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  Ατζέντα
Πηγή: ΕΣΤΙΑ Σελ.: 7 Ημερομηνία

έκδοσης:
04-11-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

572.09 cm² Κυκλοφορία: 1080

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ατζέντα\

Η ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

630-830μ,μ,Ό Δήμος Αθηναίων διοργανώνει κύκλους ομιλιών μέ θέ
ματα ψυχικής υγείας παιδιών καί ενηλίκων πού πραγματοποιούνται από 
τήνΈλληνική ΨυχιατρικήΈταιρεία καί τήνΤϊνωση «Μαζί γιά τό Παι
δί», άντιστοίχως. Σήμερα, στό Κέντρο Δημιουργικής Μαθήσεως Νορ- 
ντάου (Νορντάου 7), θά αναπτυχθεί τό θέμα «Επικοινωνία μέσα στήν 
οικογένεια».

Διημερίδα μέ θέμα «Δραματικές Σχολές: Δυσλειτουργίες καί Προοπτι
κές» διοργανώνει αβριο (ΙΟπ,μ.) καί μεθαύριο (1030μ.μ.), στό Σχολάσν 
τής Άθήνας-Είρήνη Παπά (Πειραιώς 56), ή Άνωτέρα Σχολή Δραμα
τικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου, στό πλαίσιο τής Πράξεως «Αναβάθ
μιση τής Δραματικής Σχολής τού Εθνικού Θεάτρου», πού συγχρημα- 
τοδοτεΐται από τήν Ελλάδα καί τήν Ευρωπαϊκή “Ενωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) μέσφ τού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανά
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση καί Διά Βίου Μάθηση». 
Είσηγοΰνται διευθυντές τών Δραματικών Σχολών, καθηγητές τών Δρα
ματικών Σχολών καί ηθοποιοί. Είσοδος ελεύθερη, live streaming μέ
σω YouTube.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

6.00 μ,μ. Οι εκδόσεις «Όσελότος» παρουσιάζουν τό βιβλίο «Γενναία 
παιδιά» τής Νίνας Λαδοπούλου, στό Πνευματικό Κέντρο τού Δήμου 
Αθηναίων (Αίθουσα «Άντώνης Τρίτσης», Ακαδημίας 50). Θά χαιρετί
σει ή’Άννα Ροκοφύλλου καί θά ακολουθήσει θεατρική άφήγησις τού 
βιβλίου άπό τούς Γρ. Βαλτινό, Μαρία Καλλιμάνη καί Ευτυχία Μοσχά- 
κη. Γιά τό βιβλίο θά μιλήσει καί ή Ευγενία Μίγδου.

Στό Public Συντάγματος παρουσιάζεται αύριο (12μεσημ.) τό βι
βλίο «Φανταστική βόλτα στή Φλωρεντία & Φανταστική βόλτα στό 
Λονδίνο» (έκδ. «Καλέντης») τής Μελίνας’Ηλιοπούλου.' Η συγγραφεύς 
συνομιλεί μέ τίς Βασιλική Κωστούρου, Μαρία Ξέστερνου καί Τζελίνα 
Βογιατζόγλου, αποσπάσματα διαβάζει ό Φ. Μουρατίδης.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τό συλλογικό έργο «Βλασφημία καί Τέχνη. Πολιτική καί Ηθική», σέ
επιμέλεια τού Αντ. Παπαρίζου, κυκλοφορεί άπό τίς εκδόσεις «Πα- 
παζήση». Είκοσι πέντε συγγραφείς, καλλιτέχνες, ιερωμένοι καί δια
νοούμενοι, λογοτέχνες καί δημοσιογράφοι, θεολόγοι καί καθηγητές 
Πανεπιστημίου, διαφορετικών κλάδων τής επιστήμης, επιχειρούν νά 
δώσουν κάποιες θεμελιώδεις απαντήσεις σέ έρωτήματα όπως εάν είναι 
ή αλαζονεία καί ή έπαρσις, ή άλλη όψις τών πράξεων περιφρονήσε- 
ως καί ευτελισμού, ή καί υβρις, έξ αιτίας τής όποιας καί οί θεοί κατα
δικάζονται.

ΜΟΥΣΙΚΗ

930μ.μ.ΉΓεωργίαΝταγάκη επιστρέφει απόψε καί κάθε Παρασκευή, 
στήν μουσική σκηνή «Caja de Musica» (Σινώπης 27,690 641 8034), μέ 
τήν παράσταση «Εκεί θ’ άνθίζω». Μαζί της οί μουσικοί Λ. Καλαντζά- 
κος (τύμπανα), X. Χαραλάμπους (μπάσο), Π. Γεωργόπουλος (κιθάρα) 
καί Γ. Μακρής (πνευστά).

Τό τρίο τού συνθέτου, πιανίστα καί τραγουδιστού τής τζάζ Τζόννυ Ο’ 
Νήλ εμφανίζεται σήμερα, αύριο (10.30μ.μ.), μεθαύριο καί τήν Δευ
τέρα (9.30μ.μ.), στό Half Note Jazz Club (Τριβωνιανοΰ 17, Μέτς, 210
9213310). ·,ι,,νΐι:.

1030μ.μ. ΟΙ Γ. καί Ν. Στρατάκης εμφανίζονται άπό σήμερα καί έως τίς 
30 Νοεμβρίου στόν Σταυρό τού Νότου (Θαρύπου 37, Ν. Κόσμος, 210 
9226975), όπου παρουσιάζουν μία μουσική παράσταση ή οποία εδρά
ζεται στίς ρίζες τής παραδόσεως μέ μουσικές συνθέσεις πού οδηγούν 
άπό δρόμους διαφορετικούς σέ επιλογές οί όποιες προσδίδουν μία δια
φορετική ταυτότητα στούς ήχους τους. Επίσης, ή Ρίτα Αντωνοπούλου 
καί οί Ρεβάνς επανέρχονται αύριο (ΙΟμ,μ.) μέ μία γεμάτη χημεία παρά
σταση βασισμένη στήν ιδέα πώς «δέν υπάρχει πιό ισχυρό μέσο ένω
σης τών άνθρώπων άπό τήν μουσική.» Στόν Σταυρό τού Νότου Plus ή 
Μελίνα Κανά εμφανίζεται άπό αύριο καί κάθε Σάββατο τού Νοεμβρί
ου (1030μ.μ.). Μέ συνοδοιπόρους τόν νεαρό τραγουδοποιό Αλέξ. Κτι- 
στάκη καί τόν τραγουδιστή Γ. Λίταινα θά παρουσιάσει τήν νέα της δυ 
σκογραφική δουλειά «Σπίθα» σέ μουσική τού θ. Καραμουρατίδη. Στό 
Club εμφανίζονται άπό αύριο καί γιά 4 Σάββατα (1030μ.μ.) οί Polkar 
(Γ. Παπαγεωργίου καί οί Βαλκάνιοι τής καρδιάς του).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

7.30 μ,μ. Στήν Sianti Gallery (Βασ. Αλεξάνδρου 2) εγκαινιάζεται ή άτο- 
μική έκθεσις τού Γ. Σταθόπουλσυ μέ τίτλο «Νήσος Ουτοπία», ένας τίτ
λος, πού άποτυπώνει τό ίδιο τό εργαστήριο τού καλλιτέχνου. Παράλ
ληλα θά παρουσιασθεΐ τό ομότιτλο βιβλίο άπό τίς εκδόσεις «Νίκας» 
τής σειράς τέχνης. (Έως 25/11)

8.00 μ,μ. Στήν Αίθουσα Τέχνης «Άστρολάβος-Δεξαμενή» (Ξανθίππου 
11, Κολωνάκι) εγκαινιάζονται ή άτομική έκθεσις ζωγραφικής τήςΊω- 
άννας Πουλιού μέ τίτλο «Τής Γής καί τού Ούρανσϋ» (κάτω επίπεδο) 
καί ή άτομική έκθεσις ζωγραφικής τής Πόπης Πανοπούλου, μέ τίτλο 
«/Ενεργειακές Αποτυπώσεις» (μεσαίο επίπεδο). (Έως 10/12)

Ή έκθεσις ζωγραφικής καί κεραμεικής τών Σουηδών καλλιτεχνών 
Joakim Ojanen καί Sunna Hansdottir μέ τίτλο «Kick Off» φιλοξενείται 
έως τίς 3 Δεκεμβρίου στά «Dio Horia» (Λεμπέση 5-7, Άκρόπολις).

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

8.00 μ,μ. Τό ντοκυμανταί ρ </Η Αθήνα άπό τήν Ανατολή στή Δύση, 1821- 
1896» τής Μαρίας’ΗλιοΟ, μέ άγνωστο οπτικό υλικό άπό τρεις ηπεί
ρους, προβάλλεται σήμερα καί αύριο, στό Μέγαρο Μουσικής (Αίθου
σα «Αλεξάνδρα Τ ριάντη», 210 7282333).

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

730μ.μ.Ό εικαστικός, λογοτέχνης, θεωρητικός τής τέχνης Κ. Εύαγ- 
γελάτος παρουσιάζει, στόνΈλληνογαλλικό Σύνδεσμο (πλατεία Φι
λικής Εταιρείας 2, Κολωνάκι), τήν νέα ποιητική συλλογή του μέ τίτ
λο «/Εγκάρσια Ρήματα». Θά άπαγγείλει ποιήματα καί θά διαβάσει τό 
θεωρητικό του κείμενο «/Εκφραστικός λόγος έν αίνίγματι». Ή λογοτε
χνική έκδήλωσις πραγματόποιεΐται στό πλαίσιο τού Τριημέρου Πολι
τιστικών Δρωμένων Τέχνης (2-4/11), πού διοργανώνει καί επιμελείται 
ή εικαστικός καί εκπαιδευτικός Ρούλα Πάππας-Τσιώτα καί πραγματο
ποιείται ύπό τήν αιγίδα τού Έλληνογαλλικοΰ Συνδέσμου. Ό Κ. Εόαγ- 
γελάτος συμμετέχει επίσης στήν ομαδική έκθεση ζωγραφικής καί γλυ
πτικής πού θά λειτουργεί στόν χώρο τέχνης μέ τίτλο «Μετάλλαξη χρω
μάτων ψυχής».

ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7.00 μ,μ. Ή ΚραηκήΌρχήστρα Θεσσαλονίκης προσκαλεΐ μικρούς καί 
μεγάλους σέ ένα ευφάνταστο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τό όποιο προ
σφέρει μία ξεχωριστή γνωριμία μέ τό διάσημο συμ«(κονικό έργο «Σε- 
χραζάντ» τούΝικολάιΡίμσκίτΚόρσακωφ. Μέ οδηγό τήν μουσική, τόν 
λόγο καί τήν εικόνα ξεδιπλώνονται μύθοι καί παραμύθια άπό τήν Ανα
τολή, μέσα άπό τήν μουσική τού Ρώσσου συνθέτου στήν εκδήλωση 
ή οποία πραγματοποιείται σέ συνεργασία μέ τήν θεατρική ομάδα @ 
theatraction στήν Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. (2310236990). Ή διεύθυν- 
σις’Ορχήστρας είναι τήςΈλένης Παπακυριάκου καί ή Άνάπλασις μύ
θου - δραματουργική επεξεργασία τής Μάρι Χεκιμιάν σέ σκηνοθετι- 
κή επιμέλεια Δέσποινας Σαρόγλου - Μαρίς Χεκιμιάν.
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