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«Βαβυλωνία» του 
Δημητρίου Κ. Βυζάντιου στη 

Μονή Λαζαριστών
Το θεατρικό έργο του Δημητρίου Κ. Βυζάντιου, 

«Βαβυλωνία», σε σκηνοθεσία Τάκη Χρυσικά- 

κου συνεχίζει tis παραστάσειε του στη Μονή Λα- 

ζαριστών (Σκηνή Σωκράτηε Καραντινόε) κάθε 

εβδομάδα από Τετάρτη εώε Κυριακή. Η πλοκή 

αφορά ένα περιστάτικό που διαδραματίζεται στο 

Ναύπλιο του 1827, όπου ένα Αρβανίτηε τραυ

ματίζει έναν Κρητικό και εξαφανίζεται .Το περι

στατικό συμβαίνει μετά την επιτυχημένη έκβαση 

ms ναυμαχίαε του Ναυαρίνου, την ώρα που 

Έλληνεε από διαφορετικά μέρη, έχουν συγκε

ντρωθεί στο ξενοδοχείο και γιορτάζουν τη νίκη. 

'Evas αστυνόμοε προσπαθεί να διαλευκάνει την 

υπόθεση αλλά οι παράξενεε ντοπιολαλιέε θο

λώνουν τα γεγονότα με αποτέλεσμα οι ανακρί- 

σειε να οδηγηθούν σε φιάσκο.

Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκη «Μ fans 

Θεοδωράκηε: Τα 
συμφωνικά και τα 
κινηματογραφικά»

Stand up comedy 
«Διαβάστηκε» Ανδρέαε 
Πασπάτηε στο Θέατρο 

Αυλαία

0Ανδρέαε Πασπάτηε επανέρχεται με την τελευ

ταία solo stand up comedy παράστασή του με 

τίτλο «Διαβάστηκε», για μια και μόνο παράστα

ση την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου στο θέατρο 

Αυλαία. 0 Ανδρέαε Πασπάτηε, έρχεται με 80 

λεπτά καταιγιστικήε κωμωδίαε, μιλώνταε για 

καθημερινά θέματα από στοιχήματα και social 

media μέχρι τη λαϊκή, tous γιατρούε και πολλά 

άλλα, χωριέ αυτή τη φορά να χρειάζεται εσειέ να 

απαντάτε. Με έξυπνο χιούμορ, γρήγορεε εναλ- 

λαγέ5 θεματολογιών και εύστοχη τοποθέτηση, 

ο Ανδρέαε Πασπάτηε σχολιάζει και καυτηριάζει 

την πιο αστεία πλευρά ms καθημερινότητάε.

Τον μεγάλο'Ελληνα μουσικό συνθέτη Μίκη θε- 

οδωράκη τιμά η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονί

κη και το Κέντρο Πολιτισμού ms Περιφέρειαε 

Κεντρικήε Μακεδονίαε, σε συνεργασία με το 

Μέγαρο Μουσικήε θεσσαλονίκηε σε μια συναυ

λία. Itis 12 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικήε 

θεσσαλονίκηε oris 21:00, θα ακούσουμε τον 

Αλκίνοο Ιωαννίδη στο ερμηνευτικό κομμάτι, 

ενώ η Μαίρη Κωνσταντινίδου θα αναλάβει τη 

διδασκαλία ms Μικτήε Χορωδίαε θεσσαλονί- 

Kns. Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

του Διεθνούε Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Το 

πλούσιο πρόγραμμα που έχουν ετοιμάσει οι 

συντελεστέε, περιλαμβάνει μούσικέε και κινη

ματογραφικέ επιτυχίεε του Μίκη θεοδωράκη.

Φοίβοε Δεληβοριάε «Πεε 
μου το όνομά σου» στο 

Αριστοιέλειον
0 Φοίβοε Δεληβοριάε και τα παιδικά του τρα

γούδια oas έρχονται στο θέατρο Αριστοτέλειον 

στη Θεσσαλονίκη eras 13 και 14 Νοεμβρίου. 

0 Φοίβοε, η Νεφέλη Φασούλη μαζί με τον πο- 

λυοργανίστα Γιώργο Κατσάνο, αλλά κυρίωε 

τα τραγούδια tous τα παιδικά και οι παράξενεε 

ιστορίεε tous, ξεκινούν ένα ταξίδι γνωριμίαε με 

tous μικρούε και μεγάλουε φίλουε tous, πα- 

ρουσιάζονταε το βιβλίο - cd με τίτλο «Πεε μου 

το όνομά σου», στο οποίο ο Φοίβοε θυμάται κι 

αφηγείται τη δική του ιστορία oncos την έζησε 

όταν ήταν παιδί.

Δημήτρηε Βουτσάε 
«Βλέμμα στο Βυθό»

Η Μικρή'Αρκτοε παρουσιάζει τον νέο δί

σκο «Βλέμμα στο Βυθό» με ερμηνευτή 

τον Δημήτρη Βουτσά σε μια μοναδική 

συναυλία στο θέατρο Αυλαία Σάββατο 

13 Νοεμβρίου 2021 eras 21:00. Σχεδόν 

δύο χρόνια πέρασαν από την κυκλοφο

ρία του πρώτου τραγουδιού- προπο

μπού του δίσκου tous: ήταν η «Φρίντα», 

τραγούδι - αναφορά στη ζωή και την 

παρουσία ms ζωγράφου Φρίντα Κάλο. 

Έντεκα τραγούδια σε craxous ms Φωτει- 

νήε Λαμπρίδη, όλα σε μουσική του συν

θέτη Μίμη Νικολόπουλου και με ερμη

νευτή τον Δημήτρη Βουτσά, είναι έτοιμα 

πια να συναντήσουν όπωε tous πρέπει, 

απρόσκοπτα, tous cpirlous tous.

Το ΘεατρικόΈργο «Άγουρα 
Κεράσια» στο Θέατρο 

Σοφούλη

Άγουρα Κεράσια

Η Τάνια Τρύπη και ο Κωνσταντίνοε Κα- 

ζάκοε πρωταγωνιστούν στο θεατρικό 

έργο «Άγουρα Κεράσια» του Μιχαήλ 

Άνθη στο θέατρο Σοφούλη, από τη Δευ

τέρα 29 Νοεμβρίου έωε και την Τρίτη 7 

Δεκεμβρίου 2021. Την παράσταση σκη

νοθετεί ο Μανούσοε Μανουσάκηε. Η 

Τάνια Τρύπη και ο Κωνσταντίνοε Καζά- 

kos είναι ταυτόχρονα θύτεε και θύματα, 

θύματα όμωε που δεν tous πρέπει καμία 

συγχώρεση διότι και οι δύο είναι εγκλω

βισμένοι σε ένα υπερβολικό «εγώ» πότε 

παθητικά - πότε ενεργητικά - κινούμε

νοι σε δύο παράλληλα σύμπαντα που 

εξοστρακίζουν το τρίτο μέλοε όσο και 

εάν προσχηματικά θέλουν να αποτελεί 

το κέντρο ms ύπαρξήε tous.
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