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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: 21:00

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: 21:00

«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: 21:00

«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: 21:00

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
https://bit.ly/3yNP3Jy
https://bit.ly/3yNP3Jy
https://bit.ly/3yNP3Jy
https://bit.ly/3yNP3Jy
https://bit.ly/3yNP3Jy
https://bit.ly/3yNP3Jy
https://bit.ly/3yNP3Jy
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



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: 21:00

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

ην 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

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Μουσικοθεατρική παράσταση «Χώμα που ταξιδεύει …» 

Τιμή εισιτηρίων: 10€ 

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 



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. 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»



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Πέρασαν εκατό χρόνια από τoν μεγάλο ξεριζωμό των Eλλήνων της Μικράς Ασίας. Σε

αυτό τον διωγμό το βιός τους έμεινε λάφυρο στους βαρβάρους. Λιγοστά είναι αυτά που

κατάφεραν να πάρουν μαζί τους. Όμως, την ψυχή τους δεν την λεηλάτησε κανείς. Έτσι,

χρώματα, αρώματα, εικόνες, μυρουδιές, τραγούδια, μουσικές, μνήμες και θύμησες

ταξίδεψαν μαζί τους μέχρι την ελεύθερη Ελλάδα και σιγά σιγά μπολιάστηκαν με τους

ιθαγενείς.

Εκατό χρόνια μετά, εμείς ιχνηλατούμε το μουσικό μπόλιασμα που έγινε και επιχειρούμε

ένα μουσικό ταξίδι στις μουσικές της ηπειρωτικής, της νησιωτικής Ελλάδας και της

Κρήτης.

Φιλική συμμετοχή Σολίστ: Μιχάλης Αλεφαντινός

Συμμετέχει η ομάδα 8χτώ του Συνόλου Νυκτών & Τοξοτών Οργάνων Κρήτης

Οργάνωση-Επιμέλεια: Σχολή Μουσικής «Μαέστρο» Τυμπάκι

Ενορχήστρωση-διεύθυνση: Μιχάλης Μαρακομιχελάκης

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Μεικτή Χορωδία Ενηλίκων Τυμπακίου «Μαέστρο»
“Με τα χρώματα της Σμύρνης”

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου, ΔΗ.ΚΕ.Η. 



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»


