Φίλες και φίλοι,
Τις γιορτινές ημέρες, η πόλη μας γίνεται
φωτεινότερη και είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους
επισκέπτες της, προσφέροντας σε όλους ανάσες
χαράς και ευτυχίας, με ένα πλούσιο εορταστικό
πρόγραμμα που ετοιμάσαμε.
Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία
να απολαύσουν πολλές ξέγνοιαστες στιγμές,
διασκεδάζοντας με τα Χριστουγεννιάτικα δρώμενα, τις θεατρικές και
μουσικοχορευτικές παραστάσεις, τις συναυλίες και τις εκδηλώσεις
που προγραμματίσαμε αυτές τις γιορτές. Μαζί με τους Εθνικοτοπικούς
& Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, θα αναβιώσουμε
χριστουγεννιάτικα έθιμα και θα τραγουδήσουμε παραδοσιακά κάλαντα
από όλες τις γωνιές της Πατρίδας μας.
Σας περιμένουμε για να μεταδώσουμε όλοι μαζί το χαρμόσυνο
μήνυμα των ημερών, μετρώντας αντίστροφα για τη φωταγώγηση του
Χριστουγεννιάτικου Δένδρου της πόλης μας, στις 6 Δεκεμβρίου, στην
Κεντρική Πλατεία «Γ. Γεννηματά», μαζί με μαθητές από Σχολεία του Ιλίου.
Εκτός των παραπάνω, ιδιαίτερο χρώμα στις φετινές μας διοργανώσεις θα
δώσουν:
• Η παραδοσιακή Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για το άναμμα του Δέντρου
της Βηθλεέμ, στις 12 Δεκεμβρίου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο «Βασίλειος
Κουκουβίνος», στο πλαίσιο της αδελφοποίησης με τον Δήμο της Ιεριχούς
το 1999.
• Η φιλοξενία της Ορχήστρας Academica Αθηνών του Ωδείου Αθηνών,
με μια μοναδική συναυλία κλασικής μουσικής, στις 22 Δεκεμβρίου, στο
Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη».
Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις του Δήμου μας, που πραγματοποιούνται πάντοτε με ελεύθερη
είσοδο και να ζήσουμε όλοι μαζί μαγικά Χριστούγεννα στην πόλη του Ιλίου.
Χρόνια Πολλά, με Υγεία, Ειρήνη, Ελπίδα και Αλληλεγγύη.
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,
Ο Δήμαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/12

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΙΛΙΟΥ

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Αγίου Φανουρίου 99, ώρα 7.00 μ.μ.
«Από την Αρκαδία ως την ψυχή»
Η Αρκαδία, ως φορέας Ελληνισμού και ως συνιστώσα
πολιτισμού και η επίδραση της στο δυτικό κόσμο.
Έχουν προσκληθεί να παρουσιάσουν:
Pierpaolo De Giorgi: Φιλόσοφος, μουσικός, Ελληνιστής,
εκπρόσωπος των Ελληνόφωνων χωριών της Κάτω Ιταλίας.
Pedro Olalla: Συγγραφέας, Ελληνιστής, πρεσβευτής
του ελληνισμού.

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12

«Η Αφροδίτη της Μήλου με τον
Έρωτα και τον θεό Πάνα»

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ παράσταση

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Αγίου Φανουρίου 99, ώρα 11.00 π.μ.
«Το θαύμα των Χριστουγέννων»
Δύο νέα παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι από διαφορετικούς
κόσμους που τους χωρίζουν πολλά, αλλά τους ενώνουν η
καθαρή καρδιά τους και το πάθος για ζωή θα συναντηθούν την
παραμονή των Χριστουγέννων κάτω από το φως του μεγάλου
στολισμένου δέντρου και θα καταφέρουν να ενώσουν τις φωνές
τους για ένα καλύτερο μέλλον γεμάτο αγάπη και ελπίδα.
(Κρατήσεις θέσεων Δευτέρα έως Τετάρτη 9 π.μ. – 11 π.μ. στο
τηλ. 210 2637396)
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12	γιορτή Ελληνικής Παράδοσης

Αθλητικό κέντρο ραδιοφωνίας (Πριάμου & Πρέσπας),
ώρα έναρξης 1.00 μ.μ.
«Τρείς Δίπλες είναι ο χορός»
Το Σωματείο Ελληνική Παράδοση σε συνεργασία
με τον Δήμο Ιλίου διοργανώνει την πρώτη
γιορτή Ελληνικής Παράδοσης και σας καλούμε
να διασκεδάσετε σε ένα γνήσιο παραδοσιακό
γλέντι με παραδοσιακά εδέσματα με χορούς και
τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Στο γλέντι μας
αυτό θα μας συντροφεύσει ο Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο, ο Κώστας Κίκιλης στο
βιολί, ο Κώστας Φιλιππίδης στο Λαούτο, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά. Στο
τραγούδι ο μοναδικός Αντώνης Κυρίτσης, και η Ανδριάννα Μόκκα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12 	μουσικοχορευτική παράσταση-ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Αγίου Φανουρίου 99, ώρα 6.00 μ.μ.
«Αφιέρωμα στην Αγγελική Χατζημιχάλη»
Ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με τη Λαογράφο και Ερευνήτρια
κ. Νίνα Σακελλαρίου διοργανώνουν αφιέρωμα στη γυναίκα
που διέσωσε και ερεύνησε τις ελληνικές ενδυμασίες, την
Αγγελική Χατζημιχάλη. Μια μεγάλη μορφή του ελληνικού
λαϊκού πολιτισμού που το όνομα της είναι συνυφασμένο με την
παράδοση μας.
Συμμετέχουν τα χορευτικά:
• Σωματείο Ελληνικών Χορών «Παραδοσιακή Φλόγα»
• Ένωση Λιοσιωτών Δήμου Iλίου
• Χορευτική ομάδα Έρευνα Δήμου Σαλαμίνας
• Χορευτικός Όμιλος Ελένης Τσαούλη
• Λαογραφικός πολιτιστικός σύλλογος γυναικών Πολυδενδρίου

ΤΡΙΤΗ 4/12 ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 9/12
	Έκθεση Εικαστικών Χειροποίητων Φωτιστικών

Καλλιτεχνικό καφενείο «Θ. Αγγελόπουλος», Αγίου Φανουρίου 99,
2ος όροφος, ώρα 5.00 μ.μ.- 9.00 μ.μ
«Fos Παλαιόθεν»
Έκθεση χειροποίητων φωτιστικών Χρήστου Χριστόπουλου
Δημιουργικές ατέλειες
σε μια συμφωνία απλή
και λιτή για μέταλλο, ξύλο
και φως. Τα απλά υλικά,
όπως παλιά σανίδα, ξύλινο πρέκι, λαμαρίνα και
ο λιτός σχεδιασμός με
αναφορά σε παλιές και
νέες φόρμες δημιούργησαν μια σειρά γλυπτών
που ταυτόχρονα λειτουργούν και ως επιδαπέδια
φωτιστικά χώρου.

Από Πέμπτη 6/12 έως Δευτέρα 24/12

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Θέατρο δρόμου και χριστουγεννιάτικα δρώμενα στην πλατεία Γεννηματά
και πεζόδρομους της πόλης.

• Πέμπτη 6/12, ώρα 6 μ.μ. - 8 μ.μ.
• Σάββατο 15/12, ώρα 11 π.μ. - 1 μ.μ.
• Σάββατο 22/12, ώρες 11 π.μ. - 1 μ.μ.
• Κυριακή 23/12, ώρα 11 π.μ. - 1 μ.μ.
• Δευτέρα 24/12, ώρα 11 π.μ. - 1 μ.μ.
Ο Άγιος Βασίλης ακούει τις ευχές των μικρών του φίλων, φωτογραφίζεται μαζί τους
και τους χαρίζει καραμέλες.
Το Αγγελάκι μαζεύει τις επιστολές με τις επιθυμίες των μικρών του φίλων.
Ο facepainter ζωγραφίζει με όμορφα σχέδια τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους
αν το επιθυμούν.
Η Αγιοβασιλίτσα παίζει δίπλα στον Αγιο Βασίλη, τον βοηθάει και κάνει δώρα στους
μικρούς του φίλους μπαλονοκατασκευές.
Το Ξωτικό ανιματέρ κρατάει σε εγρήγορση και διασκεδάζει μικρούς και μεγάλους
Ο Ρούντολφ το ελαφάκι με τον γιορτινό ποντικούλι γυρνάνε στους πεζόδρομους,
φωτογραφίζονται και χορεύουν σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς κάνοντας ακόμη
πιο γιορτινή την ατμόσφαιρα.

ΠΕΜΠΤΗ 6/12

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Πλατεία Γεννηματά, ώρα 6.00 μ.μ.
«Ανάβουμε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της Πόλης»
H Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου, σε
συνεργασία με τους μαθητές της πόλης, ανάβουν
το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Η πόλη φορά τα γιορτινά της και περιμένει μικρούς
και μεγάλους να υποδεχθούν τα Χριστούγεννα
με εκδηλώσεις και δρώμενα. Στην εκδήλωση θα
ακούσουμε μουσική θα εξερευνήσουμε τη χώρα
του Άη Βασίλη, θα διαβάσουμε χριστουγεννιάτικα
παραμύθια και θα φωτογραφηθούμε μαζί του.
Η φιλαρμονική του Δήμου θα μας κρατήσει
συντροφιά παιανίζοντας χριστουγεννιάτικους
ήχους.
Στις 6.30 μ.μ. το δέντρο της πόλης θα φωτιστεί.

Θα ακολουθήσει μεγάλη χριστουγεννιάτικη συναυλία με τον Σταν.
Ο πολυαγαπημένος καλλιτέχνης της νεολαίας Σταν θα παρουσιάσει όλες τις μεγάλες
του επιτυχίες (Παράξενο παιδί, Δεν σου ανήκω, Με στεναχωρεί, Όταν αγαπάς κ.α.)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/12

ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ παράσταση

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Αγίου Φανουρίου 99, ώρα 11.00 π.μ.
«Βαλς, ο μαγικός χορός των Χριστουγέννων»
Ένα μοναδικό, νοσταλγικό, μουσικοχορευτικό ταξίδι
στις αρχές του 20ου αιώνα που η αγάπη και η δύναμη
της ψυχής του μικρού Μάρκου και της αθώας καρδιάς
της μικρής Μαρίας θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό
μουσικό μωσαϊκό όπου η δύναμη της αδελφοσύνης
και το θαύμα των Χριστουγέννων θα ανάψουν το κερί
της ελπίδας ώστε να ξαναποκτήσει φωνή η χαμένη μουσική της Ζωής.
(Κρατήσεις θέσεων Δευτέρα έως Τετάρτη 9 π.μ. – 11 π.μ. στο τηλ. 210 2637396)
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/12 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Αθλητικό κέντρο ραδιοφωνίας (Πριάμου & Πρέσπας), ώρα 6.00 μ.μ.
«Το τσάι της Αγάπης»
Το Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ιλίου σε συνεργασία με
τη Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ιλίου διοργανώνουν, όπως
κάθε χρόνο «Το Τσάι της Αγάπης» για φιλανθρωπικούς
σκοπούς. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της
προσδοκίας, της αισιοδοξίας και της ελπίδας για μια καλύτερη
αυριανή ημέρα. Η Εκδήλωση θα διανθίζεται με χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την
χορωδία του Κέντρου Γυναικών καθώς και ορχήστρα με ρεπερτόριο από κλασικά
λαϊκά τραγούδια που μιλάνε στις καρδιές όλων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, ώρα 7.00 μ.μ.
«Ανάβουμε το Δέντρο της Βηθλεέμ»
Στο πλαίσιο αδελφοποίησης του Δήμου Ιλίου με τον
Δήμο της Ιεριχούς, ο Πρέσβης του Κράτους της
Παλαιστίνης στην Ελλάδα, κ. Marwan Toubassi, μαζί
με τον Δήμαρχο Ιλίου, Νίκο Ζενέτο, θα ανάψουν, την
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 στις 19:00, το Δέντρο των
Χριστουγέννων της Βηθλεέμ στο Δημαρχείο Ιλίου. Στη
συνέχεια θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα
με προβολή ταινίας με τίτλο: «Χριστούγεννα στην
Βηθλεέμ», διάρκειας 5 λεπτών και μουσικοχορευτικά
αποσπάσματα. Την εκδήλωση πλαισιώνει ο πολιτιστικός σύλλογος Ιλίου Ελληνική
Παράδοση με κάλαντα και τραγούδια της πατρίδας μας.

Σάββατο 15/12

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Καλλιτεχνικό καφενείο «Θ. Αγγελόπουλος», Αγίου Φανουρίου 99,
2ος όροφος, ώρα 8.00 μ.μ
«Παραδοσιακή Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση»
Από το Μορφωτικό
Πολιτιστικό Σύλλογο
Μεσσηνίων Ιλίου
«Η Αρχαία Μεσσήνη».
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με παραδοσιακά
χριστουγεννιάτικα εδέσματα και Μεσσηνιακή
ζωντανή παραδοσιακή
μουσική για να μη ξεχνάμε από πού ήρθαμε
και ποιοί είμαστε.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ παράσταση

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Αγίου Φανουρίου 99, ώρα 11.00 π.μ.
«Ένα περιπετειώδες ταξίδι στα Χριστουγεννιάτικα Έθιμα του Κόσμου»
H Δ/νση Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου, σε
συνεργασία με την Δ/νση Προσχολικής
Αγωγής παρουσιάζουν το παιδικό θεατρικό
έργο «Ένα περιπετειώδες ταξίδι στα
Χριστουγεννιάτικα Έθιμα του Κόσμου».
Ο Βασιλάκης, ο μικρός, ζωηρός αλλά
καλοκάγαθος βοηθός του Άγιου Βασίλη θα
ξεκινήσει ένα μαγικό και περιπετειώδες
ταξίδι σε διάφορες χώρες του κόσμου και
θα συναντήσει νέους φίλους και έθιμα.
Στο πολύπλοκο και μακρινό του ταξίδι θα
πρέπει να προλάβει να επιστρέψει στο σπίτι του στον Βόρειο Πόλο πριν καταφέρουν
οι καλικάντζαροι να κλέψουν τη μαγεία των Χριστουγέννων.
(Κρατήσεις θέσεων Δευτέρα έως Τετάρτη 9 π.μ. – 11 π.μ. στο τηλ. 210 2637396)
Για παιδιά από 3 έως 8 ετών

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Καλλιτεχνικό καφενείο
«Θ. Αγγελόπουλος», Αγίου Φανουρίου 99,
2ος όροφος, ώρα 6.30 μ.μ.
«Το πέρασμα αντίκρυ» του Θοδωρή Δεύτου
Ο Σύλλογος Ελληνική Παράδοση παρουσιάζει
το βιβλίο του συμπολίτη συγγραφέα και Δημ.
συμβούλου κ. Θοδωρή Δεύτου «Το πέρασμα
αντίκρυ», με θέμα τον Ελληνισμό της Βορείου
Ηπείρου.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Ο κ. Μιχάλης Καρχιμάκης τ. Υπουργός
Η κ. Ανδριάνα Αλεβίζου, εκπαιδευτικός,
τ. Αντιδήμαρχος
Η εκδήλωση θα επενδυθεί με Ηπειρώτικη μουσική
και χορό.

Σάββατο 22/12	φαντασμαγορικό θέαμα Bubbles & Bubbles

Πλατεία Γεννηματά, ώρα 12 το μεσημέρι
Μία διαδραστική performance που ταξιδεύει τα
παιδιά στον εξωπραγματικό κόσμο της σαπουνόφουσκας. Μέσα
από μικρές και μεγάλες
σαπουνόφουσκες, μουσική και παιχνίδι, κοινό
και εκτελεστές, ανακαλύπτουν τη χαρά και το
νόημα της ζωής που
κρύβεται στις σαπουνόφουσκες.

Σάββατο 22/12 Χριστουγεννιάτικη συναυλία κλασικής μουσικής

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Αγίου Φανουρίου 99, ώρα 8.00 μ.μ.
Ορχήστρα Academica Αθηνών του Ωδείου Αθηνών
Το Ωδείo Αθηνών, ο παλαιότερος και
κορυφαίος εκπαιδευτικός φορέας μουσικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, φέρνει την
κλασική μουσική κοντά σε όλους, με μια
Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Ορχήστρας
του, Academica Αθηνών.
Διευθύνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του
Ωδείου Αθηνών Νίκος Αθηναίος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/12 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ μουσικοχορευτική ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Πλατεία Γεννηματά, ώρα 11.00 π.μ.
«Η πλατεία γεμίζει μελωδίες»
Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου
Ιλίου και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος
Η Εθνική Εστία σας προσκαλούν σε
μια χριστουγεννιάτικη γιορτή. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, τραγούδια και
πολύ χορός συνθέτουν το σκηνικό μιας
χριστουγεννιάτικης γιορτής που στόχο
έχει να χαρίσει χαρά και χαμόγελα στη
στολισμένη κεντρική πλατεία της πόλης μας το πρωινό της Κυριακής 23
Δεκεμβρίου.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 23/12

ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Πλατεία Γεννηματά, ώρα 6.00 μ.μ.
Οι εθνικοτοπικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου Ιλίου τραγουδούν
χριστουγεννιάτικα κάλαντα.
«Η εορταστική περίοδος γνωστή στις τοπικές
κοινωνίες ως «Δωδεκαήμερο», ξεκινά με μία από
τις μεγαλύτερες εορτές του Χριστιανικού κόσμου,
την γέννηση του Χριστού, ακολουθεί ο εορτασμός
της έλευσης του νέου έτους και κλείνει με τον
καθαγιασμό των υδάτων, την βάπτιση του Χριστού
τα Φώτα. Αυτή την περίοδο τα Χριστιανικά έθιμα συμπορεύονται και αφομοιώνουν
τα ειδωλολατρικά-λαϊκά έθιμα, έθιμα τα οποία εκπορεύονται από φόβους και
δεισιδαιμονίες μίας παλαιότερης εποχής. Η περίοδος του «Δωδεκαημέρου»
περιλαμβάνει επινοήσεις, στολισμούς, προετοιμασίες αλλά κυρίως εκδηλώσεις
εορταστικού χαρακτήρα, με τα κάλαντα να προαναγγέλλουν τον ερχομό των εορτών».
Στις 6.30 μ.μ. θα ακολουθήσει χριστουγεννιάτικη συναυλία με την Φιλαρμονική
του Δήμου Ιλίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/12

Πλατεία Γεννηματά, ώρα 12 μεσημέρι

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Συναυλία με το μουσικό συγκρότημα «ΚRΑΜΑ the band»
Όλοι μιλούν για αυτούς, οι παραστάσεις τους κάθε
φορά και μια ιστορία διαφορετική, η σκηνική
τους παρουσία θυμίζει θεατρική παράσταση και
η μουσική τους είναι το αγκάλιασμα Δύσης και
Ανατολής. ΚΡΑΜΑ 5 ειδών μουσικής: της Ροκ,
του έντεχνου, της παραδοσιακής, της Ποπ και του
Ρεμπέτικου. Μαγεύουν το κοινό τους με τραγούδια
που αγαπήσαμε όλοι, αλλά και που τα ακούμε για
πρώτη φορά σε άλλου είδους μουσικής εκτέλεσης.
Ναι οι ΚΡΑΜΑ Band ήρθαν για να μείνουν στα
μουσικά δρώμενα και με τα δικά τους τραγούδια
ανεβάζουν τον πήχη σε αυτό που λέμε μουσική
σκηνή.

Το Μουσικό Στέκι Ιλίου για 8η συνεχή χρονιά, κάθε Δευτέρα
από τις 8.00 μ.μ. έως τις 10.00 μ.μ. συνεχίζει δυναμικά με Live, Jamming
Nights, σεμινάρια, παρουσιάσεις και άλλα μουσικά δρώμενα με δημιουργούς,
συγκροτήματα, μεμονωμένους καλλιτέχνες και καθηγητές μουσικής.
Η είσοδος στις παραστάσεις είναι ελεύθερη ενώ αξίζει να σημειωθεί
πως όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς.

Στο Καλλιτεχνικό καφενείο «Θ. Αγγελόπουλος»,
του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη»,
Αγ. Φανουρίου 99, Ίλιον, 2ος όροφος
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