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  Όλα έτοιμα για το 5ο Φεστιβάλ Δωδώνης
Πηγή: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ
Σελ.: 1-2 Ημερομηνία

έκδοσης:
22-07-2021

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

750.05 cm² Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
Όλα έτοιμα 

για το 5ο Φεστιβάλ 
Δωδώνης

Σελ.2
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ΗΠΕΙΡΟΥ
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ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
Ολα

Το Φεστιβάλ Δωδώνης γίνεται φέτος 5 ετών. 
Την ευθύνη της διοργάνωσης έχουν ο Δήμος 
Δωδώνης και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Δωδώνης. Το Φεστιβάλ τελεί υπό την Επιχορή
γηση και την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 5ου Φε
στιβάλ Δωδώνης εκτείνεται χρονικά από τις 28 
Ιουλίου ως τις 22 Αυγούστου.

Ώρα έναρξης όλων των παραστάσεων: 21:00 
(για την αποφυγή συνωστισμού, η προσέλευση 
του κοινού θα αρχίζει στις 20:00).

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εθνικούς πόρους των χωρών που συμ
μετέχουν στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνερ
γασίας Interreg ΙΡΑ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014- 
2020».

«Η αρχική σύλληψη της ιδέας του Δήμου Δω
δώνης, του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δω
δώνης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων 
να αναδείξουν το Αρχαίο Θέατρο μετατρέπεται 
πλέον στον κορυφαίο θεσμό του Αυγούστου που 
χαρακτηρίζεται από εκδηλώσεις εξαιρετικά υψη
λού επιπέδου» τονίζει στο μήνυμά του ο Δήμαρ
χος Δωδώνης, κ. Χρήστος Ντακαλέτσης για να 
προσθέσει: «Για εμάς, οι φετινές εκδηλώσεις δεν 
είναι «ακόμα μια χρονιά που αντέξαμε». Είναι η 
χρονιά που συνεχίζουμε και βάζουμε το στόχο 
της ανοδικής πορείας του Φεστιβάλ. Άλλωστε οι 
περισσότεροι από 60.000 θεατές που έχουν πα
ρακολουθήσει τις τέσσερις πρώτες διοργανώ
σεις, συνηγορούν αν μη τι άλλο, υπέρ της εξε
λισσόμενης δυναμικής του θεσμού».

Πρόγραμμα
• 28 Ιουλίου - Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
Συμπαραγωγή Φεστιβάλ Δωδώνης, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Κοζάνης και Ομάδα Anima - «Μία χώρα δύο αι
ώνες μετά».

Συγγραφέας: Ανδρέας Φλουράκης, Σκηνοθε
σία: Ρουμπινή Μοσχοχωρίτη, Πρωτότυπη Μου
σική Σύνθεση: Θεόδωρος Λεμπέσης

Το έργο του Ανδρέα Φλουράκη μιλάει με χιού
μορ και ευθύνη για το πως οι σημερινοί Έλληνες 
διαχειρίζονται τη νεότερη ιστορία τους αλλά και 
για το πως τη δημιουργούν. Αυτή η ανοιχτή σκη
νική σύνθεση θα έχει τον χαρακτήρα μιας μεγά
λης γιορτής και όλοι μαζί, ηθοποιοί και θεατές, 
θα σβήσουμε συμβολικά αλλά και πραγματικά τα 
200 κεριά στην τούρτα γενεθλίων του ελληνικού 
μας κράτους.

• 29 Ιουλίου - Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
Auner Quartett - Αυστριακό Κουαρτέτο Εγ

χόρδων
Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αυστρίας 

στην Αθήνα, στο πλαίσιο του «Αυστρο-Ελληνικού 
Μουσικού Καλοκαιριού», υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πο
λιτισμού και Αθλητισμού, θα πραγματοποιηθεί συ
ναυλία κλασικής μουσικής στο αρχαίο θέατρο 
Δωδώνης. Το διάσημο κουαρτέτο εγχόρδων από 
τη Βιέννη «Auner Quartett» θα παρουσιάσει έργα 
των: Νίκου Σκαλκώτα, Κωνσταντίας Γουρζή, 
Franz Schubert και Ludwig van Beethoven.

• 31 Ιουλίου - Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
Εθνικό Θέατρο - «Ιππείς» του Αριστοφάνη

έτοιμα για το 5ο Φεστιβάλ Δωδώνης
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ρήγος
30 χρόνια μετά το τελευταίο τους ανέβασμα 

από το Εθνικό Θέατρο, οι Ιππείς καλπάζουν στο 
5ο Φεστιβάλ Δωδώνης. Τη σκηνοθεσία έχει ανα- 
λάβει ο Κωνσταντίνος Ρήγος. Τα σκηνικά υπο
γράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης μαζί με τη Μαίρη 
Τσαγκάρη, τους φωτισμούς έχει σχεδιάσει ο Χρή
στος Τζιόγκας, τη μουσική συνέθεσε ο Θοδωρής 
Ρέγλης. Στους κεντρικούς ρόλους θα συναντή
σουμε τους Κώστα Κόκλα, Πάνο Μουζουράκη, 
Χρήστο Λούλη, Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη, ενώ κο
ρυφαία του Χορού θα είναι Στεφανία Γουλιώτη.

• 6 Αυγούστου - Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συμμετέ

χει στο 5ο Φεστιβάλ Δωδώνης με έργα Ελλήνων 
συνθετών, υπό τη μουσική διεύθυνση του διακε
κριμένου αρχιμουσικού Γεωργίου Βράνου και με 
τη Μέτζο σοπράνο Αγγελική Καθαρίου. Στον επι
βλητικό χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Δωδώνης, η 
Κ.Ο.Θ. ερμηνεύει τις πλέον διάσημες σουίτες των 
Μίκη Θεοδωράκη και Γιάννη Κωνσταντινίδη, μαζί 
με μια βαθιά συναισθηματική δημιουργία ενός εκ
προσώπου της νέας γενιάς Ελλήνων συνθετών, 
του Κωνσταντίνου Γρηγορίου.

7 Αυγούστου - Πηγές Αχέροντα (Σιστρούνι)
Δημήτρης Μπάσης
Γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής, με πάθος και 

αυθεντικότητα, από τους σημαντικότερους της 
γενιάς του, ο Δημήτρης Μπάσης, μετά την κυ
κλοφορία του νέου τραγουδιού «Ένα Λεπτό», σε 
ένα ανατρεπτικό ντουέτο με τον Χρήστο Μά
στορα, που γνωρίζει μεγάλη αποδοχή από το 
κοινό, παρουσιάζει ένα μοναδικό πρόγραμμα με 
τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία 
αλλά και κορυφαία, αγαπημένα τραγούδια μεγά
λων δημιουργών.

• 8 & 9 Αυγούστου - Αρχαίο Θέατρο Δωδώ
νης

Εκδήλωση από το Πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα 
ένας Πολιτισμός» του ΥΠΠΟΑ

Σπανός - Παράσταση βασισμένη στην ομώ
νυμη βυζαντινή σατιρική ακολουθία.

Η παράσταση αξιοποιεί ως βασικό άξονα το κο
ρυφαίο βυζαντινό έργο που επιγράφεται Ακολου
θία του ανόσιου τραγογένη σπανού. Πρόκειται 
για μια μοναδική σάτιρα του ύστερου Βυζαντίου 
σε μορφή εκκλησιαστικής ακολουθίας που είναι 
γραμμένη σε δημώδη γλώσσα και παρουσιάζεται 
για πρώτη φορά στο κοινό. Ένας σπανός ταπει
νός καλόγερος ζει απομονωμένος σε ένα αντρικό 
μοναστήρι. Το καθαρό του πρόσωπο και η ευγέ
νεια τον κάνουν στόχο σε μια ομάδα μοναχών, οι 
οποίοι τον πειράζουν με αστεία και δοκιμάζουν 
την πίστη του στο Θεό.

Σύλληψη, κείμενο σκηνοθεσία: Ιωσήφ Βιβιλά- 
κης, Σπανός Στεφανία Γ ουλιώτη, Μουσική: Γ ερά- 
σιμος Παπαδόπουλος, Σκηνογραφική επιμέλεια- 
κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης. Εκτέλεση πα
ραγωγής: Οθόνιον-Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία.

Προκράτηση θέσεων στην πλατφόρμα του 
Υπουργείου Πολιτισμού στην ηλεκτρονική διεύ
θυνση https://digitalculture.gov.gr

• 11 Αυγούστου - Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, «Ελένη» 
του Ευριπίδη

Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαβασιλείου, Μετά
φραση: Παντελής Μπουκάλας.

Γ ραμμένο λίγο μετά τη συντριπτική ήττα των 
Αθηναίων στη Σικελική Εκστρατεία, το έργο 
«Ελένη» του Ευριπίδη διακρίνεται τόσο για τον 
αντιπολεμικό χαρακτήρα του όσο και για την ανά
δειξη αρετών όπως η δύναμη του όρκου και η ευ
φυΐα που προσωποποιούνται στη μορφή της κε
ντρικής ηρωίδας.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Έμιλυ Κολιανδρή (Ελένη), 
Θέμης Πάνου (Μενέλαος), Αγορίτσα Οικονόμου 
(Θεονόη), Γιώργος Καύκας (Θεοκλύμενος), Έφη 
Σταμούλη (Γερόντισσα), Δημήτρης Κολοβός (Αγ
γελιοφόρος α’), Άγγελος Μπούρας (Αγγελιοφό
ρος β’), Δημήτρης Μορφακίδης (Τεύκρος), Πα
ναγιώτης Παπάίωάννου (Θεράπων), Νικόλας Μα- 
ραγκόπουλος Ορέστης Παλιαδέλης (Διόσκου
ροι).

• 22 Αυγούστου (Πανσέληνος) - Αρχαίο Στά
διο Δωδώνης

Νατάσα Μποφίλιου - «Η Εποχή του Θερι
σμού»

Τραγούδι: Νατάσα Μποφίλιου, Ενορχηστρώ
σεις: Θέμης Καραμουρατίδης, Επιμέλεια Προ
γράμματος: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρα
τίδης και ο Γ εράσιμος Ευαγγελάτος ταξιδεύουν 
αυτό το καλοκαίρι την «Εποχή του Θερισμού» 
στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης.

Η «Εποχή του Θερισμού», η νέα παράσταση 
της πλέον καταξιωμένης δημιουργικής ομάδας 
της ελληνικής μουσικής, μία παράσταση βασι
σμένη στον τελευταίο ομότιτλο δίσκο τους, που 
προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση και θεωρήθηκε το 
καλύτερο έργο τους έως τώρα, θα παρουσιαστεί 
για πρώτη φορά ζωντανά μπροστά στο κοινό, 
ύστερα από τον δύσκολο χειμώνα που προηγή- 
θηκε.

Εισιτήρια:
Μόνο για τις παραστάσεις «Ιππείς» (Εθνικό Θέ

ατρο) και «Ελένη» (ΚΘΒΕ) θα ισχύσουν εισιτήρια, 
ως εξής:

- Γενική Είσοδος: 15 €
- Δημότες Δήμου Δωδώνης: 4 € (η πιστοποίηση 

της δημοτικότητας θα πραγματοποιείται ηλε

κτρονικά στην είσοδο του Αρχαιολογικού Χώρου 
Δωδώνης, με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυ
τότητας)

Ελεύθερη Είσοδος για Παιδιά ηλικίας κάτω 
των 12 ετών, ΑμεΑ (με την επίδειξη του σχετικού 
πιστοποιητικού ΚΕΠΑ και της Αστυνομικής Ταυ
τότητας) και Ανέργους Δημότες του Δήμου Δω
δώνης (με την επίδειξη στην είσοδο του Αρχαιο
λογικού Χώρου, του σχετικού δελτίου ανεργίας 
σε ισχύ και της Αστυνομικής Ταυτότητας).

Μόνο για τις παραστάσεις «Μία χώρα δύο αιώ
νες μετά» (συμπαραγωγή Φεστιβάλ Δωδώνης, 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης, Ομάδα Anima) και Κρατική 
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, θα ισχύσουν εισιτήρια, 
ως εξής:

- Γενική Είσοδος: 10€
- Δημότες Δήμου Δωδώνης: 4€
Παιδιά, ΑμεΑ και Άνεργοι, όπως παραπάνω
Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου 

στο https://www.ticketservices.gr/el/festival-dodo- 
nis/
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