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Ο Χρηστός 
Στέργιογλου και 
ο Ταξιάρχης Χάνος 
στους «Ορνιθες» 
του ΚΘΒΕ

d

Η
 προπώληση των εισττηρίων 
για το Φεστιβάλ Αθηνών και 
Επίδαυρου 2020 ξεκίνησε 
πριν από μερικές ημέρες. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να προ
μηθεύονται τα δικά τους εισιτήρια από τα 

κεντρικά έκδοτή ρια του θεσμού (Πανεπι
στημίου 39, εντός στοάς Πεσμαζόγλου), 
μέσω τηλεφώνου ή και από το Internet. 
Οι θέσεις θα είναι αριθμημένες, και για 
το κάτω και για το (ειδικά εφέτος) πάνω 
διάζωμα, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο 
δεν θα διατίθενται ομαδικά εισιτήρια. Θα 
είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, ένα αρκετά 
διαφορετικό φεσπβάλ από αυτά που έχου
με ζήσει μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι θα 
πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τις ειδι
κές οδηγίες των υγειονομικών αρχών, «με 
προτεραιότητα τη δημόστα υγεία και με 
αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό και 
τους καλλιτέχνες». Θα είναι όμως και ένα 
φεστιβάλ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 
πρόκειται για το πρώτο που οργανώνει η 
νέα καλλιτεχνική διευθύντριά του, η σκη- 
νοθέτρια Κατερίνα Ευαγγελάτου.

Οπως η ίδια είχε ανακοινώσει παλαι- 
ότερα, «ο εορταστικός προγραμματισμός 
(το Φεστιβάλ γιορτάζει τα 65 χρόνια του) 
που παρουσιάσαμε με αίσθημα ελπίδας, 
αλλά και με αρκετές επιφυλάξεις λόγω της 
υπό εξέλιξη πανδημίας, δεν θα μπορέσει 
τελικά να υλοποιηθεί. Για όλους εμάς στο 
φεστιβάλ, η αναγκαστική ματαίωση δε
κάδων υπέροχων παραστάσεων και συ
νεργασιών με σημαντικούς ανθρώπους 
των τεχνών υπήρξε πραγματικά επώδυ- 
νη. Είχαμε προγραμματίσει περισσότερες 
από 70 εκδηλώσεις, με προέλευση από 
14 χώρες, και τη συνεργασία 1.400 περί
που καλλιτεχνών, σε μια πληθώρα χώρων, 
ανοικτών και κλειστών». Τελικά στη νέα 
εκδοχή του προγράμματος που διαμορ
φώθηκε θα παρουσιαστούν 17 ελληνικές 
παραγωγές μουσικής, θεάτρου και όπε
ρας, με περίπου 300 καλλιτέχνες, που θα 
εμφανιστούν μόνο στο Ηρώδειο και στα 
δύο θέατρα της Επίδαυρου. «Η πανδημία 
μάς ανάγκασε να αλλάξουμε τις συγήθειές 
μας» είχε δηλώσει και η υπουργός Πολιτι
σμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, «έτσι 
εφέτος θα έχουμε μια ειδική εκδοχή του 
Φεστιβάλ Αθηνών και Επίδαυρου». «Αστό 
δεν είναι το σύνολο του σχεδιασμού μας» 
διευκρίνισε εξάλλου η κυρία Ευαγγελάτου 
κοιτάζοντας και προς το μέλλον, «αλλά ένα 
μικρό μα ισχυρό υποσύνολο, που θα σταθεί 
με θάρρος στα θέατρά μας για να μας θυ
μίζει ότι η τέχνη είναι αναγκαία και ότι το 
φεστιβάλ θα είναι ολοκληρωμένο όταν θα 
μπορέσει να αγκαλιάσει πάλι όλους τους 
καλλιτέχνες που είχε συμπεριλάβει στο 
πρόγραμμά του για φέτος, μαζί με άλλους 
που θα προστεθούν στον νέο σχεδίασμά 
του για το επόμενο καλοκαίρι».

Οπως και αν έχει, με περιορισμούς, με 
περικοπές, με ειδικά μέτρα, το Φεστιβάλ 
Αθηνών και Επιδαύρου είναι για άλλα μια 
χρονιά εδώ. Και εμείς ρίχνουμε, τώρα που 
ετοιμάζεται να σηκώσει αυλαία, μια ακό
μα ματιά στο πρόγραμμά του, έτοιμοι να 
κλείσουμε τα εισιτήριά μας για τις εκδη
λώσεις που μας ενδιαφέρουν. Στηρίζοντας 
με αστόν τον τρόπο εμπράκτως έναν θεσμό 
με μεγάλη ιστορία και ιδιαίτερη σημασία 
για το αθηναϊκό και γενικότερα για το ελ
ληνικό κοινό.

Το πρόγραμμα ίων εκδηλώσεων

15&16 Ιουλίου
Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο: Τίτλος 
«Τους προβολείς στήσε» και περιλαμβάνει 
μουσικές και τραγούδια του δημοφιλούς 
συνθέτη που γράφτηκαν ειδικά για το θέ
ατρο. Ο Χρηστός Θηβαίος, ο Φοίβος Δε-

«ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ» 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ
Θύμα του κορωνοϊού ο σπμαντικότερο5 για την Ελλάδα Bepivos καλλιτεχνικοί θεσμοί, 
σηκώνει αυλαία αυτή τη χρονιά με λίγες αλλά πάντα ενδιαφέρουσε5 εκδηλώσει

Μουσικές και τραγούδια 
του ©όνου Μικρούτσικου 
που γρόφτηκαν ειδικά
για το θέατρο θα 
ακουστούν στο Ηρώδειο 
15 & 16 Ιουλίου

ληβοριάς, ο Κώστας Θωμάίδης και η Ρίτα 
Αντωνοπούλου θα τραγουδήσουν υπό τη 
διεύθυνση του Θύμιου Παπαδόπουλου. 
Κείμενα θα απαγγείλει η Ρένια Λουιζίδου.

113 Ιουλίου
Γκαλά Μπετόβεν με την Εθνική Συμφωνι
κή Ορχήστρα της EFT, υπό τη διεύθυνση 
του Γιώργου Πέτρου. Η συναυλία δίνεται 
στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 250 
χρόνια από τη γέννηση του κορυφαίου 
συνθέτη, και το πρόγραμμά της περιλαμ
βάνει τη Συμφωνία αρ.1 σε ντο μείζο- 
να, έργο 21, την άρια κοντσέρτου «Ah! 
Perfido» με σολίστ την υψίφωνο Μυρτώ 
Παπαθανασίου, το Κοντσέρτο για πιάνο 
και ορχήστρα αρ. 4 σε σολ μείζονα, έρ
γο 58 με σολίστ την πιανίστρια Αλεξάν
δρα Παπαστεφάνου, καθώς και τα Τρία 
equali για τρομπόνια, με τους τρομπονί
στες Γιώργο Κρίμπερη, Δημήτρη Πέτσα

και Κωνσταντίνο Αλεξανδρή, και τον Σά- 
κη Μυρώνη στην τούμπα.

20 & 21 Ιουλίου
«Κάτι ανθίζει στο Ηρώδειο»: Η Μάνικα 
παρουσιάζει για πρώτη φορά το νέο της 
ελληνόφωνο άλμπουμ, «έναν δίσκο που 
ετοίμαζε η ίδια για περισσότερο από δέκα 
χρόνια, φροντίζοντάς τον σαν μικρό κή
πο». Επιπλέον, μαζί με την ορχήστρα της 
θα παρουσιάσει ένα ταξίδι στο παρελθόν 
με επιτυχίες, ακυκλοφόρητα τραγούδια 
και εκπλήξεις.

23 Ιουλίου
Τα έγχορδα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσ
σαλονίκης ερμηνεύουν το Ντιβερτιμέντο 
για ορχήστρα εγχόρδων του Μπελά Μπάρ- 
τοκ υπό τη διεύθυνση της Ζωής Τσόκανου 
και τις Τέσσερις Εποχές του Βιβάλντι υπό 
τη διεύθυνση του Σίμου Παπάνα.

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 
2020 θα είναι ένα αρκετά διαφορετικό 
φεστιβάλ από αυτά που έχουμε ζήσει 
μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι θα 
πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τις 
ειδικές οδηγίες των υγειονομικών αρχών
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Η τέχνη Εκτός από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, σε δύο 
ταξιδεύει περίπου εβδομάδες ξεκινάει και ο νέος θεσμός «Ολη η 

σε όλη την Ελλάδα ένας πολιτισμός», διά του οποίου το υπουργείο 
Ελλάδα Πολιτισμού φέρνει το θέατρο, τπ μουσική, τον χορό και τα

εικαστικά στους αρχαιολογικούς χώρους και στους ανοιχτούς 
χώρους των μουσείων σε όλη τη χώρα. Το υπουργείο έχει 
ανακοινώσει περισσότερες από 250 εκδηλώσεις σε 111 
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, με τη συμμετοχή, μεταξύ 
άλλων, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Εθνικού Θεάτρου,

του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, της Κρατικής 
Ορχήστρας Αθηνών, του Λυκείου Ελληνίδων, του MOMus 
κ.ά. Οι δράσεις ξεκινούν στις 18 Ιουλίου με την ΕΛΣ και τη 
διάσημη γεωργιανή μεσόφωνο Ανίτα Ρατσβελισβίλι (βλέπε 
αποκλειστική συνέντευξη στο BHMAgazino της 21/6/2020) 
στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας. Το ρεσιτάλ θα αναμεταδοθεί 
σε live streaming. Ολες οι εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν, με 
τους θεατές να καλούνται να πληρώσουν μόνο το εισιτήριο 
εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους.

26 Ιουλίου
Πρώτο Γκαλά Οπερας με την Εθνική Λυ
ρική Σκηγή: Η διάσημη βουλγάρα υψίφω
νος Κρασιμίρα Στογιάνοβα, ο δικός μας 
διεθγής βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς 
και ο διαπρεπής ιταλός τενόρος Ρικάρντο 
Μάσι θα ερμηνεύσουν άριες και ντουέτι 
από τις όπερες «Ριγκολέτο», «Τροβατόρε», 
«Χορός μεταμφιεσμένων», «Η δύναμη του 
πεπρωμένου», «Αντρέα Σένιε», «Η Βαλί», 
«Τζοκόντα» και «Τουραντότ». Την ορχή
στρα της ΕΛΣ θα διευθύνει ο Πιερ Τζόρ- 
τζιο Μοράντι.

28 Ιουλίου
Δεύτερο Γκαλά Οπερας με την Εθνική Λυ
ρική Σκηνή: Η πρωταγωνίστρια της ΕΛΣ 
Τσέλια Κοσιέα, ο ιταλός τενόρος Τζόρ- 
τζιο Μπερούτζι και ο διάσημος βαρύτονος 
Αμπρότζο Μαέσιρι θα ερμηνεύσουν άριες 
και ντουέτι από τις όπερες «Λουίζα Μίλερ», 
«Τροβατόρε», «Ερνάνι», «Χορός μεταμφι
εσμένων», «Η δύναμη του πεπρωμένου», 
«Τζοκόντα», «Παλιάτσοι» και «Τόσκα». 
Την ορχήστρα της ΕΛΣ θα διευθύνει και 
πάλι ο Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι.

30&31 Ιουλίου
«Λύκοι στη χώρα των θαυμάτων» με τον 
Γιάννη Αγγελάκα και τον Νίκο Βελιώτη. Ο 
τρογουδιστής και ο τσελίστας «εισβάλλουν 
ως “λύκοι” σε τραγούδια που αγάπησαν 
από την πρώτη τους εφηβεία μέχρι σήμε
ρα, ερωτικά, ψυχεδελικά, μινιμαλιστικά». 
Παρουσιάζουν για πρώτη φορά στο κοινό 
του Ηρωδείου τη νέα δισκογραφική δου
λειά τους και ανατρέχουν σε τραγούδια-

σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας των 
τελευταίων δεκαετιών, από τον Χατζιδάκι, 
τον Τσιτσάνη, τον Θεοδωράκη, τον Ξαρ- 
χάκο και τον Ακη Πάνου μέχρι τους Lost 
Bodies, τον Θάνο Ανεστόπουλο και τον 
Παύλο Παυλίδη.

4&5 Αυγοϋστου
«Η επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρί
δα»: Η Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων 
της Μουσικής παρουσιάζει το μπαρόκ 
αριστούρνημα του Κλάουντιο Μοντεβέρ- 
ντι σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη 
και μουσική διεύθυνση Γιώργου Πέτρου. 
Συμμετέχουν έντεκα λυρικοί τραγουδιστές 
με επικεφαλής τον βαρύτονο Τάση Χρι- 
στογιαννόπουλο και τη μεσόφωνο Μαί- 
ρη-Ελεν Νέζη.

8 Αύγουστου
Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συμμετέ
χοντας στην επέτειο των 250 χρόνων από 
τη γέννηση του Μπετόβεν παρουσιάζει τη 
Συμφωνία αρ. 7 σε λα μείζονα, έργα 92 και 
«Τα πλάσματα του Προμηθέα», Εισαγωγή 
για ορχήστρα, έργα 43, του κορυφαίου συν
θέτη, καθώς και το Κοντσέρτο για πιάνο, 
τρομπέτα και ορχήστρα εγχόρδων αρ. 1 σε 
ντο ελάσσονα, έργο 35, του Σοστακόβιτς. 
Μουσική διεύθυνση Στέφανος Τσιαλής.

Στο Αρχαίο 
Θέατρο Επίδαυρου
17 Ιουλίου
Ο διάσημος βιολονίστας Λεωνι'δας Καβά- 
κος θα ερμηνεύσει μόνος στην ορχήστρα 
του αρχαίου θεάτρου συνθέσεις του Μπαχ,

επαναφέροντας τον χώρο στην πρωτογεγή 
λειτουργίο του, ως τόπου τάσης, ανακού
φισης, θεραπείας (και διά της τέχνης) και 
προσκαλώντας το κοινό σε «μια μουσική 
προσευχή στην εποχή της πανδημίας».

24,25 & 26 Ιουλίου
«Πέρσες» του Αισχύλου από το Εθνικό Θέ
ατρο. Μετάφραση και μετρική διδασκαλία 
Θ. Κ. Στεφανόπουλος, σκηνοθεσία Δημή
τρης Λιγνάδης, χορογραφία Κωνσταντίνος 
Ρήγος, σκηνικά Αλέγια Παπαγεωργίου, 
κοστούμια Εύα Νάθενα. Με τους Νίκο Κα-

ν ·#Φ*

Στις 17 Ιουλίου 
στο Αρχαίο Θέατρο 

Επίδαυρου ο διάσημος 
βιολονίστας Λεωνίδας 

Καβάκος θα ερμηνεύσει 
συνθέσεις του Μπαχ

ραθάνο, Λοδία Κονιόρδου, Αργύρη Ξάφη, 
Αργύρη Πανταζάρα, Γιάννο Περλέγκα, Αλ- 
μπέρτο Φάις κ.ά. Αποκλειστική φωτογρά- 
φιση και συνεντεύξεις των συντελεστών θα 
βρείτε στη σημερινό BHMAgazino.

31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγοϋστου
«Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη από το Εθνι
κό Θέατρο. Μετάφραση Σωτήρης Κακίσης, 
σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπηλιόπου- 
λος, σκηνικά Ολγα Μπρούμα, κοστούμια 
Αγγελος Μέντης, μουσική Κατερίνα Πο- 
λέμη. Με τους Βίκυ Σταυροπούλου, Νίκο 
Ψαρρά, Βίκυ Βολιώτη, Στεφάνια Γουλιώτη, 
Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, Αγορίχσα 
Οικονόμου κ.ά.

7,8 & 9 Αύγουστου
«Ορνιθες» του Αριστοφάνη από το Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε μετάφραση 
Κ. X. Μύρη και σκηνοθεσία Γιάννη Ρήγα. 
Σκηνικά Κένι Μακ Λέλαν, κοστούμια Δέ
σποινα Ντάνη, μουσική Γιώργος Χρισαα- 
νάκης και χορογραφία Δημήτρης Σωτηρί
ου. ΜετουςΔημήτρη Διακοσάββα, Γιώργο 
Κολοβό, Κλειώ-Δανάη Οθωναίαυ, Γρηγόρη 
Παπαδόπουλο, Ταξιάρχη Χάνο, Χρηστό 
Στέργιογλου κ.ά.

Στο Μικρό Θέατρο 
Αρχαίας Επιδαύρου
17 & 18 Ιουλίου
«Live Looping» με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, 
και η τραγική Φραγκογιαννού... μετά μουσι
κής: Ο δημοφιλής ερμηνευτής και συνθέτης 
«χτίζει ένα ηχητικό σύμπαν μέσα στο οποία 
ξεδιπλώνεται ο ατμοσφαιρικός κόσμος 
της “Φόνισσας” του Παπαδιαμάντη». Στο 
πρώτο μέρος θα ακουστούν μελοποιημένα 
τα δύο τελευταία κεφάλαια της νουβέλας, 
«ανοίγοντας μια συνομιλία ανάμεσα σε 
τρεις σολίστες που ισορροπούν μεταξύ 
λογοτεχνίας και μουσικής, αφήγησης και 
ήχου, του παπαδιαμαντικού κόσμου και 
της σύγχρονης τεχνολογίος». Στο δεύτε
ρο μέρος θα παρουσιαστούν, με βάση την 
τεχνική του live looping, νέες ενορχηστρώ
σεις γνωστών τραγουδιών του καλλιτέχνη.

24 & 25 Ιουλίου
Mihalis Kalkanis Group, με καλεσμένους 
τον αρμένιο δεξιοτέχνη στο οότι Χάικ Για- 
ζιτζιάν και τον ηλεκτρικό κιθαρίσια Γιάννη 
Αναστασάκη.

31 Ιουλίου & 1 Αύγουστου
«Η κιβωτός του Νώε», το μπαρόκ ορατόριο 
του Μικελάντζελο Φαλβέτι από τις ομάδες 
Ραφή και Nova Melancholia. Ερμηνεύουν 
οι μουστκοί Μιχάλης Σιγανίδης, Χάρης 
Λαμπράκης, Πάνος Ηλιόπουλος, Γιάν- 
νος Γιοβάνος, Guido De Flaviis, Θάνος 
Πολυμενέας Λιοντήρης, Ζωή Πουρή και 
οι τραγουδιστές Γιάννης Φίλιας, Νίκος 
Σπανάτης, Λητώ Μεσσήνη, Γιώργος Ρού- 
πας και Αναστασία Κστσαλη. Διασκευή και 
σκηνοθεσία Βασίλης Νούλας και Κώστας 
Τζημούλης.

7 & 8 Αύγουστού
«Εχω μάτια στ’ αφτιά»: Η περίφημη «Αν
θρώπινη φωγή» των Πουλένκ - Κοκιό, σκη- 
νοθετημένη από τη Μαρία Πανουργιά. Την 
κεντρική ηρωίδα που ερμηνεύει η υψίφω
νος Μυρσίνη Μαργαρίτη πλαισιώνουν πέ
ντε χορεοτές-ηθοποιοί. Στο πιάνο η Μαρία 
Παπαπετροπούλου.

14 & 15 Αύγουστού
«Watersong»: Η Σαβίνα Γιαννάτου και οι 
Primavera en Salonico εμπνέονται από το 
τραγούδι χου Αριελ στην «Τρικυμία» του 
Σαίξπηρ και στήνουν μια συναυλία «με 
τραγούδια για το νερό και την έρημο, για 
τη ζωή και τον θάνατο, τη γονιμότητα, τη 
μαγεία, την επιθυμία, τον εξαγνισμό». Μαζί 
τους η Τυνήσια Λάμια Μπεντίουι.
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