authentic Cretan tunes played by Vasilis Xilouris and
friends.

AGIOS NIKOLAOS SQUARE – ALIKARNASSOS
21.00  –  21.30 Fire and juggling with the Frantic Freaks!

21:00 – 22.30 The Artemisia Cultural Association, Nea Alikarnassos, in an
evening of folk music and dance from Greece Asia Minor. 

T H U R S D A Y 5  j u l y
• All exhibitions are now open. Check the opening hours for each one
(pp. 41-45) before setting off. 

ELEFTHERIAS SQUARE
20:30 –  21:00 Cosplay Street Dance Show, with dancers from the Techni
Chro Dance Studio.

21:00 – 22:00 Greek and foreign rock and pop with 11 Plus, the 11th Senior
High School band.

22:30 – 23:30 Musical journeys from Pink Floyd to rebetika (Greek blues),
with Sotiris Alexakis and friends.

VIKELAIA LIBRARY BOOKSHOP
There’s still time to see the ActaρικART painting, sculpture and installa-
tion exhibition on the bookshop mezzanine, featuring works by 15 con-
temporary artists.

Ground floor
17:30 – 21:30“Play and Learn”, a workshop for 6-16-year-olds by the stABLE
(science-tech-Art Balance and Learn to Evolve) Robotics Lab, inviting visitors
to explore science, engineering, IT and technology.
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19.30 – 20.30 A display and lesson in arts of the martial variety, by the
Tourlakis Martial Arts Academy.

20:30 – 21:30 Folk dances from mainland Greece, Asia Minor and Crete, per-
formed by the Chorodromena Society.

21:30 – 23:00 A modern take on Cretan folk music, with Yorgos Geredakis
and friends.

BIZANIOU SQUARE
21:30 – 23:00 Music from both sides of the Aegean, with Dimitris Zachar-
ioudakis (guitar), Christos Liatis (bouzouki), Ilias Klainos (bouzouki) and
Melza Burcu İnce (vocals).

ANALIPSI SQUARE
19:30 – 21:00 Kultur-Multur invite you to join in an evening of Greek songs
and folktales for all ages.

21:00 – 21:30“Letters from Kapetaniana” – Two narrative theatre perform-
ances of humorous Cretan dialect stories by Yorgis Stamatakis, with
Marinella Vlachaki (narrator) and Leonidas Makridakis (musical accompani-
ment). Also appearing in Agia Ekaterini Square tomorrow (at 21:00).

CULTURAL CENTRE (Plastiras Ave)

Continuing its series of applied performances, the Notos School of Dra-
matic Art presents:

17:30 – 19:30 “...and five pounds of love”. Scenes from Chekhov’s  The Seagull.

20:00 – 21:00 Blindness. A study on the José Saramago novel.

21:30 – 23:00 The One and Only Journey of His Life. Prominent theatre actor
Giorgos Biniaris in a reading of the celebrated Modern Greek short story by
Georgios Vizyenos. With musical accompaniment by Anna Papagiannaki-Divini.

PARALLEL ACTIVITY: Visit the ongoing installation - exhibition by students in
the Stage and Costume Design Department and the Acting Department at
the Notos School of Dramatic Art. Open on the 1st floor of the Cultural Centre,
from 10:00 to 13:00 and 14:00 to 22:00.

ΝΙKOS KAZANTZAKIS OPEN AIR THEATRE
21.10 The Entechno Music School and the En Technis Music Appreciation So-
ciety present a guitar orchestra concert, featuring the Crete Guitar Orches-
tra and Magico Guitar Trio, plus leading local guitarists and choirs.

LAKKOS SQUARE
Take a stroll around the outdoor exhibition by the Hellenic Photo-
graphic Society, see street artists at work on murals in the area and then
enjoy the music in the park a stone’s throw further on.  
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HARBOUR (VARDIA TAVERNA)
20:30 – 22:00 A musical tribute to the Greek nautical poet Nikos Kavva-
dias (1910-1975).

22:00 – 23:35 A showing of Le Havre (2011) by leading Finnish director Aki
Kaurismäki, starring André Wilms, Blondin Miguel and Jean-Pierre Dar-
roussin. The dramatic story of how an adolescent migrant comes to be res-
cued, this film stole the show at the 64th Cannes Film Festival, winning the
FIPRESCI Prize and a Special Mention from the Ecumenical Jury.  
Both events are being held and sponsored by Heraklion Port Authority.

KALOKERINOS FOUNDATION SOCIAL SPACE (9, Monis Agkarathou St)

Take a look around Sweet Life – Everyday Moments in the City Streets, a photo ex-
hibition by Manos Politakis and Yannis Mavrakis, and see a showing of a) Mneme,
a video dance by Maria Chatzimina (3 mins. 29 mins.), loop (19.00-20.00).  
b) A Bangladesh Travelogue by Mariva Zacharof (9 mins.), (loop 20-21.00)

THEOTOCOPOULOS PARK
Last day for the three Frantic Freaks workshops on juggling, face paint-
ing, and creative play, running from 10:30 to 13:00 and 17:00 to 18:30. 

19:30 – 21:00 Alternative rock with Perfect Faith.

21:00 – 22:30 A tour of contemporary Greek music from Manos Hadjidakis
to Thanassis Papakonstantinou, plus arrangements of folk tunes, with Dim-
itris Pagomenos and friends.

AGIA EKATERINI SQUARE
Remember that the Sacred Art icon exhibition is still open in St. Cather-
ine’s Museum.

19:00 – 20:00 A second chance to sing and dance along with Kultur-Multur,
who play Greek songs and tell folktales for all ages.

20:00 – 21:00 Take Tai chi lessons with the University of Crete T'ai chi ch'üan
Group.

21:00 – 22:30 Songs and dances from Greece and Asia Minor, with the
Artemisia Cultural Association, Nea Alikarnassos.

CORNAROU SQUARE
19:00 – 21:00 Contemporary Cretan music with Michalis Stavrakakis (man-
dolin) and Dystropon. 

ANALIPSI SQUARE
20:30 – 21:00 Alexis the Magician in yet another dazzling display of his talents.

21:00 – 23:00 Angelos Arvanitis presents Musical Alchemy.
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MUNICIPAL YOUTH CENTRE
18:30 – 19:30 Fairytale Colours, narrated for children by Theodosia Argy-
raki-Assariotaki. 

ST. MARK’S BASILICA
21:30-22:30 Once again, the Paul Goodman Trio plays music inspired by
folk tradition and contemporary genres.

MERAMVELOU ST (where the pedestrian area starts, towards Evropis St) 

21:00 – 23:00 An evening of pop, with I. Karanika and H. Androulakis.

AGIOS TITOS SQUARE
20:30 – 21:00 Tales of Moons that… Dream, narrated by Eleni Betinaki.

21:10 – 21:30 The Heraklion Regional Child Choir, conducted by Lena Hatzi-
georgiou.

21:30 – 22:10 The Heraklion Regional Mixed Choir, again under the baton of
Lena Hatzigeorgiou.

22:15 – 23:00 Tango night – join in an open milonga with the Tangoneon
Cultural Association.

CHANDAKOS ST 
20:30 – 22:30 The live dialogue between the arts draws to an end. Painter
Yorgos Hatzivasilis with his brushes and musician Aris Koutentakis with
his guitar draw inspiration from each other as they create.

KOULES FORTRESS – HARBOUR WALL
Take a stroll along the new harbour wall and check out the murals being
painted by artists of all ages.

19:00 – 22:00 Final day of the Soul Art Game down at the Koules! Help Ac-
tion Team 17 and visual artist Anna Frangaki make the last of the flowers climb-
ing up the fortress, until they take wing as birds, freed with the aid of drama
therapist Nenna Vlassa. To take part, be there at 19:00 on the dot. Concept and
co-ordination: Ioanna Yannari. Organised by the Municipality in collaboration
with the Heraklion Ephorate of Antiquities and the Heraklion Port Authority.  

21:30 – 23:00 Deep In Mind: Bjorn Alfa (live electronics) and Marios Podaras
(violin, electric and acoustic guitar, keyboards) present their new album
Autumn to Spring.

BEAUFORT STREET
Visit the Hellenic Photographic Society exhibition inspired by Heraklion
port (20, Beaufort St).
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F R I D A Y 6  j u l y
Hurry along! This is the final day of the festival, and your last chance to
visit the exhibitions: by the FORTH Foundation for Research and Technology
(in St. Mark’s Basilica); the photography exhibitions at: the old Police Head-
quarters (Lions Square), the Municipal Youth Centre (2, Androgeo St), the Hel-
lenic Photography Society (20 Beaufort St and Lakkos Square) and the
Aspects Photography Group, at sculptor Christos Tsoumplekas’ workshop (8,
Strategou Vasou St);  
• The same goes for the architects’ exhibition in Theotocopoulos Park,
and the visual arts workshop exhibitions: by Alpha 3 (old Traffic Police
Building, off Lions Square), the Yiannis Halambalakis Applied Arts Workshop
(3, Viannou St), Artio Studio (11, Zoudianou St, Chanioporta), sculptor Christos
Tsoumplekas (8, Strategou Vasou St); and the exhibition/installation by the
Notos School at the Heraklion Cultural Centre (Plastira St). Check the opening
hours for each exhibition or workshop (p.p. 41-45) before setting off.

• The following exhibitions will remain open: Religious icons (St. Cather-
ine’s Museum), until July 15th; art, sculpture & contemporary models (Vikelaia
Library Bookshop), until 31st July; photography, by Manos Politakis and Yian-
nis Mavrakakis at the Kalokerinos Foundation Social Space (9, Agkarathou
St), until 12th July. Once more, check the opening hours for each exhibition.

• This is the final day of the handicrafts workshops and exhibitions in
Eleftherias Square and Daskalogianni Square. They will remain open for
visitors until 23:00 this evening.

• You’ll only just make it! In Georgiadis Park, artist Nikos Manesis will be put-
ting the finishing touches to his sculpture, working as usual from 9:00 to 12:00
and from 16:00 to 20:00.

VIKELAIA LIBRARY BOOKSHOP
17:30 – 21:30“Play and Learn”, a workshop for 6-16-year-olds by the stABLE
(science-tech-Art Balance and Learn to Evolve) Robotics Lab, inviting visitors
to explore science, engineering, IT and technology.

LIONS SQUARE
20:00 – 21:30 In a gentle farewell to the festival, LoopIA Band takes you on a
musical journey to the sounds of lounge jazz and soul. Improvisation meets
technology and progress, with every piece being put together note by note via
live looping and the use of advanced instruments. With Iris-Vasiliki Tsigara (vo-
cals – looping) and Antonis Voumvoulakis (guitar-bass-seaboard-looping).

ELEFTHERIAS SQUARE
21:30 – 23:00 Ouzeri Tsitsanis A musical theatre performance based on the
repertoire of rebetika songwriter and bouzouki player Vasilis Tsitsanis (1915-
1984).

SEE YOU NEXT YEAR!
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CULTURAL CENTRE (Plastiras Ave)

First and second year students at the Notos School of Dramatic Art continue
their series of applied performances on acting, dance, music, stage design,
theatre studies and cinema.

17:30 – 18:30 Energy and movement – movement and acting. Presentation
of examples.   

20:00 – 21:00 Excerpts from My Green Dress, a dramatic monologue by Lena
Kitsopoulou.

21:30 – 23:00 Join the students in an open singing lesson taught by Yannis
Idomeneos.

PARALLEL ACTIVITY: Installation - exhibition by students in the Stage and
Costume Design Department and the Acting Department at the Notos
School of Dramatic Art. Open on the 1st floor of the Culture Centre, from
10:00 to 13:00 and 14:00 to 22:00.

LAKKOS SQUARE
21:00 – 21:45 Last chance to see the two narrative theatre performances of
humorous Cretan dialect stories by Yorgis Stamatakis, with Marinella
Vlachaki (narrator) and Leonidas Makridakis (musical accompaniment).

21:45 – 23:00 Rebetika night with “One and One”.

AIVALIOTI SQUARE (AGIA TRIADA)
18:00 – 20:00 The Primary School Teachers’ Association Book Group presents
an applied theatre game and art activities on children’s emotional responses
to reading. 

AGIA TRIADA CHURCH SQUARE
19:30 – 21:00 Dreaming of a Different City, with Less is Μore and Viki Panay-
otopoulou. Collage, mapping and art, giving 5 to 15-year-olds another
chance to co-design the city of their dreams.

21:00 – 21:30 And now for something completely different… Alan Dalon
present cover versions of favourites ranging from Manos Hadjidakis and Niko-
las Asimos to the king of pop Michael Jackson and on to Amy Winehouse,
plus anything that takes their fancy in between!

AGIOS NIKOLAOS SQUARE – ALIKARNASSOS
20:30 – 21:00 A traditional Karaghiozis performance by the Athos Danelis-
Yannis Papadopoulos Shadow Theatre.

21:00 – 22:00 Cretan dances by the Heraklion branch of the Lykeio
Hellinidon Dance Academy.

22:00 – 23:00 A Cretan folk evening, with the Dayandas family and friends.
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ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
“ΤΕΧΝΗ ΚΑΘ’ΟΔΟΝ 2018”

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Αριστέα Πλεύρη
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Εθελοντισμού

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Φεστιβάλ
Γιώργος Αντωνάκης , Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δήμου Ηρακλείου

Διοικητική Οργάνωση: 
Τμήμα Πολιτισμού-Εθελοντισμού Δήμου Ηρακλείου

Μαρία Φουντουλάκη, Εύη Μαρτιμιανάκη, Ελένη Λαρεντζάκη
Συντονισμός Καλλιτεχνών: Ιωάννα Γιάνναρη
Συντονισμός Εθελοντών: Ελένη Κυριακάκη

Μετάφραση: Ben Petre
Χορηγός μετάφρασης προγράμματος: Μαρία Frenz Βορεάδη

Σχεδιασμός-εκτύπωση προγράμματος: “ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ”
Σχεδιασμός εξωφύλλου, Banners, αφίσας: Χρυσόστομος Σπετσίδης

Τηλεοπτικό σποτ: Παραγωγή: Culturela
Δημιουργική σύλληψη,σκηνοθεσία: Λευτέρης Γιαννακουδάκης

Κάμερα Μοντάζ: Μαθιουδάκης Γιάννης
Σκηνογραφία Ενδυματολογική Επιμέλεια: Μερόπη Παπαδάκη

Παρουσίαση προγράμματος στην πλ. Ελευθερίας:
Μαριλένα Ωραιοπούλου, Μαρία Θεοδωράκη, Δανάη Νικολαντωνάκη.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μανώλης Αποστολάκης, Φανή Κουτσουμπού, Φλώρα Ρουμελιώτη, 
Άννα Μαχαιριανάκη, Μαίρη Τσαγκαράκη, Ιωάννα Γιάνναρη, 

Μάγδα Δρακάκη, Έφη Περβολαράκη, Bernandina Liberatore, 
Συμεών Χούπας,  Όλια Πασπαλάκη, Νικήτας Αλμπάνης

Για την προετοιμασία του φεστιβάλ εργάστηκαν άοκνα επί πέντε και πλέον
μήνες όλες οι ομάδες εθελοντών του Δήμου Ηρακλείου. Το 3ο φεστιβάλ “Τέχνη
καθ’ Οδόν” έγινε πραγματικότητα χάρις στη φαντασία, το μεράκι και τη σκληρή
εργασία που συνεισέφεραν.

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ !

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στις εθελόντριες: Μάρα Παναγιωτάκη, Φω-
τεινή Χρηστάκου, Αγγελική Καρτεριανάκη, Σίσυ Ξυλούρη και τον εθε-
λοντή κ. Χάρη Κακουλάκη.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά τον “ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ”, τους “ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ”,
καθώς και τους “ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ “ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ”.

ΜUNICIPALITY OF HERAKLION
‘’ART EN ROUTE 2018”

CONTRIBUTORS

Aristea Plevri
Deputy Mayor for Culture and Volunteering

Festival directed by
George Antonakis, Artistic Director, Municipality of Heraklion

Administrative organization
Municipality Department for Culture and Volunteering
Maria Fountoulaki, Evi Martimianaki, Eleni Larentzaki

Coordinator (artists): Ioanna Giannari
Coordinator (volunteers) :  Eleni Kyriakaki

Translation: Ben Petre
Translation Sponsor:  Maria Frenz Voreadi

Programme layout & printing: “ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ”
Festival banners, poster and leaflets:  Chryssostomos Spetsidis

TV commercial production: Culturela
Commercial devised and directed by Lefteris Yannakoudakis

Camera work and editing by Yannis Mathioudakis 
Set and costume design by Meropi Papadaki

Program presentation at Elefterias Square:
Marilena Oreopoulou, Maria Theodoraki, Danai Nikolantonaki

ORGANIZING COMMIT TEE

Manolis Apostolakis, Fani Coutsoubou, Flora Roumelioti, 
Anna Machairianaki, Maria Tsagaraki, Ionanna Giannari, 
Magda Drakaki, Efi Pervolaraki, Bernandina Liberatore, 

Simeon Choupas, Olia Paspalaki, Nikitas Almpanis 

In addition to get the festival off the ground, all the volunteers of the Munici-
pality of Heraklion Groups, have worked untiringly for over five months. The
Third “Art en Route” Festival has only been made possible thanks to the imag-
ination, passion and hard work contributed by them. 

THE MUNICIPALITY OF HERAKLION CONGRATULATES AND THANKS THEM!

A special thanks goes to volunteers: Mara Panagiotaki, Fotini Christakou,
Angeliki Karterianaki, Sissy Xilouri and Charis Kakoulakis.

Warm thanks  to the Red Cross Samaritans and Social Welfare Volunteers.
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