Φίλες και φίλοι,
Ενισχύουμε διαρκώς τον Πολιτιστικό πλούτο της πόλης μας
και συνεπείς στους θεσμούς που αποτελούν πόλο έλξης για
το Ίλιον και σημείο αναφοράς για επισκέπτες από όλη την Αττική, προγραμματίσαμε
και αυτό το Φθινόπωρο ποιοτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται πάντα με
ελεύθερη είσοδο.
Σε αυτήν την προσπάθεια, αρωγοί και συμπαραστάτες αποτελούν οι Πολιτιστικοί,
Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι και Σωματεία, οι οποίοι με το έργο τους συμβάλλουν στη
διατήρηση του Πολιτιστικού χαρακτήρα του Ιλίου.
Το πρόγραμμα εκδηλώσεων Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου επιφυλάσσει ένα μοναδικό
ταξίδι στην τέχνη και στον Πολιτισμό, με το 7ο Jazz στο Πάρκο και πλήθος άλλων
εκδηλώσεων, όπως μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις για μικρούς και
μεγάλους, θέατρο σκιών, χορευτικά δρώμενα, παρουσιάσεις βιβλίων, επετειακές
εκδηλώσεις, αφιερώματα, παραδοσιακή μουσική και χορούς.
Αυτόν τον Πολιτιστικό Σεπτέμβρη όμως, ο Δήμος Ιλίου διοργανώνει για πρώτη φορά
μια μοναδική γιορτή, το 1ο Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ Χωρίς Σύνορα, με σκοπό
τη γνωριμία και την ανάδειξη της πολιτισμικής ποικιλομορφίας των λαών.
Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις στοχευμένες εκδηλώσεις που
προγραμματίσαμε για τους δύο πρώτους μήνες του φθινοπώρου και να απολαύσετε
ξέγνοιαστες στιγμές ψυχαγωγίας με τους φίλους και την οικογένειά σας.
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,
Ο Δήμαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/8

ΛΑΪΚΟ ΓΛΕΝΤΙ

Πλατεία Αγίου Φανουρίου, ώρα 9.00 μ.μ.

«Λαϊκό γλέντι με τον Διαμαντή Διονυσίου»
Ο Διαμαντής Διονυσίου, ερμηνεύει αγαπημένα από
όλους τραγούδια του αείμνηστου πατέρα του, Στράτου,
καθώς και άλλες λαϊκές και χορευτικές επιτυχίες που
αγγίζουν την ψυχή και το μυαλό μας, ταξιδεύοντας μας
σε άλλες εποχές.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/9

ΣΥΝΑΥΛΙΑ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΝΤΕΧΝΟ ΛΑÏΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», ώρα 9.00 μ.μ.

«Θάνος Ολύμπιος & Λιζέτα Νικολάου»
O χαρισματικός ερμηνευτής
Θάνος Ολύμπιος, θα ερμηνεύσει τραγούδια από την δισκογραφία του, καθώς και
γνωστά αγαπημένα έντεχνα
και λαϊκά της παλαιότερης,
αλλά και της νεότερης γενιάς.
Η Λιζέτα Νικολάου, σπουδαία & καταξιωμένη τραγουδίστρια στο χώρο του καλού
λαϊκού τραγουδιού, θα ερμηνεύσει τραγούδια από την δισκογραφία της, καθώς και
αγαπημένα διαχρονικά λαϊκά
τραγούδια.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3, ΤΡΙΤΗ 4 & TETAΡΤΗ 5/9

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», ώρα 9.00 μ.μ.

«Φουσκοθαλασσιές» του Δημήτρη Μπόγρη
Από την Θεατρική Ομάδα Δήμου Ιλίου.
Σκηνοθεσία–Διδασκαλία:
Γιώργος Ματαράγκας
Μια ηθογραφία του 1937 που διαδραματίζεται
σε ένα νησί του Αιγαίου. Η οικογένεια του καπετάνιου Σφακιανού, η γυναίκα του οι τρεις
κόρες και ο ψυχογιός τους, ζουν με όλες τις
συνήθειες και τα ήθη και έθιμα του νησιού.
Μια πλούσια οικογένεια που εμφανίζεται από
την Αθήνα ανατρέπει όλη τη ζωή τους. Ο νεαρός της Αθηναϊκής οικογένειας πρόκειται να παντρευτεί
μία από τις κόρες του καπετάνιου. Αυτός γυρίζει ξαφνικά στο νησί και βρίσκεται μπροστά σε νέα
δεδομένα. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό έργο του Δημήτρη Μπόγρη, που απεικονίζει τη ζωή της
εποχής εκείνης μέσα από πολύ γέλιο αλλά και από δραματικές καταστάσεις.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9

JAZZ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο
του Πύργου Βασιλίσσης.
Είσοδος από Λ. Δημοκρατίας, ώρα 9.00 μ.μ.

«7o Jazz στο Πάρκο»
Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου, διοργανώνει
για 7η χρονιά μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις
jazz μουσικής στην Ελλάδα.
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γιώργος Τρανταλίδης

HADEN TRIO

BLUE NOTE ORGAN TRIO

“Αφιέρωμα στον Charlie Haden”
Κώστας Γιαξόγλου - πιάνο
Χρυσόστομος Μπουκάλης - κοντραμπάσο
Νίκος Σιδηροκαστρίτης - τύμπανα

Michael Papadopoulos - κιθάρα
Leonardo Corradi - πλήκτρα
Τουρίκας Σεραφείμ - τύμπανα

MODE PLAGAL
Θοδωρής Ρέλλος - σαξόφωνα, φλάουτο, τραγούδι
Κλέων Αντωνίου - κιθάρα, τραγούδι
Φλοριάν Μικούτα - πλήκτρα
Αντώνης Μαράτος - μπάσο
Τάκης Κανέλλος - τύμπανα

THE INTERCHANGE TRIO
Τάκης Αναγνωστόπουλος - κιθάρα
Κώστας Μητρόπουλος - κιθάρα
Λάμπρος Παπανικολάου - μπάσο

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/9

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΙΛΙΟΥ

Κτήμα Δήμου Ιλίου, Πύργος Βασιλίσσης
(Λεωφ. Δημοκρατίας και Σπύρου Μουστακλή), ώρα 8.30 μ.μ.

Η καθιερωμένη ετήσια και ξεχωριστή καλλιτεχνική βραδιά - συναυλία από τον Σύλλογο Αρκάδων Ιλίου.
Μια βραδιά με στόχο ένα αρκαδικό γλέντι, μέσα από τον παραδοσιακό χορό και τα τραγούδια του τόπου
μας, πλαισιωμένη από την ορχήστρα του Γιώργου Δαλιάνη και του Διαμαντή Ρουμελιώτη.
Με την συμμετοχή του Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου και ΚοινΣεπ με έκθεση παραδοσιακών προϊόντων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/9

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», ώρα 9.00 μ.μ.

«Τα αστέρια του χτες»
Τραγούδι - Μίμηση - Χορός
Ένα μουσικοθεατρικό νοσταλγικό
ταξίδι στη χρυσή εποχή του Ελληνικού κινηματογράφου, μέσα
από τις μιμήσεις των μεγάλων
μας ηθοποιών και τραγουδιστών.
Με τραγούδι, γέλιο, χορό και εκπληκτικές φωνητικές μιμήσεις,
θα ξαναφέρουν με νοσταλγία στη
μνήμη μας, τους αξέχαστους
ηθοποιούς, αλλά και τραγουδιστές μίας άλλης εποχής που
άφησαν το στίγμα τους στον Ελληνικό κινηματογράφο, καθώς
και τις ατάκες τους σαν να τους
ακούγαμε ζωντανά εκείνη την
στιγμή.
Με τον Γιάννη Τσιτουρίδη και
την Τίσσα Βασιλάκη.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/9

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, ώρα 9.00 μ.μ.

Παράσταση Καραγκιόζη από
τον καταξιωμένο καραγκιοζοπαίχτη
Κώστα Σπυρόπουλο.
Το Κέντρο Πρόληψης Φαέθων, σας προσκαλεί στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου του δήμου
Ιλίου να περάσουμε όμορφα με τον αγαπημένο μας ήρωα, τον Καραγκιόζη.
Οι ξεκαρδιστικές, αλλά και εκπαιδευτικές παραστάσεις του θεάτρου σκιών, με πρωταγωνιστή τον
αφελή, κουτοπόνηρο, αλλά και βαθύτατα ηθικό λαϊκό ήρωα Καραγκιόζη, είναι προσαρμοσμένες
για μικρούς και μεγάλους θεατές, σατιρίζοντας με έμπνευση όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.
Τα παιδιά στο τέλος της παράστασης μπορούν να δουν από κοντά τις φιγούρες και να μάθουν με
λίγα λόγια την ιστορία τους.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/9

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», ώρα 9.00 μ.μ.

«Μουσική βραδιά με τον Παρασκευά Θεοδωράκη»
Ο Παρασκευάς Θεοδωράκης, είναι
συνθέτης, στιχουργός, τραγουδιστής
και σολίστ ακουστικής κιθάρας. Έχει
εμφανιστεί σε συναυλίες με τους:
Αρλέτα, Βαγγέλη Γερμανό, Γιάννη
Μηλιώκα,
Διονύση
Τσακνή,
Παντελή Θαλασσινό και άλλους.
Θα ερμηνεύσει τραγούδια των:
Μάλαμα, Χαρούλη, Θανάση
Παπακωνσταντίνου, Παπάζογλου
και άλλων. Επίσης τραγούδια που
έχουν τις ρίζες τους στην Κρήτη,
στην Ήπειρο, αλλά και τραγούδια
rock από την δική του δισκογραφική
δουλειά με τίτλο «Λευκά Πανιά».

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», ώρα 9.00 μ.μ.

«Τα πιο ωραία λαϊκά»
Μουσική βραδιά με τον Άρη Καμπανό
και την Αφροδίτη Χατζημηνά.
Ένα μουσικό ταξίδι με τραγούδια των:
Γιώργου Ζαμπέτα, Απόστολου Καλδάρα,
Μανώλη Χιώτη, Μίμη Πλέσσα, Γιάννη
Σπανού, Χρήστου Νικολόπουλου.

ΠΕΜΠΤΗ 13/9

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», ώρα 9.00 μ.μ.

«Ξενοδοχείο ο Παράδεισος» του Ζωρζ Φεντώ
Από την Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού «Δημήτριος
Βικέλας», Δήμου Κηφισιάς, σε σκηνοθεσία Κικής Αυγουστάτου.

Παρίσι στα τέλη του 19ου αιώνα... και ο συγγραφέας καυτηριάζει τη μετριότητα της αστικής
τάξης, την οποία γελοιοποιεί μέσα από συζυγικές φάρσες και ευτράπελα γεγονότα, προκαλώντας το ασυγκράτητο γέλιο του θεατή!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/9

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΙΛΙΟΥ

Κτήμα Δήμου Ιλίου, Πύργος Βασιλίσσης
(Λεωφ. Δημοκρατίας και Σπύρου Μουστακλή), ώρα 9.00 μ.μ.

«Γιορτή Κρασιού από την
Ένωση Κρητών Ιλίου»
Η Ένωση Κρητών Ιλίου σε συνεργασία με τον
Δήμο Ιλίου σας προσκαλεί στην καθιερωμένη
εκδήλωση «Γιορτή Κρασιού».
Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Ζωϊδάκης με το
συγκρότημά του.
Άφθονο κρασί και παραδοσιακά εδέσματα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14, ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/9

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Αγίου
Φανουρίου 99, ώρα 9.00 μ.μ.

«Ο μπαμπάς ο πόλεμος»
του Ιάκωβου Καμπανέλλη
Από τη θεατρική ομάδα «Ονειροβάτες» σε
σκηνοθεσία Δήμητρας Χριστοδούλου.
Αντιπολεμική κωμωδία του σπουδαίου
Ιάκωβου Καμπανέλλη, πάνω σ' ένα ιστορικό γεγονός του 305 π.Χ.
Το έργο στηλιτεύει το πνεύμα της στρατοκρατίας και αποδίδεται από τη θεατρική
ομάδα «Ονειροβάτες» σ' ένα διαχρονικό
πλαίσιο, πλημμυρισμένη από μουσική και
χορό!

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣH

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/9

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», ώρα 9.00 μ.μ.

«Ποιος σκότωσε τον Ουΐλιαμ»
της Λίλιαν Δημητρακοπούλου
Από την Θεατρική ομάδα Ζεφυρίου - Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής «Πάρνηθα» σε σκηνοθεσία της Στέλλας Νικολοθανάση.
Όπου Ουίλιαμ, ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας Σαίξπηρ,
του οποίου το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» αναλαμβάνει
να ανεβάσει στη σκηνή ένας ερασιτεχνικός θίασος ενός
Δήμου, με υψηλές φιλοδοξίες. Το θεατρικό κείμενο είναι
χαριτωμένο, σαρκαστικό με σωστή διάρθρωση και πρωτότυπα ευρήματα. Αυτήν την παρωδία θα απολαύσουμε
από τα μέλη της Ομάδας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/9

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», ώρα 9.00 μ.μ.

«Μήδεια» του Μποστ
Από την Ομάδα Θεάτρου Δήμου Αγίας Παρασκευής σε σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαϊτη.
Πολλοί πιστεύουν ότι τα πολλά λόγια είναι
περιττά. Ότι αυτό που έχεις να πεις το δίνει
ένα σκίτσο, ένα σχέδιο που είναι σε θέση
να απεικονίσει μια πλήρη εικόνα της ζωής.
Τα έργα του Μποστ, είναι αφορμή για να
ξεδιπλώσει μπροστά μας μια εικόνα της
σύγχρονης πραγματικότητας, να σατιρίσει
με τον δικό του τρόπο όλα τα κακώς κείμενα, όπως κάνει με τα περίφημα ομιλούντα σκίτσα του.
Έτσι και στη «Μήδεια» η αφορμή του
μύθου, του έδωσε την δυνατότητα να μας
δείξει με αχαλίνωτη φαντασία όλες τις πτυχές της ζωής μας, σαν να ξετυλίγεται μια
μεγάλη σκηνή λαϊκού θεάτρου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/9

ΈΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΙΛΙΟΥ

Κτήμα Δήμου Ιλίου, Πύργος Βασιλίσσης
(Λεωφ. Δημοκρατίας και Σπύρου Μουστακλή), ώρα 8.30 μ.μ.

«15ο Ηπειρώτικο Σεργιάνι»
Η Ένωση Ηπειρωτών
Ιλίου, όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος διοργανώνει το Ηπειρώτικο Σεργιάνι της. Ένα σεργιάνι
θεσμό τόσο για εμάς τους
Ηπειρώτες όσο και για το
Δήμο Ιλίου. Σας καλούμε
σε ένα παραδοσιακό
ηπειρώτικο γλέντι, με
πολύ χορό και με γνήσια
παραδοσιακά εδέσματα
της ιδιαίτερης πατρίδας
μας. Θα μας συντροφεύσουν στο γλέντι μας, η παραδοσιακή κομπανία του Δόκιμου Χαραλάμπους και οι Αντώνης
Κυρίτσης και Θωμάς Κυρίτσης στο τραγούδι.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/9

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Αγίου Φανουρίου 99, ώρα 8.00 μ.μ.

«Κύκλοι από Φθινοπωρινά Φιλιά»
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος
«Η Εθνική Εστία» σε συνεργασία με την Διεύθυνση
Πολιτισμού του Δήμου
Ιλίου, παρουσιάζουν μια
ξεχωριστή μουσικοχορευτική παράσταση αφιερωμένη στον πιο ζωτικό
κώδικα επικοινωνίας.
Οι ομάδες του Συλλόγου,
χορεύουν και τραγουδούν
για το φιλί του έρωτα, του
αποχωρισμού και της
στοργής μέσα από τη παράδοση του τόπου μας και τα
τραγούδια που αγαπάμε να
ακούμε. Φιλική Συμμετοχή
Σοφία Βόσσου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/9

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», ώρα 8.30 μ.μ.

«1ο Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ Χωρίς Σύνορα»
Ο Δήμος Ιλίου διοργανώνει για
πρώτη φορά μια μοναδική
γιορτή, με σκοπό τη γνωριμία και
την ανάδειξη της πολιτισμικής
ποικιλομορφίας των λαών, σε
μια προσπάθεια να δημιουργήσει
δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και
χωρών από όλο τον κόσμο.
Το 1ο Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ Χωρίς Σύνορα, συγκεντρώνει χορευτικές ομάδες από
διαφορετικές ηπείρους, οι
οποίες θα παρουσιάσουν επί
σκηνής τους δικούς τους χορούς, συνοδευόμενοι από την
παραδοσιακή τους μουσική,
προσφέροντας ένα μαγευτικό
θέαμα στο ευρύ κοινό.

Σε περίπτωση δυσμενών
*καιρικών
συνθηκών, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο
Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας
(Πριάμου και Πρέσπας), την
ίδια ημέρα και ώρα.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 29/9

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Αγίου Φανουρίου 99, ώρα 9.00 μ.μ

«Γκόλφω Φορέβερ» του Ντίνου Σπυρόπουλου
Από το Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού & το Θίασο
«Μαρκίζα», σε σκηνοθεσία
Χρυσούλας Σούρα.
Ψηλά στον Χελμό, σ’ ένα
όμορφο χωριό, η Γκόλφω ερωτεύεται έναν γιδοβοσκό, παλικάρι σωστό... τον Τάσο.
Ο Κίτσος το αρχοντόπουλο,
θέλει τη Γκόλφω για γυναίκα
του. Η Σταυρούλα, η αρχοντοπούλα, θέλει τον Τάσο για άντρα
της.
Ο αρχιτσέλιγκας Ζήσης -θείος τους- κάνει τα πάντα για να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες
τους... Ποιοί θα μπουν εμπόδιο στην αγάπη? Με τι τρόπο? Τι θα σκαρφιστούν? Και ποιο θα
είναι το τέλος αυτής της ιστορίας? Θα τα δείτε....εξάλλου όλα έχουν ανατραπεί στο story, γιατί
εμείς δεν διαλέξαμε να παίξουμε το γνωστό δραματικό ειδύλλιο «Τάσος και Γκόλφω», αλλά
πάνω σε αυτόν τον καμβά στήσαμε μια κωμωδία – παρωδία για όλους!

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Αγίου Φανουρίου 99, ώρα 6.00 μ.μ.

«Ο Καραγκιόζης και οι
δεινόσαυροι» της Ζωής Μαρίνου
Οι εκδόσεις «Χατζηλάκος» και ο θίασος Ζωής Μαρίνου
«Σκιές και γέλια» παρουσιάζουν το βιβλίο με DVD
«Ο Καραγκιόζης και οι δεινόσαυροι».
Θα πραγματοποιηθεί δωρεάν η παράσταση «Ο Καραγκιόζης και το μαγεμένο δεντρί» με ζωντανή μουσική για τους
μικρούς και μεγάλους μας φίλους!!!

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/10

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Αγίου Φανουρίου 99, ώρα 9.00 μ.μ.

«05:05» του Απόστολου Θηβαίου
"Ένας άνδρας αντιμέτωπος με τους
εφιάλτες του.
Ένα δράμα παιγμένο μέσα σε κόσμους κλειστούς, βαθιά προσωπικούς.
Σε μία πράξη και μόνο να παίζεται η
ζωή μας.
Η φαντασία και τ’ όνειρο το παιδικό
αναμετρώνται με τον έξαλλο κόσμο
μας και χάνουν στα σημεία."

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/10

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» Αγίου Φανουρίου 99 ώρα 11.00 π.μ.
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών

«Ταξίδι στις γειτονιές του χθες»
Ένα μουσικοθεατρικό, ρομαντικό,
εκπαιδευτικό έργο, που ταξιδεύει μικρούς και μεγάλους στις
γειτονιές
της
παλιάς
Ελλάδας, όπου οι καντάδες των
Επτανήσιων τροβαδούρων, ο
ήχος της λατέρνας στο Μοναστηράκι, οι φωνές των ντελάληδων,
οι μυρωδιές από τα καφενεία και
τις κολόνιες των μπαρμπέρηδων,
αλλά και ο γαλατάς κι ο γιαουρτάς
που γυρνάνε τις γειτονιές με τις
πραμάτειες τους, θα δημιουργήσουν μια νοσταλγική ατμόσφαιρα
που συγκινεί και μαγεύει με τα
χρώματα του παρελθόντος.
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ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Αγίου Φανουρίου 99, ώρα 11.00 π.μ.
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών

«Παρα-μυθολογίες»
Ένα μοναδικό, διδακτικό, μουσικοχορευτικό,
θεατρικό παραμύθι, που δημιουργεί ένα ψηφιδωτό με τις πιο αγαπημένες μυθικές ιστορίες της Αρχαίας Ελλάδας.
Ο μίτος της Αριάδνης, η Αργοναυτική εκστρατεία, η αρπαγή της Περσεφόνης, οι
άθλοι του Ηρακλή, ο Τρωικός Πόλεμος και
πολλές ακόμα περιπέτειες θα συνδεθούνε
αρμονικά κάτω από το άγρυπνο βλέμμα των
Ολύμπιων θεών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/10

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Αγίου Φανουρίου 99, ώρα 11.00 π.μ.
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών

«Το ποτάμι της Ανακύκλωσης»

Ο Ηρακλής, το Λιοντάρι, ο Δρ. Μιάου, ο Αγριόγατος, ο γκρινιάρης Βάτραχος και η σοφή Αλεπού,
θα ξεκινήσουν το μεγάλο τους ταξίδι της ανακύκλωσης και της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς.
Το μεγάλο ποτάμι που οδηγεί στην πόλη των ανθρώπων, θα τους χαρίσει τη γνώση και την δύναμη που χρειάζονται για να πραγματοποιήσουν το μεγάλο τους ταξίδι.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 & ΚΥΡΙΑΚΗ 28/10

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/10

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» Αγίου Φανουρίου 99 ώρα 8.30 μ.μ.

«Γράμματα από το Μέτωπο»
Το Σωματείο Ελληνική Παράδοση σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου
Ιλίου, σας προσκαλούν στην επετειακή μουσικοχορευτική παράσταση - δρώμενο προς τιμήν
των ηρώων του Έπους.
Καλλιτεχνική Διεύθυνση - Επιμέλεια - Διδασκαλία: Ρούτη Έφη - Τσούνης Βασίλης

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/10
• 10.15

π.μ.

• 11.00

Τέλεση δοξολογίας στο Μητροπολιτικό ναό της πόλης.
Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων.
Ο πανηγυρικός της ημέρας.
Κατάθεση στεφάνων.
Παρέλαση.

• 12.00

Δεξίωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Ιλίου

π.μ.
π.μ.
• 12.30 μ.μ.

Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τους εθνικοτοπικούς και
πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης, με αφορμή την επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου.
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