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  Πλούσιο το πρόγραμμα στο Φεστιβάλ Δωδώνης
Πηγή: ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΤΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ
Σελ.: 2 Ημερομηνία

έκδοσης:
22-07-2021

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

736.87 cm² Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πλούσιο το πρόγραμμα στο Φεστιβάλ Δωδώνης
GaaxpiKSS παρασιάσεβ και συναυλίεε από ns 28 Ιουλίου ωε ns 22 Αυγούστου

Τ
ο Φεστιβάλ Δωδώνηε γίνεται φέτοε 5 ετών. Την 
ευθύνη ins διοργάνωσηε έχουν ο Δήμοε Δωδώ- 
vns και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Δωδώ- 
vns. Το Φεστιβάλ τελεί υπό την Επιχορήγηση και 
την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 5ου Φεστιβάλ Δωδώνηε 
εκτείνεται χρονικά από as 28 Ιουλίου ωε as 22 Αυγούστου.
Ώρα έναρξηε όλων των παραστάσεων: 21:00 (για την αποφυγή συ

νωστισμού, η προσέλευση του κοινού θα αρχίζει στιε 20:00).
Χορηγοί του 5ου Φεστιβάλ Δωδώνηε είναι οι εταιρείεε ΒΙΚΟΣ, CO

SMOTE και Νέα Οδόε. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εθνικούε πόρουε των χωρών που συμμετέχουν στο Πρό
γραμμα Διασυνοριακήε Συνεργασίαε Interreg ΙΡΑ CBC «Ελλάδα-Αλ- 
βανία 2014-2020».

«Η αρχική σύλληψη τηε ιδέαε του Δήμου Δωδώνηε, του Πνευμα
τικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνηε και τηε Εφορείαε Αρχαιοτήτων 
Ιωαννίνων να αναδείξουν το Αρχαίο θέατρο μετατρέπεται πλέον 
στον κορυφαίο θεσμό του Αυγούστου που χαρακτηρίζεται από εκ- 
δηλώσειε εξαιρετικά υψηλού επιπέδου» τονίζει στο μήνυμά του ο 
Δήμαρχοε Δωδώνηε, κ. Χρήστοε Ντακαλέτσηε για να προσθέσει: 
«Για εμάε, οι φετινέε εκδηλώσειε δεν είναι «ακόμα μια χρονιά που 
αντέξαμε». Είναι η χρονιά που συνεχίζουμε και βάζουμε το στόχο 
τηε ανοδικήε πορείαε του Φεστιβάλ. Αλλωστε οι περισσότεροι από 
60.000 θεατέε που έχουν παρακολουθήσει τιε τέσσεριε πρώτεε 
διοργανώσειε, συνηγορούν αν μη τι άλλο, υπέρ τηε εξελισσόμενηε 
δυναμικήε του θεσμού».

Πρόγραμμα_______________________________________

-28 Ιουλίου - Αρχαίο θέατρο Δωδώνηε
Συμπαραγωγή Φεστιβάλ Δωδώνηε, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνηε και Ομάδα 

Anima - «Μία χώρα δύο αιώνεε μετά».
Συγγραφέαε: Ανδρέαε Φλουράκηε, Σκηνοθεσία: Ρουμπινή Μοσχο- 

χωρίτη, Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: θεόδωροε Λεμπέσηε 
Το έργο του Ανδρέα Φλουράκη μιλάει με χιούμορ και ευθύνη για 

το πωε οι σημερινοίΈλληνεε διαχειρίζονται τη νεότερη ιστορία τουε 
αλλά και για το πωε τη δημιουργούν. Αυτή η ανοιχτή σκηνική σύν
θεση θα έχει τον χαρακτήρα μιαε μεγάληε γιορτήε και όλοι μαζί, ηθο
ποιοί και θεατέε, θα σβήσουμε συμβολικά αλλά και πραγματικά τα 
200 κεριά στην τούρτα γενεθλίων του ελληνικού μαε κράτουε.

-29 Ιουλίου - Αρχαίο θέατρο Δωδώνηε 
Auner Quartett - Αυστριακό Κουαρτέτο Εγχόρδων 
Σε συνεργασία με την Πρεσβεία τηε Αυστρίαε στην Αθήνα, στο 

πλαίσιο του «Αυστρο-Ελληνικού Μουσικού Καλοκαιριού», υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, θα πραγματοποιηθεί συναυλία κλασικήε μουσικήε 
στο αρχαίο θέατρο Δωδώνηε. Το διάσημο κουαρτέτο εγχόρδων από

τη Βιέννη «Auner Quartett» θα παρουσιάσει έργα των: Νίκου Σκαλ- 
κώτα, Κωνσταντίαε Γουρζή, Franz Schubert και Ludwig van Beeth
oven.

-31 Ιουλίου - Αρχαίο θέατρο Δωδώνηε
Εθνικό θέατρο - «Ιππείε» του Αριστοφάνη
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνοε Ρήγοε
30 χρόνια μετά το τελευταίο τουε ανέβασμα από το Εθνικό θέατρο, 

οι Ιππείε καλπάζουν στο 5ο Φεστιβάλ Δωδώνηε. Τη σκηνοθεσία έχει 
αναλάβει ο Κωνσταντίνοε Ρήγοε. Τα σκηνικά υπογράφει ο ίδιοε ο 
σκηνοθέτηε μαζί με τη Μαίρη Τσαγκάρη, τουε φωτισμούε έχει σχε
διάσει ο Χρήστοε Τζιόγκαε, τη μουσική συνέθεσε ο θοδωρήε Ρέ- 
γληε. Στουε κεντρικούε ρόλουε θα συναντήσουμε τουε Κώστα 
Κόκλα, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Λούλη, Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη, 
ενώ κορυφαία του Χορού θα είναι Στεφανία Γουλιώτη.

-6 Αυγούστου - Αρχαίο θέατρο Δωδώνηε
Κρατική Ορχήστρα θεσσαλονίκηε
Η Κρατική Ορχήστρα θεσσαλονίκηε συμμετέχει στο 5ο Φεστιβάλ 

Δωδώνηε με έργα Ελλήνων συνθετών, υπό τη μουσική διεύθυνση 
του διακεκριμένου αρχιμουσικού Γεωργίου Βράνου και με τη Μέτζο 
σοπράνο Αγγελική Καθαρίου. Στον επιβλητικό χώρο του Αρχαίου θε
άτρου Δωδώνηε, η Κ.Ο.Θ. ερμηνεύει τιε πλέον διάσημεε σουίτεε των 
Μίκη θεοδωράκη και Γιάννη Κωνσταντινίδη, μαζί με μια βαθιά συ
ναισθηματική δημιουργία ενόε εκπροσώπου τηε νέαε γενιάε Ελλή
νων συνθετών, του Κωνσταντίνου Γρηγορίου.

-7 Αυγούστου - Πιιγέε Αχέροντα (Σιστρούνι)
Δημήτρηε Μπάσηε
Γνήσιοε λαϊκόε τραγουδιστήε, με πάθοε και αυθεντικότητα, από 

τουε σημαντικότερουε τηε γενιάε του, ο Δημήτρηε Μπάσηε, μετά 
την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού «Ένα Λεπτό», σε ένα ανατρε
πτικό ντουέτο με τον Χρήστο Μάστορα, που γνωρίζει μεγάλη απο
δοχή από το κοινό, παρουσιάζει ένα μοναδικό πρόγραμμα με 
τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία αλλά και κορυφαία, 
αγαπημένα τραγούδια μεγάλων δημιουργών.

-8 & 9 Αυγούστου - Αρχαίο θέατρο Δωδώνηε
Εκδήλωση από το Πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα έναε Πολιτισμόε» 

του ΥΠΠΟΑ
Σπανόε - Παράσταση βασισμένη στην ομώνυμη βυζαντινή σατιρική 

ακολουθία.
Η παράσταση αξιοποιεί ωε βασικό άξονα το κορυφαίο βυζαντινό 

έργο που επιγράφεται Ακολουθία του ανόσιου τραγογένη σπανού. 
Πρόκειται για μια μοναδική σάτιρα του ύστερου Βυζαντίου σε μορφή 
εκκλησιαστικήε ακολουθίαε που είναι γραμμένη σε δημώδη γλώσσα 
και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό. Έναε σπανόε ταπεινόε 
καλόγεροε ζει απομονωμένοε σε ένα αντρικό μοναστήρι. Το καθαρό 
του πρόσωπο και η ευγένεια τον κάνουν στόχο σε μια ομάδα μονα
χών, οι οποίοι τον πειράζουν με αστεία και δοκιμάζουν την πίστη του 
στο θεό. Σύλληψη, κείμενο σκηνοθεσία: Ιωσήφ Βιβιλάκηε, Σπανόε 
Στεφανία Γουλιώτη, Μουσική: Γεράσιμοε Παπαδόπουλοε, Σκηνο- 
γραφική επιμέλεια-κοστούμια: Κωνσταντίνοε Ζαμάνηε. Εκτέλεση 
παραγωγήε: Οθόνιον-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.

Προκράτηση θέσεων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτισμού

στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://digitalculture.gov.gr 
-11 Αυγούστου - Αρχαίο θέατρο Δωδώνηβ
Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδοε, «Ελένη» του Ευριπίδη 
Σκηνοθεσία: Βασίληε Παπαβασιλείου, Μετάφραση: Παντελήε 

Μπουκάλαε.
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 ανάδειξη αρετών όπωε 
η δύναμη του όρκου και η ευφυΐα που προσωποποιούνται στη μορφή 
τηε κεντρικήε ηρωίδαε.

Παίζουν οι ηθοποιοί:Έμιλυ Κολιανδρή (Ελένη), θέμηε Πάνου (Με- 
νέλαοε), Αγορίτσα Οικονόμου (θεονόη), Γιώργοε Καύκαε (θεοκλύ- 
μενοε), Έφη Σταμούλη (Γερόντισσα), Δημήτρηε Κολοβόε 
(Αγγελιοφόροε α'),Άγγελοε Μπούραε (Αγγελιοφόροε β’), Δημήτρηε 
Μορφακίδηε (Τεύκροε), Παναγιώτηε Παπαϊωάννου (θεράπων), Νι
κόλαε Μαραγκόπουλοε Ορέστηε Παλιαδέληε (Διόσκουροι).

-22 Αυγούστου (Πανσέληνοε) - Αρχαίο Στάδιο Δωδώνηε 
Νατάσα Μποφίλιου - «Η Εποχή του θερισμού»
Τραγούδι: Νατάσα Μποφίλιου, Ενορχηστρώσειε: θέμηε Καραμου- 

ρατίδηε, Επιμέλεια Προγράμματοε: Γεράσιμοε Ευαγγελάτοε 
Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο θέμηε Καραμουρατίδηε και ο Γεράσιμοε 

Ευαγγελάτοε ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι την «Εποχή του θερι
σμού» στον αρχαιολογικό χώρο τηε Δωδώνηε.

Η «Εποχή του θερισμού», η νέα παράσταση τηε πλέον καταξιωμέ- 
νηε δημιουργικήε ομάδαε τηε ελληνικήε μουσικήε, μία παράσταση 
βασισμένη στον τελευταίο ομότιτλο δίσκο τουε, που προκάλεσε ιδι
αίτερη αίσθηση και θεωρήθηκε το καλύτερο έργο τουε έωε τώρα, 
θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά μπροστά στο κοινό, 
ύστερα από τον δύσκολο χειμώνα που προηγήθηκε.

Εισιτήρια_________________________________________

Μόνο για τιε παραστάσειε «Ιππείε» (Εθνικό θέατρο) και «Ελένη» 
(ΚΘΒΕ) θα ισχύσουν εισιτήρια, ωε εξήε:

-Γενική Είσοδοε: 15€
-Δημότεε Δήμου Δωδώνηε: 4€ (η πιστοποίηση τηε δημοτικότηταε 

θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην είσοδο του Αρχαιολογικού 
Χώρου Δωδώνηε, με την επίδειξη τηε Αστυνομικήε Ταυτότηταε) 

Ελεύθερη Είσοδοε για Παιδιά ηλικίαε κάτω των 12 ετών, ΑμεΑ (με 
την επίδειξη του σχετικού πιστοποιητικού ΚΕΠΑ και τηε Αστυνομικήε 
Ταυτότηταε) και Ανέργουε Δημότεε του Δήμου Δωδώνηε (με την επί
δειξη στην είσοδο του Αρχαιολογικού Χώρου, του σχετικού δελτίου 
ανεργίαε σε ισχύ και τηε Αστυνομικήε Ταυτότηταε).

Μόνο για τιε παραστάσειε «Μία χώρα δύο αιώνεε μετά» (συμπα
ραγωγή Φεστιβάλ Δωδώνηε, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνηε, Ομάδα Anima) και 
Κρατική Ορχήστρα θεσσαλονίκηε, θα ισχύσουν εισιτήρια, ωε εξήε: 

-Γενική Είσοδοε: 10€
-Δημότεε Δήμου Δωδώνηε: 4€
-Παιδιά, ΑμεΑ καΓΑνεργοι, όπωε παραπάνω 
^Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου στο 

https://www.ticketservices.gr/el/festival-dodonis/
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