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ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 02.07 21.00 

Χορευτική Παράσταση

Tango Moments 
από το Athens Tango Ensemble

Από το μαγευτικό Buenos Aires του 
Gardel και του Piazzolla, στο Παρίσι 
και από εκεί στην Αθήνα του Αττίκ και 
του Γούναρη. Από τις ακτές του Ρίο 
Ντε Λα Πλάτα, η ιστορική εξέλιξη του 
tango μουσικά και χορευτικά και η 
σύνδεση του με το δικό μας λιμάνι του 
Πειραιά. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.07 21.00 

Χορευτική Παράσταση

Emptiness**
Σκηνοθεσία: Στεφανία Βλάχου
Κείμενο: Βαλέρια Κουδουμογιαννάκη
Χορογραφία: Λήδα Δάλλα

Μια ανοιχτή πρόσκληση για 
ενδοσκόπηση. Μια έκκληση στη 
γυναικεία πτυχή της ανθρωπότητας 
να ανθίσει. Οι άνθρωποι μοιράζονται 
τόσο αρσενικές όσο και θηλυκές 
πτυχές. Αγκαλιάζοντας τη διττή φύση 
του ατόμου, βρίσκεται το κλειδί για την 
ισορροπία και ευημερία.

ΤΡΊΤΉ 06.07 21.00 
Παιδική Θεατρική Παράσταση

Αγαλματάκια ακούνητα… 
Μέρα ή νύχτα;
από το Θέατρο Σκάλα
Μια αστυνομική ιστορία αγάπης για 
μικρούς και μεγάλους, με ηθοποιούς 
εντυπωσιακές κούκλες, αγάλματα και 
σκιές που ζωντανεύουν… ένα μουσείο! 
Μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, 
μυστήριο, ρομαντισμό και πολλές 
ανατροπές που εξοικειώνει τα παιδιά 
με τη μυθολογία, την τέχνη και την 
πλούσια ιστορία μας.

ΠΕΜΠΤΉ 08.07 21.30 

Χορευτική Παράσταση

Απόηχος
από την συμπεριληπτική 
ομάδα χορού ΈΞΙΣ

Έξι χορευτές και χορεύτριες με και 
χωρίς αναπηρία συν-κινούνται 
και δημιουργούν σχέσεις. Σώματα 
κινούμενα στο χώρο με ακαθόριστη 
μορφή που γεννούν αισθήσεις και 
εικόνες. Κάθε στιγμή διαδέχεται την 
επόμενη χωρίς συγκεκριμένη σειρά 
με σταθερή αναφορά το χρόνο. 
Οτι απομένει είναι ο απόηχος μιας 
ανάμνησης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.07 21.00 

Χορευτική Παράσταση

Κατακόκκινοι**
Σύλληψη – Χορογραφία: Κώστας 
Τσιούκας
Έπιμέλεια κειμένου – Στίχοι: Έυθύμης 
Φιλίππου & οι ερμηνευτές / 
ερμηνεύτριες

Μια σειρά από σόλο χορευτικά και 
αφηγήσεις από αληθινές ιστορίες 
με κοινό στοιχείο το χρώμα κόκκινο. 
Οι ιστορίες έχουν γραφτεί από 
τους ερμηνευτές κι έχουν έντονο 
το προσωπικό και αυτοβιογραφικό 
στοιχείο. Η μουσική ερμηνεύεται 
ζωντανά και περιλαμβάνει πιάνο, 
τραγούδι, ηλεκτρική κιθάρα και 
ηλεκτρονική μουσική. Οι χορογραφίες 
αυστηρά ιδιοσυγκρασιακές, σχεδόν 
ξεσηκωτικές.

ΤΡΊΤΉ 13.07 20.00 

Παιδική Θεατρική Παράσταση

Γύρω – γύρω μήνες
από την ομάδα Μικρός Νότος

Μία μουσικοπαιδαγωγική παράσταση 
με ζωντανή μουσική βασισμένη στο 
ελληνικό λαϊκό παραμύθι «Η Κυρά 
Καλή και οι 12 μήνες». Τα παιδιά 
ζουν την κάθε εποχή με τα ξεχωριστά 
της έθιμα, με τις γιορτές και τα 
παραδοσιακά παιχνίδια που πάντα 
πρόσφεραν σύνδεση με τον κύκλο των 
εποχών και τις εναλλαγές στη φύση.

ΠΕΜΠΤΉ 15.07 21.00 

Video dance performance  

#COVereD
Συντονισμός: Κωνσταντίνα Ντιναπόγια

Σε καιρό πανδημίας και lockdown,  
10 καλλιτέχνες από διάφορες 
περιοχές της Έλλάδας και της 
Πορτογαλίας δημιουργούν εξ 
αποστάσεως 15 έργα video dance 
αφηγούμενοι τις δικές τους ιστορίες, 
θέτοντας τα δικά τους ερωτήματα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 16.07 20.30 

Παιδική Μουσική Παράσταση

Μια τρελή αλφαβήτα με 
τον Ανθρωπο Ορχήστρα
με τον Αλκιβιάδη 
Κωνσταντόπουλο

Μια παράσταση με πολλή μουσική, 
τραγούδι, κέφι και χορό που 
αγαπήθηκε από τα μικρά και μεγάλα 
παιδιά σε όλη την Έλλάδα, επιστρέφει 
δυναμικά, για τρίτη χρονιά, σε μια 
ανανεωμένη προσέγγιση που αξίζει να 
δείτε και... να ξαναδείτε! 

Κινηματογράφος ΑΒΚινηματογράφος ΑΒ

ΙΟΥΛΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣ
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ΣΑΒΒΑΤΟ 17.07 21.00

Sembrando Flamenco 
Noches de lunares
από τη χορευτική ομάδα 
Sembrando Flamenco

Το flamenco είναι η εκφρασμένη 
ψυχή της Ανδαλουσίας, μέσα από το 
τραγούδι, την κιθάρα και τον χορό.
Απολαύστε το πάθος και τη 
συγκίνηση σε μια αυθεντική ισπανική 
βραδιά χορού. Το 2010 η UNESCO 
συμπεριέλαβε αυτή τη μοναδική 
μορφή τέχνης στον χάρτη της 
Παγκόσμιας Αυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.07 21.00 

Χορευτική Παράσταση

Τέσσερις ιερές μανίες

Ο τέσσερις ιερές μανίες παρατίθενται 
στο έργο «Φαίδρος» του Πλάτωνα 
και είναι τα «κλειδιά» ώστε η ψυχή 
να ελευθερώσει τις κρυμμένες της 
δυνατότητες, να βιώσει την έκσταση 
και να ενωθεί με το θείον. Η μαντική, 
η τελεστική, η ποιητική και η ερωτική 
μανία αποδίδονται με τέσσερα 
χορευτικά δρώμενα υπό τους ήχους 
ασμάτων στην αρχαία ελληνική 
γλώσσα. 

ΤΡΊΤΉ 20.07 19.00 
Παιδική Θεατρική Παράσταση

Αγκαλιάστε τη γη, 
σώστε τον πλανήτη
από την ομάδα Θέατρον

Ο πλανήτης αρρωσταίνει και 
δεν έχει μείνει πολύς χρόνος... Τα 
ξωτικά μας χρειάζονται βοηθούς! 
Η λύση θα δοθεί από τα παιδιά! Θα 
καταφέρουν άραγε να περάσουν 
όλες τις δοκιμασίες; Μια διαδραστική 
παράσταση με άξονα το θεατρικό 
παιχνίδι και τον χορό που θα 
λατρέψουν μικροί και μεγάλοι! 

ΠΕΜΠΤΉ 22.07 21.00 
Χορευτική Παράσταση

Κοίτα, ανθρωπάκο!
από την ομάδα A(r)CT
Χορογραφία: Έλένη Παπαϊωάννου

Με έναυσμα το έργο του «αιρετικού» 
ψυχαναλυτή Βίλχελμ Ράιχ «Ακου, 
ανθρωπάκο», η ομάδα ξεκινά μια 
διαδρομή στον ψυχικό κόσμο του 
ανθρώπου που συχνά νομίζει πως 
είναι κυρίαρχος του εαυτού του αλλά 
εν τω μεταξύ έχει υποταχθεί. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 23.07 21.00 

Παιδική Θεατρική Παράσταση

Ο μαθητευόμενος μάγος 
του Γκαίτε
από το Κουκλοθέατρο ΑΦΟΥ

Ο ανίατος βήχας του Φον- Βιξ βάζει 
όλη την πολιτεία σε μπελάδες. Ο πιστός 
του φίλος Τσουρούφλης αποφασίζει 
να πάει να βρει τον καλοσυνάτο μάγο 
Μερκούριο για να του δώσει ένα μαγικό 
φίλτρο για τον δρακόβηχα, αλλά ο 
μικρός μαθητευόμενος μάγος τα κάνει 
όλα – στην κυριολεξία – μούσκεμα! Μια 
μοναδική κουκλοθεατρική εμπειρία 
για μικρούς και μεγάλους μέσα από το 
παραμύθι του Γκαίτε.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.07 20.30 

Παιδική Διαδραστική Θεατρική 
Παράσταση

Μίλα και σουτ!
από την ομάδα Κοπέρνικος

Στην πόλη της Μελωδίας, οι 
βροντόφωνες και φλύαρες νότες έχουν 
διώξει τις σιωπηλές και ντροπαλές 
παύσεις. Ζουν έτσι τραγουδώντας 
ακατάπαυστα έχοντας χάσει, όμως, 
την ουσία και το νόημα της μουσικής… 
Ένα έργο που περιστρέφεται γύρω από 
τις έννοιες της αυτογνωσίας και του 
θάρρους, ενώ πραγματεύεται ακόμη τη 
δύναμη της φιλίας, της ομαδικότητας 
και της συνεργασίας που δεν 
καταργούνται από τη διαφορετικότητα 
αλλά ωφελούνται απ’ αυτήν.

ΠΕΜΠΤΉ 29.07 21.30

Προβολή

Το μεροκάματο του 
τρόμου (1953, 147’)**
σε συνεργασία με το Athens Open Air 
Film Festival

Σε μια πάμφτωχη γειτονιά της 
Νότιας Αμερικής, τέσσερις άνδρες 
αναλαμβάνουν να μεταφέρουν δυο 
καμιόνια φορτωμένα με μεγάλο 
και εξαιρετικά επικίνδυνο φορτίο 
νιτρογλυκερίνης έναντι αδράς 
αμοιβής. Αρκεί τα φορτηγά με 
το εκρηκτικό και ευαίσθητο σε 
κραδασμούς υλικό να υπερβούν τα 
εμπόδια (πράγμα μάλλον απίθανο) 
και να φτάσουν στον προορισμό τους.

ΙΟΥΛΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣ

Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.

Στις εκδηλώσεις με το σύμβολο **, η είσοδος είναι ελεύθερη 
με κράτηση θέσης. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Κινηματογράφος ΑΒΚινηματογράφος ΑΒ
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