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ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Μετά το «Ό,τι πολυτιμότερο έχω», την πρώτη solo Stand Up Comedy παράστασή

της, η Χρύσα Κατσαρίνη βγαίνει ξανά στο δρόμο, έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια.

Η καινούρια της παράσταση, "Κουβέρτα" περιπλανήθηκε σε όλη την Ελλάδα και

την Ευρώπη και τώρα κάνει ένα σύντομο πέρασμα από την Κρήτη.

Η κουβέρτα αποτελεί την πιο σκοτεινή, εξομολογητική και συνάμα

ξεκαρδιστική παράσταση που έγραψε μέχρι σήμερα. Τα βάζει με τους

ομοφοβικούς, τους σεξιστές και τις ηλίθιες συμβουλές στις γυναίκες για το

πώς να μη πέσουν θύματα βιασμού. Γλεντάει τη NASA που ψάχνει κωμικούς για

το διάστημα και τους γιατρούς που την εγχείρησαν.

Έχει τη λύση για να γλιτώνει κάθε τσακωμό και μία κουβέρτα παραμάσχαλα για

να γλιτώνει απ’ όλα τα υπόλοιπα. Επιχειρεί να μετουσιώσει τις πιο σκοτεινές

ιστορίες της ζωής της σε γέλιο και με τον τρόπο αυτό να αποδείξει ότι τα

πάντα μπορούν να γίνουν αστεία και πως ο πιο αποτελεσματικός δρόμος για την

κάθαρση, δεν είναι μέσω της τραγωδίας, αλλά μέσω της κωμωδίας.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3NkB4yM

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Τιμές Εισιτηρίων: 10€

Stand Up Comedy «Κουβέρτα»



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 & ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η παράσταση μας ταξιδεύει στην ιστορία της Ελλάδας, μέσα από το θεατρικό είδος της

Επιθεώρησης...

Το ταξίδι ξεκινάει από το 1894 όπου και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η ελληνική

επιθεώρηση και περνώντας από διάφορες εποχές, τελειώνει το 2007 στον θάνατο του μεγάλου

μας κωμικού Σωτήρη Μουστάκα...

Η υπόθεση του έργου είναι πέρα για πέρα αληθινή και δοσμένη με κωμικό τρόπο, αφού

παρουσιάζουμε επιθεωρησιακά σκετς και τραγούδια, όπως ακριβώς τα ερμήνευσαν οι μεγάλοι

αυτοί πρωταγωνιστές του θεάτρου μας. Δεν λείπουν όμως και οι συγκινησιακές στιγμές, όταν το

απαιτεί η εποχή, σύμφωνα πάντα με την ιστορία της χώρας μας...

Συντελεστές: Κείμενο – Σκηνοθεσία: Μανώλης Καφτάκης, Βοηθός Σκηνοθέτη: Σερτζετάκη

Δέσποινα, Σκηνικά: Δαυίδ Ροδιτάκης, Κατασκευή κοστουμιών Καλλιόπη Βασιλάκη, Χορογραφίες

Δημήτρης Τσαγκαράκης, Φωτισμοί: Αντώνης Αλεξάκης, Ηθοποιοί: Μάνος Καφτάκης, Μαρίνα

Σακαράκη, Λίτσα Τζανάκη, Δαυίδ Ροδιτάκης, Πόπη Φραγκάκη, Βασιλική Αγγέλου, Γιώργος

Χατζηαντωνίου, Μαριάννα, Μηλογιαννάκη, Μόνικα Δράκου.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Τιμές Εισιτηρίων: 12€ - 10€ (παιδικό)

«Κάνε παρόν το παρελθόν δώσε παράσταση»

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 & ΚΥΡΙΑΚΗ  3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Μετά από μία συναρπαστική περιοδεία με τριάντα τρεις παραστάσεις που είδαν

περισσότεροι από 50.000 θεατές σε όλη την Ελλάδα και τρεις θριαμβευτικές sold out

παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, το Θέατρο Πορεία παρουσιάζει για δεύτερη

συνεχή καλοκαιρινή περίοδο τον «Προμηθέα Δεσμώτη», του Αισχύλου, σε μετάφραση

Γιώργου Μπλάνα και σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη. Η παράσταση θα παρουσιαστεί σε

επιλεγμένα φεστιβάλ και θέατρα στην Αττική, την περιφέρεια και την Κύπρο.

Στην τραγωδία, ο Αισχύλος πραγματεύεται την αντίσταση του αλυσοδεμένου στον

Καύκασο Προμηθέα, να υποκύψει στο θέλημα του «ανελέητου» Διός. Πρόκειται για μία

σπαρακτική επίκληση του πάσχοντος θεού για τον άνθρωπο. Μία επίκληση ενιαία, με

συνεχή κλιμάκωση από την αρχή ως το τέλος, για τον άνθρωπο. Ένας ασταμάτητος

αγώνα κατά της δύναμης της εξουσίας…

Σε μία εξαιρετική διανομή, μεταξύ άλλων, τον ρόλο του Προμηθέα ερμηνεύει ο Γιάννης

Στάνκογλου, τον ρόλο του Ωκεανού ο Αλέκος Συσσοβίτης και τον ρόλο του Ερμή

ο Ιωάννης Παπαζήσης.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:  https://bit.ly/3n4bljL

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Τιμές Εισιτηρίων: 15€- 18€

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 

«Προμηθέας Δεσμώτης»

https://bit.ly/3n4bljL


ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 & ΚΥΡΙΑΚΗ  3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας, Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης, Μουσική
Σύνθεση: Φώτης Σιώτας, Σκηνικά: Μαγδαληνή Αυγερινού, Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα
Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου, Επιμέλεια κίνησης - Χορογραφίες: Εύη Οικονόμου,
Σύμβουλος δραματουργίας: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου, Μετρική ανάλυση πρωτοτύπου: Καίτη
Διαμαντάκου, Επιστημονική συνεργάτης: Κατερίνα Διακουμοπούλου, Βοηθός σκηνοθέτη: Δώρα
Ξαγοράρη, Βοηθός σκηνογράφου: Ξένια Παπατριανταφύλλου, Βοηθός
ενδυματολόγου: Αλέξανδρος Γαρνάβος, Bοηθός φωτιστή: Ναυσικά Χριστοδουλάκου, Ειδικές
κατασκευές – γλυπτική: Eργαστήριο Δήμητρα Καίσαρη, Επιμέλεια μακιγιάζ: Eύη
Ζαφειροπούλου

ΔΙΑΝΟΜΗ: Προμηθέας: Γιάννης Στάνκογλου, Κράτος: Άρης Μπινιάρης, Βία/ Ακόλουθος
Ωκεανού & Ερμή: Κωνσταντίνος Γεωργαλής, Ήφαιστος / Ακόλουθος Ωκεανού & Ερμή: Δαυίδ
Μαλτέζε, Ωκεανός: Αλέκος Συσσοβίτης, Ιώ: Νάνσυ Μπούκλη, Ερμής: Ιωάννης Παπαζήσης,
Ακόλουθοι Κράτους και Βίας: Κατερίνα Δημάτη, Γρηγορία Μεθενίτη

ΧΟΡΟΣ (Αλφαβητικά): Δήμητρα Βήττα, Ελένη Βλάχου, Φιόνα Γεωργιάδη, Κατερίνα Δημάτη,
Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Δάφνη Νικητάκη, Αλεξία Σαπρανίδου, Θάλεια
Σταματέλου

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:  https://bit.ly/3n4bljL

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Τιμές Εισιτηρίων: 15€- 18€

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 

«Προμηθέας Δεσμώτης»

https://bit.ly/3n4bljL


ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η Ιουλιέτα δεν πέθανε στην αγκαλιά του Ρωμαίου. Δεν τόλμησε να τον ακολουθήσει. Και τώρα ζει

εξόριστη στην Ελλάδα, μόνη, 427 χρόνια μετά. Δεν είναι πια 14 ετών, αλλά γερνάει πολύ αργά,

ζώντας «το εξαίσιο χάος» που αξιώθηκε, παρακαλώντας μάταια τον Χρόνο να τη συνθλίψει.

Μπροστά μας, μια νέα γυναίκα που υπήρξε απόλυτα ερωτευμένη και τώρα δοξολογεί τον έρωτά

της, τον ξεγυμνώνει, τον περιβάλλει με πραγματικά και με φανταστικά γεγονότα, κι ύστερα τον

καλεί να µρθει εδώ, σ΄αυτήν την παραθαλάσσια- ή παραλίμνια;- κατοικία, να ζήσει επιτέλους μαζί

της, να κουρνιάσει στο κρεβάτι, να της τραγουδήσει «αιθέρια ψέματα κι απίστευτες αλήθειες».

Όμως μέχρι τότε η Ιουλιέτα αποφασίζει να εξομολογηθεί. Σε έναν σιωπηλό επισκέπτη που

επινοεί η ίδια. Σε έναν σαν κι εμάς- που ξέρει την παλαιά ιστορία, αλλά δεν ξέρει όλη την αλήθεια.

Και τον ξαφνιάζει και μας ξαφνιάζει: με τον πλούτο της σκέψης της, με τον αυτοσαρκασμό της, με

την ελαφράδα της, με την εξαίρετη χρήση της γλώσσας, με την έκπληξη που καραδοκεί σε κάθε

της φράση. Δεν είναι μια Οπτασία. Μοιάζει ανθρώπινη η μορφή της. Την έχουμε δει στην

παρακάτω γωνία να βγάζει τα χρυσαφένια πέδιλά της που κοπήκανε και να συνεχίζει ξυπόλητη.

Με ψηλά το κεφάλι. Είναι μια Γυναίκα στην τελική ευθεία ενός μαραθωνίου της Αγάπης.

Κι εμείς ακούμε «το τελευταίο της λαχάνιασμα», όπως αποκαλύπτει ο Άκης Δήμου.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Γιάννης Αναστασάκης, Σκηνικό Κοστούμια: Άννα Μαχαιριανάκη,

Φωτισμοί: Αντώνης Αλεξάκης, Βοηθός Σκηνοθέτη: Στέλλα Κουφάκη

Στον ρόλο της Ιουλιέτας, η Σοφία Δερμιτζάκη.

Φωτογραφίες: Μάνος Πολιτάκης, Γραφιστική Επιμέλεια: Νίκος Μαργαριτάκης,

Παραγωγή: MoueTTe Theatre Group

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/39O1rzJ 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:15

Τιμές Εισιτηρίων: 5€, 10€ και 12€

«… Και Ιουλιέτα» του Άκη Δήμου

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η ‘Ομάδα Θεατρικής & Παραστατικής Τέχνης ‘Το Σανίδι’ και η Περιφέρεια Κρήτης

παρουσιάζουν την τραγωδία της νοημοσύνης ‘ΚΑΛΙΓΟΥΛΑΣ’ του Αλμπέρ Καμύ.

Αυτή είναι η ιστορία μιας υπέρτατης αυτοκτονίας, η ιστορία της πιο ανθρώπινης και

τραγικής των λαθών. Άπιστος στον άνθρωπο από πίστη στον εαυτό του, ο Καλιγούλας,

δέχεται να πεθάνει αφού έχει καταλάβει πως δεν σώζεσαι μόνος, πως δεν μπορείς να

είσαι ελεύθερος ενάντια στους άλλους ανθρώπους.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:  ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ‘ΤΟ ΣΑΝΙΔΙ’

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (ΜΕ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ)

*Τα δελτία διανέμονται από τα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

«ΚΑΛΙΓΟΥΛΑΣ» του Αλμπέρ Καμύ

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ  4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Κι αυτό το καλοκαίρι, η αγαπημένη μας Μαρίζα Ρίζου μας καλεί να βγούμε «Μαζί Της Στο

Φως» μετά το μακρύ σκοτεινό τούνελ, στο οποίο ζήσαμε αυτό το διάστημα.

Μετά από τις εξαιρετικά επιτυχημένες χειμερινές της εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου,

έρχεται με ένα ολοκαίνουριο πρόγραμμα, από το οποίο φυσικά δε θα λείπουν τραγούδια -

σταθμοί, αλλά και καινούριες διασκευές.

Μάλλον πια περισσεύει να αναφέρουμε την αμεσότητα, το χιούμορ και τη θετική της

αύρα. Η Μαρίζα, μαζί με τη γνωστή παρέα της, αλλά και καινούρια μέλη, τους «συνήθεις

υπόπτους» φίλους και παιχταράδες (όπως τους αποκαλεί!), επιστρέφουν δυναμικά και με

άγριες διαθέσεις!

Η συνταγή για μια αξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά!

Μαζί της: Άγγελος Αϊβάζης - κιθάρες/τζουράς/φωνή, Παναγιώτης Κωστόπουλος -

Τύμπανα, Γιώργος Μουχτάρης - κοντραμπάσο / Synth Bass / Μελόντικα / Ρεκ, Σπύρος

Νίκας - σαξόφωνο / κλαρίνο, Μάρκος Χαϊδεμένος - πιάνο/ Hammond / Rhoads /επιμέλεια

ενορχηστρώσεων Αγαπητός Καταξάκης & Ηλίας Καρούμπαλης: επιμέλεια ήχου,

Φίλιππος Τρέπας: φωτισμοί

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:  https://bit.ly/3u2KLvb

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Τιμές Εισιτηρίων: 15€ προπώληση, 17€ ταμείο

ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ο Μικρασιάτικος Σύλλογος Καραμπουρνιωτών Ηρακλείου παρουσιάζει τη

Μουσικοποιητική θεατρική συναυλία – παράσταση, με τίτλο «Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΣΑ»,

αφιέρωμα για τα «100 χρόνια» από την Μικρασιατική καταστροφή.

Διεύθυνση - Επιμέλεια : Γιώργος Γκερεδάκης

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

«Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΣΣΑ»

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Το θέατρο Σκιών Αθανασίου παρουσιάζει την παράσταση «Ο Καραγκιόζης Κουρέας»!

Ο Καραγκιόζης αναλαμβάνει τον ρόλο του κουρέα όπου άλλοι θα πάνε για μαλλί και 

άλλοι θα φύγουν κουρεμένοι!

Μην τη χάσετε! Λάβετε θέσεις!

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3OK50W7

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00 και 21:30

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΟΥΡΕΑΣ

Τιμές Εισιτηρίων: 6€

https://bit.ly/3OK50W7


ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΒΡΑΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ.

Άρωμα Κρήτης από 80 Χορευτές και χορεύτριες.

ΜΟΥΣΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ: Στέλιου Βασιλάκη, Μανώλη Γιαμαλάκη και Γρήγορη

Σαμολη

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΧOΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (ΜΕ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ)

*Τα δελτία εισόδου θα διανέμονται στο γραφείο του

Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού (Πλ. Ελευθερίας, ισόγειο



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Το mέta ιδρύθηκε το 2020 και είναι ένα Κέντρο Έρευνας και Πολιτισμού που

στόχο έχει να διερευνήσει μέσα από αυτές τις δύο οδούς την ιδιαίτερη

περίοδο μετάβασης, κρίσης και μετεξέλιξης που διανύουμε. Πρόκειται για ένα

think tank σχετιζόμενο με το πολιτικό κόμμα ΜέΡΑ25, με διεθνή

προσανατολισμό (DiEM25, Progressive International) και, εκτός από τα

ακαδημαϊκά και τα πολιτικά, με επικέντρωση στην τέχνη/πολιτισμό. Το κέντρο

κινείται σε δύο άξονες: τον ακαδημαϊκό/πολιτικό/επιμορφωτικό και τις

πολιτιστικές/καλλιτεχνικές δράσεις. Σκοπός γενικά του κέντρου είναι η

μελέτη, η έρευνα και οι δράσεις όσον αφορά στις πολιτικές, κοινωνικές,

οικονομικές, οικολογικές, πολιτιστικές και πολιτισμικές διαστάσεις της

εξέλιξης του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς πολιτισμού.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3OtXkHQ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Mέta – μπουλούκι 0.2 - «Στην ξενιτιά με πείσμα»

Τιμές Εισιτηρίων: 5€

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 & ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3ufmzG6

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ» 

Οι Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου,

παρουσιάζονται σε μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Ένα από τα τρία έργα γυναικών του ποιητή, μαζί με τις Εκκλησιάζουσες και τη

Λυσιστράτη. Μία προσπάθεια του Αριστοφάνη να παρωδήσει τον μεγάλο Ευριπίδη, με

βάση την συμπεριφορά των Αθηναίων γυναικών στην διάρκεια μιας μεγάλης

μυστικιστικής γιορτής αποκλειστικά γυναικείας, τα Θεσμοφόρια.

Κατάθεση πολιτική και άκρως κωμική ταυτόχρονα.

Ο Αριστοφανικός λόγος, πάντα επίκαιρος και ηθογραφικός, μας θυμίζει ότι, ενώ έχουμε

προοδεύσει σε διάφορους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, ως κοινωνικά και

πολιτικά όντα υστερούμε ακόμα και σήμερα και αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας στο

σημαντικό κείμενο του.

Μετάφραση: Κ.Χ. Μύρης (Κ. Γεωργουσόπουλος), Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος,

Πρωτότυπη μουσική – σύνθεση: Φοίβος Δεληβοριάς

Τιμές Εισιτηρίων: 15€- 20€



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 & ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ» 

Διανομή:

Μνησίλοχος: Γιάννης Μπέζος, Ευριπίδης: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Κρίτυλλα:

Φωτεινή Μπαξεβάνη, Αγάθωνας/Τοξότης: Λαέρτης Μαλκότσης, Χορός: Νίκη

Σερέτη, Χορός: Γιάννα Παπαγεωργίου, Κλεισθένης: Παναγιώτης Κατσώλης,

Χορός: Αρετή Πασχάλη, Χορός: Λήδα Καπνά , Υπηρέτης: Αλέξης Βιδαλάκης,

Πρύτανης: Σταύρος Μαρκάλας, Χορός: Ντένια Στασινοπούλου, Χορός:

Κωνσταντίνα Νταντάμη, Χορός: Αγγελική Γρηγοροπούλου, Χορός: Eλένη

Ζαχοπούλου, Χορός: Μανταλένα Καραβάτου

Συντελεστές:

Μετάφραση: Μύρης (Κ. Γεωργουσόπουλος), Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος,

Πρωτότυπη μουσική – σύνθεση: Φοίβος Δεληβοριάς, Ενορχήστρωση: Σταμάτης,

Σταματάκης, Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς, Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα, Κίνηση: Σεσίλ

Μικρούτσικου, Φωτισμοί: Χρήστος Τσιόγκας , Social media: Δήμητρα Παντελάκη,

Φωτογραφίες, βίντεο: Δημήτρης Μακρής, Μουσική διδασκαλία: Νεφέλη Φασουλή,

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη, Οργάνωση παραγωγής: Ντόρα

Βαλσαμάκη, Προβολή – επικοινωνία: Μαρκέλλα Καζαμία

Τιμές Εισιτηρίων: 15€- 20€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3ufmzG6



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Το Λυρικό Θέατρο Κρήτης παρουσιάζει Ρεσιτάλ πιάνου με τον σολίστ ΣΠΥΡΟ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ

Aπό τον Chopin έως τον Piazzolla…

Ένα ταξίδι σε τζαζ και κλασικές αποχρώσεις εμπλουτισμένες με πρωτότυπα έργα του

πιανίστα και των Frédéric Chopin, Bill Evans, Franz Liszt, Astor Piazzolla, Oscar

Peterson κ.α.

Μαζί του ο βαθύφωνος ΜΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ

Ο συνθέτης & πιανίστας Σπύρος Μοσχόπουλος εμφανίζεται για πρώτη φορά στο

Ηράκλειο σε ένα ατμοσφαιρικό πρόγραμμα παρουσιάζοντας έργα για σόλο πιάνο από

τον προσωπικό του άλμπουμ Gallop πλαισιωμένα από ένα αμάλγαμα συναισθημάτων

που δημιουργεί η συνύπαρξη σπουδαίων έργων του τάνγκο, τζαζ και κλασικού

ρεπερτορίου. Ο λυρισμός και η ευαισθησία της μουσικής του Frédéric Chopin

συνδιαλέγεται με το πάθος και τον παλμό του tango nuevo του Αstor Piazzolla, καθώς

και με την αδιόρατη μελαγχoλία της τζαζ, κυρίως του Βill Evans. Μαζι του στη σκηνή σε

επιλεγμένα κομμάτια ο βαθύφωνος Μάνος Χριστοφακακης που με τη χαρακτηριστική

του φωνητική πινελιά θα επισφραγίσει την ποικιλία ήχων και συναισθημάτων.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Ρεσιτάλ πιάνου με τον σολίστ
ΣΠΥΡΟ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: viva.gr

Τιμές Εισιτηρίων: 7€- 10€

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Μια "νύχτα μαγικιά" θα βιώσουμε, με τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη

Θεοδωράκη. Και θα μεταφερθούμε στην "οδό ονείρων" τραγουδώντας όλοι μαζί..

Πλαισιώνουν μουσικά, με τις υπέροχες ερμηνείες τους, ο Αλέξανδρος Κανακάκης στα

πνευστά και στα έγχορδα και ο Μανώλης Κανακάκης στο πιάνο.

Είσοδος ελεύθερη. Προαιρετική στήριξη των καλλιτεχνών 5€.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Συναυλία με τον Γιάννη Κασσωτάκη

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Το μουσικό σχήμα Νόστιμον Ήμαρ θα παρουσιάσει, ένα διπλό αφιέρωμα στο

αντιπολεμικό τραγούδι και στο Μίκη Θεοδωράκη.

Συντελεστές: Μαρία Χατζακη (πιάνο), Κώστας Γκολέμης (κιθάρα - φυσαρμόνικα), Μίνως

Σωμαράκης (κιθάρα) , Ελένη Βασιλάκη (φλάουτο), Νίκος Σκιαδάς (τύμπανα), Δέσποινα

Μιχούδη (κανονάκι), Μάρω Σωμαράκη, Ελένη Νέστορα (τραγούδι), Έφη Περδικογιάννη

(αφήγηση)

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Μουσικοποιητικό αφιέρωμα στον Μίκη 
Θεοδωράκη και το αντιπολεμικό τραγούδι. 

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η Παιδική Σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το παραμύθι του Αισώπου «Ο Λαγός

και η Χελώνα».

Μπορεί να είναι σύγχρονο ένα παραμύθι που γράφτηκε χιλιάδες χρόνια πριν; Ναι, αν

μιλάμε για τον Αίσωπο, ο οποίος παραμένει διαχρονικός και ψυχαγωγικός στο πέρασμα

των αιώνων. Τα παραμύθια του παραμένουν τα πλέον δημοφιλή, αντέχουν στον χρόνο

και μας δίνουν μαθήματα ζωής.

Σ’ αυτές τις αγαπημένες ιστορίες των παιδιών ανήκει και *«Ο λαγός και η Χελώνα»*, που

μας μαθαίνει με βιωματικό τρόπο ότι το φυσικό ταλέντο δεν αρκεί και συχνά η κοπιαστική

προσπάθεια κερδίζει. Έτσι η υπομονετική χελώνα μας, η Σταματία, θα κερδίσει τον

αλαζονικό λαγό, τον Γρηγόρη στον αγώνα δρόμου, που θα διαγωνιστούν.

Ο ΛΑΓΟΣ είναι γρήγορος πολύ, αλλά η ΧΕΛΩΝΑ επιμένει και προσπαθεί!

Ποιος άραγε πρώτος θα βγει;

Οι ηθοποιοί μας παίζουν και τραγουδούν με *ζωντανή μουσική επί σκηνής και ταξιδεύουν

τα παιδιά σ’ έναν κόσμο γεμάτο γνώση, χαρά, σοφία και φαντασία.
.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: στο ταμείο του Κηποθεάτρου «Ν. Καζαντζάκης» 
και ηλεκτρονικά από το VΙVA.GR 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00 & 21:00

Αίσωπος «Ο λαγός και η χελώνα»

Τιμές Εισιτηρίων: 8€ (προπώληση) & 9€
*Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 6944283935



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ο σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου σε Συνδιοργάνωση με την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

και τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗΚΕΗ, παρουσιάζει τη μουσικοχορευτική

εκδήλωση «Μουσικός Περίπλους στην Καθ΄ Ημάς Ανατολή … Θύμισες της Μικρασίας

100 Χρόνια μετά … 1922-2022». Ένα μουσικοχορευτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στην

Μικρά Ασία με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την καταστροφή του 1922.

Κείμενα, σκηνοθεσία και ερμηνεία, η ηθοποιός - Σκηνοθέτης Ανδρομάχη Δαυλού.

Πιανιστικές επιλογές, ερμηνεία: Άρης ΓραικούσηςΤα τραγούδια ερμηνεύουν η Χορωδία

του Συλλόγου Αλατσατιανών Νομού Ηρακλείου και ο Θεοδόσης Αμπατζιάννης.

Την εκδήλωση πλαισιώνουν ορχηστρικά: Γιώργος Κουρούπης - βιολί, Πατήρ Γεώργιος

Τζάβλας - Κανονάκι, Θεοδόσης Αμπατζιάννης - Ούτι, Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος -

Κιθάρα, Κων/νος Γεωργιάδης - Κρουστά.Διεύθυνση Χορωδίας – Ορχήστρας, Επιμέλεια –

Διδασκαλία τραγουδιών: Νίκος Αντωνακάκης. Επιμέλεια Παραδοσιακών Χορών: Τάσος

Κουρεπίνης.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Σύλλογος Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου                                               
Μουσικός Περίπλους στην Καθ΄ Ημάς Ανατολή … 

Θύμισες της Μικρασίας 100 Χρόνια μετά …1922-2022»

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η Θεατρική Σκηνή Ηράκλειου παρουσιάζει μια θεότρελη κωμωδία με τίτλο ‘’Η ΓΚΟΛΦΩ ΤΣΗ
ΚΡΗΤΗΣ’’ που βασίζεται σε ένα από τα ωραιότερα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας.Η διασκευή
του έργου μας φέρνει στη ΚΡΗΤΗ και δημιουργούμε την δική μας Γκόλφω.

Μια κωμωδία του βουνού και της στάνης που αποτελείται από 1000 περίπου στίχους σε κρητική
διάλεκτο . Όλο το έργο αποδίδεται με δεκαπεντασύλλαβο και η υπόθεση είναι η δύσκολη
επιλογή της Γκόλφω η της Σταυρούλας από το πρωτοπαλίκαρο Τάσο. Ποιο θα είναι το τέλος; Με
ποια θα γίνει ο ξακουστός γάμος; Χαμός…Λύρες , λαούτα συνοδεύουν την παράσταση που
φέρνει γέλιο μέχρι δακρύων. Τίποτα δυσνόητο, τίποτα ακαταλαβίστικο…..καμιά χυδαιολογία.
.Χοροί κρητικοί ντύνουν τους ήρωες και δημιουργούν την απόλυτη διασκέδαση στον κόσμο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κείμενο - σκηνοθεσία ΜΑΝΟΣ ΜΑΝΙΑΣ, Κοστούμια-σκηνικά ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΛΑΘΙΑΝΑΚΗ, Μουσική ΜΑΝΟΣ ΜΑΝΙΑΣ, Φώτα - ηχητικά ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΣ-ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΣ,
Αφίσα ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ, Χορογραφίες ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ: ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΝΤΟΣΙΩΖΙΟΥ -ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ –ΓΚΟΛΦΩ, ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΟΝΟΓΛΟΥ- ΤΑΣΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ-ΣΗΦΗΣ, ΑΡΓΥΡΩ
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗ-ΑΣΤΕΡΩ, ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥ- ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Η ΓΚΟΛΦΩ ΤΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΜΑΝΙΑ 

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 

Τιμές Εισιτηρίων: 10€- 8€ (Ειδικές Κατηγορίες)



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Το βιβλίο είναι μία αναφορά στο Μενέλαο Ιω. Ξυλούρη. Έναν άνθρωπο που έγραψε την

δική του σημαντική ιστορία στο νομό Ηρακλείου και στην Κρήτη στους αγώνες για τη

δημοκρατία και την ελευθερία.

Ως στρατιωτικός, στους αγώνες για την ελευθερία της πατρίδας.

Στην αντίσταση κατά της γερμανικής κατοχής, με σημαντική δράση στην Κρήτη μέσα από

την ομάδα "ΣΑΤΑΝΑ", με εκπαίδευση στη Μέση Ανατολή.

Στη δράση κατά της χούντας των συνταγματαρχών με συλλήψεις, φυλακίσεις, κρατήσεις

σε απομόνωση, εκτοπίσεις. Τιμημένος με μετάλλια ανδρείας.

Ως δικηγόρος και εκλεγόμενος Βουλευτής επί μία εικοσαετία στην κεντρώα παράταξη.

.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Παρουσίαση του βιβλίου “ΜΕΝΕΛΑΟΣ Ι. ΞΥΛΟΥΡΗΣ” 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΣΑΒΒΑΤΟ  9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η Φιλαρμονική μας παρουσιάζει μία νέα θεματική συναυλία - αφιέρωμα.

Αφού ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από τη Μικρά Ασία (κάνοντας ένα μικρό αφιέρωμα στα

100 έτη από τη Μικρασιατική καταστροφή), θα περιπλανηθούμε σε αρκετά έθνη

ακούγοντας χαρακτηριστικές μελωδίες από το κάθε μέρος.

Η συναυλία είναι αφιερωμένη εξ' ολοκλήρου στον μαέστρο της Γιάννη Τζωρτζάκη.

Διευθύνει ο αρχιμουσικός Λεωνίδας Τζωρτζάκης

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΛΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ                                                     
ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Διοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΣΑΒΒΑΤΟ  9 & ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η παιδική σκηνή του Γιάννη Παπαθανασίου και η εταιρεία παραγωγής DOMINUS παρουσιάζουν

το έργο του Ιούλιου Βέρν που ταξιδεύει πάντα μικρούς και μεγάλους «Ο Γύρος του Κόσμου σε

80 ημέρες». Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η Ναταλία Δραγούμη και ο Μέμος Μπεγνής, οι

οποίοι μετά τη θεατρική παράσταση «Το Όνειρο του Σκιαχτρου» του Ευγένιου Τριβιζά θα

δοκιμαστούν σε νεες περιπέτειες.

Ο Γιάννης Παπαθανασίου μετά από την παράσταση «Το Όνειρο του Σκιάχτρου» του Ευγένιου

Τριβιζά επιστρέφει και σκηνοθετεί το κλασικό αριστούργημα του Ιούλιου Βερν «Ο Γύρος του

Κόσμου σε 80 ημέρες» σε μια ευφάνταστή διασκευή, που μας μεταφέρει τις αξίες της πίστης,

της επιμονής, της δύναμη της θέλησης, της φιλίας, της ομαδικότητας και μας θυμίζει, ότι

πλούσιος τελικά είναι εκείνος που έχει ζήσει εμπειρίες, έχει ταξιδέψει και έχει καταφέρει να

αγαπηθεί και να αγαπήσει.

Χαρακτηριστικό της παράστασης είναι ότι παρουσιάζεται σε παιδική σκηνή η πρωτοποριακή και

φαντασμαγορική τεχνοτροπία 3D mapping projection, η οποία σχεδιάστηκε, ειδικά και

αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου, ούτως ώστε οι θεατές να βιώνουν μια

ανεπανάληπτη, αξέχαστη αισθητική εμπειρία!

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:15

ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
«Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ»                                                                     

ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ

Τιμές Εισιτηρίων: 10€- 12€ 

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3AaYx2r



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΣΑΒΒΑΤΟ  9 & ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Υπόθεση του έργου: Ο αριστοκράτης, ιδιόρρυθμός και γεμάτος φαεινές ιδέες Φιλέας

Φογκ, στοιχηματίζει ολόκληρη την περιουσία του, ότι μπορεί να πραγματοποιήσει το

γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες. Σε μια εποχή όπου δεν υπήρχαν αεροπλάνα και τα

ταχύτερα μέσα μεταφοράς ήταν το ατμόπλοιο και το τρένο. Παρέα με τον πιστό του

ακόλουθο, το Γάλλο Πασπαρτού, ξεκινούν μια περιπέτεια με αντίπαλό τους το χρόνο, τα

απρόοπτα εμπόδια, αλλά και τον επιθεωρητή Φιξ, που γίνεται η σκιά τους, καθώς τον

θεωρεί το βασικό ύποπτο για τη μεγάλη ληστεία της τράπεζας του Λονδίνου. Σταθμός σε

αυτό το συναρπαστικό του ταξίδι, θα είναι η συνάντησή του με την Ινδή πριγκίπισσα

Αούντα.

Πρωταγωνιστούν: Ναταλία Δραγούμη, Μέμος Μπεγνής, Γιώργος Αντωνόπουλος,

Δανάη Μιχοπούλου, Βαγγέλης Ραφαήλ Καλλίτσογλου.

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαθανασίου, Θεατρική Διασκευή: Μαρία Στάβαρη, Μουσική:

Γιώργος Αντονώπουλος (Αλγίμωτρα), Κινησιολογία: Σοφία Μιχαήλ, Κοστούμια: Πάνος

Θωμάς, Δημιουργία projection mapping: DegPhilip, Εικονογράφηση αφίσας: Αντώνης

Θεοδωράκης

Technical mapping equipment: VISUALART

ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΑΛΓΙΜΩΤΡΑ: Γιώργος Αντωνόπουλος (ακουστική - ηλεκτρική κιθάρα),

Θωμάς Θάνος (ακουστική-ηλεκτρική κιθάρα, τζουράς, πιάνο), Μάνος

Βλάχος (κοντραμπάσο), Ελένη Μπαΐλη (νέυ, ακορντεόν), Μανώλης

Βιουγιουκαλάκης (βιολί)

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:15

Τιμές Εισιτηρίων: 10€- 12€ 

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3AaYx2r

Παιδική Παράσταση 
«Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ»                                                                     

ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Θεατρική Παράσταση: «Αλήθεια με ξέρεις;» 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

Θεατρική παράσταση από τους τελειόφοιτους της Σχολής Παιδαγωγικής Θεάτρου &

Θεατρικού Παιχνιδιού «Λάκης Κουρετζής» του Θεάτρου της Ημέρας.

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές του τετραετούς κύκλου σπουδών της Σχολής Παιδαγωγικής

Θεάτρου & Θεατρικού Παιχνιδιού «Λάκης Κουρετζής» του Θεάτρου της Ημέρας, με την

συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου, θα παρουσιάσουν για τη λήξη των σπουδών τους

την καθιερωμένη πλέον θεατρική τους παράσταση με τίτλο «Αλήθεια με ξέρεις;».

Με την σκηνοθετική επιμέλεια της καθηγήτριας της Σχολής Δρ. Ανδρομάχης Μοντζολή και

βασισμένη σε τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού, η παράσταση προέκυψε από την ενασχόληση

με τους Αρχαιοελληνικούς Μύθους και τη μεταφορά τους στη σύγχρονη πραγματικότητα,

απηχώντας τα συναισθήματα και τα βιώματά της ομάδας των τελειόφοιτων.

*** Η παράσταση απευθύνεται μόνο σε ενήλικους θεατές.



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε για 2 συνεχόμενα χρόνια η περιοδεία της

ανατρεπτικής κωμωδίας η «Μήδεια» του Μποστ, η θεατρική εταιρεία Μυθωδία

παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό έργο και συγκεκριμένα το «Ματωμένο Γάμο» του

Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Αλκίνοου

Ιωαννίδη.

Τον κεντρικό ρόλο της μάνας ενσαρκώνει η εξαίρετη Μαρία Τζομπανάκη. Η μουσική

της παράστασης είναι πρωτότυπη και φέρει την υπογραφή του Αλκίνοου Ιωαννίδη με

τους στίχους του Νίκου Γκάτσου! Η μουσική θα παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς.

Ένα έργο – πρόκληση με έναν θίασο που απαρτίζεται από υπέροχους ηθοποιούς-

μουσικούς.

Λίγα λόγια για το έργο: Ο Ματωμένος γάμος, η τραγωδία του μεγάλου Ισπανού ποιητή

Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, αποτελεί ένα θεατρικό και λογοτεχνικό φαινόμενο. Σήμερα,

περίπου έναν αιώνα μετά τη συγγραφή του, και παρά τη δυσκολία προσέγγισης της

θεματολογίας του από τη σύγχρονη οπτική, ολοένα διευρύνεται πλανητικά η φήμη του με

νέες παρουσιάσεις στο θέατρο σε πλήθος χώρες, με καινούργιες μελέτες γι’ αυτόν και

σταθερό το ενδιαφέρον του θεατρικού κοινού. Έχει πάρει τη θέση του δίπλα στα

κορυφαία αριστουργήματα του παγκόσμιου θεάτρου, όπως είναι οι αρχαίες ελληνικές

τραγωδίες, τα έργα του Σέξπηρ, του Στρίντμπεργκ, του Τσέχωφ ή του Τένεσι Ουίλιαμς.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:15

«ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ»                                                                                     
ΤΟΥ ΦΕΔΕΡΙΚΟΥ ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3bzFpRH

Τιμές Εισιτηρίων: 17€- 20€



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης, Μετάφραση: Νίκος Γκάτσος

Πρωτότυπη Μουσική* – Σύνθεση - Ενορχήστρωση: Αλκίνοος Ιωαννίδης

Σκηνικά-Κοστούμια : Αρετή Μουστάκα, Χορογραφίες-Επιμέλεια κίνησης: Φαίδρα

Νταϊόγλου

Φωτισμοί: Νίκος Βούλγαρης, Μουσική διδασκαλία: Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος –

Αλκίνοος Ιωαννίδης, Βοηθός σκηνοθέτη: Ανθούλα Ευκαρπίδου, Διεύθυνση παραγωγής:

Αναστασία Γεωργοπούλου, Εκτέλεση παραγωγής: Μαρία Καβαλλάρη, Φωτογραφίες:

Αγγελική Κοκκοβέ

Διανομή: Μαρία Τζομπανάκη (ΜΑΝΑ), Μαρία Χάνου (ΝΥΦΗ), Νίκος Πουρσανίδης

(ΛΕΟΝΑΡΔΟ), Κωνσταντίνος Ασπιώτης (ΓΑΜΠΡΟΣ), Γιάννης Καλατζόπουλος

(ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ), Χριστίνα Τσάφου (ΠΕΘΕΡΑ), Μαριάννα Πολυχρονίδη

(ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟ), Κώστας Βασαρδάνης (ΦΕΓΓΑΡΙ), Ισιδώρα

Δωροπούλου (ΖΗΤΙΑΝΑ), Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος (ΞΥΛΟΚΟΠΟΣ Α’),

Κώστας Κοράκης (ΞΥΛΟΚΟΠΟΣ Β’), Ιφιγένεια Μακρή (ΔΟΥΛΑ), Άννα Φιλιππάκη

(ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ)

* Η μουσική παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:15

«ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ»                                                                                     
ΤΟΥ ΦΕΔΕΡΙΚΟΥ ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3bzFpRH

Τιμές Εισιτηρίων: 17€- 20€



ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Οι πολυαναμενόμενες καλοκαιρινές συναυλίες του Γιώργου Μαζωνάκη, ανά την Ελλάδα,

ανακοινώθηκαν και έχουν τον τίτλο ΜΑΖΩΞΗ!

Ο ένας και μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης θα ερμηνεύσει με τη σπάνια φωνή του,

διαχρονικές επιτυχίες από την άνω των 30 ετών πορεία του και θα χαρίσει μοναδικές

στιγμές ψυχαγωγίας, σε ένα ερμηνευτικό υπερθέαμα!

Με το ιδιαίτερο μήνυμά του «Σας ευχαριστώ που με αφήνετε να παίζω μαζί σας»,

ο Γιώργος Μαζωνάκης, μας καλεί στη δική του καλοκαιρινή ΜΑΖΩΞΗ, μια μαγική μουσική

εμπειρία σε κεντρικά στάδια, σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας! Μαζί του, μια 30μελή

ομάδα ταλαντούχων μουσικών, φωνητικών κι εξειδικευμένων τεχνικών, αλλά και την

πρωτοεμφανιζόμενη Αναστασία, η οποία συστήθηκε στο κοινό με το τραγούδι της

«Αμαρτίες».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με τους εθελοντές της κοινωνικής κουζίνας «ο Άλλος

άνθρωπος», με ηχηρό μήνυμα αγάπης και ανθρωπιάς: «Μαγειρεύουμε Όλοι Μαζί –

Τρώμε όλοι μαζί», την ίδια ημέρα της κάθε συναυλίας και σε κεντρικό σημείο της κάθε

πόλης, θα μαγειρέψουν και θα προσφέρουν φαγητό για τους συνανθρώπους μας σε

ανάγκη.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
«ΜΑΖΩΞΗ»

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3A6PS1c

Τιμές Εισιτηρίων: 5€- 15€ -20€ -35€



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η ιστορία του γαργαληστή είναι τόσο απλή και κατανοητή όσο ένα λαϊκό παραμύθι. Ένας

ιδιόμορφος ληστής, ικανός να βλέπει με τα μάτια του, το αγνό γάργαρο παιδικό γέλιο.

Αποφασίζει λοιπόν να ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο, ψάχνοντας για τα παιδιά που το

γέλιο τους περισσεύει. Στόχος του να το "κλέψει" και σαν άλλος Ρομπέν των Δασών να

το μοιράσει σε παιδιά που σπάνια χαμογελούν. Στην παράσταση η μοναξιά συνυπάρχει

με την τρυφερότητα ως αντίθετό της. Παρούσα αλλά όχι κυρίαρχη. Ως μία υπενθύμιση

της ύπαρξης της. «Όταν το γέλιο τα παιδιά μοιράζουν, τα πάντα στα σίγουρα αλλάζουν»,

γράφει ο γαργαληστής στο γράμμα που αφήνει. Εμείς, λέμε πως σήμερα, περισσότερο

από ποτέ, μοιάζει να είναι απαραίτητος ο γαργαληστής και εκφράζουμε την ευχή να

γίνουν πολλοί περισσότεροι.

Σκηνοθεσία / κείμενο / μουσική: Δημήτρης Μπασλάμ, Χορογραφία: Δημήτρης Σωτηρίου,

Αλέξης Τσιάμογλου, Σκηνικά / κοστούμια: Αλεξάνδρα Μπουσουλένκα, Ράνια Υφαντίδου,

Φωτισμοί: Αθηνά Μπανάβα, Μουσική διδασκαλία: Έλσα Μουρατίδου, Βοηθός

σκηνοθέτη: Λυδία Ανεστοπούλου

Παίζουν επι σκηνής: Φωτεινή Ευαγγέλου, Μαργαρίτα Νασιούλα, Ανδρέας Παράσχος,

Κασσιανή Τζιάτζη, Σοφία Φραγγή,

Ακορντεόν & μαντολίνο: Λυδία Ανεστοπούλου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Θέατρο για παιδιά: «ο γαργαληστής»
του Δημήτρη Μπασλάμ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/39WK3IT

Τιμές Εισιτηρίων: 10€- 12€



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ο Βαγγέλης Σαμαράκης και η «Μουσική Συντροφιά» του, σας προσκαλούν σε μια βραδιά 

με τραγούδια από τον Ελληνικό Κινηματογράφο, με τίτλο:

«Ένας Γνωστός μας … Άγνωστος».

Μια μουσική διαδρομή με τραγούδια γνωστά και … άγνωστα!

Τραγουδούν: Μαρία Φανουράκη, Μανώλης Πολυχρονάκης, Δήμητρα Ρόσκου, Gabriel 

Roskos.

Μουσική Συντροφιά Ελένη Δελιούση (βιολί), Νίκος Ματζαπετάκης (μαντολίνο), Γιάννης 

Γκόγκολος (μπουζούκι), Μανώλης Πολυχρονάκης (κιθάρα), Νίκος Μοσχονάς (ντραμς), 

Βαγγέλης Σαμαράκης (πιάνο) 

Παρουσίαση: Βαγγέλης Γεωργαντόπουλος - Μαρία Μαρκάκη

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Συναυλία: «Ένας Γνωστός μας … Άγνωστος»

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΤΡΙΤΗ 12 & ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Τα Θεατρικά Δρώμενα «ΙΑΣΜΟΣ» θα παρουσιάσουν το Καλοκαίρι του 2022 την

τραγωδία του Σοφοκλή «Φιλοκτήτης» σε επιλεγμένα θέατρα και Φεστιβάλ της Ελλάδας &

της Κύπρου. Τον απαιτητικό ρόλο του πληγωμένου ομώνυμου ήρωα ερμηνεύει ο Τάσος

Νούσιας, αυτόν του φιλόδοξου Νεοπτόλεμου αναλαμβάνει ο πολλά υποσχόμενος

Γιώργος Αμούτζας, ενώ στον ρόλο-πρόκληση του πολυμήχανου Οδυσσέα βρίσκουμε την

Μαρία Πρωτόπαππα. Μαζί τους ένας 6μελής χορός ταλαντούχων ηθοποιών.

Η Μαρλέν Καμίνσκυ σκηνοθετεί το έργο σε μετάφραση του Γιώργου Μπλάνα. Την

πρωτότυπη μουσική σύνθεση των ηχοτοπίων υπογράφει ο Constantine Skourlis. Στις

συνθέσεις του μάλιστα χρησιμοποιεί ένα από τα δύο Halldorobass (έγχορδο μουσικό

όργανο ανάδρασης) που υπάρχουν στον κόσμο. Υπεύθυνη για την πρωτότυπη μουσική

και τη διδασκαλία του χορού είναι η Ευαγγελία Βελλή-Κοσμά. Στο νησί της Λήμνου μάς

μεταφέρει με τα σκηνικά του ο Γιώργος Γεωργίου και με τους φωτισμούς της η Αλίκη

Δανέζη-Knutsen, ενώ τα κοστούμια επιμελείται ο Γιάννης Μετσικώφ.

«Δέξου την κατάντια μου, γη… Σε σένα ανήκω, 

Αφού τα πόδια μου πια δεν μου ανήκουν» 

Φιλοκτήτης

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

«ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/39ZHmq5

Τιμές Εισιτηρίων: 15€- 20€



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΤΡΙΤΗ 12 & ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Γεμάτο συμβολισμούς και μια μεταφυσική φόρτιση, ο «Φιλοκτήτης» είναι από τα

τελευταία και πιο πολυεπίπεδα έργα του Σοφοκλή. Εξερευνά με τρόπο εντυπωσιακό τα

ηθικά όρια στην επιδίωξη του οφέλους, της αριστείας και της δόξας. Σε ένα βαθύτερο

επίπεδο, αγγίζει το ζήτημα της υποχρέωσης του ανθρώπου απέναντι σε μια θεϊκή

βούληση και στην ίδια του τη μοίρα, ενώ μελετά διεξοδικά τον σωματικό και

συναισθηματικό πόνο και την συσχέτισή

Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας, Σκηνοθεσία: Μαρλέν Καμίνσκυ, Σκηνογράφος: Γιώργος

Γεωργίου, Ενδυματολόγος: Γιάννης Μετζικώφ, Πρωτότυπη μουσική χορικών και

διδασκαλία: Ευαγγελία Βελλή-Κοσμά, Πρωτότυπη μουσική:Constantine Skourlis,

Φωτισμοί: Αλίκη Δανέζη-Knutsen, Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσα Πετροπούλου

Πρωταγωνιστούν: Τάσος Νούσιας (Φιλοκτήτης), Μαρία Πρωτόπαππα (Οδυσσέας),

Γιώργος Αμούτζας (Νεοπτόλεμος)

ΧΟΡΟΣ: Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος (Κορυφαίος του Χορού), Παντελής Αρουσαλίδης,

Μάρκος Γέττος, Βαγγέλης Κρανιώτης, Βαγγέλης Μάγειρος, Τάσος Θεοφιλάτος

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

«ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/39ZHmq5

Τιμές Εισιτηρίων: 15€- 20€



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του «Φεστιβάλ Κρήτης» παρουσιάζει τον μονόλογο

«Γέρµα» του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα είναι ένας ύμνος στην ελευθερία της γυναίκας.

Απελπισµένη επειδή δεν κάνει παιδί και παγιδευµένη στις ηθικές αξίες της ισπανικής

υπαίθρου η Γέρµα φτάνει σε αδιέξοδο και σκοτώνει τον άντρα της. Με αυτό το βίαιο,

αυτοκαταστροφικό στην πραγµατικότητα, ξέσπασµα η ηρωίδα δραπετεύει από την

κοινωνική καταπίεση και διακηρύσσει την επιθυµία της για µια ζωή χωρίς συµβατικές και

ψυχοφθόρες σχέσεις. Η συγκεκριµένη διασκευή του έργου για µια ηθοποιό εστιάζει στις

µεταβάσεις της ηρωίδας που ως σώµα τραγωδίας προχωρά ως την αυτοκαταστροφική

κορύφωση φωτίζοντας διαχρονικά τον / την άνθρωπο που αποκλείεται από την

ελευθερία, τη ζωή, τον έρωτα.

Ταυτότητα παράστασης γέρµα - el cuerpo muerto:

Μετάφραση: Τζένη Μαστοράκη Σκηνοθεσία - Δραµατουργική επεξεργασία: Αντώνης

Περαντωνάκης Ερµηνεία: Ιφιγένεια Καραµήτρου Σύνθεση / Μουσικός επί σκηνής: Λίνα

Ζάχαρη Συνεργασία στη σκηνοθεσία: Θωµαΐς Τριανταφυλλίδου Σχεδιασµός φωτισµών:

Θωµαΐς Τριανταφυλλίδου, Μάνος Χριστοφακάκης

Οργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:15

Γέρµα - el cuerpo muerto

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (ΜΕ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ)

*Τα δελτία εισόδου θα διανέμονται από την Περιφέρεια Κρήτης



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ένα ζευγάρι ξεχασμένο από τους ανθρώπους και το χρόνο, περνάει τη ζωή του ως

φύλακας ενός άγονου και ερημικού νησιού στη μέση του πουθενά. Οι δυο τους ένα από

τα χιλιάδες πανομοιότυπα βράδια τους αποφασίζουν να προσκαλέσουν σύσσωμη την

Πολιτεία την Εκκλησία και την Αλητεία, όλους τους Αντιπροσώπους τους Εκπροσώπους

και τους Θεατρανθρώπους ώστε να τούς παρουσιάσουν

το μεγάλο τους μήνυμα.

Σε μια βραδιά γεμάτη ανατροπές και ευτράπελα θα επιχειρήσουν να μεταδώσουν στους

καλεσμένους τους και στο κοινό τη σοφία μιας σύντομης ζωής και μιας ατελείωτης μέρας.

σύλληψη-σκηνοθεσία: Χριστίνα Ροκαδάκη, ερμηνεύουν: Νεκτάριος Σμυρνάκης, Χριστίνα

Ροκαδάκη, μουσική: Απόστολος Λαγαρίας, σκηνικά-κοστούμια-φωτογραφίες: Βασίλης

Βηλαράς, βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία-Σάρρα Καρπούζη, εκτέλεση παραγωγής: Monstera

productions

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

«Καρέκλες Υπάρχουν»                                        

θεατρική παράσταση εμπνευσμένη 

από το θεατρικό έργο Καρέκλες του Ευγένιου Ιονέσκο.

Τιμές Εισιτηρίων: 8€- 10€ - 12€
Ελεύθερη είσοδος σε ΑΜΕΑ.

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Στις γειτονιές του κόσμου τραγουδήθηκαν τα ομορφότερα τραγούδια, ακούστηκαν οι

ομορφότερες ιστορίες, και μεταξύ των ανθρώπων γεννήθηκαν οι μεγαλύτεροι έρωτες...

Στις γειτονιές του κόσμου με τα λευκά γιασεμιά τις κόκκινες τριανταφυλλιές και τους

λευκούς κρίνους την νύχτα θα βρεθούμε αντάμα…

Ο Βασίλης Ξημέρης στην φωνή και ο Κώστας Παπαδάκης στο πιάνο απλά και όμορφα

θα προσπαθήσουν να ενώσουν τις φωνές και τις ψυχές μας…

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

«ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΗΜΕΡΗΣ

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Το κουκλοθέατρο Κρήτης έρχεται με την νέα παραγωγή του "Η Συνωμοσία της

Κατσίκας"..! Ένα έργο γεμάτο χρώματα, δράση, τραγούδι, φράουλες και περιπέτεια!

Ο Θωμάς και η Μαρίκα-Κατσίκα, δυο αχώριστοι φίλοι, ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο

ψάχνοντας την Άνοιξη..! Ο μοναδικός λόγος; Οι φράουλες! Όταν όμως φτάνουν στην

άγνωστη χώρα της Παρδαλομυγίας βρίσκονται μπροστά σε μια απίστευτη περιπέτεια ...

Θα βρεθούν θεατές σε μια στρατιωτική συνωμοσία που οργανώνεται ενάντια στο παλάτι

και τον Βασιλιά. Οι μόνοι που το μαθαίνουν αυτό είναι ο Θωμάς και η Κατσίκα. Σε μία

ξένη χώρα, ολομόναχοι οι δυο φίλοι, ετοιμάζονται να φύγουν ώσπου θα βρεθεί μπροστά

στο δρόμο του Θωμά η πανέμορφη Πριγκίπισσα..! Και ο έρωτας θα είναι

κεραυνοβόλος..!

Θα καταφέρει ο Θωμάς να την παντρευτεί; Πρέπει όμως να νικήσει τον Βασιλιά σε μια

παρτίδα σκάκι. Αλλιώς; Θα χάσει τη ζωή του! Και φυσικά, πρέπει να προλάβει την

εξέγερση των στρατιωτών γιατί κινδυνεύει το παλάτι!

Και κάτι ακόμα, τί ρόλο θα παίξουν οι μύγες σε μία χώρα γεμάτη από δαύτες;

Τη λύση θα τη δώσει η Μαρίκα-Κατσίκα με το πολυμήχανο σχέδιο μιας τέλειας, δίκης της,

συνωμοσίας..!

Κατάλληλη έως και έκτη δημοτικού!

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977 987248

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ «Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ» 

Τιμές Εισιτηρίων: 7€ 

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η σπουδαία ερμηνεύτρια Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο κορυφαίος Μιχάλης Χατζηγιάννης,

μαζί με 7 υπέροχους μουσικούς μας υποδέχονται με «Μιά αγκαλιά τραγούδια»!!!

H Άλκηστις Πρωτοψάλτη, είναι από τις πιό σημαντικές μας ερμηνεύτριες , με ξεχωριστή

σκηνική παρουσία ,που πρωτοστατεί στην Ελληνική μουσική σκηνή περισσότερο από 45

χρόνια και τα τραγούδια της έχουν αφήσει για πάντα ανεξίτηλο το στίγμα τους.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ένας από τους πιο εμπνευσμένους και επιτυχημένους

δημιουργούς και ερμηνευτές της γενιάς του , με τραγούδια που έχουν χαραχθεί βαθειά

στην ψυχή μας, γνωρίζει πως να γεμίζει το κοινό με όμορφα συναισθήματα και καλή

διάθεση.

Μας υπόσχονται ένα δίωρο μοναδικό μουσικό ταξίδι με το ακριβό τους «Διθέσιο» , ένα

νοσταλγικό «Πάρτυ», μία καλοκαιρινή «Γιορτή», μας προκαλούν να τραγουδίσουμε μαζί

τους το «Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί» να απογειωθούμε με τα «Χέρια ψηλά» , να

τραγουδίσουμε όλοι μαζί το αγαπημένο μας «Χορεύω» και τα ολοκαίνουργια τραγούδια

τους «Νικητές Χαμένοι», « Σαιτιά» , «Και μείναμε άνθρωποι» και «Κανένας μόνος»!

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Άλκηστις Πρωτοψάλτη - Μιχάλης Χατζηγιάννης
“Μια αγκαλιά τραγούδια”

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3HWsFAN

Τιμές Εισιτηρίων: 18€- 20€



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Κανονάκι για τους Έλληνες, kanun ή qanoon για τους υπόλοιπους λαούς της ανατολής,

αλλά και psaltery, salterio, canon, micanon για την Δύση. Όλα, ονόματα που αφορούν

όργανα που ταυτίζονται ή σχετίζονται άμεσα με το κανονάκι. Το αγαπημένο πολύχορδο

όργανο που ξεκίνησε από την Ανατολή για να κατακτήσει τον κόσμο, θα έχει απόψε την

τιμητική του, σε μια βραδιά με τους μαθητές του Μανώλη Κανακάκη.

Παίζουν οι: Ανδρουλάκη Κατερίνα, Αποστολάκη Αναστασία, Γριβάκη Μάρθα, Δαμαβολίτης

Γιώργος, Δημητρουλάκη Εύα, Λενακάκη Χαρούλα, Λιανά Ιωάννα, Μακράκη Κατερίνα,

Μιχούδη Δέσποινα, Παραβολιάση Μαρία, Σαμιώτη Δήμητρα, Σκουντή Μαριάννα, Τζαγάκη

Καλλιόπη, Φανουράκης Γιώργος, Χατζάκη Αλκιόνη

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Κανακάκης Αλέξανδρος, Κώτης Μιχάλης, Πουλιανάκης Κώστας,

Βαγγελόπουλος Νικάνωρ, Φαρσάρη Στεφανία

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ 
ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΑΚΙ

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Είναι ένα παραμύθι για τα παιδιά, που δια πλέκει αριστοτεχνικά τους σημαντικότερους

ήρωες γνωστών παραμυθιών που συναντιούνται σε μία κοινή περιπέτεια και

προσπαθούν να βρουν ένα μεγάλο θησαυρό και μ’ αυτόν να εκπληρώσουν τα όνειρά

τους (να σταματήσουν τους πολέμους, να προστατεύσουν τα ζώα και να κάνουν τη γη

μας καταπράσινη).

Ένα χαρούμενο ξεφάντωμα με τους αγαπημένους ήρωες των παραμυθιών στην ποιο

ωραία περιπέτεια τους, προσπαθώντας να προβάλλουν μέσα από τη δράση, τις

διάφορες κωμικές καταστάσεις, τη μουσική και τα τραγούδια, όλη εκείνη την ομορφιά των

αισθημάτων που γεννάει ένα παραμύθι.

Το συγκεκριμένο έργο ενθουσιάζει τους μικρούς θεατές δίνοντας τους με των ποιο

έξυπνο τρόπο μηνύματα για την αγάπη, την ειρήνη και τη φιλία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΚΗΝΙΚΑ: Ελένη Ζελίνου, ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Τζένη Αρκούδη,

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Λαμπρόπουλος, ΜΟΥΣΙΚΗ: Γιώργος Γαβρόπουλος,

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ζωή Φωκά, ΗΧΟΣ/ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Γιώργος Ζελίνης, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:

Γιώργος Γρηγοριάδης

ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Βασιλική Βλασσοπούλου, Γιώργος Γρηγοριάδης, Ευδοκία

Μπούρα, Βαγγέλης Ξημεράκης, Νεκταρία Παναγιωτοπούλου, Πάτρικ Τοχουμίδης

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:30 & 21:15

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗΣ
«ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ»

Τιμές Εισιτηρίων: 10€ - 8€ προπώληση 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ο αγαπημένος Γιάννης Κότσιρας και οι συνεργάτες του έχουν ετοιμάσει ένα ξεχωριστό

πρόγραμμα και είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την καλοκαιρινή τους περιοδεία!

Τα πολλά λόγια είναι περιττά όταν αναφερόμαστε στον δημοφιλή ερμηνευτή, που εδώ και

χρόνια μας συντροφεύει τα ζεστά καλοκαιρινά βράδια με την εκφραστική φωνή του, τα

τραγούδια του, παλιά και καινούρια, που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, τις πάντοτε

εμπνευσμένες διασκευές του και τις εξαιρετικές επιλογές του σε τραγούδια λαϊκά!

Φέτος, μας φέρνει ένα ακόμη τραγούδι, που έχει κυριολεκτικά λατρευτεί από το κοινό!

Το «Σασμός», τραγούδι γραμμένο για την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά με στίχους του ίδιου

και μουσική του Νίκου Τερζή, ένα τραγούδι σύγχρονο, δυναμικό και με έντονα στοιχεία

της πλούσιας κρητικής μουσικής παράδοσης, είναι το τραγούδι που μας μεταφέρει

μουσικά στην ουσία της επιτυχημένης σειράς, περιγράφοντας το πως ο έρωτας

καταφέρνει να νικήσει τη βεντέτα.

Ραντεβού το καλοκαίρι με όμορφα τραγούδια και ακόμα πιο όμορφες μουσικές βραδιές.

Αλέξανδρος Λιβιτσάνος: πλήκτρα/ενορχηστρώσεις, Βαγγέλης Μαχαίρας: μπουζούκι,

Κώστας Μιχαλός: κιθάρες, Hρακλής Παχίδης: τύμπανα, Γιάννης Πλαγιανάκος: μπάσο,

Δήμητρα Μπουλούζου: φωνή/βιολί, Στρατής Καραδημητράκης / Λάμπρος Μπούνας:

Επιμέλεια ήχου, Φίλιππος Τρέπας: Φωτισμοί

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3ntGc9e

Τιμές Εισιτηρίων: 15€



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η συλλογή περιέχει ποιήματα που γράφηκαν τα τελευταία είκοσι χρόνια. Τουλάχιστον ένα

μέρος από αυτά. Περιέχει πέντε ενότητες. Σαν τ’ άγρια πουλάκια, Ο χωρόχρονος ενός

ποιητή, Η Υφάντρα που υφαίνει και ξεφαίνει, Η φωνή της σιωπής, Το κέρασμα και ο

χορός.

«Η Υφάντρα που Υφαίνει και ξεφαίνει» του Κωστή Μουδάτσου, από τις εκδόσεις

ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ

Στην παρουσίαση του βιβλίου συμμετέχουν οι:

Ο Χάρης Μαμουλάκης, βουλευτής νομού Ηρακλείου και η συγγραφέας Έφη Μαχιμάρη.

Θα χαιρετήσει ο σύλλογος Μέσα Λασιθίου, «Η Αλόιδα».

Θα ακολουθήσει συναυλία με το μουσικό σχήμα ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ με τους:

Μιχάλης Ξυδάκης λύρα τραγούδι, Δημήτρης Νεονάκης λαούτο, Γίωργος Τζωρτζάκης

κρουστά, Γιώργης Ξυδάκης λαούτο τραγούδι Κωστής Μουδάτσος απαγγελία

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

«Η ΥΦΑΝΤΡΑ ΠΟΥ ΥΦΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΞΕΦΑΙΝΕΙ», η νέα 
ποιητική συλλογή του Κωστή Μουδάτσου

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 & ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ο θίασος του Μιχάλη Θεοδωρόπουλου “ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΛΙΑ” παρουσιάζει την

παράσταση «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ & Ο ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ», μια ολοκαίνουρια παράσταση,

δημιουργία του καραγκιοζοπαίχτη Μιχάλη Θεοδωρόπουλου.

Σε αυτή την νέα, διασκεδαστική κωμωδία του θεάτρου σκιών βρίσκουμε τον

πολυαγαπημένο μας ήρωα τον Καραγκιόζη να μας διασκεδάζει μαζί με τον φίλο

του, τον Κροκόδειλο, τον οποίο θα καταφέρει να σώσει από τα χέρια των

ανθρώπων, περνώντας πολλά όμορφα μηνύματα για την φύση και τα ζώα.

Η συνέχεια επί σκηνής…

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

«Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ» 
Θέατρο Σκιών από τον θίασο «Σκιές και γέλια»

Τιμές Εισιτηρίων: 6€  



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Οι Sexteto Cristal διατηρούν ζωντανό τον όμορφο ήχο μιας σχεδόν ξεχασμένης

μουσικής παράδοσης του tango. Ο πόθος των tangueros για τα «κλασικά» χορευτικά

κομμάτια ήταν η πρώτη έμπνευση για την δημιουργία του ορίζοντα των Sexteto Cristal

ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους στυλ και ρεπερτόριο.

Στις ερμηνείες των Sexteto Cristal μπορείτε να ακούσετε τον αυθεντικό ήχο

διαφορετικών ορχηστρών, που αντικατοπτρίζει την πολύ ιδιαίτερη μελωδική

φρασεολογία, τη δραματική άρθρωση και τον δυνατό ρυθμό της χρυσής εποχής του

tango.

Ελάτε, ακούστε και χορέψτε…

Οι SEXTETO CRISTAL αποτελούνται από τους: Maja Hunziker, Βιολί - Rupert

Dintinger, Βιολί - Edgardo Otero Salvador, Μπαντονεόν - Michael Dolak, Μπαντονεόν

- Fernando Bruguera, Πιάνο - Anna-Maria Huhn, Κοντραμπάσο - Carlos Roulet, Φωνή

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

20 χρόνια Tangoneon: 
Συναυλία με τους τους Sexteto Cristal & Tango Show με τους Sercan Yiğit και Zeynep Aktar

& Στέλιο Σταμπουλίδη και Δέσποινα Αμαραντίδο.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3yNP3Jy
και στο βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης

Τιμές Εισιτηρίων: 12€

https://bit.ly/3yNP3Jy


ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Μουσική βραδιά κλασικού και μοντέρνου τραγουδιού με το φωνητικό σύνολο “Take 5”

Το πρώτο μέρος θα περιέχει soli, ντουέτα και χορωδιακά από όπερες και Lieder. Το

δεύτερο μέρος θα αποτελείται από soli, ντουέτα και χορωδιακά από musical, pop

τραγούδια κ.α.

Συντελεστές: Σύλβια Στρούθου – Soprano / Piano Ειρήνη Αγιομυργιανάκη – Soprano

Μαρία-Νεφέλη Κολοβού – Alto / Piano Ορέστης Κουσαθανάς – Tenor / Piano Γιώργος

Κιαγιαδάκης – Baritone

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Μουσική βραδιά κλασικού και μοντέρνου τραγουδιού 
με το φωνητικό σύνολο “Take 5”

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Εμπνευσμένη από γνωστούς και άγνωστους μύθους, η παράσταση συνδυάζει μουσική, χορό και

θέατρο για να αφηγηθεί ιστορίες τεράτων με ανθρώπινη μορφή, ηρώων και θεών φαινομενικά

παντοδύναμων. Η Σκύλλα, η Χάρυβδη, η Μέδουσα, η Αράχνη, ο Τυφώνας, ο Μινώταυρος κι οι

Σειρήνες μέσα από αφηγήσεις, μεταμορφώσεις και τραγούδια αφήνουν να αποκαλυφθεί η δική

τους πλευρά του μύθου, οι σκέψεις και τα συναισθήματά τους . Χιούμορ, φαντασία και «ποιητική

αδεία» είναι οι σύμμαχοι των 3 ερμηνευτών και των 4 μουσικών που θα βρίσκονται επί σκηνής

επιχειρώντας να συμπαρασύρουν μικρούς και μεγάλους θεατές σε ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο

των μύθων.

Τελικά είναι κακά τα τέρατα; Τι χρειάζεται για να ζωντανέψει ένα τέρας; Πόσοι άνθρωποι χωράνε

σ’ ένα τέρας; Άραγε τι μπορεί να έχει ανακαλύψει ο καθένας στο τέλος αυτής της… φανταστικής

διαδρομής;

Ιδέα – Σύλληψη : Βαγγελιώ Φασουλάκη, Σκηνοθετική επιμέλεια: Κωνσταντίνος

Τσακιρέλης, Ρία Μεντηλίδου, Σύνθεση πρωτότυπης μουσικής: Γιώργης Μανωλάκης,

Επιμέλεια κειμένων: Ίριδα Μπάμη, Σκηνογραφία: Άννα Χιλετζάκη, Σχεδιασμός προωθητικού

υλικού: Ευτυχία Τσουκαλά, Video Art – Teaser: Μαρία Παπαδάκη, Οργάνωση Παραγωγής: Διττό,

Ηχοληψία: Βαγγέλης Αποστόλου, Φώτα: Γιώργος Ρώμας, Τεχνική Υποστήριξη: ΚΥΜΑ

Ερμηνευτές επί σκηνής: Θοδωρής Θεοδωρίδης, Θοδωρής Σούκας, Βαγγελιώ Φασουλάκη

Μουσικοί επί σκηνής: Γιώργης Μανωλάκης ( Λαούτο, Μαντολίνο ), Νίκος Σιδηροκαστρίτης

(Τύμπανα), Χάρης Λαμπράκης (Νέυ ), Νίκος Βογιατζάκης ( Ηλεκτρική Κιθάρα )

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30
«Ανθρωπόμορφα Τέρατα»

μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά και ενήλικες

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: ticketservices.gr

Τιμές Εισιτηρίων: 13€ - 15€Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Δευτέρα 18 Ιουλίου - Μίκης Θεοδωράκης 

«Ο Ευαγγελιστής της Ρωμιοσύνης» - Μανώλης Μητσιάς

Ελένη Σελούντου-Τερέζα Κρητικού- Γιώργος Νικολουδάκης

Τρίτη 19 Ιουλίου - “Με το δοξάρι της ψυχής μου”

Βασίλης Σκουλάς

Τετάρτη 20 Ιουλίου - «Πήρα απτή νιότη χρώματα»

Μυρτώ Σπυροπούλου- Γιώργος Ξυλούρης- Τερέζα Κρητικού    

Φιλική συμμετοχή:   Ελένη Δήμου

Πέμπτη  21 Ιουλίου «Η ζωή μου όλη»

Γιώργος Χιντηράκης - Φιλική συμμετοχή: Μιχάλης Βιολάρης

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (ΜΕ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ)

*Τα δελτία εισόδου θα διανέμονται από την Περιφέρεια Κρήτης



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Παρασκευή 22 Ιουλίου - Γλυκερία

«Το τραγούδι μου»

Σάββατο 23 Ιουλίου - «Τραγούδια που δεν ξέρουν εποχές»

Χρυσούλα Στεφανάκη και φίλοι

Κυριακή 24 Ιουλίου “Και που λες Ευτυχία”

αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου με τους Γεωργία Φραγκιαδάκη-Βάλια 

Ειρηναίου-Νίκος Λιάπης Φίλιππος Μουρτζάκης-Αριστείδης Αρχάβλης κ.α. 

Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιάννης Σμαραγδής

Οργανωτική επιμέλεια:  Γιώργος Χιντηράκης

Μουσική Δ/νση : Κωνσταντίνος Παπαδάκης 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (ΜΕ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ)

*Τα δελτία εισόδου θα διανέμονται από την Περιφέρεια Κρήτης



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΤΡΙΤΗ 19 & ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ωραία που είναι λίγο – λίγο τα παιδιά να γνωρίζουν την μυθολογία μας μέσα από

το θέατρο.

Με αυτή τη σκέψη, φέτος η παιδική σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη θα ταξιδέψει σε όλη την

Ελλάδα με την πιο παραμυθένια ιστορία της Μυθολογίας μας.

Ένα παραμύθι που ξεκινάει από τον Δία μεταμορφωμένο σε χρυσή βροχή! Το

αγκάλιασμα της χρυσής αυτής βροχής με τη Δανάη, την πεντάμορφη βασιλοπούλα απ’

το Άργος, θα φέρει στον κόσμο ένα μωρό. Ένα θεϊκό μωρό, που μεγαλώνοντας θα γίνει

ένας από τους πιο ξακουστούς ήρωες της ανθρωπότητας.

Λίγες μέρες μετά τη γέννηση του, ο Περσέας θα βρεθεί μαζί με τη μητέρα του σε ένα

σεντούκι πεταμένο στη θάλασσα. Τα κύματα θα φέρουν το σεντούκι αυτό στη Σέριφο,

το πανέμορφο νησί. Εκεί θα τους περισώσει ένας ψαράς ο Δίκτης, που θα τους

φιλοξενήσει και θα γίνει αργότερα δάσκαλος, καλός, για το μικρό Περσέα.

Τα χρόνια θα περάσουν γρήγορα όπως τα παραμύθια. Ο Περσέας θα γίνει ολόκληρο

παλικάρι και θα αναλάβει να πάει στις γοργόνες, να κόψει το κεφάλι της Μέδουσας. Ο

δρόμος θα είναι δύσκολος, γεμάτος περιπέτειες, αγωνία και εκπλήξεις. Εκεί θα

συναντήσει τον έρωτα… Σίγουρα κανένας μύθος δεν είναι τόσο παραμυθένιος, όσο ο

Περσέας και η Ανδρομέδα.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Θέατρο για παιδιά «ΠΕΡΣΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ»                                                        
της Κάρμεν Ρουγγέρη

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3HYDLoT

Τιμές Εισιτηρίων: 12€



ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Οι ΜΕΛΙSSES με περισσότερα από 1300 live στα 13 χρόνια παρουσίας τους,

αποδεικνύουν ότι το δυνατό τους χαρακτηριστικό παραμένει η επαφή τους με τον κόσμο.

Το αγαπημένο συγκρότημα θα πραγματοποιήσει πέντε μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα

παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις επιτυχίες του αλλά και μοναδικές

διασκευές που όλοι έχουμε αγαπήσει.

ΜΕΛΙSSES: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ, ΘΑΝΟΣ ΛAIΤΣΑΣ

Μουσικοί: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΤΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ (πλήκτρα / ενορχηστρώσεις), ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ (drums), ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ (κρουστά, λύρα, σαξόφωνο),

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΡΕΑΣ (τρομπόνι), ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ (τρομπέτα)

Τεχνικοί: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ήχος), ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ (φώτα)

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΜΕΛΙSSES
SUMMER 2022

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3Oxdpgb

Τιμές Εισιτηρίων: 18€



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΠΕΜΠΤΗ 21 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η νέα ανατρεπτική κωμωδία του καλοκαιρίου, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα!

Η ιστορία ξεκινά με μια πραγματική απειλή, εκείνη της διαρροής φυσικού αερίου, και τελειώνει με

μια υποβόσκουσα απειλή πολύ διαφορετικής φύσης. Ο Γκαλθεράν δοσολογεί τις πληροφορίες

αριστοτεχνικά, με τέτοιο τρόπο που ο θεατής ανακαλύπτει σε κάθε στροφή ότι τίποτα δεν είναι

αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Μέσα από διαρκείς κλιμακώσεις και ανατροπές, που

διαδέχονται η μια την άλλη με σφριγηλό ρυθμό και πινελιές ασυναρτησίας όπως ταιριάζει σε μια

αυθεντική κωμωδία, ο θεατής μεταφέρεται από έκπληξη σε έκπληξη και μόνο προς το τέλος,

αρχίζει να αισθάνεται την βόμβα που πρόκειται να εκραγεί.

Ο Γκαλθεράν, όπως σε όλα τα έργα του, καταπιάνεται και πάλι με ζητήματα κυρίαρχα στην

κοινωνικοπολιτική ζωή, επιλέγοντας καυτά επίκαιρα θεμάτα, τα οποία ανιχνεύει με εκπληκτική

ακρίβεια. Στο έργο ,Η μεγάλη πλεκτάνη, θέτει στο προσκήνιο την πολιτική διαφθορά, τις

κακοποιητικές συμπεριφορές, τις απατεωνιές αλλά και τους εξαρτημένους ηλικιωμένους.

Χτίζοντας το έργο του γύρω από μια καταγγελία υψηλόβαθμου κυβερνητικού στελέχους, μιλά για

την απάτη και διαφθορά όχι μόνο στα ανώτερα κλιμάκια της πολιτικής, αλλά και στην

καθημερινότητα του απλού πολίτη. Και το κάνει αυτό όχι με διάθεση καταγγελτική ή καταδεικτική,

αλλά με μια πινελιά ελαφρότητας που βάζει τον θεατή σε βαθιές σκέψεις για το ποιο είναι τελικά

το σωστό ή το λάθος, το δίκαιο ή το άδικο, ποιος το θύμα και ποιος ο θύτης, καθώς οι ρόλοι

εναλλάσσονται διαρκώς ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:15

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΚΤΑΝΗ 
του Τζόρντι Γκαλθεράν

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3ORMUS6

Τιμές Εισιτηρίων: 15€ -20€



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΠΕΜΠΤΗ 21 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Λίγα λόγια για το έργο: Μοραλέχα, πλούσιο προάστιο της Μαδρίτης. Ο Ισίδρο Γκαλιάνα

(Λεωνίδας Κακούρης), μέχρι πρόσφατα Υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας, είναι

έτοιμος να εκπληρώσει την τελευταία του επιθυμία πριν αυτοκτονήσει: να κάνει σεξ με μια

πόρνη. Όταν όμως ξαφνικά χτυπάει το κουδούνι και εμφανίζεται μπροστά του η εκρηκτική

Βισέντα (Δήμητρα Ματσούκα) για να ελέγξει τη διαρροή αερίου στη βίλα του, τα σχέδια

του για αυτοκτονία και σεξ πάνε περίπατο…

Μια αναπάντεχη κωμωδία κλιμάκωσης και ανατροπών, βασισμένη σε ένα ευρηματικό

κείμενο με χειμαρρώδεις διαλόγους, σε συνδυασμό με ένα αεικίνητο καστ που παίρνει

φωτιά επί σκηνής, είναι αδιαμφισβήτητα η καλύτερη πρόταση διασκέδασης για αυτό το

καλοκαίρι.

Πρωταγωνιστούν: Λεωνίδας Κακούρης, Δήμητρα Ματσούκα, Χάρης

Γρηγορόπουλος, Θανάσης Πατριαρχέας, Κατερίνα Νικολοπούλου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:15

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΚΤΑΝΗ 
του Τζόρντι Γκαλθεράν

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3ORMUS6

Τιμές Εισιτηρίων: 15€ -20€



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η ιστορία του Καπετάν Μιχάλη διαδραματίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν η Κρήτη

αγωνιζόταν, για μία ακόμη φορά, για την ελευθερία της στην επανάσταση του 1889. Μια

εποχή που για πολλούς η φράση «Ελευθερία ή Θάνατος» δεν είχε το «ή».

Ο «Καπετάν Μιχάλης» είναι μια ιστορία ανθρώπων για τους ανθρώπους. Το

πρόσωπο του μυθιστορηματικού ήρωα, του γενναίου αξόδευτου αυτού επαναστάτη, του

καπετάν Μιχάλη, γίνεται σύμβολο του σύγχρονου αγωνιζόμενου ανθρώπου.

Ταυτότητα παράστασης: Συγγραφέας: Νίκος Καζαντζάκης, Διασκευή: Κωνσταντίνα

Νικολαΐδη & Μανώλης Ιωνάς, Σκηνοθεσία: Μανώλης Ιωνάς,

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Νίκος Κασαπάκης, Χορογραφία: Ρούλα Κουτρουμπέλη,

Σύνθεση μουσικής: Νένα Βενετσάνου, Βοηθός Σκηνοθέτη: Έλενα Αγγελοπούλου,

Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης, Κατασκευή κουστουμιών: Δάφνη Τσακώτα

Παίζουν (αλφαβητικά): Τάσος Γιαννόπουλος, Δημήτρης Κανέλλος, Περικλής Λιανός,

Κωσταντίνος Μπάζας, Ειρήνη Παπαδημάτου, Ορέστης Τρίκας, Ελένη Φίλιππα

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Καπετάν Μιχάλης «Ελευθερία ή Θάνατος»                                          

του Νίκου Καζαντζάκη

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (ΜΕ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ)

*Τα δελτία εισόδου θα διανέμονται από την Περιφέρεια Κρήτης

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος γονέων και φίλων παιδιών με νεοπλασία "Ηλιαχτίδα"
διοργανώνει μουσικοχορευτική φιλανθρωπική παράσταση με τις σχολές χορού
"Μαυρόκωστα" και γνωστούς καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:15

ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ                                       
"Χορεύουμε για την ηλιαχτίδα" 

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 & ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Μια σύγχρονη και επίκαιρη μεταφορά της σοφόκλειας αντιπολεμικής τραγωδίας με ένα 

ανατρεπτικό πρωταγωνιστικό καστ. Αντιγόνη η Έλλη Τρίγγου. Κρέοντας ο Βασίλης 

Μπισμπίκης. Ισμήνη η Δανάη Μιχαλάκη. Άγγελος ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Και ο 

Ιεροκλής Μιχαηλίδης ως Κορυφαίος του Χορού.

Το έργο

Tην επόμενη του Εμφυλίου στη Θήβα, οι μέχρι χθες προστάτες της πόλης γιορτάζουν τη

νίκη τους, προσπαθώντας να σβήσουν από τη μνήμη τους τις μέρες της ανασφάλειας και

της δυστυχίας. Ο νέος ηγεμόνας, ο Κρέοντας, συμμετέχει στη γιορτή με στόχο να

εδραιώσει την εξουσία του, εκφοβίζοντας τους συμπολίτες του με απειλές. ''Γιορτάζει'' και

η νεαρή Αντιγόνη· μια γιορτή ανυπακοής, που την φωτίζει ο ενθουσιασμός της

αντίστασης στον πολιτικό πραγματισμό της τυραννίας.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:15

«ΑΝΤΙΓΟΝΗ» 
ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3I0COfP

Τιμές Εισιτηρίων: 20€ (κανονικό) - 17€ (μειωμένο)



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 & ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Μετάφραση Γιώργος Μπλάνας, Σκηνοθεσία Cezaris Graužinis

Σκηνογραφία - Ενδυματολογία Kenny MacLellan, Μουσική σύνθεση Δημήτρης

Θεοχάρης, Χορογραφία Edgen Lame, Φωτισμοί Αλέκος Γιάνναρος

Βοηθός σκηνοθέτη Παναγιώτα Μπιμπλή, Φωτογραφίες Εβίτα Σκουρλέτη, Βοηθός

Φωτογράφου Μαριάντα Μηνά, Video trailer: Μιχαήλ Μαυρομούστακος

Πρωταγωνιστούν: Έλλη Τρίγγου (Αντιγόνη), Βασίλης Μπισμπίκης (Κρέων), Ιεροκλής

Μιχαηλίδης (Κορυφαίος του Χορού), Γιώργος Παπαγεωργίου (Άγγελος), Δανάη

Μιχαλάκη (Ισμήνη), Χρήστος Σαπουντζής (Τειρεσίας), Κώστας

Κορωναίος (Φύλακας), Στρατής Χατζησταματίου (Αίμων), Μαρίνα

Αργυρίδου (Ευριδίκη), Edgen Lame (Χορός), Γιάννης Μαστρογιάννης (Χορός),

Περικλής Σιούντας (Χορός)

Παραγωγή: Γιώργος Λυκιαρδόπουλος - Πολιτιστικός Οργανισμός «Λυκόφως»

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:15

«ΑΝΤΙΓΟΝΗ» 
ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3I0COfP

Τιμές Εισιτηρίων: 20€ (κανονικό) - 17€ (μειωμένο)



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ο διεθνούς φήμης κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης, ταξιδεύει φέτος

με την κιθάρα του παρουσιάζοντας μια επιλογή υπέροχων κομματιών από την πλούσια

προσωπική του δισκογραφία.

Γιορτάζοντας φέτος 25 χρόνια επαγγελματικής καριέρας η οποία απαριθμεί πάνω

από 1000 συναυλίες, 16 προσωπικά άλμπουμ και σπουδαίες συνεργασίες,

ηχογράφησε το άλμπουμ “Best of” το οποίο περιλαμβάνει τα κομμάτια που ξεχώρισαν

από κάθε δισκογραφική δουλειά.

Ένα μοναδικό ταξίδι με τους μαγικούς ήχους της κλασικής κιθάρας του Παναγιώτη

Μάργαρη, με συνοδοιπόρο την αφρόκρεμα της έως τώρα δισκογραφικής του πορείας.

Συμμετέχει η Χορωδία της Π.Ε. Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση της Λένας

Χατζηγεωργίου.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ                                                                                    
“25 χρόνια με τη μαγεία της κιθάρας”

Τιμές Εισιτηρίων: 15€ προπώληση -17€ ταμείο

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: ticketservices.gr

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου, της ΔΗ.ΚΕ.Η.                                              

και της Περιφέρειας Κρήτης 



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 25ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ο σύλλογος διάδοσης ελληνικών παραδοσιακών χορών και μουσικής «Παραδοσιακό

Εργαστήρι Χορού» και η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνουν, με την υποστήριξη

του Δήμου Ηρακλείου, τη μουσικοθεατρική βραδιά με τίτλο «Κοιμήσου με τη ζάχαρη,

κοιμήσου με το μέλι – νανουρίσματα στον χώρο και στον χρόνο» με διασκευασμένα,

παραδοσιακά νανουρίσματα από διάφορες περιοχές του Ελληνισμού και από την

αρχαιότητα μέχρι το σήμερα. Την συναυλία πλαισιώνουν θεατρικά αποσπάσματα.

Συμμετέχουν η χορωδία και η θεατρική ομάδα του συλλόγου.

Την επιμέλεια του προγράμματος και την διεύθυνση της χορωδίας κατέχει η Αργυρώ

Ρέππα, ενώ υπεύθυνος για την σκηνοθεσία των θεατρικών είναι ο Δομίνικος

Ταβερναράκης. Οι μουσικοί που θα συνοδεύσουν την χορωδία είναι ο Γιώργος

Βασιλάκης (μαντολίνο, ούτι, κιθάρα), ο Γιώργος Σταυράκης (κιθάρα), ο Μανώλης

Παπαδάκης (κόντρα μπάσο) και η Έφη Μαστορίδη (κρουστά, αφήγηση).

Γενική επιμέλεια παράστασης: Μαρία Τριτσάρη, Λευτέρη & Ειρήνη Κουγιουμουτζή.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΟΡΟΥ
Μουσικοθεατρική βραδιά

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ο Ουίλλιαμ Μπλόρ, ένας ειδικά εκπαιδευμένος ‘‘ανιχνευτής’’,σταλμένος απο την κεντρική

εξουσία, φτάνει στο αγρόκτημα του Σαμουήλ και της Ιουδίθ για να διερευνήσει μια

υπόνοια προσβολής του αγροκτηματος, και συνεπώς των ίδιων, απο τον εχθρό. Με βάση

την αυταρχική εκπαιδευσή του και τα πιστευω του, που βασίζονται στην υποταγή που

φέρνει ο φόβος, καλείται να αποκαλύψει και να εξοντώσει το “θηρίο” που απειλεί την

χώρα.

Μετάφραση:Γιώργος Χατζηνικολάου, Σκηνοθεσία: Αντώνης Ντουράκης, Κοστούμια:

Αλεξανδρος Κομπόγιωργας, Μουσική επιμέλεια: Βασίλης Νέστωρας, Φωτισμοί: Αντώνης

Αλεξάκης, Φωτογραφία: Παναγιώτης Ντούρος,

Γραφιστική επιμέλεια: Αννα Παπαδάκη

Παίζουν με σείρα εμφάνισης: Δάφνη Di Gregorio, Πέτρος Φαρσαράκης, Γιάννης

Καββαλάκης, Γεωργία Ψοφογιαννάκη

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Θεατρική Παράσταση    

«Αλεπούδες» της Ντών Κινγκ

Τιμές Εισιτηρίων: 12€  κανονικό, 10€ προπώληση, ανέργων, φοιτητών, ΑΜΕΑ ,πολύτεκνοι

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου, της ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΤΡΙΤΗ 26 & ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ο σύλλογος διάδοσης ελληνικών παραδοσιακών χορών και μουσικής «Παραδοσιακό

Εργαστήρι Χορού» και η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνουν, με την υποστήριξη του

Δήμου Ηρακλείου, θεατρική παράσταση με τίτλο «Η ωραία του κουρέα», κωμωδία του

ελληνικού κινηματογράφου παραγωγής του έτους 1969 και σκηνοθεσίας του Ντίνου

Δημόπουλου. Την κωμωδία παρουσιάζουν τα μέλη της θεατρικής ομάδας του συλλόγου

υπό την σκηνοθεσία του Δομίνικου Ταβερναράκη.

Γενική επιμέλεια παράστασης: Μαρία Τριτσάρη, Λευτέρη & Ειρήνη Κουγιουμουτζή.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΟΡΟΥ
Θεατρική Παράσταση «Η ωραία του κουρέα»

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 & ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Την ανατρεπτική Ηλέκτρα του Ευριπίδη παρουσιάζουν το καλοκαίρι 2022 οι Θεατρικές

Επιχειρήσεις Τάγαρη σε μετάφραση Στρατή Πασχάλη και σκηνοθεσία Γιώργου Λύρα σε

περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, με την Μαρία Κίτσου και τον

Δημήτρη Γκοτσόπουλο στους ρόλους της Ηλέκτρας και του Ορέστη αντίστοιχα. Στον ρόλο

του Παιδαγωγού ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Η Ηλέκτρα του Ευριπίδη είναι ένα πρωτοποριακό και αμφιλεγόμενο έργο, γέννημα μιας

εποχής όπου όλες οι βεβαιότητες έχουν γίνει αβεβαιότητες. Ο ποιητής δεν διστάζει να

παρουσιάσει επί σκηνής τη δική του εκδοχή του μύθου, με τους ήρωές του σε έναν κόσμο

ρεαλιστικής καθημερινότητας να θέτουν επιτακτικά ζητήματα πάνω στις έννοιες

της εκδίκησης, της δικαιοσύνης, της ηθικής σύγκρουσης, του πάθους. Μια noir εκδοχή

του μύθου, μια τραγωδία εκδίκησης αλλά ταυτόχρονα ένα έργο βαθιά, συγκλονιστικά

ανθρώπινο.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:15

«ΗΛΕΚΤΡΑ» 
ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3nr6BEG

Τιμές Εισιτηρίων: 15€ - 20€ 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 & ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Μετάφραση: Στρατής Πασχάλης, Σκηνοθεσία: Γιώργος Λύρας,

Δραματουργική συνεργασία: Ειρήνη Μουντράκη, Σκηνικά -

Κοστούμια: Απόλλων Παπαθεοχάρης, Κίνηση: Θανάσης Ακοκκαλίδης, Μουσική: Αντώνης

Παπακωνσταντίνου, Φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου , Βοηθός

Σκηνοθέτη: Αναστασία Πανοπούλου, φωτογραφίες παράστασης: Νίκος Ζήκος, Trailer

παράστασης: Άλεξ Κωνσταντινίδης , Poster artwork : Θοδωρής Λαλάγκας, Δημοσιες

σχεσεις παράστασης : Μαργαρίτα Δρούτσα

Πρωταγωνιστούν (με σειρά εμφάνισης):

Γεωργός: Γιώργος Δεπάστας, Ηλέκτρα: Μαρία Κίτσου,

Ορέστης: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Πυλάδης: Σπύρος Κυριαζόπουλος, Γέροντας :

Γιώργος Κωνσταντίνου, Άγγελος: Νίκος Λεκάκης, Κλυταιμνήστρα: Ιώαννα Μαυρέα,

Διόσκουροι: Ιάσονας Παπαματθαίου - Αντώνης Σταμόπουλος

Χορός: (αλφαβητικά) Φανή Αποστολίδου, Κορίνα Θεοδωρίδου, Πίνα Κούλογλου, Άννα

Κωνσταντίνου, Γωγώ Παπαϊωάννου, Βάσια Χρήστου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:15

«ΗΛΕΚΤΡΑ» 
ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3nr6BEG

Τιμές Εισιτηρίων: 15€ - 20€ 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο «Ευ Ζω με τον Καρκίνο» σε

συνεργασία με το συγκρότημα των Αβυσσινού Κωστη – Βαρδάκη Βαγγέλη και ΣΙΑ, θα

πραγματοποιήσει μουσική βραδιά στις 27/7/22 ημέρα Τετάρτη, στο κηποθέατρο «Μάνος

Χατζηδάκις» με παραδοσιακά-ρεμπέτικα και σμυρναίικα τραγούδια. Χορευτικά θα

συνοδεύσει τη βραδιά ο παραδοσιακός σύλλογος «ΑΚΡΗΤΕΣ».

Το συγκρότημα κάνει προσφορά τα έσοδα της παράστασης στον «Ευ Ζω με τον

Καρκίνο».

Κατά τη διεξαγωγή όλων της εκδήλωσης θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα με

βάση τις ισχύουσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και τις υποδείξεις του Υπουργείου

Υγείας και του ΕΟΔΥ.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

“ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο”
Συναυλία με τους: Κωστή Ανυσσίνο & Βαγγέλη Βαρδάκη

Τιμές Εισιτηρίων: 10€ 

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Συναυλία για φιλανθρωπικό σκοπό με τον Χάρη Φασουλά και τους συνεργάτες του.

Φιλική συμμετοχή : Γιώργης Βρέντζος ( Κάτης )

Συμμετέχουν οι μουσικοί : Μαντολίνο τραγούδι: Χάρης Φασουλάς, Λύρα: Μιχάλης

Μπελιβάνης, Λαούτο: Βασίλης Χαιρέτης, Κιθάρα: Θωμάς Μπολάκης, Πνευστά, κρουστά:

Δημήτρης Μανουσάκης, Τραγούδι : Αναστασία Φασουλά

Δεχόμαστε τρόφιμα για αδύναμες και άπορες οικογένειες της Αποστολής Αγάπης.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

“ΧΡΩΜΑΤΑ” – ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΗ ΦΑΣΟΥΛΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 & ΣΑΒΒΑΤΟ 30  ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ο Σύλλογος Αλλατσατιανών, στα πλαίσια της επετείου των 100 χρόνων της

Μικρασιατικής Καταστροφής, παρουσιάζει το θεατρικό έργο, «Η ΕΞΟΔΟΣ - ΣΥΠΙΛΙΝΑ»

του Αντώνη Παπαδόπουλου και σκηνοθεσία Τάσου Καϊσαρλή.

Ένα οδοιπορικό στη Σμύρνη του χθες, μέσα από την αφήγηση μια γυναίκας που

ζωντανεύει επί σκηνής μέρες χαράς μα και στιγμές τρόμου και αγωνίας, τους πρόσφυγες

της Μικράς Ασίας από το διωγμό έως την άφιξη τους στην Ελλάδα και τα πρώτα τους

βήματα σε μια καινούρια ζωή.

Σκηνοθεσία: Καϊσαρλής Τάσος, Σκηνογραφία - Ενδυματολογία: Μάνια Ράδοβιτς

Μουσικοί: Ασλάνογλου Γιώργος (κρουστά), Τζαγάκη Καλλιόπη (κανονάκι)

Τζαγάκης Κωνσταντίνος (λαούτο)

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Αναστασιάδου Έλενα, Βασιλάκης Χρήστος,

Ζηδιανάκη Ελένη, Καϊσαρλή Ζωή, Καϊσαρλής Δημήτρης (παιδί), Καλομοίρη Ελένη,

Καραντεμοίρη Μαρία, Κουδουμάς Κωνσταντίνος, Λαβεντζάκης Βασίλης, Μαθιουδάκη

Γεωργία, Μαματζάκης Γεώργιος, Μάστακας Θανάσης, Μοσχούρη Βάσω, Παντελιδάκη

Άννα, Παπακωνσταντίνου Νατάσα, Παύλου Καίτη, Ράδοβιτς Μάνια, Σκουρογιάννη

Μαρία, Σωμαράκη Πόπη

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Θεατρική Παράσταση «Η ΕΞΟΔΟΣ - ΣΥΠΙΛΙΝΑ»                 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο: «Χώμα που ταξιδεύει…», δημιουργήθηκε με αφορμή την

επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή. Το έργο περιλαμβάνει τραγούδια

των μουσικών παραδόσεων Κρήτης και Μ. Ασίας, πολυφωνικά διασκευασμένα, τα οποία

ερμηνεύονται α καπέλα από το γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Anemi, με παράλληλη θεατρική

απόδοση από επαγγελματίες ηθοποιούς. Στόχος της παράστασης είναι η ανάδειξη της κοινής

πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέει τις δύο περιοχές, υπό το πρίσμα μιας διαφορετικής

μουσικής ματιάς και με σεβασμό στην καταγωγή τους.

Το μουσικό κομμάτι της παράστασης αναλαμβάνει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο “Anemi”, που

αποτελείται από τις: Αργυρώ Ρέππα, Έφη Μαστορίδη, Φωτεινή Παπαδάκη, Ευγενία Τόλη-

Δαμαβολίτη, Σοφία Χιλετζάκη.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Καλιάννα Γιγουρτσή, Ιωάννα Σταμούλη, Ελένη Στρατάκη

Σκηνοθεσία: Σοφία Δερμιτζάκη, Μουσική διδασκαλία: Αργυρώ Ρέππα, Διασκευές τραγουδιών:

Γιώργος Βασιλάκης – Αργυρώ Ρέππα

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Μουσικοθεατρική παράσταση «Χώμα που ταξιδεύει …» 

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Δύο αδελφών γυναίκες, δύο συννυφάδες περιμένουν μάταια τους άντρες τους μια

Τσικνοπέμπτη να γυρίσουν από τις βρομοδουλειές τους.

Ένας γκάγκστερ θέλει να τις εξοντώσει, ένας αστυνομικός πάει να τις σώσει και

ένας παππάς πάει να τις ευλογήσει. Τελικά επιστρέφει και ο ένας σύζυγος με όχι

καλό σκοπό και αυτός.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, άραγε ποιος θα γελάσει τελευταίος σε αυτή την

τρελή κωμωδία.

ΠΑΙΖΟΥΝ: ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΕΥΗ
ΚΟΛΙΟΥΛΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, ΣΚΗΝΙΚΑ: ΛΙΑ ΑΣΒΕΣΤΑ, ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΒΛΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΛΦΑΜΑΝΩΛΗΣ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:15

«ΣΥΝΝΥΦΑΔΕΣ» 
ΚΩΜΩΔΙΑ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3OB5tu8

Τιμές Εισιτηρίων: 12€ - 14€ 



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ο Γιώργος Ρασούλης και η μπάντα του σε μια Ελληνική Ροκ συναυλία.

Συντελεστές: Γιώργος Ρασούλης: Κιθάρα,Τραγούδι Αλέξανδρος Ρασούλης : Κιθάρα

Νίκος Φραντζεσκάκης : Μπάσο Όμηρος Αθανασσάκης : Τύμπανα Αντώνης Δοξαστάκης :

Ηχολήπτης

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΟΚ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

H Kolossaion Productions μετά τις περσινές μεγάλες επιτυχίες “Μάγια η Μέλισσα” και

“Στρουμφάκια” που κατέπληξαν μικρούς και μεγάλους, παρουσιάζει την θεατρική

παράσταση “ΑΛΑΝΤΙΝ” σε συνεργασία με το Θέατρο του Βορρά.

Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα, ένα μαγευτικό show με ιπτάμενα μαγικά χαλιά,

εναέριους ακροβάτες, μυστηριώδεις μάγους, circus performers και πολλές ακόμη

εκπλήξεις που θα μαγέψουν τους θεατές. Μία παράσταση γεμάτη χιούμορ, μαγεία και

μυστήριο. Ένα έργο της Παγκόσμιας λογοτεχνίας που έχει συγκινήσει και εξάψει την

ανθρώπινη φαντασία, σε μία θεατρική υπερπαραγωγή που θα συναρπάσει μικρούς και

μεγάλους. Ένα έργο που εξυμνεί την ανθρώπινη θέληση και μιλά για την αιώνια μάχη του

δίκαιου με το άδικο, της αγάπης με το μίσος. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.

Σκηνοθεσία: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου, Κείμενο: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου, Μουσική: Χάρης

Γκατζόφλιας, Σκηνογραφία, Ενδυματολογία: Δανάη Πανά,, Χορογραφίες: Λευτέρης

Κωνσταντίνου, Ακροβατικές χορογραφίες : Daniel Arrando, Υπεύθυνος Κατασκευής Σκηνικών :

Αλέξανδρος Παπαϊωακεί, Φωτισμοί: Τρύφωνας Κεχαγιάς, Sound Design : Catleap Sounds,

Επιμέλεια Μαγικών: Λένιος Καραμελένιος, Παραγωγή: Kolossaion Productions, Θέατρο του

Βορρά

Πρωταγωνιστούν : Βαγγέλης Δαλλές, Λευτέρης Κωνσταντίνου, Όλια Μήτσιου, Σάββας

Τραπεζάνογλου, Ευτυχία Ψωμά, μαζί η circus performer Στέλλα Δροσινού και οι ακροβάτες

Χριστίνα Γιαννιώτη και Λουσία Λονέγκρο

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:15

ΑΛΑΝΤΙΝ THE SHOW

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3y8L0WA

Τιμές Εισιτηρίων: 11€ - 15€ 



ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Τρεις γυναίκες. Τα όνειρα, οι ελπίδες και η προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ένα νέο

τρόπο ζωής (Modus Vivendi). Το θέμα της παράστασης αναφέρεται στη θέση της

γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τις "Τρεις

αδελφές" του Άντον Τσέχωφ, από ποιητικά και φεμινιστικά κείμενα και είναι αφιερωμένη

στην πρώτη γυναίκα Ελληνίδα φεμινίστρια, δημοσιογράφο και λογία από το Ρέθυμνο, την

Καλλιρόη Παρρέν (1861-1940).

Η παράσταση έχει επιχορηγηθεί από το ΥΠΠΟΑ για την περίοδο 2020-2021.

Η παράσταση και τα κείμενα που θα ακουστούν θα εξερευνήσουν αυτά τα ερωτήματα

μέσα από τη σχέση 3 γυναικών επί σκηνής, οι οποίες θα προσπαθήσουν να καταδείξουν

τις λύσεις που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά, έτσι που να αποκαλύπτονται ο ένας

στον άλλο, καταργώντας για λίγο τη μοναξιά τους ή επιβεβαιώνοντας το ανέφικτο μιας

συμβίωσης.

Σύνθεση κειμένων, δραματουργία, σκηνοθεσία: Αντώνης Διαμαντής

Παίζουν: Ειρήνη Κουτσάκη, Σοφία Δερμιτζάκη, Εμμανουέλα Κοκοβάκη

Επιμέλεια Μουσικής - Φωτισμοί: Αντώνης Διαμαντής

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

MODUS VIVENDI Ή ΠΩΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ
ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ 

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

Τιμές Εισιτηρίων: 10€ - 12€ 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Όπου υπάρχουν Άνθρωποι, Όσο υπάρχουν Άνθρωποι, Το Ταξίδι θα συνεχίζεται ...

Σήμερα που η ζωή επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητά της, οι Πυξ Λαξ έρχονται να μας

θυμίσουν τις παλιές μας συνήθειες, τις διαχρονικές μας αξίες, τη σημασία της μουσικής, της πιο

κοινωνικής καλλιτεχνικής έκφρασης. Της πιο ανθρώπινης. Αυτής που συνδέει ήχο και λόγο. Που

παρηγορεί. Που εμπνέει. Που μοιράζεται.

Οι ιστορικοί Πυξ Λαξ δεν έπαψαν ποτέ να μας κρατούν συντροφιά σε κάθε στιγμή της ζωής μας,

είναι παρόντες στα εύκολα και στα δύσκολα. Δεν ξέχασαν στην τέχνη τους. Δε μας άφησαν ποτέ

μόνους.

Και τώρα, οι Πυξ Λαξ ετοιμάζονται να αποδείξουν γιατί άντεξαν στο χρόνο και γιατί παραμένουν

σταθερά οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού. Τα όργανα μπαίνουν μπροστά, τα δάχτυλα

παίρνουν φωτιά, νέα θέματα και νέα τραγούδια. Τα φώτα ανάβουν. Η σκηνή ετοιμάζεται. Οι

τεχνικοί στη θέση τους. Το κοινό προσέρχεται με ανυπομονησία. Οι Πυξ Λαξ σε νέες διαδρομές.

Και το ταξίδι συνεχίζεται...

Οι ίδιοι λένε ότι «κόντρα φύσηξε ο καιρός/κόντρα η εποχή» αλλά η πίστη τους στον Άνθρωπο

παραμένει ζωντανή. Σε αυτόν πιστεύουν και σε αυτόν απευθύνονται. Γι' αυτόν τραγουδούν και γι'

αυτόν επιστρέφουν στη σκηνή το καλοκαίρι του 2022.

Και Πυξ Λαξ μας σπρώχνουν έξω από το σπίτι... πυξ λαξ και μας προσκαλούν σε ένα γιορταστικό

καλοκαίρι, στις συναυλίες τους:

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τους 
ΠΥΞ ΛΑΞ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3PiNqJf

Τιμές Εισιτηρίων: 15€ (προπώληση) - 18€ (ταμείο) 



ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Γιατί τα παιδιά φοβούνται τα μαθηματικά; Πώς μπορεί το παιχνίδι αλλά και η παρατήρηση του

κόσμου να βοηθήσει στη κατανόηση των σχημάτων και των συμβόλων; Πώς μπορούμε να

αγαπήσουμε την επιστήμη των μαθηματικών;

Η παράσταση για παιδιά "Εύρηκα" είναι αποτέλεσμα μιας δημιουργικής διαδικασίας στα πλαίσια

του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο TIM - Theatre in Mathematics (Το Θέατρο στα

Μαθηματικά - https://www.theatreinmath.eu/), στο οποίο συνδιοργανωτής ήταν το Εργαστήριο

Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων της Σχολής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) -

http://www.music.tuc.gr/

Η ιστορία της παράστασής μας εκτυλίσσεται στη τάξη ενός δημοτικού σχολείου μια...συνηθισμένη

μέρα...

Κείμενο: Alessandra Rossi Ghiglione με τη βοήθεια των Christian Castellano και Viola

Zangirolami.

Διασκευή κειμένου για την Ελλάδα: Αντώνης Διαμαντής, Σκηνοθεσία: Αντώνης Διαμαντής

Επεξεργασία οπτικού υλικού / τρέιλερ παράστασης: Νίκος Βασιλάκης

Γραφιστικά: 2b Creative, Γρηγόρης Κληρονόμος

Παραγωγή: Θέατρο Όμμα Στούντιο

Παίζουν: Κα Ρόζα: Ελένη Στρατάκη, Διευθύντρια / Θεία Άννα: Ειρήνη Κουτσάκη

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: «ΕΥΡΗΚΑ» 
από την Παιδική Σκηνή του θεάτρου ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ.

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

Τιμές Εισιτηρίων: 7€ 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theatreinmath.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3vpsi4fXknRc5si4lNVJwBxEE9OHeL6VGUPkxi2VAE7wnk95JdHplq5M8&h=AT3EoGrOVmhbWuWTqHkbDbimlILh4VkvKxrTp2TsISj632UnCZY-d2qRUCOhiYeSpf4xeV_6heAWnKlW-3gsdsudBVPRlwmsVCQKeYch-ajOzHUQ3gpOzfzh3iv1zX7fgltWwaKUL714pDyZW4H4&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3ogO8zfpqa9d3vMRMqvxiGByUhrcVqOiI4shDvFfwig2g6DFeDHf3AC8GMXraN7Hv7CaPHoPGKYvUGoCBJTJTL5aCFUbHmAdFTjepqaCsGG2WYx_sowfs5DBLibNQuqIo0xjSIcO2S7pd_L0C43lJh
http://www.music.tuc.gr/?fbclid=IwAR1gnHNIXFx8kYglry4BV-VWo1hhoOoXmPXXmZl_EBjAw_oQb2Olvdl9N1k


ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

Η Ομάδα Εκτός των Τειχών και ο παραδοσιακός θίασος σκιών Χρήστου Συρμακέζη παρουσιάζει 

την παράσταση ‘’Ο Καραγκιόζης Φούρναρης’’ ,μια ξεκαρδιστική κωμωδία του ελληνικού θεάτρου 

σκιών.   Ο ‘Καραγκιόζης Φούρναρης’ είναι ίσως η πιο διάσημη παράσταση του αγαπημένου μας 

Καραγκιόζη και ίσως από τις πιο αστείες του ελληνικού θεάτρου.

Υπόθεση του έργου: Ο Καραγκιόζης παρέα με τον Χατζηαβάτη αναλαμβάνουν να δουλέψουν τον 

φούρνο του Σαμπαναγά που βγήκε στην σύνταξη.  Ο κόσμος αρχίζει να πηγαίνει τα φαγητά του 

στον Καραγκιόζη να τους τα ψήσει, όλα πηγαίνουν καλά....μέχρι που ο Πασάς αποφασίζει να 

κρατήσει αυτός τα νόστιμα εδέσματα για τον εαυτό του λέγοντας στον Καραγκιόζη να 

δικαιολογηθεί στους πελάτες.

Ο Καραγκιόζης αναλαμβάνει δράση και οι μεζέδες θα φαγωθούν τελικά από τον πιο πεινασμένο 

και όχι από την αδηφάγα εξουσία.  Γέλιο και κοινωνικά μηνύματα από μια παραδοσιακή κωμωδία 

με πρωταγωνιστή τον ξυπόλυτο ήρωα.

Παίζει ο Χρήστος Συρμακέζης

Βοηθός σκηνής η Πόπη Λουλουδάκη

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:30

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ: «Ο Καραγκιόζης Φούρναρης»             
από την ομάδα Εκτός των Τειχών

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Τιμές Εισιτηρίων: 5€ 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΤΡΙΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Δείτε για πρώτη φορά σε θεατρική παράσταση "αληθινούς" δεινόσαυρους σε φυσικό μέγεθος, να

περπατούν, να πρωταγωνιστούν επί σκηνής και να απολαμβάνουν τα χάδια σας!

ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΥΠΟΘΕΣΗ: Σ' ένα απομακρυσμένο νησί ο Δρ. Γκράντ με τον πιστό του βοηθό, την κόρη του, τους φίλους

της, κι ένα ρομπότ κλωνοποιούν τους πρώτους Δεινόσαυρους. Κι ενώ ετοιμάζονται να τους παρουσιάσουν

για πρώτη φορά στους ανθρώπους, ένας τυφώνας ανατρέπει ολοκληρωτικά τα σχέδια τους! Τότε τα παιδιά

αναλαμβάνουν ενεργό δράση, όμως όλοι οι δεινόσαυροι έχουν «δραπετεύσει» από τον προστατευμένο

χώρο, τα αυγά τους χάνονται και η μεγάλη περιπέτεια στην ζούγκλα έχει ήδη αρχίσει! Η παράσταση είναι

ένα φανταστικό ταξίδι στην προϊστορική εποχή με πρωταγωνιστές «αληθινούς» δεινόσαυρους, που

κινούνται και ανταποκρίνονται, χαρίζοντας μας μια υπέροχη επαφή με την προϊστορία. Μια διαδραστική

εμπειρία γεμάτη χιούμορ, συγκινήσεις και απρόοπτα, αλλά και την γέννηση επί σκηνής, ενός μωρού

δεινόσαυρου που θα σας ξετρελάνει! Σε αυτό το μαγικό νησί, κανένας δεινόσαυρος δεν έχει την διάθεση

να τρομάξει τα παιδιά, αντίθετα θα θελήσει να τα «εξοντώσει»… στο παιχνίδι και να κερδίσει επάξια τα

χάδια τους!

Η παράσταση προτείνεται για παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών και άνω.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: Κείμενο: Ρωξάνα Εστέβ, Διασκευή - Σκηνοθεσία: Φώτης Σπύρος, Σκηνικά κοστούμια:

Παναγιώτα Κοκκορού, Μουσική: Νάσσος Σωπύλης, Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Στράτος Κέπετζης,

Ειδικές κατασκευές: Νάγια Ζαχαράτου, Γραφιστικά: Ντίνα Ζαφειρίου, Τεχνικός Υπεύθυνος: Στέλιος Μπουζιώτης,

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού, Παίζουν: Νίκος Χρηστίδης, Χρήστος Κορδελάς, Αναστασία Φλεμοτόμου,

Μαρία Πολυμεροπούλου, Τζώρτζης Παπαδόπουλος, Κριστιάννα Καρρίκι, Βίκυ Χουδαλάκη και ο Φώτης

Σπύρος - Παραγωγή: Long Vehicle Productions - Φ. Σπύρος - Ν. Χρηστίδης Ο.Ε

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:45

«JURASSIC ADVENTURES»                                                            
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3uFKIWk

Τιμές Εισιτηρίων: 11€ 



ΤΡΙΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Ο Καραγκιόζης νύφη που διασκεύασε η Γιάννα Κεφάλα για το θέατρο, είναι μια από τις

κλασσικές ιστορίες του Καραγκιόζη.

Σε ένα τεράστιο μπερντέ ο Σίμος Χριστοδούλου, ο Δομίνικος Ταβερναράκης και η Ρένα

Πασπάτη με τις φιγούρες του Νικόλα Αποστολίδη, υποδύονται τις φωνές όλων των

χαρακτήρων του παραδοσιακού Καραγκιόζης, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους θεατές.

Ο Μπέης θέλει να παντρέψει την κόρη του Φατμέ και αναζητά γαμπρούς, αναθέτοντας

στον Χατζηαβάτη να βρεί τον κατάλληλο. Η Φατμέ όμως είναι ερωτευμένη με έναν

σπουδαστή και ζητάει τη βοήθεια του Καραγκιόζη για να διώξει τους μνηστήρες.

Ο παμπόνηρος Καραγκιόζης σκαρφίζεται ένα σωρό κόλπα και τότε … Το γέλιο αρχίζει!

Παίζουν: Σίμος Χριστοδούλου, Ρένα Πασπάτη, Δομίνικος Ταβερναράκης
Ήχος: Ιάσωνας Χριστοδούλου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ: «Ο Καραγκιόζης νύφη» 
από το Θέατρο Μορφές

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

Τιμές Εισιτηρίων: 6€ 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

Η παράσταση μας ταξιδεύει στην ιστορία της Ελλάδας, μέσα από το θεατρικό είδος της

Επιθεώρησης...

Το ταξίδι ξεκινάει από το 1894 όπου και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η ελληνική

επιθεώρηση και περνώντας από διάφορες εποχές, τελειώνει το 2007 στον θάνατο του μεγάλου

μας κωμικού Σωτήρη Μουστάκα...

Η υπόθεση του έργου είναι πέρα για πέρα αληθινή και δοσμένη με κωμικό τρόπο, αφού

παρουσιάζουμε επιθεωρησιακά σκετς και τραγούδια, όπως ακριβώς τα ερμήνευσαν οι μεγάλοι

αυτοί πρωταγωνιστές του θεάτρου μας. Δεν λείπουν όμως και οι συγκινησιακές στιγμές, όταν το

απαιτεί η εποχή, σύμφωνα πάντα με την ιστορία της χώρας μας...

Συντελεστές: Κείμενο – Σκηνοθεσία: Μανώλης Καφτάκης, Βοηθός Σκηνοθέτη: Σερτζετάκη

Δέσποινα, Σκηνικά: Δαυίδ Ροδιτάκης, Κατασκευή κοστουμιών Καλλιόπη Βασιλάκη, Χορογραφίες

Δημήτρης Τσαγκαράκης, Φωτισμοί: Αντώνης Αλεξάκης, Ηθοποιοί: Μάνος Καφτάκης, Μαρίνα

Σακαράκη, Λίτσα Τζανάκη, Δαυίδ Ροδιτάκης, Πόπη Φραγκάκη, Βασιλική Αγγέλου, Γιώργος

Χατζηαντωνίου, Μαριάννα, Μηλογιαννάκη, Μόνικα Δράκου.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Τιμές Εισιτηρίων: 12€ - 10€ (παιδικό)

«Κάνε παρόν το παρελθόν δώσε παράσταση»

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΤΡΙΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022



ΣΤΟΑ ΜΑΚΑΣΙ

Το κορυφαίο έργο της παγκόσμιας δραματουργίας, οι «Ευτυχισμένες Μέρες» του νομπελίστα

συγγραφέα Σάμιουελ Μπέκετ, στο Ηράκλειο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Φοινίτση, από την ομάδα

παραστατικών τεχνών Ενοδία, στη Στοά Μακάσι.

Στην παράσταση δεσπόζει ένα πελώριο νυφικό, απομεινάρι ενός φθαρμένου έγγαμου βίου. Ένας

υπερμεγέθης υφασμάτινος όγκος καλύπτει τον λόφο των μυστικών και των αναμνήσεων. Αυτός είναι ο

τόπος (μη) δράσης των δύο προσώπων: της Γουίνι και του Γουίλι -ενός ιδιόρρυθμου ζεύγους που

αγωνίζεται να συνυπάρξει και να συνδιαλλαγεί εκ νέου σε έναν κυκεώνα ασυνεννοησίας.

Μισοθαμμένη αρχικά μέχρι τη μέση και αργότερα ως τον λαιμό, η Γουίνι πασχίζει να επικοινωνήσει

δίνοντας αξία ακόμη και στις πιο ανούσιες λεπτομέρειες, καθώς ο χρόνος περνάει αδιάκοπα,

σαρώνοντας τα πάντα στο διάβα του. Τοποθετημένη στο κέντρο της σκηνής, αντανακλά συνάμα την

αγωνία της ύπαρξης και του καθημερινού αγώνα για να κρατηθεί κάποιος στη ζωή.

Μέσα στον στατικό παραλογισμό και το γκροτέσκ περιβάλλον του μπεκετικού σύμπαντος εξελίσσεται

ένας κλαυσίγελος για την ίδια τη ματαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αλλά και την αποτυχία του

θεσμού του γάμου, όταν το «μαζί» καταντάει πια μια ανούσια διαδικασία. Η σκιώδης πλευρά της

αγάπης και η βάσανος της (συν)ύπαρξης

Κείμενο: Σάμιουελ Μπέκετ, Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Φοινίτσης,

Σκηνογραφία: Ευαγγελία Καμπουράκη, Φωτογραφίες: Μαντώ Αλεξάκη

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ράνια Πλατάκη, (Γουίνι), Λευτέρης Πασπαράκης (Γουίλι).

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Τιμές Εισιτηρίων: 12€ (κανονικό), 10€ (φοιτητικό, ανέργων), 5€(ατέλεια ΣΕΗ)

«Ευτυχισμένες Μέρες» του Σάμιουελ Μπέκετ 

σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Φοινίτση

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΤΡΙΤΗ 2, ΤΕΤΑΡΤΗ 3 & ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022



ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Ο Αντώνης Ρέμος δε χρειάζεται συστάσεις. Είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές.

Μοναδικός καλλιτέχνης, ερμηνευτής καρδιάς, με υπέροχη φωνή και ανεπιτήδευτη σκηνική παρουσία,

επικοινωνιακός, κάνει τις επιλογές του πάντα με γνώμονα την καρδιά κι αυτό μέχρι σήμερα τον έχει

δικαιώσει, οι διαχρονικές του επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια αποτελούν εγγύηση για την απόλυτη

διασκέδαση.

Φέτος το καλοκαίρι ο Αντώνης Ρέμος υποδέχεται την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ως special guest σε

5 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, σε 5 μοναδικές συναυλίες.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, μια από τις πιο σημαντικές φωνές της γενιάς της, είναι πάντα πηγαία και

αυθεντική, είναι ένα σώμα και μια φωνή που φλέγεται, είναι πάντα παρούσα και ειλικρινής.

Με τα καινούργια της τραγούδια που μόλις κυκλοφόρησαν αλλά και με όσα έχουμε αγαπήσει μέχρι

τώρα, θα μας ταξιδέψει, θα διασκεδάσουμε, θα αγαπήσουμε και θα συγκινηθούμε.

Αντώνης Ρέμος και Ελεωνόρα Ζουγανέλη μαζί σε 5 υπέροχες συναυλίες, τέσσερις μοναδικές βραδιές,

γεμάτες υπέροχα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, φωτεινές μουσικές, συναίσθημα, διασκέδαση, χορό

και ελευθερία που τόσο μας έχει λείψει.

Μην το χάσετε!

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ 
Special Guest ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3PT8vuk

Τιμές Εισιτηρίων: 20€



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Αρκάς «Έκτος Ελέγχου»                                                            

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3z1uHwo

Τιμές Εισιτηρίων: 18€, ανέργων – φοιτητικό: 15€, 
παιδικό: 10€, ομαδικό (άνω των 20 ατόμων): 12€

Η απόλυτη κωμωδία «Εκτός Ελέγχου» με τα κείμενα του Αρκά ταξιδεύει σε μία καλοκαιρινή

περιοδεία!

Η νούμερο ένα κωμωδία της χρονιάς, με ένα λαμπερό θίασο πρωταγωνιστών και καλλιτεχνικών

συντελεστών, ύστερα από τα συνεχή sold out στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός

Κόσμος» ταξιδεύει σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας, προσφέροντας άφθονο γέλιο σε όλη την

οικογένεια.

Παλιοί και νέοι ήρωες του Αρκά παρουσιάζονται με μοναδικό τρόπο επί σκηνής. O Σωτήρης

Καλυβάτσης, ο Γιώργος Γαλίτης, η Κωνσταντία Χριστοφορίδου, ο Χρήστος Τριπόδης, ο Δημήτρης

Αγοράς, τα παιδιά: Αθηνά Τριπόδη, Μανώλης Γκίνης, από τα «Τα Καλύτερα μας Χρόνια» και ο

Παντελής Καναράκης συνθέτουν έναν θίασο αξιώσεων και υπόσχονται μία μοναδική θεατρική

εμπειρία.

Ο Αρκάς, ο σπουδαιότερος σκιτσογράφος και γελοιογράφος της εποχής μας, με την καυστική του

πένα χαρίζει αφ’ ενός στους ηθοποιούς ολοκληρωμένους χαρακτήρες και εκπληκτικές ατάκες, και αφ’

ετέρου στο κοινό ένα θέαμα αδιάκοπου γέλιου και ανατροπών.

Συντελεστές: Συγγραφέας: Αρκάς - Σκηνοθεσία- Διασκευή: Δημήτρης Αγοράς, Βοηθός σκηνοθέτης:

Χρήστος Τριπόδης, Σκηνικά – Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα, Εικαστική επιμέλεια: Θανάσης Κόκκας,

Creative Agency: Gridfox, Παραγωγή: Μέθεξις

Πρωταγωνιστούν: Σωτήρης Καλυβάτσης, Γιώργος Γαλίτης, Κωνσταντία Χριστοφορίδου,

Χρήστος Τριπόδης, Δημήτρης Αγοράς, τα παιδιά Αθηνά Τριπόδη και Μανώλης Γκίνης

και ο Παντελής Καναράκης



“Η γιαγιά” του Ντίνου Σπυρόπουλου από το Θέατρο Μορφές

Σκηνοθεσία: Γιάννα Κεφάλα
Σκηνικά: Συμεών Χριστοδούλου, Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Παραουλάκης

Παίζουν:Μανόλης Κουκιαδάκης, Ιάσωνας Χριστοδούλου, Σίμος Χριστοδούλου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

«Η γιαγιά» του Ντίνου Σπυρόπουλου 

από το Θέατρο Μορφές

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

Τιμές Εισιτηρίων: 10€ 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 & ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

Ο μοναδικός Ηλίας Παλιουδάκης κ έντεχνος τραγουδιστής που συμμετείχε κ στην πετυχημένη

σειρά του ALPHA (ΣΑΣΜΟΣ )που ξεχώρισε και αγαπήθηκε ακόμα πιο πολύ μέσα από τα

ευαίσθητα κομμάτια της σειράς (ριζιτικα, Διασκευή Σασμός, και άλλα) που ερμήνευσε και

καθήλωσαν ολόκληρη την Ελλάδα.

Τα τραγούδια του αγαπημένα, η ερμηνεία του ανατριχιαστική ο Ηλίας Παλιουδάκης μας ταξιδεύει

σε ένα ταξίδι με μελωδίες, μουσικές, εικόνες και συναισθήματα. Το πάθος του στην σκηνή

σε μαγνητίζει τον ακούς και να τον βλέπεις σιγοτραγουδώντας τα τραγούδια του, ξυπνώντας μας

μνήμες και συγκινώντας μας με την μοναδική του φωνή και την επιβλητική παρουσία, παρέα με

το άλλο του μισό την Λύρα.

Την Συναυλία θα παρουσιάσουν οι ηθοποιοί της γνωστής σειράς "Σασμός" η αγαπημένη

σε όλους μας ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΜΟΑΝΑΚΗ όπως και ο ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

DRMS: MOΣXONAΣ NIKOΣ, BASSE: ΠANΓKAΛOΣ MIXAΛHΣ, GUITAR ELECTRIC:

ΠAΠAΔAKHΣ MANOΣ, ΠΛHKTPA: ΠAΠAΔAKHΣ KΩΣTAΣ: ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ, ΛΑΟΎΤΟ,

ΜΠΟΥΖΟΎΚΙ ΠAPAΔOΣIAKA KPOYΣTA: MAPMAPIΔH KATEPINA

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Τιμές Εισιτηρίων: 12€ 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ: για Φιλανθρωπικό σκοπό από το ΠΑΣΓ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ                         

Ηλίας Παλιουδάκης «Ελπίδα & Σασμός»

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΠΕΜΠΤΗ 4 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

«Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3yCaGLB

Τιμές Εισιτηρίων: 17€(προπώληση), 20€

«Η θυσία είναι μια υπόθεση καθημερινή. Συμβαίνει αθόρυβα κάθε στιγμή. Σε κάθε εποχή. Η Ιφιγένεια

αποχωρίζεται πρώτα την αθωότητα συνειδητοποιώντας την σκληρότητα του κόσμου αυτού, κι ύστερα τη ζωή

της».

Την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη, ένα από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας,

παρουσιάζει η 5η Εποχή Τέχνης σε συνεργασία με την Ars Aeterna. Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Θέμης

Μουμουλίδης.

Τους ρόλους ερμηνεύει, ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών.

Στο ρόλο της Ιφιγένειας η Μαρία Πετεβή, μια από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της νεότερης γενιάς

ηθοποιών. Λάζαρος Γεωργακόπουλος (Αγαμέμνων), Παντελής Δεντάκης (Πρεσβύτης - Αγγελιαφόρος),

Ιωάννα Παππά ( Κλυταιμνήστρα ), Άκης Σακελλαρίου (Μενέλαος), Γιώργος Χρυσοστόμου (Αχιλλέας),

Ιουλία Γεωργίου, Σοφία Κουλέρα, Ειρήνη Λαφαζάνη, Ιωάννα Λέκκα, Λένα Μποζάκη, Αγγελική Νοέα,

Δανάη Πολίτη, Βικτώρια Φώτα.

Το έργο: Η Ιφιγένεια εν Αυλίδι είναι ένα βαθιά πολιτικό έργο. Η Ιφιγένεια θυσιάζεται για έναν μάταιο και

καταστροφικό επεκτατικό πόλεμο. Όμως η μεγαλύτερη θυσία είναι η βίαιη ωρίμανση της ηρωίδας, που αδυνατεί

να κατανοήσει τους λόγους που οδήγησαν τον πατέρα της να την προσφέρει στο μαχαίρι του μάντη.

Έπειτα από είκοσι χρόνια Πελοποννησιακού Πολέμου, ο Ευριπίδης μοιάζει να αναρωτιέται: “είναι δυνατή μια

αλλαγή παραδείγματος”.

Δυόμιση χιλιάδες χρόνια αργότερα, και ενώ βιώνουμε τα πρώτα συμπτώματα ενός δυστοπικού μέλλοντος, που

εμείς απεργαστήκαμε, αναρωτιόμαστε ακόμη: “είναι άραγε δυνατή μια αλλαγή παραδείγματος”;

Σε ολόκληρο το έργο το παρελθόν στοιχειώνει το παρόν, προμηνύοντας τα τρομερά μελλούμενα. Παρόν,

παρελθόν και μέλλον συγχωνεύονται μέσα στο έργο, σε μια και μόνη ματωμένη πραγματικότητα.



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΠΕΜΠΤΗ 4 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

«Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη

Στην παράσταση, η σκηνοθετική ανάγνωση επιχειρεί τη δημιουργία δυο διαφορετικών χρονικών επιπέδων.

Υπάρχει ο χρόνος του μέλλοντος, όπου διαδραματίζεται για μια ακόμη φορά η ίδια ιστορία, με τους ήρωες να

συγκρούονται ανελέητα, σαν τίποτε να μη διδάχθηκαν, και το σύγχρονο παρόν, όπου μια συντροφιά νέων

γυναικών (χορός) συναντιούνται με την ιστορία που γνωρίζουν καλά, και που αυτή τη φορά έρχεται από το

μέλλον, σαν εφιάλτης. Όσο προχωρά το έργο, τα δύο επίπεδα συγκλίνουν, καθώς οι νέες γυναίκες του χορού

συνειδητοποιούν ότι ίσως παρακολουθούν σκηνές από το δικό τους μέλλον.

Η νέα μετάφραση του έργου, που υπογράφει η Παναγιώτα Πανταζή, αποσκοπεί σ’ έναν σύγχρονο λόγο, με

έμφαση στην διαβρωτική ειρωνεία και αμφισημία, αλλά και στην ανάδειξη των λυρικών στοιχείων.

Ο συνθέτης Σταύρος Γασπαράτος, στοχεύει στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μουσικού έργου,

βασισμένου στην Ιφιγένεια.

Μετάφραση Παναγιώτα Πανταζή, Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης, Σκηνικό Γιώργος Γαβαλάς, Μουσική

Σταύρος Γασπαράτος, Κοστούμια Νίκη Ψυχογιού, Κίνηση Σεσίλ Μικρούτσικου, Φωτισμοί Νίκος

Σωτηρόπουλος, α’ βοηθός σκηνοθέτη Γεωργία Πιερρουτσάκου, β’ βοηθός σκηνοθέτη Νικολέττα

Μακρυνόρη, Βοηθός συνθέτη – μουσική διδασκαλία Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου, Βοηθός σκηνογράφου

Μαριάννα Παπαγεωργίου, Βοηθός ενδυματολόγου Μπαμπανιώτη Σοφία, Φωτογραφίες Ελίνα Γιουνανλή,

Artwork Ιφιγένεια Βασιλείου, Επικοινωνία Ειρήνη Λαγουρού, Διεύθυνση παραγωγής Σταμάτης

Μουμουλίδης, Οργάνωση παραγωγής Χριστίνα Μπάλλα

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3yCaGLB

Τιμές Εισιτηρίων: 17€(προπώληση), 20€



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

Λίγα λόγια για το έργο…

Το Μικρό Θέατρο Λάρισας , κλείνοντας αισίως τα 13 χρόνια συνεπής παρουσίας στον χώρο

του ποιοτικού παιδικού θεάτρου ,παρουσιάζει για 12η χρονιά στην πόλη σας, μια παιδική

παράσταση που θα μιλήσει στην καρδιά των μικρών μας αλλά και στις μνήμες των μεγαλύτερων

φίλων μας.

Ο Λαγός και η Χελώνα, Η Αλεπού και το Κοράκι, Ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας, Η Αλεπού και τα

Σταφύλια, Η Αλεπού και ο Τράγος ,ο Ψεύτης Βοσκός & ο Ήλιος και Βοριάς, μετρούν αιώνες

ιστορίας και δεν παύουν ποτέ να αποτελούν την επιτομή της ηθικοδιδαχής. Μέσα από τον

συμβολικό και αλληγορικό τους χαρακτήρα, οι μύθοι του Αισώπου έχουν ιδιαίτερη χάρη,

θαυμαστή απλότητα κι άφταστη διδακτικότητα. Με τη μοναδική ικανότητα του Αισώπου να δίνει

στα ζώα των μύθων του ανθρώπινη ιδιότητα, ψυχή και λαλιά, αλλά και το επιμύθιο που ήταν

πάντοτε απλοϊκό κι εύληπτο για τα παιδιά. Έτσι και στην παράστασή μας οι εξανθρωπισμένοι

ήρωες διδάσκουν αλλά πρώτα μαθαίνουν και οι ίδιοι από τα παθήματά τους.

ΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Τιμές Εισιτηρίων: 10€ 

ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ο Λαγός και η Χελώνα                                                                    

«Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ»                                                                   

από το Μικρό Θέατρο Λάρισας.

ΠΕΜΠΤΗ 4 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3JdwUbD



To κρητικό κουαρτέτο του Στέλιου Πετράκη επιστρέφει στα ενετικά τείχη, ανανεώνοντας

το ετήσιο θερινό ραντεβού με το Ηρακλειώτικο κοινό, σε μια μουσική παράσταση με νέο

και παλιό υλικό.

Το νέο album με τίτλο «Σπονδή» βρίσκεται στην κορυφή (#1) των ευρωπαϊκών world

music charts για τον μήνα Ιούλιο 2022. (wmce.de) και ο ραδιοφωνικός σταθμός Kosmos

έχει ήδη εντάξει τα κομμάτια «Σπονδή» και «Tempranillo» στο playlist του.

«... Ατόφια ρώμη, μαζί με ομορφιά και συγκίνηση είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της

«Σπονδής», ενός άλμπουμ που τιμά, οπωσδήποτε, την σύγχρονη κρητική μουσική και το

τραγούδι της, γενικότερα....». Φώντας Τρούσσας | Δισκορυχείον

Στέλιος Πετράκης: λύρα – λαούτο, Δημήτρης Σιδερής: λαούτο – τραγούδι, Μιχάλης

Κονταξάκης: μαντολίνο, Νίκος Λεμπέσης: χορός

Καλεσμένη η Εμμανουέλα Καλλέργη στο χορό.

Ήχος: Δημήτρης Χατζάκης

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Συναυλία: Στέλιος Πετράκης Quartet «Σπονδή»

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

Τιμές Εισιτηρίων: 8 € (προπώληση), 10€ (ταμείο) 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Προπώληση: https://bit.ly/3BpNyDe

https://bit.ly/3BpNyDe


Στην ιστορία του Ελληνικού Πολιτισμού, ο ξεριζωμός των Μικρασιατών δημιούργησε ένα

βαθύ τραύμα. Η ποίηση, λαϊκή ή λόγια σε όλες τις εκφάνσεις της ανέλαβε τον δύσκολο

ρόλο, να διασώσει και να μεταφέρει το βίωμα, του ξεριζωμού στους μεταγενέστερους.

Έτσι και ο σύλλογος Μικρασιατών Κρήτης, Άγιος Πολύκαρπος, με την χορωδια του

μεταφέρει με τη μουσικοχορευτική παράσταση «Όνειρο στο κύμα» , τις μνήμες του

Μικρασιάτικου ελληνισμού στο σήμερα.

Στην εκδήλωση μουσικοί σταθμοί θα είναι, η καταστροφή…. Η απώλεια…. Και η

ανάκτηση της χαμένης ταυτότητας μέσω της μνήμης, όπου ο έρωτας στην αιώνια πάλη

του με τον θάνατο, δίνει συνέχεια στην ανθρώπινη ζωή. Ο καθένας από εσάς,

πρόσφυγας ή μη, ας παρασυρθεί στο παραμύθι και ας γίνει κοινωνός στο όνειρό μας,

στο «όνειρο στο κύμα»

Επιμέλεια Διεύθυνση χορωδίας Κουτσογιαννάκη Πιτσικάκη Ευα

Παίζουν οι μουσικοί: Κανακάκης Μανώλης στο κανονάκι, Σπυριδάκης Μιχάλης στο βιολί,

Αριστείδης Κουτεντάκης στην κιθάρα, Καλαθάκης Νίκος κρουστα, Χορεύουν από τον

Πολιτιστικό σύλλογο Αρετεμησία

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Συναυλία: με την Χορωδία του Συλλόγου Μικρασιατών Κρήτης     
«Ο Άγιος Πολύκαρπος»

Συνδριοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

Είσοδος Ελεύθερη

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Τιμές Εισιτηρίων: 10€ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Οι λίρες» από το Θέατρο Κρήτης

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Το Θέατρο Κρήτης,παρουσιάζει φέτος το καλοκαίρι, την κρητική κωμική ηθογραφία της

Δημουλας Σαλουστρου, "ΟΙ ΛΙΡΕΣ".

Σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, η ζωή κυλούσε ήσυχα...μέχρι που μια μέρα, μια τυχαία

ανακάλυψη ενός χάρτη, ανατρέπει την ηρεμία και φέρνει στην επιφάνεια ξεχασμένα γεγονότα της

Κατοχής. Γκεσταπιτης ο Πολύδωρος στα κοπελατα του και νεκρός από ανακοπή δέκα χρόνια

μετά που έφυγαν οι γερμανοί, καταφέρνει να ζωντανέψει όλο το χωριό και να το βγάλει από τη

ρουτίνα του...

Ο Χαραλαμπης, η Ζαφειρένια, το Γιασεμιω,ο Νικολης μπαίνουν κι αυτοί στο ψάξιμο του

θαμμένου θησαυρού. Άξιζε όμως τον κόπο? Οι ήρωες του έργου, είναι όλοι κάτοικοι ενός

ορεινού κτηνοτροφικού χωριού στη δεκαετία του 80. Λόγω των πολλών επιδοτήσεων, στη

πλειοψηφία τους τεμπέληδες, με μεγαλύτερο τον Χαραλάμπη,εκτός τη γυναίκα του, τη

Ζαφειρένια, γυναίκα άξια, παλιάς κοπής, η φίλη της το Γιασεμιω,που η μόνη της ασχολία, είναι η

καλοπέραση, ο καφετζής ο Νικολης, το άγρυπνο μάτι του χωριού, που όμως είναι εχεμυθος, η

χήρα, η ζωντανή φωτογραφία μιας άλλης εποχής και ο Πολύδωρος, η φωνή του παρελθόντος

που με μια στοίβα κιτρινισμενα χαρτιά, από τον χρόνο, βάζει τα πράγματα στη θέση τους.! Η

σκηνοθεσία είναι του Μιχάλη Μπαλαμουτσος.

Ηθοποιοί: Βαγγέλης Μαστορογιαννακης Λίτσα Χριστουλακη Σοφία Αλεξάκη,Ελένη Μαρακη

Αντώνης Βούρλος Τεχνικός..Μανουσος Μαυροφορακης. Διανθισμένο με υπέροχη παραδοσιακή

κρητική μουσική.. Υπεύθυνος θεάτρου..Βαγγέλης Μαστορογιαννακης



Επιστρέφει στο Ηράκλειο, τη γενέτειρά του, για να παρουσιάσει και να ηχογραφήσει ζωντανά στο

Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» την 5η εκδοχή του “FAFLÁGOS – New*Sea*Wave” ο

διακεκριμένος μουσικός Γιώργος Περβολαράκης, ιδρυτικό μέλος των πολυβραβευμένων και

πολυταξιδεμένων σε διεθνή φεστιβάλ μουσικής και θεάτρου Miscelanea Guitar Quartet, Dr.Opin

και Breloque Theater Group, πρόσφατα δε βραβευμένος με το STELLA*20 της ASSITEJ Austria

για τη σύνθεση και εκτέλεση επί σκηνής της μουσικής στη βασισμένη στο μυθιστόρημα Ο ηλίθιος

του Φ. Ντοστογέφσκι θεατρική παράσταση “IDIOTen-die welt steht kopf” («ΗΛΙΘιοι – ο κόσμος

έχει έρθει τα πάνω κάτω»), παραγωγής του TATU Theater Salzburg.

Οι σόλο συναυλίες του Γιώργου Περβολαράκη αποτελούν συνολικά ένα πείραμα εν εξελίξει μέσα

στoν χρόνο. Η συγκεκριμένη 5η εκδοχή αποτελεί ένα πλούσιο –πολυγλωσσικό και

πολυπολιτισμικό– μουσικό ψηφιδωτό στον πυρήνα του οποίου λάμπει η κλασική κιθάρα, άλλοτε

μέσα στη μοναχικότητά της από την μπαρόκ εποχή μέχρι το εύθραυστο σήμερα κι άλλοτε

συνδεδεμένη με εφέ ηλεκτρικής κιθάρας και πλαισιωμένη από ηχοτοπία (soundscapes)

σχεδιασμένα από τον ίδιο, καθώς και από διακριτικούς έως και πιο θορυβώδεις ηλεκτρονικούς

ήχους, με το θέατρο να αναδύεται μέσα από τη μουσικότητα και τη μουσική μέσα από τη

θεατρικότητα.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Συναυλία: Γιώργος Περβολαράκης solo 
FAFLÁGOS – New*Sea*Wave vol.5_eléctro & Ιστορίες Θεάτρου

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Τιμές Εισιτηρίων: 8€
Προπώληση: Κηποθέατρο « Νίκος Καζαντζάκης», Βιβλιοπωλείο «Το Φωτόδεντρο», 

Ο Καφενές του Καγιαμπή, Bunker Print Lab, Δισκόραμα



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00
ΣΥΝΑΥΛΙΑ: Αφιέρωμα στο Ελληνικό Τραγούδι με τους                                           

Παύλο Σημαντηράκη και Πόπη Ξενικάκη

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

Είσοδος Ελεύθερη

Στην όμορφη πόλη, συναντιούνται η Μαργαρώ, ο κυρ Αντώνης, η Φαίδρα, ένας ευαίσθητος

ληστής, αφήνουν τη νύχτα να μας πάρει και να μας ταξιδέψει με μια βαρκούλα από τον Κάτω

Γαλατά ως τη Τζαμάικα με μελωδίες του Μίκη, των Μάνων, του Σταύρου και του Γιάννη.

Στο ταξίδι, μας μιλούν με φαντασία, για παραπονεμένα λόγια, για τα κόκκινα φανάρια, για την

οδό ονείρων, για τους καημούς που σκέπασε καπνός, για το Σαββατόβραδο στην Καισαριανή

και να μας γυρίζουν από τις θάλασσες στο Κάστρο, με ένα τσιγάρο ατέλειωτο, στου φεγγαριού

την αγκαλιά, να μιλήσουμε για τη Ρόζα, την πριγκηπέσα, τα χαμοπούλια, τον Κούδα, το φαιό

νταμάρι και τόσα άλλα, να σπάσουμε κούπες συντροφιά με το μπαγλαμαδάκι και πάντα

γελαστοί, να πάρουμε τα 'χνάρια, να κόψουμε ένα αγριολούλουδο και να ακούσουμε όμορφα

αξέχαστα τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών και στιχουργών, που έχουν αφήσει το

αποτύπωμα τους στην πορεία του Ελληνικού τραγουδιού και που όλοι μας έχουμε αγαπήσει

από τις φωνές του Γιώργου, της Χαρούλας, της Βίκυ, του Δημήτρη, του Στράτου, του Μανώλη,

του Στέλιου, του Γρηγόρη και άλλων ανεπανάληπτων ερμηνευτών.

Οι συντελεστές, αφιερώνουν τη συναυλία στο Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων

με Αναπηρία "Δικαίωμα στη Ζωή" και στο κοινωνικό έργο που επιτελεί.

Συμμετέχουν: Σημαντηράκης Παύλος (τραγούδι), Ξενικάκη Πόπη (τραγούδι), Ταμπακάκης

Μανόλης (μπουζούκι - τραγούδι), Μποτονάκης Αντώνης (πλήκτρα), Τσακουμακόπουλος Σάκης

(μπάσσο), Γαλανάκης Μάνος (τύμπανα)



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 & ΤΡΙΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Ο Γυάλινος Κόσμος»                
του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη

O Γυάλινος Κόσμος του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, που έκανε

πρεμιέρα στο Εθνικό Θέατρο ξεπερνώντας τις 8.000 διαδικτυακές θεάσεις και συνεχίστηκε με

μεγάλη επιτυχία τον χειμώνα στο Θέατρο Αλκυονίς, ξεκινάει στις 10 Ιουλίου το ταξίδι του στην

Ελλάδα. με ανανεωμένη διανομή: η Λένα Παπαληγούρα, και ο Κωνσταντίνος Μπιμπής

συνεχίζουν την επιτυχημένη τους πορεία στους πρωταγωνιστικούς τους ρόλους. Στην καινούργια

διανομή ο Γιάννης Κουκουράκης ζωντανεύει τον ρόλο του Τζιμ. Και την εμβληματική φιγούρα

της Αμάντα σε ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, ενσαρκώνει η

Κάτια Δανδουλάκη.

Ο Γυάλινος Κόσμος –ίσως το αντιπροσωπευτικότερο έργο του συγγραφέα που με τη

δραματουργία του σημάδεψε τη μεταπολεμική Αμερική–, γράφτηκε το 1944. Πρόκειται για έργο

ποιητικής πνοής και βαθιάς ανθρώπινης ευαισθησίας, όπου ο κόσμος της σκληρής

πραγματικότητας συμπλέκεται με την εύθραυστη ομορφιά της φαντασίας και του ονείρου. Το

έργο είναι μια ανάμνηση.

Ο Τομ θυμάται στιγμές της οικογενειακής του ζωής. Η πληκτική δουλειά του σε μια αποθήκη

υποδηματοποιίας, έχει συνθλίψει τα όνειρά του. Η Λόρα, η αδερφή του, αντιμετωπίζει τις

δυσκολίες της ζωής βρίσκοντας καταφύγιο σε έναν μικρόκοσμο από γυάλινα ζωάκια.

Η Αμάντα, η μητέρα τους, ελπίζει πως τα παιδιά της θα ζήσουν όπως η ίδια δεν κατάφερε ποτέ.

Ο Τζίμ, ένας επισκέπτης στον οποίο στηρίζουν όλες τις ελπίδες τους, θα τους απογοητεύσει.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3JfqCIv

Τιμές Εισιτηρίων: 15€, 20€



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 & ΤΡΙΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Ο Γυάλινος Κόσμος»                
του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη

Ταυτότητα παράστασης:

Μετάφραση: Στέλιος Βαφέας, Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Γιώργος Νανούρης

Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου, Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη, Κοστούμια: DeuxHommes,

Βοηθός ενδυματολόγων: Δέσποινα Ιγνάτογλου, Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Παραγωγή: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ – Συμπαραγωγή: ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διανομή:

Κάτια Δανδουλάκη: η μητέρα Αμάντα Ουίνγκφιλντ, Λένα Παπαληγούρα: η κόρη, Λώρα

Ουίνγκφιλντ, Κωνσταντίνος Μπιμπής: ο γιος Τομ Ουίνγκφιλντ, Γιάννης

Κουκουράκης: ο επισκέπτης, Τζιμ Οκόνορ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3JfqCIv

Τιμές Εισιτηρίων: 15€, 20€



Ρεμπέτικη Λαϊκή Βραδιά με γνωστά Ελληνικά Τραγούδια και συνθέσεις του

Γιάννη Παξιμαδάκη και του μουσικού του σχήματος.

Συμμετέχουν: Κιθάρα Νίκος Σταματάκης, Μπουζούκι Παναγιώτης

Καπιζιώτης, Βιολί Μιχάλης Σπυριδάκης, Τραγούδι- Μπουζούκι Γιάννης

Παξιμαδάκης

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΣΥΝΑΥΛΙΑ: Λαϊκά και Ρεμπέτικα 
με τον Γιάννη Παξιμαδάκη και την παρέα του. 

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Είσοδος Ελεύθερη



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Σμύρνη. 1922»                                            

από την ομάδα ΝΟΗΜΑ

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

Είσοδος Ελεύθερη

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Η Σμύρνη είναι μια παράσταση που θέλει να ταξιδέψει τον θεατή μέσα από την μουσική αλλά

και τον λόγο στο μεγαλείο εκείνης της υπέροχης πόλης που η λάμψη, το χρώμα αλλά και τα

αρώματα της, δεν μπορούν να σβήσουν ούτε 100 χρόνια μετά την καταστροφή της.

Είναι μια παράσταση που θέλει να θυμίσει σε όλους την σημαντικότητα του Ελληνισμού αλλά

και το πόσο εύκολα κάτι πολύτιμο και υπαρκτό , μπορεί να αλλοτριωθεί και να καταλήξει μια

ανάμνηση. Ένας απόηχος στην μνήμη των ανθρώπων. Επίσης θέλει να δείξει πόσο μπορεί να

μοιάζει η εποχή του τότε με το σήμερα.

Έξι ερμηνευτές λειτουργούν ως παρόντες στην ιστορία. Ως μάρτυρες των γεγονότων των

τελευταίων στιγμών αυτής της μεγάλης πόλης. Ως μάρτυρες του μεγαλείου της ακούγοντας τον

απόηχο από την μουσική που έγραψε με τον δικό της τρόπο αυτόν τον τόπο της μεγάλης χαράς

και της μεγάλης θλίψης και εξιστορούν παράλληλες ιστορίες που συναντιόνται στο σήμερα και

στο τώρα.

Κείμενα σκηνοθεσία: Γιάννης Ζωγραφάκης, Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Νίκος Ανδριγιαννάκης,

Μαρία Γαϊτανίδη, Μικαέλα Κεφαλογιάννη, Πελαγία Μουρούζη, Μουσική επένδυση από τους:

Φωνή - Πελαγία Μουρούζη, Φωνή – Στέλλα Κανετάκη, Πιάνο – Γιάννης Κιαγιαδάκης



Το νέο μιούζικαλ για παιδιά του Τάσου Ιωαννίδη ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα σε μια καλοκαιρινή

περιοδεία! Η παιδική σκηνή του Χρήστου Τριπόδη και η εταιρεία ΜΕΘΕΞΙΣ παρουσιάζουν

το νέο μιούζικαλ του Τάσου Ιωαννίδη, ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ «Ο Καλός μου Εαυτός».

Το σύγχρονο αυτό έργο πλαισιώνουν ένα λαμπερό καστ ηθοποιών, ζωντανή ορχήστρα επί

σκηνής, εντυπωσιακές βιντεοπροβολές, ευφάνταστα σκηνικά και πολύχρωμα

κουστούμια, δημιουργώντας μία θεαματική θεατρική εμπειρία για γονείς και παιδιά. Εκκινώντας από τα

ανοικτά θέατρα της Αττικής, η παράσταση θα πραγματοποιήσει ένα μουσικό καλοκαιρινό ταξίδι, σε όλες

της γωνιές της Ελλάδας. Ένα ταξίδι γεμάτο αγαπημένα τραγούδια από τα Λάχανα και Χάχανα, αλλά

και ολοκαίνουργια τραγούδια-δώρα χαράς και ευεξίας.

Κείμενο - Μουσική: Τάσος Ιωαννίδης, Σκηνοθεσία/Καλλιτεχνική Επιμέλεια : Χρήστος Τριπόδης - Τάσος

Ιωαννίδης, Ενορχήστρωση: Κώστας Γανωσέλης – Σταύρος Καρτάκης, Χορογραφίες: Χριστίνα Μπίτου,

Σκηνικά & Κουστούμια: Ματίνα Μέγκλα, Εικαστική Επιμέλεια σκηνικών: Θανάσης Κόκκας,

Εικονογράφηση: Βανέσα Ιωάννου, Στίχοι: Π. Παμπούδη, Τ. Ιωαννίδης, Κ. Κολοβός, Βιβλίο Γλώσσας Α’

Δημοτικού (Συγγραφείς: Ε. Καρατζόλα, Π. Κύρδη, Τ. Σπανέλλη, Ν. Τσιαγκάνη), Creative

Πρωταγωνιστούν: Ειρήνη Ψυχράμη, Λυδία Σγουράκη, Γιώργος Αιμιλιανός Σταυρινός, Γιάννης

Τσότσος, Αλέξανδρος Ζουγανέλης, Χριστίνα Μπίτου

Μουσικοί: Γιώργος Αιμιλιανός Σταυρινός – Πιάνο, κρουστά, Γιάννης Τσότσος – Κιθάρα, Αλέξανδρος

Ζουγανέλης – Σαξόφωνο, φλάουτο

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΜΟΥΖΙΚΑΛ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ                           
«Ο Καλός μου Εαυτός»

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΤΡΙΤΗ 9 & ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3z6rfzy

Τιμές Εισιτηρίων: 10€



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 & ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ»                
του Μπομαρσέ

Το 1775 στις παρυφές της Γαλλικής επανάστασης ο Καρόν ντε Μπομαρσέ εμπνεόμενος από το

διαφωτισμό και τα κηρύγματα του Βολταίρου, του Ρουσσώ κι επηρεασμένος εκτός των άλλων από τον

Μολιέρο και τον Μαριβώ γράφει τον περίφημο «ΚΟΥΡΕΑ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ» που ανεβαίνει στο θέατρο με

πρωτοφανή επιτυχία και στη συνέχεια μεταμορφώνεται από τον Τζοακίνο Ροσίνι σε μια από τις πιο

διάσημες όπερες παγκοσμίως.

Ο περίφημος Φίγκαρο εμφανίζεται για πρώτη φορά στη θεατρική πινακοθήκη ως ένας μυθικός χαρακτήρας

τυχοδιώκτη πονηρού καταφερτζή αλλά και ονειροπόλου ο οποίος ήταν προάγγελος μιας επανάστασης που

έμελλε να αλλάξει τον κόσμο.

Στην ιστορία του έργου μπαίνει ανάμεσα στη διαμάχη του γέρο Ντοτόρε Μπαρτόλο και του νεότερού του

κόμη Αλμαβίβα που μάχονται για το ποιος θα καταφέρει να παντρευτεί την πανέμορφη Ροζίνα. Παρά τις

μάταιες προφυλάξεις του Μπαρτόλο ο Φίγκαρο με τα πανέξυπνα τεχνάσματά του καταφέρνει να κερδίσει ο

αριστοκράτης κόμης Αλμαβίβα την πανέμορφη Ροζίνα κι ως εκ τούτου στο τέλος να νικήσει ο έρωτας.

Αξιοσημείωτο είναι το πετυχημένο ανέβασμα του έργου από το Εθνικό θέατρο από το 1948 έως το

1950 σε μετάφραση Δημήτρη Ροντήρη και σκηνοθεσία Κλ. Κλώνη όπου το ρόλο του Φίγκαρο υποδύθηκε ο

νεαρός τότε Δημήτρης Χορν, της Ροζίνας η Έλλη Λαμπέτη, του κόμη Αλμαβίβα ο Ανδρέας Φιλιππίδης και

του γιατρού Μπαρτόλο ο Χριστόφορος Νέζερ.

Η Σοφία Σπυράτου στήνει φέτος μία παράσταση κωμική, φασαριόζικη και ονειροπόλα, ενσωματώνοντας

σύγχρονα στοιχεία και ταξιδεύοντας το θεατή μέσα από την καινούρια μετάφραση- διασκευή της Λουίζας

Μητσάκου, με μία γλώσσα σημερινή. H μουσική της παράστασης, από τα γνωστά σε όλους θέματα του

Ροσίνι έως τις πρωτότυπες μελωδίες του Μιλτιάδη Παπαστάμου συγκινούν και τονίζουν το μουσικό

χαρακτήρα της παράστασης. Τα σκηνικά και τα κοστούμια του Μανόλη Παντελιδάκη εντυπωσιάζουν

ισορροπώντας ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3zEkC9d

Τιμές Εισιτηρίων: 15€, 20€



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 & ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ»                
του Μπομαρσέ

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φάνης Μουρατίδης, Γιώργος Συμεωνίδης,

Ρένος Ρώτας, Νίκη Βακάλη, Μάριος Πετκίδης, Γιάννης Ζαράγκαλης,

Χορεύουν: Adolfo Vega, Σοφία Μαρτίου, Γκάμπριελ Μιρτσέα, Φαίδρα Νταϊόγλου, Γιάννης Σμέρος,

Κωστής Τσιαμάγκας, Τατιανή Χατζημπίνου

Μουσικοί: Μιλτιάδης Παπαστάμου, Μαρίνος Γαλατσινός, Φοίβος Ζήτης, Αλέξανδρος Κασάρτζης

Διασκευή, Μετάφραση: Λουίζα Μητσάκου, Σκηνοθεσία, Χορογραφία: Σοφία Σπυράτου, Σκηνικά,

Κοστούμια: Μανόλης Παντελιδάκης, Μουσική επεξεργασία, Πρωτότυπη μουσική:

Μιλτιάδης Παπαστάμου, Μουσική Διδασκαλία: Δέσποινα Στεφανίδου, Σχεδιασμός Φωτισμών:

Λευτέρης Παυλόπουλος, Βοηθός Σκηνοθέτη: Αιμιλία Σιαφαρίκα, Βοηθός Χορογράφου:

Αλέξανδρος Κεϊβανάη, Βοηθός Σκηνογράφου: Ελίνα Δράκου, Βοηθός Ενδυματολόγου: Χαρά

Τσουβαλά

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3zEkC9d

Τιμές Εισιτηρίων: 15€, 20€



ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

Χορός: «Exodus»                                                                                                           
σε σύλληψη – χορογραφία Γιώργου Χρηστάκη από το Dagipoli Dance Co.

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Είσοδος Ελεύθερη

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Καμ Μπακ»

ΠΕΜΠΤΗ 11, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Τιμές Εισιτηρίων: 10€ 

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 

Ο Άκης,ένας πρώην πετυχημένος δημοσιογράφος, σχεδιάζει το "Καμ Μπακ" του, με ένα

ισχυρό ντοκουμέντο ικανό να ρίξει τη κυβέρνηση.

Όμως τα πράγματα εξελίσσονται εντελώς διαφορετικά μια και το ντοκουμέντο, από τύχη,

βρίσκεται στα χέρια της Όλγας, που διαγνωσμένη με άνοια, ζει με την αδελφή της Μαίρη.

Ο Άκης βρίσκει το σπίτι της και προσπαθεί να την κάνει να θυμηθεί πού το

έβαλε. Καθώς ο χρόνος πιέζει,έρχεται το πρωτοπαλήκαρο του καναλιού να δώσει ένα

…«χέρι».

Παίζουν οι: Μάνος Ζειμπέκης, Μαρίνα Σπανάκη, Μαρία Καργιωτάκη, και ο

Σπυρίδων Μπουρλέσιας.

Σκηνοθεσία: Μάνος Ζεϊμπέκης



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΣΥΝΑΥΛΙΑ: Ευανθία Ρεμπούτσικα
«Στους Δρόμους της Σμύρνης»

΄Έχοντας στις αποσκευές της μουσικές γεμάτες νοσταλγία, ρομαντισμό και μελωδικό

λυρισμό, εμπνευσμένες από τα ηχοχρώματα και τις μνήμες της μητρόπολης του

Μικρασιατικού Ελληνισμού, τη Σμύρνη, η Ευανθία Ρεμπούτσικα παρουσίαζει τη

συναυλία «Στους Δρόμους της Σμύρνης».

Η σπουδαία ελληνίδα συνθέτης, δημιουργός μεγάλων επιτυχιών στην ελληνική

δισκογραφία, αλλά και soundrack των μεγαλύτερων επιτυχιών του ελληνικού

κινηματογράφου, ανακαλεί τη συλλογική ιστορική μας μνήμη με όχημα τη μουσική.

Κάθε μελωδία της Ρεμπούτσικα απλώνεται σαν ουράνιο τόξο πάνω από το Αιγαίο για να

σκαρφαλώσουν οι μνήμες και να φωτιστούν ξανά οι δρόμοι, να ζωντανέψουν οι μουσικές

και να ξυπνήσουν τα αρώματα και οι γεύσεις αυτής της τόσο κοντινής και τόσο δικής μας

Ανατολής.

Την Ευανθία Ρεμπούτσικα συνοδεύουν επί σκηνής οι πιστοί της φίλοι, εξαιρετικοί

μουσικοί και τακτικοί συνεργάτες της στις ζωντανές εμφανίσεις της .

Είσοδος Ελεύθερη

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Kωμική Όπερα: «Οι γάμοι του Φίγκαρο»                              
του  Μότσαρτ 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Είσοδος Ελεύθερη

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

Το 2ο Φεστιβάλ Κρήτης της Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάζει την κωμική όπερα του Μότσαρτ «Οι γάμοι

του Φίγκαρο».

Πρόκειται για ένα από τα πιο φημισμένα έργα στην ιστορία της όπερας το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη

φορά στο νησί μας! Η πλοκή κινείται γύρω από την προσπάθεια του Φίγκαρο να παντρευτεί την

αγαπημένη του Σουζάνα και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον γυναικά Κόμη Αλμαβίβα, ο οποίος την

επιθυμεί ερωτικά και τους βάζει προσκόμματα στον γάμο. Η ιστορία διανθίζεται από ίντριγκες και ποικίλα

κωμικά περιστατικά.

Σύνθεση: Wolfgang Amadeus Mozart / Λιμπρέτο: Lorenzo Da Ponte / Σκηνοθεσία: Heather Tan,

Σιγκαπούρη & Mάνος Χριστοφακάκης / Μουσική Διεύθυνση: Berislav Jerkovic, Κροατία / Φωτισμοί-

Σκηνογραφία: Αλέξανδρος Πολιτάκης / Μουσική Προετοιμασία: Mélisande Sinsoulier, Γαλλία /

Υποτιτλισμός: Ζωή Καραμπέκιου / Τεχνική Κάλυψη: Sound Project

Ερμηνεύουν: Σουζάνα: Johanny Nemeth-Nagy, Ουγγαρία / Φίγκαρο: Μάνος Χριστοφακάκης, Ελλάδα /

Κοντέσσα Αλμαβίβα: Heather Fetrow, ΗΠΑ / Κόμης Αλμαβίβα: Berislav Jerkovic, Κροατία / Κερουμπίνο:

Kristine Matvejeva, Λετονία / Μαρτσελίνα: Clare Ghigo, Μάλτα / Μπαρμπαρίνα: Κατερίνα Βασιλειάδου,

Κύπρος / Μπάρτολο - Αντόνιο: Balint Vegh, Ουγγαρία / Μπαζίλιο - Δον Κούρτσιο: Dean Parker, Ολλανδία

Θα συμμετάσχει το χορωδιακό Σύνολο “Αpollo Voice Ensemble”- διεύθυνση Μάνος Παναγιωτάκης

Τη μουσική θα ερμηνεύσει διακεκριμένο κουαρτέτο εγχόρδων από τη Βιέννη & πιάνο.



ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: «Ο Κουρέας της Σεβίλλης»

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

Τιμές εισιτηρίων: 5 (προπώληση), 7 (ταμείο)                                                                    
Προπώληση εισιτηρίων στο τηλ: 6944050944 

ΤΡΙΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Ο κουρέας της Σεβίλλης είναι ένα κλασικό έργο (κωμική όπερα) του Τζοακίνο Ροσίνι

μεταφρασμένο στα Ελληνικά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης παράστασης πλην των

(επιλεγμένων) μουσικών μερών του, που αποδίδονται στην Ιταλική γλώσσα. Στην γλώσσα

δηλαδή που συνέθεσε το έργο ο συνθέτης και που παρουσιάζονται χωρίς διασκευές και

εκπτώσεις από λυρικούς τραγουδιστές με μεγάλη Ελληνική και διεθνή καριέρα.

Η υπόθεση (λιμπρέτο) του έργου βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Γάλλου θεατρικού

συγγραφέα Πιερ Μπωμαρσαί. Είναι μια κωμωδία η οποία αφηγείται τα τεχνάσματα που

μετέρχεται ο νέος και πλούσιος κόμης Αλμαβίβα προκειμένου τελικά να παντρευτεί την

αγαπημένη του Ροζίνα, την οποία ο ηλικιωμένος κηδεμόνας της Ντον Μπάρτολο (γιατρός στο

επάγγελμα) προορίζει για τον εαυτό του. Έτσι με την βοήθεια του κουρέα Φίγκαρο, ο οποίος

μπαινοβγαίνει χωρίς δυσκολία στην κατοικία του Ντον Μπάρτολο, ο κόμης Αλμαβίβα πετυχαίνει

τελικά τον σκοπό του. Να παντρευτεί δηλαδή την αγαπημένη του Ροζίνα.

Η παράσταση διαρκεί 1 ώρα και 10 λεπτά, χωρίς διάλλειμα, και δίνει μεγάλη έμφαση στα μουσικά

της μέρη, με στόχο οι θεατές να ευχαριστηθούν απ’ την κωμική πλοκή της υπόθεσης του έργου,

αλλά και το σημαντικότερο, απ΄ την μοναδικότητα της τέχνης της όπερας, που δεν είναι άλλη απ’

την αξεπέραστη μουσική της μαγεία!

Μια πανδαισία θεάματος με την συμμετοχή 40 ηθοποιών, μουσικών και τραγουδιστών!

Μετάφραση: Τζωρτζίνα Μακρή, Διασκευή - Σκηνοθεσία: Χρήστος Σάλτας



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιά»                        

με την Χριστίνα Αλεξανιάν
1915. Γενοκτονία των Αρμενίων. Χρόνια μετά, η Ανζέλ Κουρτιάν, ζώντας πια στην Ελλάδα,

αφηγείται το οδοιπορικό του διωγμού της οικογένειάς της και ολόκληρου του έθνους της. Η

μάνα-μοδίστρα. Οι δυο της αδελφές. Τα πρώτα ευτυχισμένα χρόνια. Και ύστερα βιώνουν τις

συνέπειες της διαταγής εξολόθρευσης των Αρμενίων. Γίνονται αυτόπτες μάρτυρες της

Μικρασιατικής Καταστροφής. Ένα οδοιπορικό από την Προύσα ως τη Σμύρνη... Και από εκεί

στην Κρήτη και την Κοκκινιά.

Ο πόλεμος και η προσφυγιά καταγράφονται μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, της μικρής Ανζέλ.

Με τον φόβο και τον θάνατο... Με τα γέλια και τις χαρές... Με τις μουσικές και τα τραγούδια που

σημάδεψαν τη ζωή της.

Μια αληθινή ιστορία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία. Η Ανζέλ Κουρτιάν θυμάται τα γεγονότα που

σημάδεψαν τη ζωή της... Μέσα από τα μάτια της βλέπουμε την ιστορία του Αρμενικού λαού και

του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Όπως τα έζησε η ίδια... Όπως τα βίωσε ένα μικρό παιδί.

Όπως τα έγραψε αργότερα, στα μαθητικά τετράδια των εγγονιών της...

Συντελεστές: Θεατρική διασκευή του ομότιτλου βιβλίου – Σκηνοθεσία – Ερμηνεία – Καλλιτεχνική

επιμέλεια: Χριστίνα Αλεξανιάν

Βοηθός Σκηνοθέτη – Οργάνωση Παραγωγής: Κώστας Καρασαββίδης

Στα ηχογραφημένα τραγούδια της παράστασης συμμετέχουν: Φωνή: Μαρία Σπυριδωνίδου,

Πολίτικο λαούτο – Μπαγλαμάς: Κώστας Γεδίκης

Σκηνικά – Κοστούμια: Μυρτώ Καραπιπέρη, Μοδίστρα: Πέννυ Τσομπανάκη, Φωτογραφίες:

Δημήτρης Καλογερής, Trailer: Κώστας Κουφιόπουλος, Γραφίστας: Γιώργος Ζαχαρόγλου

ΤΡΙΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

Είσοδος Ελεύθερη



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: "Ο Μπαμπάς ο Πόλεμος"                       
του Ιάκωβου Καμπανέλλη από τον Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Χανίων 

Είσοδος Ελεύθερη
Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης                                                       

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 

Ο μεγάλος λογοτέχνης, θεατρικός συγγραφέας και ακαδημαϊκός Ιάκωβος Καμπανέλλης

έγραψε την κωμωδία «Ο Μπαμπάς ο Πόλεμος» το 1952. Είναι ένα τραγικά επίκαιρο έργο, το

οποίο στηρίζεται πάνω σε ιστορικά δεδομένα και συγκεκριμένα στην πολιορκία της Ρόδου από

τον Δημήτριο τον πολιορκητή, στα πλαίσια των συγκρούσεων μεταξύ των επιγόνων του

Μεγάλου Αλεξάνδρου.

«Το ερέθισμα που κατέληξε στην κωμωδία «Ο Μπαμπάς ο Πόλεμος» – τίτλος ακατάλληλος από

πρώτη άποψη για κωμωδία – το έδωσε η ψυχροπολεμική ένταση που ακολούθησε τις μεγάλες

προσδοκίες που έφερε η λήξη του Β΄ Π.Π. Η ελπίδα πως ο πόλεμος που λίγα χρόνια πριν είχε

τελειώσει ήταν ο τελευταίος πόλεμος έμοιαζε με παιδαριώδη αφέλεια. Η κατάσταση ήταν και

τότε θολή και απειλητική. Οι σύμμαχοι σαν να είχαν μολυνθεί από το κακό που πολέμησαν και

γίνηκαν και νικητές και διάδοχοί του», σημειώνει ο συγγραφέας.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Νάσος Αθανασόπουλος

Ευχαριστούμε την κυρία Κατερίνα Καμπανέλλη για την τιμή να μας παραχωρήσει την άδεια

να ανεβάσουμε το έργο του αείμνηστου πατέρα της.



ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «ΜΟΝΟΓΑΜΙΑ»                                     

του Μάρκο Αντόνιο ντε λα Πάρα από το ΣΧΗΜΑ 7

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

Τιμές εισιτηρίων: 12€ (γενική είσοδος), 10€ (μειωμένο α.μ.ε.α., κάρτα ανεργίας, κλπ), 
5€ (ατέλεια)

«ΜΟΝΟΓΑΜΙΑ», του Μάρκο Αντόνιο ντε λα Πάρα, μια αληθινή κωμωδία!!!          

Δύο αδέρφια φαινομενικά πολύ διαφορετικά. Ο ένας μποέμ, ο άλλος οικογενειάρχης. Ο 

ένας πολυγαμικός. Ο άλλος με μυστικά που δεν τα έχει μοιραστεί ποτέ. Μέχρι εκείνη τη 

στιγμή. Σε εκείνο το μπαρ. Εσύ; Πιστεύεις στη μονογαμία; 

Ένα έργο για τις ανθρώπινες σχέσεις, και για το χιούμορ που κρύβει η ζωή μέσα στην 

τραγικότητά της. από το ΣΧΗΜΑ 7

Σκηνοθεσία: Petros Mauromatidis Μετάφραση: Solo Teatro - Maria Chatziemmanouil

Felipe: Κωνσταντίνος Μεταξάκης Juan: Kiriakos Korogiannis

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 & ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30
ΣΥΝΑΥΛΙΑ: Κρητικής Μουσικής με το σχήμα ΔΟΞΑΡΙΕΣ                                                

του Δημήτρη Αντωνακάκη

Το μουσικό σχήμα δοξαριές του Δημήτρη Αντωνακάκη θα σας παρουσιάσει

τραγούδια από τα μουσικά άλμπουμ του Δημήτρη Αντωνακάκη καθώς και τραγούδια

από το μουσικό θησαυρό που μας άφησαν οι μεγάλοι δάσκαλοι της Κρητικής Μουσικής.

Λύρα - τραγούδι: Αντώνης Λίτινας, Λαγούτο: Αντώνης Αποστολάκης, Λαγούτο: Δημήτρης

Αποστολάκης, Κιθάρα: Γιώργος Παπουτσάκης, Μπάσο: Μανώλης Καρπαθάκης, Λαγούτο

- Μαντόλα - Τζουρά – τραγούδι: Δημήτρης Αντωνακάκης.

Είσοδος Ελεύθερη

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης                                                       

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΠΕΜΠΤΗ 18 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Συμπέθεροι από τα Τίρανα» 
των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα

Η θρυλική και πιο επιτυχημένη παράσταση των τελευταίων ετών «Συμπέθεροι από τα

Τίρανα», η οποία φέτος σημείωσε και μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, ξεκινά την καλοκαιρινή

της περιοδεία ανά την Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Σταύρου Καραγιάννη.

Το δίδυμο των επιτυχιών, Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας, έγραψε την

ξεκαρδιστική κωμωδία το 2008 και από τότε παιζόταν συνεχώς έως το 2012.

Η προσπάθεια των μεταναστών να ενταχτούν στην ελληνική κοινωνία μέσω μεικτών

γάμων γίνεται το κεντρικό θέμα στην κωμωδία. Το συγγραφικό δίδυμο καυτηριάζει με το

μοναδικό και εμπνευσμένο τρόπο του τα ξενοφοβικά και ρατσιστικά πρότυπα των

σύγχρονων Ελλήνων, ώστε ο καταξιωμένος κριτικός θεάτρου Κώστας

Γεωργουσόπουλος, το έχει κατατάξει δίπλα στους μεγάλους της ελληνικής κωμωδίας,

Αλέκο Σακελλάριο – Χρήστο Γιαννακόπουλο, Νίκο Τσιφόρο – Πολύβιο Βασιλειάδη,

και Κώστα Πρετεντέρη – Ασημάκη Γιαλαμά.

Σκηνοθεσία: Σταύρος Καραγιάννης, Σκηνικά: Λία Ασβεστά, Κοστούμια: Έβελυν Σιούπη

Παίζουν: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Βασίλης Κούκουρας,

Σοφία Παυλίδου, Κώστας Καζάκας, Νατάσα Κοτσοβού, Χριστίνα Πετρολέκα, Ντανιέλ

Νούρκα και ο Πάνος Σταθακόπουλος

Τιμές Εισιτηρίων: 15€, 20€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3Q7J6gH

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82


ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «ΠΕΡΣΕΣ» ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ

από το Θέατρο των ViVi

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 

Το θέατρο των ViVi παρουσιάζει την πρόσφατη διεθνή επιτυχία του -φεστιβάλ της ΑΒΙΝΙΟΝ

2022-,τους ΠΕΡΣΕΣ του Αισχύλου.Το έργο έχει ως αντικείμενο τη ναυμαχία της Σαλαμίνας το

480 π.χ.τον καταποντισμό του υπέροπλου στόλου του Ξέρξη και ως εκ τούτου την οριστική

ήττα μιας κατακτητικής Ανατολής να επιβληθεί στη Δύση.Στο ίδιο έργο,ο Αισχύλος για πρώτη

φορά εμφανίζει,με την τεχνική του ανακαλήματος έναν νεκρό-τον μέγα βασιλιά Δαρείο να

αποδύεται σε προφητικό σπαραγμό για την εφεξής τύχη της ''στρατειάς της χρυσάρματης',την

επερχόμενη συντριβή στις Πλαταιές και την κριτική για την ανοησία του Ξέρξη να

εκστρατεύσει στην Ελλάδα όπου το ίδιο το χώμα ,η γης προστατεύει τον λαό της.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ/ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τηλέμαχος Μουδατσάκις.

ΣΚΗΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Xάρης Σεπεντζής. ΜΟΥΣΙΚΗ: Μαρία Συμεών.

ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ (Α/Β) Γιώργος Καραντζάς, Κατερίνα Σπάρταλη Ορφέας Τσαρέκας,

Γιάννης Τσούκας, Αλέξανδρος Ψυχράμης.



ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΣΥΝΑΥΛΙΑ: «Μαζί ξανά» με τον Δημήτρη Τσιχλάκη

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Είσοδος Ελεύθερη

«Μαζί ξανά» στα γνώριμα μονοπάτια της μουσικής! Μετά την απόλυτα

επιτυχημένη συναυλία του περσινού Αυγούστου, ερχόμαστε να

μοιραστούμε ξανά μαζί σας την αγάπη μας για το τραγούδι. Μελωδίες,

χρώματα και πολύ κέφι σε μια μοναδική παράσταση με το Δημήτρη

Τσιχλάκη και την μπάντα του!

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης                                                       

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ: «O Ψαροτρομάρας»                                      
από το Κουκλοθέατρο Κρήτης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 

Τιμές εισιτηρίων: 7€

«Συναγερμός έχει σημάνει στην Ψαροχώρα, γιατί ο Ψαροτρομάρας είναι προ των πυλών και

ετοιμάζεται να χτίσει εκεί το καινούργιο του παλάτι, διώχνοντας τα ψαράκια από τον τόπο

τους. Θα μπορέσουν τα ψάρια μαζί με την φίλη τους τη Γοργόνα να σταματήσουν τα

επεκτατικά του σχέδια και να τον... ΨΑΡΕΨΟΥΝ;».

Ένα έργο που μιλάει για την δημοκρατία, την αλληλεγγύη και την οικολογία. Ένα παραμύθι της

Φρόσως Χατόγλου που έχει σημειώσει επιτυχία όπου κι αν έχει παρουσιαστεί. Η παράστασή

μας περιέχει πολλά ψάρια, τσούχτρες και έναν πολύχρωμο βυθό που θα γεμίσουν την

κουκλοθεατρική σκηνή.

Με την τεχνική του μαύρου θεάτρου, εντυπωσιακά σκηνικά και χρώματα, αυτή η παραγωγή

του κρητικού θιάσου είναι βέβαιο πως θα μείνει ανεξίτηλη στο μυαλό των παιδιών και θα

εξιτάρει την φαντασία τους! Αν και η τέχνη του Κουκλοθεάτρου παραπέμπει καμιά φορά το

νου των περισσοτέρων σε κάτι “απλοϊκό” με εστίαση στις νηπιακές ηλικίες, εμείς

προσπαθούμε ως θίασος να αλλάξουμε αυτή τη λογική και να προσεγγίσουμε μεγαλύτερα σε

ηλικία παιδιά μέχρι και έκτης δημοτικού.

Το Κουκλοθέατρό μας στηρίζεται στις αρχές του μαύρου θεάτρου, του κόμικ και του

ταχυδακτυλουργού.



ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «ΑΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΑΙ»                                   
Θεατρική Κωμωδία 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Θεατρική Κωμωδία για όλη την οικογένεια με θέμα της την επιστροφή των γλυπτών του

Παρθενώνα από το Λονδίνο.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Αθήνα, Βράχος της Ακρόπολης, Παρθενώνας.

Είναι νύχτα. Από το πουθενά εμφανίζεται ένας περίεργος τύπος, κουβαλώντας ένα

ασήκωτο σακί. Μόλις έχει κλέψει από την Αγγλία τα κόκκαλα του Σαίξπηρ και ψάχνει

μέρος να τα κρύψει, ώσπου να διαπραγματευτεί με τους Βρετανούς την ανταλλαγή τους

με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία με τη σειρά τους εκείνοι έχουν κλέψει από την

Ακρόπολη των Αθηνών.

Κάποιος όμως τον κυνηγάει. Ξαφνικά ξεκινάει βροχή.

Οι Καρυάτιδες ξυπνούν από τον αιώνιο λήθαργό τους, για να μαζέψουν με τις φιάλες

τους βρόχινο νερό και στη συνέχεια να ποτίσουν με αυτό την Ιερή Ελιά της Αθηνάς.

Τον αντιλαμβάνονται αμέσως και η κωμωδία ξεκινά.

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3deLWlm

Τιμές Εισιτηρίων: 8€ (μειωμένο, προπώληση), 10€ (μειωμένο, ταμείο),                                                    
10€ (κανονικό, προπώληση), 12€ (κανονικό, ταμείο) 



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

MAGIC SHOW: SANKARA MAGIC 
ένα μοναδικό θέαμα μαγείας και ψευδεσθήσεων με τον κορυφαίο Έλληνα Μάγο! 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20, ΚΥΡΙΑΚΗ 21 & ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Τιμές Εισιτηρίων: 10€ (προπώληση), 12€ (ταμείο)

Καλωσήρθατε και φέτος σε ένα μοναδικό θέαμα μαγείας και ψευδαισθήσεων όπου o

κορυφαίος Έλληνας μάγος Σανκάρα με την ομάδα του επιστρέφουν με το νέο show,

''MAGIC & ILLUSIONS”

Πιστός στο ραντεβού του, όπως κάθε χρόνο, έρχεται για να παρουσιάσει σε μικρούς και

μεγάλους νούμερα που ακροβατούν ανάμεσα στο ρεαλισμό και στην

ψευδαίσθηση. Ανακαλύψτε τα όρια του μύθου, της τέχνης, των ψευδαισθήσεων και της

πραγματικότητας. Παρακολουθήστε απίστευτες στιγμές, που κόβουν την ανάσα,

στιγμές που «κλέβουν» το μυαλό και μιλούν στην ψυχή μας. Αιώρηση αντικειμένων,

αντικείμενα που μεταμορφώνονται σε σκόνη μπροστά στα μάτια μας, άνθρωποι που

πετάνε, μαγικοί καθρέφτες και άλλα πρωτότυπα και απίστευτα tricks κόντρα στους νόμους

της φυσικής και της λογικής.

Ο Σανκάρα είναι πλέον από τους σύγχρονους αλχημιστές της εποχής μας και έρχεται για

να μας χαρίσει μαγεία, χιούμορ αλλά και δυνατά συναισθήματα. Είναι αυτός που μπορεί

να εξαφανίσει την κακή διάθεση που κυκλοφορεί στην πόλη και να μας γεμίσουν γέλιο και

θετική ενέργεια. Όπως έλεγε και ο Αϊνστάιν: «Υπάρχουν δύο μόνο τρόποι να ζήσεις τη ζωή

σου. Ο ένας είναι σαν τίποτα να μην είναι θαύμα. Ο άλλος είναι σαν όλα να είναι ένα

θαύμα.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3zEIloi



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΣΥΝΑΥΛΙΑ: ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & DEBORAH MYERS
«Because We Believe»

Ο Μάριος Φραγκούλης αυτό το καλοκαίρι, συναντά μετά από χρόνια ξανά επί σκηνής

τη σπουδαία Deborah Myers. Οι δύο παγκόσμια αγαπημένοι καλλιτέχνες,

συνοδευόμενοι από 11 κορυφαίους μουσικούς μας υπόσχονται ένα καλοκαιρινό σκηνικό

γεμάτο αισθήματα και αισθήσεις, ερωτικό και ταξιδιάρικο. Ένα πρόγραμμα με μερικά από

τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια - κάθε εποχής - από το ελληνικό και παγκόσμιο

ρεπερτόριο, απρόσμενες διασκευές μα και αγαπημένα ελληνικά, ερμηνευμένα μοναδικά

από τον Μάριο, που θα μας μείνει αξέχαστο.

Ο Μάριος Φραγκούλης με την παρέα της Deborah Myers αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύει

στην Ελλάδα με ένα αφιέρωμα στο ερωτικό τραγούδι. Ένα ταξίδι στον χρόνο και τον

κόσμο. Μια μουσική́ περιπλάνηση στον ερωτικό λόγο μέσα από τραγούδια που έχουμε

λατρέψει.

Μαζί τους οι μουσικοί: Στάθης Σούλης – ΠΙΑΝΟ, Δημήτρης Στασινός – ΚΙΘΑΡΕΣ,

Κώστας Μυλωνάς – ΝΤΡΑΜΣ, Αλέκος Ρούπας – ΚΡΟΥΣΤΑ, Αλέξανδρος Τράμπας -

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ/ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΑΣΟ, Θύμιος Παπαδόπουλος – ΠΝΕΥΣΤΑ, Γιώργος

Παναγιώτοπουλος – ΒΙΟΛΙ, Ελισάβετ Σκούρα – ΒΙΟΛΑ, Μιχάλης Πορφύρης –

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ, Άγγελος Μιχαήλ – ΚΟΡΝΟ, Μάνος Γρυσμπολάκης - ΣΥΝΘΕΣΑΪΖΕΡ/

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

Τιμές Εισιτηρίων: 20€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3Su0SfH



ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Κωνσταντίνος Αργυρός: η περιοδεία που γράφει ιστορία συνεχίζεται!

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο πιο επιτυχημένος λαϊκός καλλιτέχνης της γενιάς του,

ταξιδεύει όλο το καλοκαίρι σε στάδια και μεγάλα θέατρα σε Ελλάδα και Κύπρο με μία

μεγάλη μουσική παραγωγή, εξαιρετικής αισθητικής και υψηλών προδιαγραφών, το

«Eleftheros Tour», με την υποστήριξη του Johnnie Walker.

Οι πρώτες συναυλίες έγιναν αμέσως sold out, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον no1

καλλιτέχνη της γενιάς του, να χαρίζει ανεπανάληπτες μουσικές στιγμές σε χιλιάδες θεατές

και να γράφει ιστορία στα συναυλιακά χρονικά, με μία άρτια και φαντασμαγορική

παραγωγή και ρεκόρ εισιτηρίων.

Το «Eleftheros Tour» είναι γεμάτο με nο1 επιτυχίες, εξαιρετικές ερμηνείες, εντυπωσιακά

σκηνικά, μεγάλες εκπλήξεις και δυνατές συγκινήσεις.

Αυτό το καλοκαίρι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έχοντας συμπαραστάτη το Johnnie Walker,

το κορυφαίο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο, μας χαρίζει το πιο συναρπαστικό μουσικό

ταξίδι. Η live μουσική επέστρεψε δυναμικά και το Johnnie Walker με τον Κωνσταντίνο

Αργυρό μας προσκαλούν να την απολαύσουμε μαζί, στο «Eleftheros Tour».

Συμμετέχουν οι Kings.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΣΥΝΑΥΛΙΑ: Κωνσταντίνος Αργυρός                                                                   

«Eleftheros Tour»

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3P3mbly

Τιμές Εισιτηρίων: 15€ (αρένα), 20€ (κερκίδα), 35€ (VIP), 
50€ (VIP Backstage Experience) 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 & ΤΡΙΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Μήδεια» του Ευριπίδη

Η Μήδεια του Ευριπίδη, όπως την διασκεύασαν και την φαντάστηκαν o Αιμίλιος Χειλάκης

και ο Μανώλης Δούνιας με την Αθηνά Μαξίμου στον ομώνυμο ρόλο θα περιοδεύσει σε

ολόκληρη την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2022.

Σε αυτό το ανέβασμα του σπαρακτικού έργου του παγκόσμιου θεάτρου, οι σκηνοθέτες

ακολουθούν το πρότυπο της αρχαίας τραγωδίας που θέλει τρεις υποκριτές να

υποδύονται όλα τα πρόσωπα του δράματος. Η Αθηνά Μαξίμου, ο Αιμίλιος Χειλάκης

και ο Αναστάσης Ροϊλός αναλαμβάνουν τους ρόλους του έργου, ενώ στο Χορό

συναντάμε δύο κορυφαίες: τη Γιώτα Νέγκα και τη Μυρτώ Αλικάκη.

Το εμβληματικό έργο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας παρουσιάζεται σε καινούργια

μετάφραση του Γιώργου Μπλάνα και πρωτότυπη ζωντανή μουσική του Δημήτρη

Καμαρωτού. Τα σκηνικά και τα κοστούμια υπογράφει η Εύα Νάθενα, την κίνηση

επιμελείται η Πατρίσια Απέργη και τους φωτισμούς ο Νίκος Βλασόπουλος.

Στο Χορό συναντάμε μερικούς από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς και χορευτές της

νέας γενιάς: Πετρίνα Γιαννάκου, Μάιρα Γραβάνη, Αλεξάνδρα Δρανδάκη, Γιώργος

Ζυγούρης, Ελευθερία Κοντογεώργη, Εριέττα Μανούρη, Βασίλης Μπούτσικος, Γιώργος

Νούσης, Δάφνη Σταθάτου. Μαζί τους επί σκηνής ο συνθέτης Δημήτρης Καμαρωτός.

Στη Μήδεια ο έρωτας ανατρέπει τη λογική, μεταμορφώνει τους ανθρώπους, πολιορκεί

ακόμη και τις πιο ιερές σχέσεις όπως αυτή ανάμεσα στη μητέρα και τα παιδιά της. Η

Μήδεια σκοτώνει τα παιδιά της όχι απλώς για να εκδικηθεί τον Ιάσονα, αλλά κυρίως για

να τα σώσει από τα χέρια των εχθρών της, για να μην επιτρέψει στην εξουσία να τα

δολοφονήσει. Γι΄ αυτό ο Ευριπίδης –παρά την αποτρόπαια πράξη της- στο τέλος, αντί να

την τιμωρήσει, την αποθεώνει.

Τιμές Εισιτηρίων: 20€ (γενική είσοδος),                                                                                            
17€ (Φοιτητικό/Ανέργων/ Αμεα/ Άνω των 65 ετών)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3Su0SfH



ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Ανάθεμα στους αίτιους»                      
καλλιτεχνικό αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή 

από το σχήμα «ΩΔΗΠΟΡΟΣ» σε σκηνοθεσία Γιώργου Αντωνάκη.

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 22, ΤΡΙΤΗ 23 & ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

2022

Η νέα παράσταση του «ΩΔΗΠΟΡΟΥ», που την σκηνοθεσία υπογράφει και πάλι

ο Γιώργος Αντωνάκης, ζωντανεύει αληθινές συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που

έζησαν την Καταστροφή, ενώ προβάλει και φωτίζει τα γεγονότα με φωτογραφικά και

κινηματογραφικά ντοκουμέντα.

Η μουσική και τα τραγούδια που συνοδεύουν τα θεατρικά δρώμενα, πλημμυρίζουν

από παραδοσιακές μελωδίες και σύγχρονα αγαπημένα ακούσματα που ερμηνεύουν οι

μουσικοί του καλλιτεχνικού σχήματος «ΩΔΗΠΟΡΟΣ».

Συντελεστές της παράστασης είναι: Σκηνοθεσία : Γιώργος Αντωνάκης

Φωτισμοί - Video: Κίμωνας Κίτρινος, Ηχοληψία: Δημήτρης Χατζάκης, Αφίσα:

Χρυσόστομος Σπετσίδης, Video-promo: Γιώργος Τζωρτζάκης, Θεατρική Ερμηνεία:

Ανδριανή Κυλάφη, Τραγούδι : Γιώργος Κριτσωτάκης, Μαρία Ιερωνυμάκη,

Ενορχήστρωση-Μπάσο: Ζαχάρης Δραμουντάνης, Μπουζούκι: Κώστας Σφακιανάκης,

Κιθάρα: Άρης Κουτεντάκης, Ακορντεόν: Αντώνης Νικολιδάκης, Πιάνο-Κανονάκι-

Τραγούδι: Μανώλης Κανακάκης, Τύμπανα:Στουραΐτης Στάθης

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 

Τιμές Εισιτηρίων: 12€ 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΤΡΙΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Μήδεια» του Ευριπίδη

Η Μήδεια του Ευριπίδη, όπως την διασκεύασαν και την φαντάστηκαν o Αιμίλιος Χειλάκης

και ο Μανώλης Δούνιας με την Αθηνά Μαξίμου στον ομώνυμο ρόλο θα περιοδεύσει σε

ολόκληρη την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2022.

Σε αυτό το ανέβασμα του σπαρακτικού έργου του παγκόσμιου θεάτρου, οι σκηνοθέτες

ακολουθούν το πρότυπο της αρχαίας τραγωδίας που θέλει τρεις υποκριτές να

υποδύονται όλα τα πρόσωπα του δράματος. Η Αθηνά Μαξίμου, ο Αιμίλιος Χειλάκης

και ο Αναστάσης Ροϊλός αναλαμβάνουν τους ρόλους του έργου, ενώ στο Χορό

συναντάμε δύο κορυφαίες: τη Γιώτα Νέγκα και τη Μυρτώ Αλικάκη.

Το εμβληματικό έργο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας παρουσιάζεται σε καινούργια

μετάφραση του Γιώργου Μπλάνα και πρωτότυπη ζωντανή μουσική του Δημήτρη

Καμαρωτού. Τα σκηνικά και τα κοστούμια υπογράφει η Εύα Νάθενα, την κίνηση

επιμελείται η Πατρίσια Απέργη και τους φωτισμούς ο Νίκος Βλασόπουλος.

Στο Χορό συναντάμε μερικούς από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς και χορευτές της

νέας γενιάς: Πετρίνα Γιαννάκου, Μάιρα Γραβάνη, Αλεξάνδρα Δρανδάκη, Γιώργος

Ζυγούρης, Ελευθερία Κοντογεώργη, Εριέττα Μανούρη, Βασίλης Μπούτσικος, Γιώργος

Νούσης, Δάφνη Σταθάτου. Μαζί τους επί σκηνής ο συνθέτης Δημήτρης Καμαρωτός.

Στη Μήδεια ο έρωτας ανατρέπει τη λογική, μεταμορφώνει τους ανθρώπους, πολιορκεί

ακόμη και τις πιο ιερές σχέσεις όπως αυτή ανάμεσα στη μητέρα και τα παιδιά της. Η

Μήδεια σκοτώνει τα παιδιά της όχι απλώς για να εκδικηθεί τον Ιάσονα, αλλά κυρίως για

να τα σώσει από τα χέρια των εχθρών της, για να μην επιτρέψει στην εξουσία να τα

δολοφονήσει. Γι΄ αυτό ο Ευριπίδης –παρά την αποτρόπαια πράξη της- στο τέλος, αντί να

την τιμωρήσει, την αποθεώνει.

Τιμές Εισιτηρίων: 20€ (γενική είσοδος),                                                                                            
17€ (Φοιτητικό/Ανέργων/ Αμεα/ Άνω των 65 ετών)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3Su0SfH



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «ΤΟ ΤΑΒΛΙ»                                                      
του Δημ. Κεχαΐδη από τη Θεατρική ομάδα «Οι Άλλοι»

ΤΡΙΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Τιμές Εισιτηρίων: 5€ 

Μια παρτίδα τάβλι σε μια αυλή στο Θησείο το 1972, γίνεται η αφορμή να

αναδειχθούν φλέγοντα ζητήματα της εποχής, που είναι διαχρονικά.

Ο εμφύλιος πόλεμος, η πείνα, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, η

αναζήτηση εύκολου και γρήγορου πλουτισμού.

Οι δύο ήρωες του έργου,ο Φώντας, άεργος και φανατικός ταβλαδόρος, προσπαθεί

να πείσει τον λαχριοπώλη γαμπρό του, Κόλια, να κάνουν μαζί την "κομπίνα του

αιώνα". Να ναυλώσουν ένα καράβι με προορισμό την τραγική Μπιάφρα με σκοπό

να φέρουν στην Ελλάδα εξαθλιωμένους και πεινασμένους νέγρους για να τους

εκμεταλλευτούν. Το μόνο που λείπει από το σχέδιο, είναι φυσικά το

κεφάλαιο...

Παίζουν: Νίκος Ασπραδάκης - Τάκης Γοπγορίνης

Σκηνοθεσία: Νίκη Παπαδάκη

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: «ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ»                     
του Μιγκέλ ντε Θερβάντες

Τα Αθηναϊκά Θέατρα σε συνεργασία με τον θίασο μαγικές σβούρες παρουσιάζουν για τα

παιδιά το αριστούργημα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες «ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ».

Ο Δον Κιχώτης, ο αγαπημένος ονειροπόλος ήρωας όλων μας, έρχεται για να μας δείξει ένα

δρόμο καινούριο, αισιόδοξο!

Η παράσταση, με χιούμορ και ευαισθησία , υμνεί στο πρόσωπο του πανέξυπνου Σάντσο , του

πιστού συντρόφου του Δον Κιχώτη, τη φιλία και τη συντροφικότητα. Τα παιδιά ζουν τα

κατορθώματα ενός ήρωα που αγαπά την περιπέτεια της ζωής και τολμά να τη ζήσει παρά τα

εμπόδια. Οι Ανεμόμυλοι είναι πάντα εδώ κι εμείς οι Δον Κιχώτες με πανοπλία το όνειρο.

Τα κοστούμια , τα σκηνικά και η μουσική τής παράστασης είναι εμπνευσμένα από έργα

διάσημων Ισπανών καλλιτεχνών.

Οι συντελεστές της Παράστασης: Κείμενο -Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης, Σκηνικά: Παναγιώτης

Κουλουράς, Επιμέλεια κοστουμιών: Δόμνα Ζαφειροπούλου-Μαγικές σβούρες, Κίνηση: Γιώργος

Σιώρας Δεληγιάννης, Ενορχήστρωση-Διασκευή: Γιώργος Κωνσταντινίδης, Μουσική Διδασκαλία:

Ιωάννα Εμμανουήλ, Μουσική Επιμέλεια: Δημήτρης Αδάμης, Boηθός σκηνοθέτη: Πετρούλα

Μαντζουκίδου

Οι ηθοποιοί της παράστασης (με σειρά εμφάνισης ): Δημήτρης Σταμούλης, Τάσος Ράπτης,

Μαριλίζα Χρονέα, Πασχάλης Μερμηγκάκης, Έλενα Πελαγία, Χαρά Νικολάου

Η παράσταση ανεβαίνει με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας.

Τιμές Εισιτηρίων: 12€ (κανονικό), 10€ (προπώληση), 8€ (μειωμένο ανεργίας) 

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3byvtrU



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00
ΣΥΝΑΥΛΙΑ: Ελληνικής και έντεχνης ροκ μουσικής                                                      

από το σχήμα "ΜΩ ΚΑΙ ΡΕΩ"

Το μουσικό σχήμα Μώ & Ρέω είναι ένα συγκρότημα που έχει σκοπό μεσα απο την 

μουσική του να ενώνει τους ανθρώπους

Αποτελείται από 11 νέους και με όρεξη μουσικούς. Αριθμεί πολλές εμφανίσεις στα 

πολιτιστικά δρώμενα της πόλης και όχι μόνο.

Μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Είσοδος Ελεύθερη

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:30

ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: «Baby Shark Live»

Τιμές Εισιτηρίων: 5€ 

Tο πιο δημοφιλές παιδικό κανάλι στο YouTube, με τους αγαπημένους χαρακτήρες

των παιδιών τον Baby Shark, τον Pinkfong και τον Hogi, έρχονται ζωντανά, σε ένα

παιδικό μουσικοκινητικό show με τα αυθεντικά τραγούδια!

Το “Baby Shark Live!” είναι μία καταιγιστική θεατρική περιπέτεια, που περιέχει το

πασίγνωστο αυθεντικό αγαπημένο τραγούδι “Pinkfong’s Baby Shark” με τις πρωτοφανείς

σε παγκόσμια κλίμακα 10 δις προβολές στο YouTube και τα πιο γνωστά Αγγλικά παιδικά

τραγούδια του Pinkfong.

Μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να χορέψουν και να τραγουδήσουν Αγγλικά

τραγούδια, μαζί με τους αγαπημένους τους ήρωες. Η παράσταση είναι ένα

μουσικοκινητικό υπερθέαμα με φαντασμαγορικά κοστούμια, πολύχρωμα σκηνικά και

υπερσύγχρονο video wall (γιγαντοοθόνη) με animated σκηνικά.

Ένα show που αποτελεί μια διασκεδαστική εκπαιδευτική διαδικασία μάθησης για παιδιά

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας στα Αγγλικά (τραγούδια παρουσιάζονται στο

Video).

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 & ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3zCUz0E



ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ»

Το αριστούργημα του Αντώνη Τσιπιανίτη με την Κατερίνα Διδασκάλου

Έντεκα χρόνια τώρα, ο αριστουργηματικός μονόλογος του Αντώνη Τσιπιανίτη Η ΠΟΡΝΗ

ΑΠΟ ΠΑΝΩ, με την συγκλονιστική Κατερίνα Διδασκάλου, ενθουσιάζει και συγκινεί το

κοινό που αγαπά το καλό θέατρο. Έντεκα χρόνια τώρα, τα σημαντικά μηνύματα του

έργου περνούν στους θεατές μέσα από το χιούμορ, την συγκίνηση, ένα καταπληκτικό,

βαθιά ανθρώπινο κείμενο και μια συγκλονιστική ερμηνεία. Η προδοσία, η απόρριψη, η

βαναυσότητα εναντίον των γυναικών και ταυτόχρονα ο έρωτας, η δύναμη που βρίσκει

κανείς μέσα του ακόμη και στις δυσκολίες και η επιδίωξη για την χαρά της ζωής

ξετυλίγονται συναρπαστικά μέσα από την αφήγηση μιας γυναίκας που μέσα από τον

δύσκολο γάμο της έχασε πολλά, κέρδισε όμως τον εαυτό της.

Το έργο: Η Ερατώ -η νοικοκυρά από κάτω- μιλάει για τον έρωτα, την απόρριψη, την

προδοσία, τη βαναυσότητα σε βάρος των γυναικών, τους διεφθαρμένους δημόσιους

λειτουργούς, την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Με υπομονή και στωικότητα ζει στο περιθώριο,

μέχρι την ημέρα που στο από πάνω διαμέρισμα μετακομίζει μια πόρνη. Και τότε….. ‘’

Η Κατερίνα Διδασκάλου, αναπολώντας τη ζωή της Ερατούς, πλημμυρίζει κυριολεκτικά τη

σκηνή παίζοντας ταυτόχρονα με απίστευτη ευκολία όλους τους χαρακτήρες που έπαιξαν

ρόλο στη ζωή της ηρωίδας. ‘Ένα μοναδικό ρεσιτάλ ηθοποιίας που μας ταξιδεύει για 90

λεπτά από το γέλιο στη συγκίνηση, παραμένοντας κάθε στιγμή στην πραγματικότητα για

να οδηγήσει σε ένα τέλος έκπληξη.

Τιμές Εισιτηρίων: 12€, 15€ 

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://bit.ly/3vS296A

https://bit.ly/3vS296A


ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                         
ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022»

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ!

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

https://www.facebook.com/NikosKazantzakisOpenAirTheatreHeraklion

https://www.instagram.com/nikoskazantzakis_opentheatre/

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ «ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»

https://www.facebook.com/manoschartzidakisopenairtheater

https://www.instagram.com/manoschatzidakis_opentheatre/

ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

https://www.facebook.com/bethlehemopenairtheater.gr

https://www.facebook.com/NikosKazantzakisOpenAirTheatreHeraklion
https://www.instagram.com/nikoskazantzakis_opentheatre/
https://www.facebook.com/manoschartzidakisopenairtheater
https://www.instagram.com/manoschatzidakis_opentheatre/
https://www.facebook.com/bethlehemopenairtheater.gr


ΧΟΡΗΓΟΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022»


