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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ
Πότε; Απά τις 5 ώς τις 29 Ιουλίου

ΜΕΤΑ απο μια σγωνιωδη χρονιά, 
με δύσκολες συνθήκες και ακυ
ρώσεις εξαπίας της πανδημίας, το 
Φεστιβάλ Επταπυργίου 2021 μας 
καλεί να απολαύσουμε ζωντα
νό θέαμα σε έναν εμβλιηματικο 
χώρο. Στην εσωτερική αυλή τού 
Επταπυργίου, τηρώντας όλα τα 
υγειονομικό πρωτοκολλά, θα το
ποθετηθούν και πάλι αριθμημένες 
κερκίδες, σκηνή, ηχρφωπσπκή 
κάλυψη για σχεδόν έναν μήνα 
μοναδικών εκδηλώσεων, χωρίς 
εκπτώσεις στην ποιότητα και 5ιθ- 
φυλσττοντας τη μοναδική αισθη
τική τού μνημείου. Το πρόγραμμα 
(με καλλιτεχνικό διευθυντή τον 
Αθανάσιο Κολαλά) περιλαμβάνει 
πέντε παραγωγές που φέρουν τη 
σφραγίδα τού Κέντρου Πολιτι
σμού τής περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας [και παρουσιάζονται 
για τρωτή φορά), ενω συμπληρώ
νεται απο μια διεθνή παραγωγή, 
απο ένα μεγάλο λυρικό θέατρο 
της Αγιας Πετρούπολης. Συνολικά 
6 παραγωγές με ΙΟ παραστάσεις, 
σπς οποίες συμμετέχουν 300 
καλλιτέχνες και 45 τεχνικοί.

Το πρόγραμμα
«Tosea»
του Τζιάκομο Πουτσίνι 
(ΔΕ 05, ΠΕ 08, ΔΕ 12 
& ΠΕ 15.07, οτις 21:00)

ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ
έργα τού λυρικού ρεπερτορίου, η 
όπερα «Tosea» αποτελεί φέτος την 
κεντρική παραγωγή τού Φεστιβάλ 
Επταπυργίου 2021. Πρόκειται για 
μια τραγική, αλλά επίκαιρη οσο 
ποτέ ιστορία, με πολιτικό φόντο, 
όπου τρεις δραματικές φιγούρες 
μπλέκονται αε εναν λαβύρινθο 
αγαπης, ζήλιας και σκοτεινών 
πόθων.
Μουαική διεύθυνση: Λίζο Ξάν
θο ποόλου. Σκηνοθεσία, σκηνικά, 
κοστούμια: Αθανάσιος Κολαλά ς. 
Επί σκηνής ως «Fiona Tosco» η 
Σοφιο Μητροηούλου, ως «Mario 
Cavaradossi» ο Κωνοταντίνος 
Κληρονόμος και ως «Boron 
Scorpio» ο Πάννης Σεληταανιώ-
της.

«Ο Beethoven... αλλιώς»
(ΚΥ 11.07, στις 21:30)

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ συ
ναυλία, στην οποία κυριαρχούν 
ήχοι τζαζ, Χάπν και ροκ. Νέοι 
καλλιτέχνες παρουσιάζουν 
μοντέρνες μεταγραφές των 
σημαντικότερων έργων ταυ γερ- 
μανού μουσουργού. Ηχοι τζαζ, 
μπλουζ και ροκ θα φωτίσουν... 
αλλιώς τη φιλοσοφία των έργων 
τού Μπετσβεν, επικοινωνώντας 
τα σε ένα διαφορετικό, πιο νέο

κοινό, σε μια βραδιά όπου οι 
ανατροπές και οι εκπλήξεις θα 
είναι συνεχείς.
Καλλιτεχνική επιμέλεια, ενορχη
στρώσεις: Γρηγόρης Σημαδο- 
πουλος. Σκηνοθετική επιμέλεια, 
σχέδιο α μάς φωτισμού: Μαρία να 
ΔΧεξανδρή. Σοπράνο: Σοφία 
Γ ιαννίτοίου-Παπαευαγγέλου. 
Τενόρος: Στέφανος Καλτοής. 
Διεύθυνση χορωδίας: Μαιρη 
Κωνσταντινί&ου, Εΐασδας: δω
ρεάν (κρατήσεις θέσεων μέσω 
www.viva.gr).

Ο Καββαδίας 
μάς ταξιδεύει 
(ΔΕ 19 & ΤΡ 20.07, στις 21:30)

ΒΡΑΔΙΑ ποίησης και μουσικής 
αφιερωμένη στον ταξιδευτή-ποι
ητή Νικά Καββαδίά, μέαα από 
ποιήματα και έμβληματτκές 
μελοποιήσεις. Θα επιχειρήσουμε 
μια περιπλάνηση στο ποιητικά 
του έργο, ασν να ξεθάβουμε 
απο σεντούκι πολύχρωμες καρτ 
ποσταλ μιας ζωής ολο μυστήριο 
και πάθη. Στιγμές από ταξίδια 
μακρινά, έρωτες, αλλόκοτες 
ανθρώπνες ιστορίες.
Καλλιτεχνική επιμέλεια, ενορχη
στρώσεις: Κώστας Ματσίγκος. 
MOYSA, Συμφωνική Ορχήστρα 
Νέων τού Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης. Μουαική διεύ
θυνση: Θαδωρής Παποδημητρι
ού. Τραγουδούν: Μα ρίζα Κωχ, 
Χρήοτος Θηβαίος, Ρίτα Αντω- 
νοηούλου, Ηλίας Βόμβα κούοης. 
Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη: 
Αννα Μυκωνΐου. Παρουσίαση, 
αφήγηση; Γρηγόρης Βαλτινός. 
Σκηνική επιμέλεια: Μαριάνα Βο- 
γιατζη. Συμμετέχουν οι μουοικοί: 
Σάκης Κοντονικόλας, Γιώργος 
Κοκκινάκης, Στέργιος Κοιας, 
Δημήτρης Στυλιανΐδης, Αντώνης 
Κουμανδράκης, Μιχάλης Πιπέρ- 
κος.

Ζορμπός,
ο ελεύθερος Έλληνας
(ΚΥ 25.07, σπς 21:30}

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του εορτασμού 
των διακοοίων χρόνων από την 
επανάσταση του 1621, το Φεστι
βάλ Επταπυργίου φέρνει κοντά 
τρεις θρύλους τής ελληνικής 
κουλτούρας, τον Νίκο Καζσντζά- 
κη, τον Μίκη Θεοδώρα κη και 
τον Αλέξη Ζορμπα, στη σουίτα 
τού Μίκη Θεοδωράκη «Ζορ- 
μπάς» για συμφωνική ορχήστρα 
και σολίστα. Στη συναυλία θα 
παρουαιαστΐί επίσης η «Δωδε- 
κανησιακή σουίτα αρ. 1» τού 
συνθέτη Γιάννη Κωνστανπνίδη

και το «Δειλινό» τού Γιώργου 
Αξιώτη,
Διεύθυνση ορχήστρας: Γεώργιος 
Βρανσς. ΣοΧίστ: Αγγελική Καθά
ριου. Η εκδήλωση πραγματοποι
είται σε συνεργασία με την Κρα
τική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
και υπό την αιγίδα τής Επιτρο
πής «Ελλάδα 2Θ21». Είσοδος: 
δωρεάν (κρατήσεις θέσεων μέσω 
www.viva.gr).

Γιώργος Καζαντζής - 
Αφιέρωμα αε θεαααλο- 
νικιούς δημιουργούς 
(ΤΕ 28.07, οτις 21:30)

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Επταπυργίου 
καθιερώνει απο φέτος βραδια-α- 
φιερωμα σε θεοααλονικιούς δημι
ουργούς, ξεκινώντας φέτος με τον 
σπουδαίο συνθέτη Γιωργο Καζα
ντζή. Με 36 χρόνια διακαγραφιας, 
ο Καζαντζής έχει δημιουργήσει 
τραγούδια και ορχηστρική μουαι
κή που αποτελούν σταθμούς στη 
σύγχρονη μουσική δημιουργία. 
Εχει συνεργαστεί με τραγουδιστές 
που αφησαν το αημαδι τους στην 
ελληνική ακηνη, κάποιοι απο τους 
οποίους έρχονται να τον τιμή
σουν, τραγουδώντας αγαπημένες 
μελωδίες.
Μουσική διεύθυνση: Γιώργος 
Καζαντζής. Τραγουδούν: Γιώρ
γος Νταλάρας, Βασίλης Λέκκας, 
Φωτεινή Βελεσιώτου, Παντελής 
Θαλασσινός, Λιζέτα Καλή μέρη, 
Κώστας Πρατοινάκης.

Gala Οπερας με 
την Ορχήατρα Δωματίου 
τής Αγίας Πετρούπολης 
(ΠΕ 29.07, οτις 21:30)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ θα κλεϊ- 
σει με το Gala Οπερας απά την 
ορχήστρα της Οπερας Δωματίου 
τής Αγ. Πετρούπολης. Μια διε
θνής παραγωγή που τιμά με την 
παρουσία της το Φεστιβάλ, στο 
πλαίσιο της φιλίας και συνεργασί
ας των δύο χωρών. Οι κορυφαίοι 
της σκηνής τής «St. Petersburg 
Chamber Opera», συνοδεύομε 
να από συμφωνική ορχήστρα, 
παρουσιάζουν άριες και ντουέτα 
από τις mo διάσημες όπερές 
ρώσων και άλλων συνθετών.
Τη βραδιά υπογράφει καλλιτε
χνικό ο διεθνούς φήμης σκηνο
θέτης Yuri Alexandrov, Διεύ
θυνση ορχήστρας: Aleksandr 
Geikhman. Συμμετέχουν: Marks 
Bochmanova, Yuri Borschev, 
Olesya Gordeeva, Vladislav 
Mazankin, Larisa Po mi nova, 
Leontii Saiyenskii, Natalia 
Vorobieva.
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