
1

  Ατζέντα
Πηγή: ΕΣΤΙΑ Σελ.: 7 Ημερομηνία

έκδοσης:
23-04-2021

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

577.51 cm² Κυκλοφορία: 1080

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ατζέντα
\\ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

6.00-8.00 μ,μ. Συνεχίζεται ό κύκλος των live streaming διαλέξεων τοΰ 
καθηγητοϋ Γ. Μεταξά μέ θέμα «Τέχνη καί’Εξουσία» πού διοργανώνει 
τάΊδρυμαΒ. &Μ. θεοχαράκη. Μέ αναφορά σέ οκτώ ζεύγη από πίνα
κες διαχρονικής άπευθύνσεως ή εικαστική πραξις δημοσιοποιεί δ,τι 
νομίζει πώς απειλεί τή ν ελευθερία, τή δικαιοσύνη, τήν ειρήνη, τήν αξι
οπρέπεια ή καί άλλες μοιραζόμενες άξιακές απαιτήσεις.

7.00 μ,μ. Τό Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών διοργανώνει μέσω zoom τήν 
ετήσια συνάντηση. Θά χαιρετίσει ή πρέσβυς τής Σουηδίας στήν ’Αθή
να καί θά μιλήσουν οί δρες Jenny Wallensten, Μαρία Βάΐοπσύλου, δρ 
Robin Ronnlund, Wenner-Gren.

7.00 μ,μ. Στό πλαίσιο τοΰ κινηματογραφικού άφιερώματος «Μνήμες 
Δικτατορίας» πού διοργανώνει ή Ταινιοθήκη τής'Ελλάδος, υπό τήν 
αιγίδα τής Γενικής Γραμματείας ’Αποδήμου Ελληνισμού καί Δημό
σιας Διπλωματίας του'Υπουργείου’Εξωτερικών, θά πραγματοποιηθεί 
webinar μέ θέμα τόν κινηματογράφο κατά τήν διάρκεια τής Δικτατορί
ας. Συμμετέχουν οί IL Βσύλγαρης, Γ. Τσεμπερόπουλος, Γ. Σταμπουλό- 
πσυλος, Κυρ. Άγγελάκος, Ν. Καβουκίδης, Εύάννα Βενάρδου. Συντο
νίζει ή Μαρία Κομνηνοΰ. Πληροφορίες στό http://www.tainiothiki.gr

730μ,μ. Διαδικτυακή ομιλία μέ θέμα «Ή συμβολή τής’Εκκλησίας στόν 
ξεσηκωμό τοΰ Γένους» διοργανώνει τό’ΙνστιτοΟτο Γεωπολιτικής καί 
’ΕθνικήςΆνασυγκροτήσεως «Πυξίδα», στό πλαίσιο τής σειράς εκδη
λώσεων γιά τά 200 χρόνια άπό τήν έναρξη τής Έπαναστάσεως του 
1821. Θά μιλήσουν οί Γ. Καραμπελιάς, Γ. ΣκλαβοΟνος, Ανδρ. Σταλί- 
δης, καί Γ. Ράκκας. Συμμετέχει ό Δημ. Μπότσαρης. Άπό τό κανάλι 
Pyxis Institute Πυξίδα στό YouTube, τήν σελίδα τοΰ ’Ινστιτούτου στό 
Facebook καί τήν ίστοσλείδα www.anixneuseis.gr

730 μ,μ. Ό 2ος κύκλος τηλεδιαλέξεων «Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γ ραμ- 
ματισμοί» πού διοργανώνει τό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ελληνική 
Γλώσσα καί Λογοτεχνία» τοΰ ΆνοικτοΟ Πανεπιστημίου Κύπρου-ΑΠ- 
ΚΥ, συνεχίζεται μέ τήν διάλεξη «Προσδιορίζοντας τόν λογοτεχνικό 
γραμματισμό» τοΰ δρος Σπ. Κιοσσέ. Ή είσήγησις θά μεταδοθεί μέσω 
τών εργαλείων τηλεκπαιδεύσεαις τοΰ ΑΠΚΥ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

630 μ,μ. Τό βιβλίο «Στίς 7 κορυφές» (έκδ. «Πατάκη») τής Χριστίνας
Φλαμπούρη παρουσιάζεται σήμερα άπό τήν σελίδα τοΰ Public στό 
Facebook καί τό κανάλι του στό YouTube. Ή συγγραφεύς καί ή Μα
ρία Ρουσάκη θά διηγηθοΰν μιά ιστορία δυνάμεως, μιά ιστορία γιά τό 
πώς μπορεί ό άνθρωπος νά φθάνει όλο καί πιό ψηλά.

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ό ιερός χορός τής Αβάνας «Havana Danza» πού έχει κατακτήσει τόν 
κόσμο παρουσιάζεται άπό τό 25μελές Μπαλλέτο Ντάνζα Κσντεμπο- 
ράνεα Ντέ Κούμπα, τόν διασημότερο πρεσβευτή χορού τής Κούβας 
στό εξωτερικό, σήμερα (8μ.μ), αύριο καί μεθαύριο (4 καί 8μ.μ.) καί τήν 
Δευτέρα (8μ.μ.), μέσω τοΰ Christmas Theater On line. Ή ομάδα Σινέ 
Κβά Νόν (Christophe Beranger, Jonathan Pranlas-Descours) σκηνο
θετεί μιά ύπέροχη χορογραφία τοΰ ΤζώρτζΚασπέντες μέ βάση Κου
βανέζικους ρυθμούς άλλά καί τό υπέροχο έργο γιά μπαλλέτο καί ορχή
στρα τοΰ Ίγκόρ Στραβίνσκυ «Ή ιεροτελεστία τής’Άνοιξης». Συμμετέ
χει ή ’Ορχήστρα τοΰ Μεγάλου Θεάτρου Άλίσια Άλόνσο τής Κούβας. 
Προπώλησις εισιτηρίων τηλεφωνικά (211 77 01 700) καί ήλεκτρονικά 
(www.viva.gr, www.christmastheater.gr).

7.00-830 μ,μ. Τό 2ο LAB τοΰ Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μή
κους Δράμας πραγματοποιείται σήμερα καί αύριο μέσω τής πλατφόρ
μας zoom. Περιλαμβάνει workshops, προβολές, masterclasses καί δι- 
αδραστικά εργαστήρια μέ παιδιά. Είσηγοΰνται οί X. Βαφειάδης, Τζ. 
Γρηγοράκης, Ήλ. Δημητρίου, Βαρβάρα Δοΰκα, Ρηνιώ Δραγασάκη, Γ. 
Ζωής, Π. Ίωσηφέλης, Γ. Μπουγιούκας, Γ. Μπουγιοΰκος, Θ. Νεοφώ
τιστος, Ντ. Νικολάκου, Γ. Σακαρίδης, Γ. Στάνκογλου, Δημ. Σταράκης. 
Πληροφορίες καί δηλώσεις συμμετοχής στήν ιστοσελίδα τοΰ Φεστι
βάλ (www.dramafilmfestival.gr/).

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

I ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Συναυλία μέτά 12 βιολοντσέλα τής Φιλαρμσνικής’Ορχήσιρας Βερολί
νου μεταδίδεται σήμερα (8μ.μ.), αύριο καί μεθαύριο (4 καί 8μ.μ.), τήν 
Δευτέρα (8μ.μ) μέσω τοΰ Christmas Theater online. Θά άκουσθοΰν έργα 
τών Μπήτλς, Πιάφ, Π ιατσόλλα,’Έλλονγκτον, Ραβέλ, Λεγκράν κ.ά. Σο- 
λίστ οίΆνετ Ντάς (σοπράνο) καί Τίλ Μπρένερ (τρομπόνι). Προπώλη - 
σις κωδικών τηλεφωνικά (211 7701700) καί ήλεκτρονικά (www.viva. 
grxai www.christmastheater.gr)

Τό Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης καί ή Κρατική’Ορχήστρα Θεσ
σαλονίκης τιμούν τήν 106η επέτειο τής Γενοκτονίας τών Αρμενίων μέ
συναυλία μνήμης, ή όποια θά μεταδοθεί αύριο (ΙΟμ,μ.) άπό τήν ΕΡΤ3. 
Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει άποσπάσματα άπό τό έργο τοΰ Χρ. Χατζή 
«Light from the Cross» (Φώς εκ του Σταυρού), βασισμένο σέ ύμνους τής 
Μεγάλης Έβδομάδος τής Άρμενικής ’Εκκλησίας, καί έργα τών δια
πρεπών Αρμενίων συνθετών Miizoyan καί Khachaturian. Διευθύνει ό 
Μ. Λσγιάδης, συμπράττει ή σοπράνο Σιρανούς Τσαλικιάν. Απαγγέλ
λουν οί Ν. Κολοβός καί Άράξια Γκαναπετιάν (στά άρμενικά).

jfl ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

Τόΐδρυμα’Ωνάση, τό Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Δράμας καί τό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου τής Αθήνας «Νύ
χτες Πρεμιέρας» διοργανώνουν τήν δράση «Μεγάλο Σινεμά Μικρού 
Μήκους». Οί βραβευμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους τοΰ 2020, 
άπό τό Φεστιβάλ Δράμας καί τις «Νύχτες Πρεμιέρας», θά είναι δια
θέσιμες γιά 7 ημέρες άπό τήν πρώτη προβολή, στό κανάλι τοΰ'Ιδρύ- 
ματος’Ωνάση στό YouTube. Άπό σήμερα (7μ.μ.) Ιως τίς 30 Απριλίου 
(1139μ.μ.) θά είναι διαθέσιμες οί βραβευμένες ταινίες τοΰ Διεθνούς 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου τής Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας 2020» 
«Bella» τής θέλγιας Πετράκη, «Πρώτο^Έρωτας» τοΰ X. Ραφισγιάννη, 
4Όταν Γελάω Κλείνουν τά Μάτια μου» τοΰ Ντάνιελ Μπόλντα, «Mare 
Nostrum» τοΰ Δ. Αναγνώστου.

8.00 μ,μ. Τό ντοκυμανταίρ «Γιά τή μικρή Σάμα» (99 ) τών Waad al- 
Kateab καί Edward Watts κάνει διαδικτυακή κινηματογραφική πρε
μιέρα καί προβάλλεται σήμερα, αύριο καί μεθαύριο άπό τό viva.gr, άπό 
όπου πωλοΰνται τά εισιτήρια. Ή ταινία άποτελεΐ μία επιστολή άγά- 
πης πού ή 26χρονη Ούάντ (Waad) άπευθύνει στήν μικρή κόρη της, Σά
μα, καταγράφοντας τίς τελευταίες ημέρες τών συγκρούσεων στό Χα- 
λέπι τής Συρίας.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Στό Cydadic Shop (210 7249706,210 7228321 -3) τοΰ Μουσείου Κυκλα- 
δικήςΤέχνης διατίθενται πρός πώληση κεραμικά αύγά, πιατέλες καί βά
ζα, διακοσμητικά σκεύη, λαμπάδες καί χειροποίητα άντικείμενα γιά τίς 
ημέρες τοΰ Πάσχα. Δημιουργήθηκαν άπό σύγχρονουςΈλληνες σχε
διαστές, κεραμίστες καί άλλους καλλιτέχνες, οί όποιοι έμπνεύσθηκαν 
άπό τίς συλλογές τοΰ Μουσείου. Οί ενδιαφερόμενοι έξυπηρετοΰνται 
μέ τίς υπηρεσίες Click away καί Click in shop, όπως καί άπό τό e-shop 
τοΰ Cycladic Shop.
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