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Λέμεηο & θέςεηο / Μνπζηθή 

IMPROTECH 
26 έσο 29 επηεκβξίνπ 2019 | ηέγε & ΔΚΠΑ 
 
Από ην Παξίζη ζηελ Αζήλα. Από ηνλ Μνπζηθό Απηνζρεδηαζκό ζηελ Φεθηαθή Ννεκνζύλε. 
Γύν πόιεηο ελώλνληαη κέζα από κηα ζεηξά δηαιέμεσλ, εξγαζηεξίσλ, demos θαη ζπλαπ-
ιηώλ πνπ γεθπξώλνπλ ηέρλε θαη επηζηήκε.  

 
Έκα θεζηζαάθ-ενβαζηήνζμ αθζενςιέκμ ζημκ Μμοζζηυ Αοημζπεδζαζιυ (Musical Improvisation) 
ζε ζπέζδ ιε ηδκ Φδθζαηή Νμδιμζφκδ (Digital Intelligence). Γζα ηέζζενζξ διένεξ, πνμδβιέκα 
ηεπκμθμβζηά ζοζηήιαηα αθθδθεπζδνμφκ γςκηακά ηαζ δδιζμονβζηά ιε ιμοζζημφξ. Μεηά ηδ Νέα 
Τυνηδ ηαζ ηδ Φζθαδέθθεζα, ημ Πανίζζ εκχκεηαζ ιε ηδκ Αεήκα ζημ Improtech Paris-Αεήκα 
(ikPA’19). Μζα ζεζνά βεθονςηζηχκ ζοκακηήζεςκ ηέπκδξ ηαζ επζζηήιδξ, ιε δζαθέλεζξ, 
ενβαζηήνζα, demos ηαζ ζοκαοθίεξ, ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηέπμοκ ζδιακηζηά μκυιαηα ημο 
αοημζπεδζαζιμφ ηαζ ηδξ ακενπυιεκδξ ιμοζζηήξ ζηδκήξ απυ ημ Πανίζζ, ηδκ Αεήκα ηαζ άθθεξ 
πυθεζξ.  
Με ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ ηέβδξ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ, ημο IRCAM ηαζ ημο Δεκζημφ & Καπμ-
δζζηνζαημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, ημ ikPA’19 εα βμκζιμπμζήζεζ ιζα εηνδηηζηή ζοκεφνεζδ ζδ-
ιακηζηχκ ενεοκδηζηχκ μιάδςκ ηαζ επζζηδιυκςκ ιε βκςζηέξ πνμζςπζηυηδηεξ ηδξ ηγαγ, ηδξ 
ζφβπνμκδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ παναδμζζαηήξ ιμοζζηήξ. Οζ μιζθίεξ ηαθφπημοκ πμζηίθα βκς-
ζηζηά πεδία, υπςξ είκαζ δ ιμοζζηή ιέζς οπμθμβζζηχκ, δ ηεπκδηή κμδιμζφκδ, δ νμιπμηζηή, δ 
ιμοζζημθμβία, δ θζθμζμθία ηαζ μζ ηνζηζηέξ ζπμοδέξ. Μία ιμκαδζηή εοηαζνία βζα δζαπμθζηζζιζηέξ 
ηαζ δζεπζζηδιμκζηέξ ζοκακηήζεζξ ιεηαλφ ενεοκδηζηχκ ηαζ δδιζμονβζηχκ ημζκμηήηςκ, πμο 
ημνοθχκμκηαζ ζε ηνεζξ ζοκαοθίεξ.  

 
Δπηκέιεηα Gerard Assayag, Ακαζηαζία Γεςνβάηδ, Υνήζημξ Καννάξ / Παξαγσγή ηέβδ Ηδνφιαημξ 
Χκάζδ, IRCAM, Δεκζηυ & Καπμδζζηνζαηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ / Με ηελ ππνζηήξημε Collegium 

Musicae – Πακεπζζηήιζμ ηδξ μναυκκδξ, Γαθθζηυ Ηκζηζημφημ 

 
 

 
 
 

 



 
Θέαηξν 

Ζ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ 
ΘΑΝΟ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
3 έσο 6 Οθησβξίνπ, 9 έσο 13 Οθησβξίνπ & 16 έσο 20 Οθησβξίνπ 2019 |  
Κεληξηθή θελή | 20:30 
 
θελνζέηεο ηεο λεόηεξεο γεληάο, κε ηδηνζπγθξαζηαθή εηθαζηηθή καηηά, ν Θάλνο 
Παπαθσλζηαληίλνπ ζθύβεη πάλσ από ηελ Απνθάιπςε ηνπ Ησάλλε, αληιεί έκπλεπζε γηα 
κηα ζύγρξνλε ηειεηνπξγία θαη επηζεκαίλεη: 
 
Ζ Γεοηένα Πανμοζία, μζ Σέζζενζξ Καααθάνδδεξ, μζ Δπηά θναβίδεξ, μ Αικυξ ημο Θεμφ, μ 666. 
Έκα απυ ηα πζμ επζδναζηζηά ηαζ δοζενιήκεοηα ηείιεκα ζηδκ ζζημνία ηδξ ακενςπυηδηαξ βίκεηαζ 
οθζηυ βζα ιζα ζφβπνμκδ ζηδκζηή ηεθεημονβία. 
Δλάπηεζ ηδ θακηαζία ηςκ ακενχπςκ απυ ημκ 1μ αζχκα ι.Υ. Έδςζε πκμή ζε μοημπίεξ, 
δοζημπίεξ ηαζ επακαζηαηζηά ηζκήιαηα. Ηενή πνμθδηεία; Δζπαημθμβζηυ ηήνοβια; Μήκοια 
πνμζιμκήξ, πίζηδξ ηαζ εθπίδαξ ζε έκα ηαθφηενμ ιέθθμκ; Κάθεζια ζε ελέβενζδ; Οπςζδήπμηε, 
πάκηςξ, έκα ημζιμβμκζηυ ηείιεκμ ηαζ ιζα δοζμίςκδ θακηαζιαβμνία.  
 
«Πίζς απυ ηάεε ελέβενζδ, οπάνπεζ δ επζεοιία νζγζηήξ ακαιυνθςζδξ ημο ακενχπμο ηαζ ημο 
ηυζιμο.  
Πίζς απυ ηάεε ηίκδζδ ακαιυνθςζδξ ημο ακενχπμο ηαζ ημο ηυζιμο, οπάνπεζ 
δ αία ημο εενζζιμφ.  
Πίζς απ’ ηδ αία ημο εενζζιμφ, οπάνπεζ δ εθπίδα ηδξ ακαβέκκδζδξ.  
Πίζς απ’ ηδκ εθπίδα ηδξ ακαβέκκδζδξ, οπάνπεζ δ πανά ηδξ ηαηαζηνμθήξ.  
Πίζς απ’ ηδ πανά ηδξ ηαηαζηνμθήξ, οπάνπεζ 
μ ηνυιμξ ημο εακάημο. 
Πίζς απ’ ημκ ηνυιμ ημο εακάημο, οπάνπεζ δ πίζηδ 
ζηδκ μιμνθζά. 
Πίζς απ’ ηδκ πίζηδ ζηδκ μιμνθζά, οπάνπεζ ημ θςξ. 
Ο ιφεμξ ηδξ Απμηάθορδξ είκαζ ζακ ιζα πανααμθή ηςκ αέκαςκ ιεηαιμνθχζεςκ ηδξ πίζηδξ 
ηςκ ακενχπςκ ζε έκακ ηαθφηενμ ηυζιμ πμο ένπεηαζ.» 
 
ύιιεςε & θελνζεζία Θάκμξ Παπαηςκζηακηίκμο / Μεηάθξαζε Μζπαήθα Πθζαπθζά / 
θεληθά & Κνζηνύκηα Νίηδ Φοπμβζμφ / ύλζεζε θαη Πξνγξακκαηηζκόο Ζιεθηξνληθώλ 
Πάκμξ Ζθζυπμοθμξ / Μνπζηθή Δπηκέιεηα θαη Γηεύζπλζε, εθθιεζηαζηηθό όξγαλν 
Μάνηεθθμξ Υνοζζηυπμοθμξ / ρεδηαζκόο Κίλεζεο Νάκηδ Γχβμοθμο / ρεδηαζκόο Φσηηζκώλ Υνζζηίκα 
Θακάζμοθα / Γιππηηθή Αθέημξ Μπμονεθζάξ Βνεζόο θελνζέηε Κςκζηακηίκα Αββεθμπμφθμο / Βνεζόο 
θελνγξάθνπ - Δλδπκαηνιόγνπ Μανίκα Μμονηγή / Βνεζόο ρεδηαζκνύ Φσηηζκώλ ειίκα 
Παπαθελακδνμπμφθμο / Δξκελεύνπλ Αθελία Καθηζίηδ, Μανζάκκα Γδιδηνίμο, Καθθζυπδ ίιμο, Δθέκδ 

Μμθέζηδ, Κθεμπάηνα Μάνημο, Θακάζδξ Γυανδξ, ςηήνδξ Σζαημιίδδξ, Μάνζμξ Πακαβζχημο, Μζθηζάδδξ 
Φζμνέκηγδξ, Γζχνβμξ Γζηαίμξ / Μνπζηθνί Δθεοεενία Συβζα (αζυθα), Αθέλδξ Κανασζηάηδξ (ηζέθμ), 
Γδιήηνδξ Σίβηαξ (ημκηναιπάζμ), Κχζηαξ Γάηζζμξ (ηθανζκέημ / ιπάζμ ηθανζκέημ), πφνμξ Μμζπμκάξ 
(ηνμιπυκζ), Θμδςνήξ Βαγάηαξ (ηνμοζηά), Κχζηαξ Σζζχθδξ (δθεηηνμκζηά) / πκκεηέρνπλ θαη νη 

Πακηεθήξ Καθμβενάηδξ, Κςκζηακηίκα Κάθηζζμο, Λμοηάξ Κονζαγήξ, Μανία Μακηά, Γζάκκδξ Μπάηζδξ, 
Γνδβμνία Οζημκμιάηδ, Ραθαήθ ζδδνυπμοθμξ, Κςκζηακηίκα ηακδάθδ, Γδιήηνδξ Υαναθαιπυπμοθμξ, 
Δφδ Υνυκδ / Παξαγσγή ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ 

 
 
 
 
 



 
Μνπζηθή 

SOUNDSCAPES COMPOSITIONS 
Οθηώβξηνο 2019 — Ηνύληνο 2020 | Θεζζαινλίθε 
 
Φνξέζηε ηα αθνπζηηθά ζαο, θαηεβάζηε ηελ εθαξκνγή “My city, my sounds” θαη δήζηε κηα 
Θεζζαινλίθε ζύγρξνλήο κνπζηθήο, όπσο ηελ αθνύλε 8 Δπξσπαίνη ζπλζέηεο. 
  
Ζπδηζηυξ πενίπαημξ ιζαξ Θεζζαθμκίηδξ πμο πανημβναθείηαζ ιέζα απυ μπηχ ζδιεία έιπκεοζδξ 
βζα μπηχ ζοκεέηεξ απυ υθδ ηδκ Δονχπδ. Ο Λεοηυξ Πφνβμξ, δ Πθαηεία Ναοανίκμο, δ Αρίδα ημο 
Γαθενίμο (Καιάνα), δ Πακαβία Απεζνμπμίδημξ, δ Αβία μθία, δ Ρςιασηή Αβμνά, δ Πθαηεία 
Ανζζημηέθμοξ ηαζ ημ Λζιάκζ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ βίκμκηαζ ζηαειμί ζε ιζα πενζπθάκδζδ ζακ 
οπαίενζα ζοκαοθία, πμο «παίγεζ» ιυκμ βζα ηα αοηζά ζαξ. Σμ Soundscapes Compositions είκαζ 
ιζα ηαθθζηεπκζηή δνάζδ δ μπμία απμζημπεί κα θένεζ ημ ημζκυ –εθθδκζηυ ηαζ δζεεκέξ– ζε επαθή 
ιε ηδ ζφβπνμκδ ιμοζζηή, δδιζμονβχκηαξ κέα ζδιαζκυιεκα ιέζα ζε ιζα πυθδ πμο ζοκεπίγεζ κα 
δδιζμονβεί ζζημνίεξ, ήπμοξ ηαζ πενζπάημοξ.  
Ακά πάζα ζηζβιή δςνεάκ ηαζ δζαεέζζιδ, δ εθανιμβή “My City, My Sounds” δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζε 
υθεξ ηαζ υθμοξ κα αθμοβηναζημφκ ιζα πυθδ, ζημ εδχ ηαζ ηχνα ηδξ ζφβπνμκδξ ιμοζζηήξ 
δδιζμονβίαξ. Ζ εθανιμβή “My City, My Sounds” ακαπηφπεδηε ζε ζοκενβαζία ιε ημ ZKM | 
Center for Art and Media ηαζ είκαζ δζαεέζζιδ ζημ App Store. 
 
πλζέηεο Υνζζηίκα Αεδκμδχνμο, Μανζάκεδ Παπαθελακδνή-Αθελακδνή, Μζπάθδξ Παναζηάηδξ, Λάιπνμξ 
Πδβμφκδξ, Carola Bauckholt, Ζuihui Cheng, Simone Movio, Niels Roensholdt. / Ζ ερνγξάθεζε έγηλε 
από ην dissonArt Ensemble Γζάκκδξ Aκζζέβημξ (θθάμοημ), Αθέλακδνμξ ηαονίδδξ (ηθανζκέημ), Λεκζχ 

Λζάηζμο (πζάκμ), Θμδςνήξ Παηζαθίδδξ (αζμθί), Γηνέηα Παπά (αζμθί), Υανά εζνά (αζυθα), Βαζίθδξ αΐηδξ 
(αζμθμκηζέθμ), Γζάκκδξ Υαηγήξ (ημκηναιπάζμ) / Μνπζηθή δηεύζπλζε Βθαδίιδνμξ οιεςκίδδξ, Υνζζηίκα 

Αεδκμδχνμο 
Ζ δνάζδ οθμπμζείηαζ ιε ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ ηέβδξ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ, ζημ πθαίζζμ ημο δζηηφμο 
Interfaces, πμο ζοβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ πνυβναιια «Γδιζμονβζηή Δονχπδ» ηδξ Δονςπασηήξ 
Έκςζδξ. 
 

Μνπζηθή 

ΚΡΡΑΜΑ 
ΣΔΣΣΣΗΞ  
18 & 19 Οθησβξίνπ 2019 | Μηθξή θελή | 21:00 
 
Μηα κνπζηθή παξάζηαζε ηνπ ζπλόινπ ΣΔΣΣΣΗΞ κε ρεκηθέο νπζίεο ηνπο αθξηθαληθνύο 
ξπζκνύο, ην ηαπσληθό ζέαηξν, ηηο δπγηέο ηεο Μαθεδνλίαο, ηε κνπζηθή ηνπ Πεξνύ, ην παλθ 
θαη ην κέηαι. 
 
Ο ηαιάηδξ Παζυπμοθμξ, εηηζκχκηαξ απυ ηζξ εηζηαηζηέξ γοβζέξ ηδξ Μαηεδμκίαξ, θηζάπκεζ έκακ 
κέμ ηφπμ «γεφλδξ» ημο δζδφιμο γμονκάξ/κηαμφθζ. Ο Μπέαη Φμφνεν δέκεζ ημκ ήπμ ημο θθάμοημο 
ηαζ ημο ημκηναιπάζμο ζε έκα υνβακμ, ειπκευιεκμξ απυ ημκ αοθυ ημο Πακυξ ηδξ πενμοαζακήξ 
ιμοζζηήξ, εκχ ζημ ένβμ ημο Νηιίηνζ Κμονθζάκηζηζ δ ιμοζζηή βεκκζέηαζ απυ δοζδζάηνζημοξ 
ήπμοξ, πηφπμοξ ηαζ ηνζβιμφξ. Ο Ηάκκδξ Ξεκάηδξ ιεθμπμζεί ηδ ζηδκή ηδξ Καζζάκδναξ απυ ημκ 
«Αβαιέικμκα» ημο Αζζπφθμο, ιε ημκ αανφημκμ κα ενιδκεφεζ ημοξ νυθμοξ ημο Υμνμφ ηαζ ηδξ 
Καζζάκδναξ ζοβπνυκςξ, ζε έκακ ζπζγμθνεκζηυ δζάθμβμ. Ο Νίημξ Γαθεκζακυξ δζαζηεοάγεζ βζα 
ημοξ ΣΔΣΣΣΗΞ ημ “Battery” ηςκ Metallica ηαζ, ηέθμξ, δ εζζαμθή ημο πακη ιέζα απυ ημ ένβμ ημο 
Οθίν Κθέιπενεν ηαηαδαθίγεζ ηάεε ζμαανμθάκεζα. 
 
Έξγα ηαιάηδξ Παζυπμοθμξ, “Havasí” (2017) / Beat Furrer, “Ira-Arca” (2012) / Dmitri Kourliandski, 

“Inside the Movement” (2004) / Ηάκκδξ Ξεκάηδξ, «Καζζάκδνα» (1987) / Νίημξ Γαθεκζακυξ, δζαζηεοή ημο 



"Battery" ηςκ Metallica, βζα ημοξ ΣΔΣΣΣΗΞ (2019) / Ofir Klemperer, “A Love Song” (2007) /ΣΔΣΣΣΗΞ Ana 

Chifu (θθάμοημ), Δζνήκδ Αιακαηζάδμο (ηθανζκέημ), Ρέα Πζηίμο (θαβηυημ), Guido de Flaviis (ζαλυθςκμ), 
ίζζο Μαηνμπμφθμο (άνπα), Καηενίκα Κςκζηακημφνμο (πζάκμ), Mislav Režić (ηζεάνα), ηαιάηδξ 
Παζυπμοθμξ (αημνκηευκ), Πακαβζχηδξ Εζάαναξ (ηνμοζηά), Υάνδξ Παγανμφθαξ (ημκηναιπάζμ), Μζπάθδξ 
Παναζηάηδξ (ζοκεέηδξ, θςκή, αημνκηευκ), Νίημξ Ηςαηείι (ζοκεέηδξ), Νίημξ Γαθεκζακυξ (ζοκεέηδξ) / 
πκκεηνρή ζην ―A Love Song‖ Ofir Klemperer (θςκή) / Καιιηηερληθή δηεύζπλζε/πξνγξακκαηηζκόο 
Μζπάθδξ Παναζηάηδξ, Νίημξ Ηςαηείι, Νίημξ Γαθεκζακυξ / ρεδηαζκόο/εθηέιεζε παξαγσγήο Μζπάθδξ 
Παναζηάηδξ, Νίημξ Ηςαηείι, ηαιάηδξ Παζυπμοθμξ / θελνζεηηθή επηκέιεηα Ακαζηαζία Υίκηγμβθμο / 
Βίληεν Ακαζηαζία Υίκηγμβθμο, θβα θέηζα / Φσηηζκνί Δθέκδ Υμφιμο / θεληθά θβα θέηζα 

 
Λέμεηο & θέςεηο 

TRANSEUROPE / EYESCULTURE 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 
31 Οθησβξίνπ έσο 3 Ννεκβξίνπ, 3 έσο 6 Ννεκβξίνπ, 21 έσο 24 Ννεκβξίνπ & 27 έσο 29 
Ννεκβξίνπ 2019 | ηέγε & Χλάζεηνο Βηβιηνζήθε 
 
Πέληε εξγαζηήξηα από ζεκαληηθνύο θσηνγξάθνπο θαη εηθαζηηθνύο, πνπ κε ην έξγν ηνπο 
αλαηξέπνπλ ην κέζν ηεο θσηνγξαθίαο όπσο ην αληηιακβαλόκαζηε ζήκεξα. 
 
Μζα ζεζνά ενβαζηδνίςκ, πμο οθμπμζμφκ μζ Matteo Balduzzi ηαζ Πακαβζχηδξ Λάιπνμο, δ Diana 
Blok, μ Mishka Henner, μ Moritz Neumüller ηαζ δ Clare Strand, απεοεφκμκηαζ ζε θςημβνάθμοξ, 
εζηαζηζημφξ ηαζ, βεκζηυηενα, ζε υζμοξ πνδζζιμπμζμφκ ημ θςημβναθζηυ ιέζμ ιε δδιζμονβζηυ 
ηνυπμ. Σα ενβαζηήνζα ζημπεφμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ηεπκζηήξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, ιέζα απυ 
δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ ημο ιέζμο. Οζ εζδζημί εα ηαθφρμοκ έκα εονφ θάζια εειάηςκ – απυ 
ημ πμνηνέημ ιέπνζ ημ αζηζηυ ημπίμ ηαζ απυ ηδ ζπέζδ θυβμο ηαζ εζηυκαξ ιέπνζ ηδ πνήζδ δζ-
αδζηηοαηχκ πδβχκ ηαζ ηδ δδιζμονβία θςημβναθζηχκ αζαθίςκ (photobooks).  
θα ηα ενβαζηήνζα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πνμβνάιιαημξ, επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ πναηηζηή 
ειπεζνία, εκχ πανάθθδθα πανέπμοκ εεςνδηζηή ηαεμδήβδζδ ηαζ ειπκέμοκ ζογδηήζεζξ πμο 
εέημοκ ζε δμηζιαζία ηζξ οθζζηάιεκεξ ακηζθήρεζξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ. Σα πενζζζυηενα έπμοκ 
ζπεδζαζηεί βζα κα ηαηαθήλμοκ ζηδκ παναβςβή πνςηυηοπμο θςημβναθζημφ ένβμο ή ιζαξ 
έηδμζδξ. Σα ενβαζηήνζα μνβακχκμκηαζ ζημ πθαίζζμ ημο Transeurope, ιζαξ εονςπασηήξ 
πθαηθυνιαξ βζα ηδ θςημβναθία ηαζ ηζξ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ, πμο πενζθαιαάκεζ ενβαζηήνζα, 
αλζμθμβήζεζξ portfolio ηαζ εηεέζεζξ. 
 
Οξγάλσζε EuroMare, Eyesculture, ηέβδ Ηδνφιαημξ Χκάζδ 
 
Μνπζηθή 

HAPPINESS MACHINE 
24 ΧΡΔ ΔΤΣΤΥΗΑ ΜΔ ΣΟ KLANGFORUM WIEN 
1 & 2 Ννεκβξίνπ 2019 | Κεληξηθή θελή, Δθζεζηαθόο Υώξνο -1 
 
Έλαο 24σξνο καξαζώληνο κνπζηθήο θαη πξνβνιώλ. Έλαο κνπζηθόο πξνβιεκαηηζκόο 
γύξσ από ηελ νηθνλνκία ηνπ ζήκεξα, κε ζπδεηήζεηο, ζπλαπιίεο, ηαηλίεο animation θαη 
sleepover. 
 
Σμ ζφβπνμκμ μζημκμιζηυ ζφζηδια δμηζιάγεηαζ ηαζ έκα ααζζηυ ενχηδια ακαηφπηεζ: Μπμνμφιε 
κα γήζμοιε πανμφιεκμζ ιέζα ζε αοηυ; Σμ δζεπζζηδιμκζηυ πνυηγεηη “Happiness Machine: 24 
χνεξ εοηοπίαξ ιε ημ Klangforum Wien” πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ημ εκαθθαηηζηυ μζημκμιζηυ 
ιμκηέθμ πμο πνυηεζκε μ Christian Felber ιε ηδκ «Οζημκμιία βζα ημ Κμζκυ Καθυ» (“Economy of 
the Common Good”). Ζ πανάζηαζδ λεπενκάεζ ηα ζηεκά πθαίζζα ηδξ ηθαζζηήξ ζοκαοθίαξ, ιε 
έκακ ιαναεχκζμ ιμοζζηήξ πμο δζανηεί 24 χνεξ, ηαζ ιε ηαοηυπνμκδ πνμαμθή ηαζκζχκ.  



Γέηα ηζκδιαημβναθίζηνζεξ ηαζ δέηα ζοκεέηνζεξ απυ ηδκ Δονχπδ εκχκμοκ ηζξ δοκάιεζξ ημοξ ηαζ 
δδιζμονβμφκ δέηα ηαζκίεξ ιζηνμφ ιήημοξ βφνς απυ ηδκ πζεακυηδηα φπανλδξ εκυξ κέμο 
μζημκμιζημφ ιμκηέθμο. Μέζα απυ ηαζκίεξ animation, ζοκαοθίεξ, παναζηάζεζξ ηαζ ζογδηήζεζξ, ημ 
Klangforum Wien πνμζηαθεί ημ ημζκυ κα απμθαφζεζ ηδκ ηέπκδ ηδξ ιμοζζηήξ ηαζ, ηαοηυπνμκα, 
πονμδμηεί ζογδηήζεζξ ιεηαλφ ιμοζζηχκ, ενιδκεοηχκ, μιζθδηχκ ηαζ ηαθεζιέκςκ, βφνς απυ ημ 
ιέθθμκ ημο Γοηζημφ Κυζιμο. 
 
Klangforum Wien / Πηάλν Joonas Ahonen / Κξνπζηά Björn Wilker / ρεδηαζκόο ήρνπ Peter Böhm & 
Markus Urban / Πξνβνιή ηαηληώλ Martin Repka / Μνπζηθή δηεύζπλζε Κςκζηακηία Γμονγή / Μαέζηξνο 
Yalda Zamani / Με ηελ ππνζηήξημε Cultural Affairs Department of the City of Vienna, Federal 
Chancellery Republic of Austria / Υνξεγόο Erste Bank / Ζ δνάζδ οθμπμζείηαζ ζημ πθαίζζμ ημο δζηηφμο 

Interfaces, πμο ζοβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ πνυβναιια «Γδιζμονβζηή Δονχπδ» ηδξ Δονςπασηήξ 
Έκςζδξ. 

 
Υνξόο 

— ELEPHANT 
— YOU SHOULD HAVE SEEN ME DANCING WALTZ 
RABIH MROUE & DANCE ON ENSEMBLE 
8 έσο 10 Ννεκβξίνπ 2019 | Κεληξηθή θελή | 20:30  

Παγθόζκηα Πξεκηέξα, Γηεζλήο πκπαξαγσγή (YOU SHOULD HAVE SEEN ME 
DANCING WALTZ) 
 
Ση αθήλεη πίζσ ηνπ έλαο πόιεκνο; Πώο ην αλζξώπηλν ζώκα νξζώλεηαη ζαλ ηείρνο; Πνιη-
ηηθόο, ζθιεξόο, πνηεηηθόο, ν Ρακπί Μξνπέ επηζηξέθεη ζηε ηέγε κε κηα ρνξνγξαθία γηα 
έλα παλαλζξώπηλν ηξαύκα. 
 
Έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ δδιζμονβμφξ ηδξ δζεεκμφξ ηαθθζηεπκζηήξ ζηδκήξ, μ έκημκα 

πμθζηζημπμζδιέκμξ εζηαζηζηυξ, ζηδκμεέηδξ ηαζ πενθυνιεν Ραιπί Μνμοέ δδιζμονβεί βζα ημ 

DANCE ON ENSEMBLE, ιε ημ έκα απυ ηα δφμ ένβα ηδξ αναδζάξ κα ηάκεζ ηδκ παβηυζιζα 

πνειζένα ημο ζηδ ηέβδ. Σμ “Elephant” είκαζ έκα ένβμ βζα ηδκ ακενχπζκδ θφζδ. Υηίζηδηε πάκς 

ζε ιζα ζοθθμβή απυ 316 ζπέδζα κεηνχκ ζςιάηςκ, ηα μπμία μ ηαθθζηέπκδξ γςβνάθζγε επί έκακ 

πνυκμ – έκα ηάεε ιένα. Σζ αθήκεζ πίζς ημο έκαξ πυθειμξ ή έκα έβηθδια; Σζ εα απμιείκεζ απυ 

έκα κεηνυ ζχια; Ζ εζηαζηζηή βθχζζα ημο Ραιπί Μνμοέ ιεηαζπδιαηίγεηαζ εδχ ζε ηάηζ ααεζά 

ζςιαηζηυ, ηαεχξ ζοκενβάγεηαζ ιε δφμ ελαζνεηζημφξ πμνεοηέξ, ημοξ Ty Boomershine ηαζ Jone 

San Martin. Σμ “You should have seen me dancing waltz" είκαζ ιζα δζενεφκδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο 

ηείπμοξ ςξ πνμζηαζίαξ, αθθά ηαζ ςξ μνίμο ακάιεζα ζημ ιέζα ηαζ ημ έλς, ζημ ζδζςηζηυ ηαζ ημ 

δδιυζζμ, ζηδκ μπμία ημ δένια ημο πμνεοηή βίκεηαζ ημ υπδια ιζαξ αθθδβμνίαξ. O ίδζμξ μ Ραιπί 

Μνμοέ ακαθένεζ: «Σμ ζχια ημο πμνεοηή ςξ έκα ηείπμξ πνμζηαζίαξ ημο ιέζα απυ ημ έλς ηαζ 

ημο έλς απυ ημ ιέζα· δζάθακμ ζηδκ αδζαπεναηυηδηά ημο. Θα ιπμνμφζε κα είκαζ αθήεεζα υηζ ημ 

δένια είκαζ ιζα δζαπςνζζηζηή βναιιή ημο ιέζα απυ ημ έλς; Κζ ακ καζ, οπάνπεζ ηυηε έκαξ 

πυθειμξ ακάιεζα ζηζξ δφμ πθεονέξ; Έκαξ ειθφθζμξ πυθειμξ;» Σμ ακενχπζκμ ζχια ιπαίκεζ 

ζημ ιζηνμζηυπζμ ιε ημκ επχδοκμ, ια πάκηα πμζδηζηυ ηνυπμ ημο Ραιπί Μνμοέ.  

Elephant 
ύιιεςε & θελνζεζία Rabih Mroué / Με ηελ θαιιηηερληθή ζπλεξγαζία ηςκ Ty Boomershine ηαζ 
Jone San Martin (Dance On Ensemble) / ρεδηαζκόο Φσηηζκώλ Patrick Lauckner, Tanja Rühl / Ήρνο 
Mattef Kuhlmey / Κνζηνύκηα Sophia Piepenbrock-Saitz / Βνεζόο θελνζέηε Jacqueline Azarmi / 
Δξκελεύνπλ Ty Boomershine, Jone San Martin / Παξαγσγή DANCE  N/DIEHL+RITTER / 
πκπαξαγσγή HAU Hebbel am Ufer / Γδιζμονβήεδηε βζα ημ θεζηζαάθ DANCE ON ιε οπμζηήνζλδ απυ 

ημ Capital Cultural Fund / οβπνδιαημδμηήεδηε απυ ημ πνυβναιια Γδιζμονβζηή Δονχπδ ηδξ 



Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ζημ πθαίζζμ ημο DANCE ON, PASS ON, DREAM ON / Σμ DANCE ON είκαζ ιζα 
πνςημαμοθία ημο DIEHL+RITTER gUG πμο πνδιαημδμηείηαζ απυ ημκ Οιμζπμκδζαηυ Δπίηνμπμ ηδξ 
Γενιακίαξ βζα ημκ Πμθζηζζιυ ηαζ ηα Μέζα  
Πξεκηέξα 28 Φεανμοανίμο 2018, HAU Hebbel am Ufer (HAU2) 

 

You should have seen me dancing waltz 
ύιιεςε & θελνζεζία Rabih Mroué / ε ζπλεξγαζία ιε ημ Dance On Ensemble / Δξκελεύνπλ Anna 
Herrmann, Emma Lewis, Christine Kono, Marco Volta / ρεδηαζκόο Φσηηζκώλ Arno Truschinski / Ήρνο 
Mattef Kuhlmey / Κνζηνύκηα Sophia Piepenbrock-Saitz / Βνεζόο θελνζέηε Clarissa Omiecienski / 
Παξαγσγή DANCE ON/DIEHL+RITTER / πκπαξαγσγή ηέβδ Ηδνφιαημξ Χκάζδ, Kampnagel 
(Αιαμφνβμ) / Με ηελ ππνζηήξημε ηεο Υνξεγίαο πκπαξαγσγήο γηα Υνξό NATIONALES 

PERFORMANCE NETZ, πμο πνδιαημδμηείηαζ απυ ημκ Οιμζπμκδζαηυ Δπίηνμπμ ηδξ Γενιακίαξ βζα ημκ 
Πμθζηζζιυ ηαζ ηα Μέζα Σμ DANCE ON είκαζ ιζα πνςημαμοθία ημο DIEHL+RITTER gUG πμο 
πνδιαημδμηείηαζ απυ ημκ Οιμζπμκδζαηυ Δπίηνμπμ ηδξ Γενιακίαξ βζα ημκ Πμθζηζζιυ ηαζ ηα Μέζα / 
Πξεκηέξα 8 Νμειανίμο 2019, ηέβδ Ηδνφιαημξ Χκάζδ 

 

I'M POSITIVE 
13 & 14 Ννεκβξίνπ 2019 | Κεληξηθή θελή & Μηθξή θελή  
 
Ζ επηζηήκε έρεη πξνρσξήζεη. Αο αθνινπζήζεη θαη ε θνηλσλία. 
Οη ζεηηθέο θσλέο αθνύγνληαη δπλαηόηεξα, ζηε ηέγε ηνπ Ηδξύκαηνο Χλάζε. 
 
Γζα άθθδ ιία πνμκζά, δ ειπεζνία ημο HIV ζε πνχημ πνυζςπμ ηονζανπεί ζηδ δζήιενδ 
δζμνβάκςζδ I’m Positive, πμο θένεζ ηδ ζθναβίδα ημο οθθυβμο Ονμεεηζηχκ Δθθάδαξ «Θεηζηή 
Φςκή». Λίβμ πνζκ απυ ηδκ Παβηυζιζα Ζιένα AIDS 2019, άημια μνμεεηζηά ηαζ ιδ ζοζηήκμκηαζ 
ηαζ ιζθμφκ ιε ηυθιδ ηαζ εζθζηνίκεζα βζα ηδ γςή ημοξ, ζε ιζα ακμζπηή ζογήηδζδ ζηζξ 14 Νμειανίμο, 
ζηδκ Κεκηνζηή ηδκή ηδξ ηέβδξ. Μέζα απυ ηζξ πνμζςπζηέξ αθδβήζεζξ, αθθά ηαζ ιε έκα 
δζήιενμ ηζκδιαημβναθζηχκ πνμαμθχκ βζα ζπμθεία ζηζξ 13 ηαζ 14 Νμειανίμο ζηδ Μζηνή ηδκή, 
ζημπυξ ηδξ εηδήθςζδξ είκαζ δ ηαπφηενδ ηαηάννζρδ ημο ζηίβιαημξ, δ κίηδ επί ηδξ 
πνμηαηάθδρδξ, δ απμδμπή ημο ακενχπμο πμο ανίζηεηαζ δίπθα ζμο ηαζ ημ άκμζβια ζε ιζα 
ηαθφηενδ ημζκςκία. Παζδζά ηαζ έθδαμζ εα έπμοκ ηδκ εοηαζνία κα ζοκμιζθήζμοκ ιε εηπνμζχπμοξ 
ηδξ ημζκυηδηαξ ηςκ μνμεεηζηχκ βζα εέιαηα ζελμοαθζηήξ οβείαξ, αθθά ηαζ βζα ηζξ πνμηθήζεζξ ηαζ 
πνμηαηαθήρεζξ ιε ηζξ μπμίεξ ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ. 
 
Γηνξγάλσζε Onassis Stegi ηαζ Θεηζηή Φςκή 

 
Λέμεηο & θέςεηο 

SEX EDUCATION  
Conference 
15 Γεθεκβξίνπ 2019  
 
Πξώηα εθπαηδεύεζαη θαη κεηά εθπαηδεύεηο. 
 
Σμ Ίδνοια Χκάζδ πνμζηαθεί επζζηήιμκεξ, εζδζημφξ ηαζ εηπαζδεοηζημφξ, ζε ιζα διενίδα βζα ηδ 
ελμοαθζηή Γζαπαζδαβχβδζδ ζηα ζπμθεία. Γζα κα ελεθίζζμκηαζ μζ κέμζ ιέζα ζε έκα εηπαζδεοηζηυ 
ζφζηδια πμο ημοξ ηαηαθαααίκεζ. 
 
Masterclass—Αλνηθηή πδήηεζε 

MIXED REALITIES MASTERCLASS 
20 & 21 Ννεκβξίνπ 2019 |  Δθζεζηαθόο Υώξνο -1 
 
Πόζν εηθνληθή είλαη ε πξαγκαηηθόηεηά καο; 



Πνηεο ηζηνξίεο αμίδεη λα εηπσζνύλ ζην ζήκεξα; Έλα δηήκεξν εξγαζηήξην γηα ηελ ηέρλε 
ησλ AR θαη VR, πνπ ελώλεη ηελ Αζήλα κε ηε Νέα Τόξθε, αλνίγνληαο δηαδξνκέο ζε λέα 
εξεζίζκαηα. 
 
Ζ Αεήκα εκχκεηαζ ιε ηδ Νέα Τυνηδ ζε έκα δζήιενμ ενβαζηήνζμ βζα ηαθθζηέπκεξ πμο δδ-
ιζμονβμφκ ιε ηεπκμθμβίεξ Δπαολδιέκδξ (AR) ηαζ Δζημκζηήξ (VR) Πναβιαηζηυηδηαξ. ε ζο-
κενβαζία ιε ημοξ πνςημπυνμοξ ηαθθζηέπκεξ New Reality Co, Wearable Media ηαζ ηδ Sarah 
Rorthberg, μζ ζοιιεηέπμκηεξ ελενεοκμφκ ημ πχξ δ ηεπκμθμβία εκζζπφεζ ηδκ εκζχιαηδ ειπεζνία, 
εκηείκμκηαξ ηζξ αζζεήζεζξ ηαζ πνμζθένμκηαξ πμθθαπθέξ δζαδνμιέξ ζε κέα ενεείζιαηα.  
ημ ενβαζηήνζμ ζοιιεηέπμοκ επαββεθιαηίεξ πμο έπμοκ ήδδ πανμοζζάζεζ μθμηθδνςιέκμ ένβμ 
ηαζ ένεοκα πάκς ζηζξ ηεπκμθμβίεξ AR ηαζ VR. Μέζα απυ δμηζιέξ, πεζναιαηζζιμφξ, κέεξ 
πναηηζηέξ ηαζ ιζα ζπεδζαζηζηή άζηδζδ πμο εα μδδβήζεζ ζηδκ ακάπηολδ εκυξ πνςημηφπμο 
ένβμο, μζ ζοιιεηέπμκηεξ ελεθίζζμοκ ηζξ επαββεθιαηζηέξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηέξ ημοξ ηαζ 
απακημφκ ζηζξ πνμηθήζεζξ πμο εέηεζ ημ ζφβπνμκμ πενζαάθθμκ ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ. 
 
πληειεζηέο Milica Zec (New Reality Co), Winslow Porter (New Reality Co), Hellyn Teng (Wearable 

Media), Yuchen Zhang (Wearable Media), Sarah Rothberg, Karen Wong (New Museum), Stephanie 
Pereira (NEW INC), Kelsa Trom (NEW INC) / πκπαξαγσγή ηέβδ Ηδνφιαημξ Χκάζδ, NEW INC / 
Γιώζζα εξγαζίαο Αββθζηά / Πιεξνθνξίεο ζπκκεηνρήο ζην www.onassis.org ηαζ ζημ 

digital@onassis.org 
 

Υνξόο 

ELENIT 
Δπξηπίδεο Λαζθαξίδεο 
28 Ννεκβξίνπ έσο 1 Γεθεκβξίνπ & 4 έσο 7 Γεθεκβξίνπ 2019 | Κεληξηθή θελή | 20:30 
Παγθόζκηα Πξεκηέξα, Γηεζλήο πκπαξαγσγή 

  
Σν παξάδνμν ζθεληθό ζύκπαλ ηνπ Δπξηπίδε Λαζθαξίδε έρεη θάηη γλώξηκν. ηνλ ππξήλα 
ησλ εηθόλσλ θαη ζην βάζνο ησλ θσλώλ παξακνλεύεη ε θαζεκεξηλή εκπεηξία καο. Ζ 
αηέξκνλε δηαδνρή ησλ εκεξώλ, πνπ κνηάδεη αδηάθνξε θαη μεραζκέλε, καο μαλαβξίζθεη 
αγλώξηζηε. Γεινηόηεηα θαη ζπκπόληα ραξαθηεξίδνπλ ην αλνίθεην, αιιά πξνζηηό ζύκπαλ 
ηνπ ELENIT, αλάκεζα ζην ρηνύκνξ, ζηελ ππεξβνιή θαη ζηελ απόιπηε ζνβαξόηεηα.  

 
Ο πανάδμλμξ ηαζ βμδηεοηζηυξ ηυζιμξ ημο Δονζπίδδ Λαζηανίδδ βεκκζέηαζ απυ απθά οθζηά. Οζ 
ηαεδιενζκέξ εζηυκεξ ηαζ ηαηαζηάζεζξ οπμαάθθμκηαζ ζε ζοκεπείξ ιεηαιμνθχζεζξ, χζηε κα 
ποηκχκμοκ ηαζ κα πάκμοκ ηδκ μζηεζυηδηά ημοξ. Σμ ένβμ ημο είκαζ έκα πανάδμλμ ηαλίδζ, 
θακηαζιαβμνζηυ ηαζ βεθμίμ, αζκζβιαηζηυ ηαζ ακδζοπαζηζηυ. Έκα ηαλίδζ ζε ημπία πμο δζαδέπμκηαζ 
ημ έκα ημ άθθμ πςνίξ ελδβήζεζξ, ζε έκακ ηυζιμ ημιιαηζαζιέκμ πμο παναιέκεζ υνεζμξ ηαζ 
ιαβεοηζηυξ. Οζ παναηηήνεξ ιεηαιμνθχκμκηαζ ηζ αοημί ζε έκακ ηυπμ βειάημ θςκέξ πμο δεκ 
μθμηθδνχκμκηαζ, ακαγδηχκηαξ αοηυ πμο εκχκεζ ηα πνάβιαηα πίζς απυ ηα ενείπζα ηαζ ηζξ 
αθθαβέξ. θα ζοιααίκμοκ ιε έκακ ηνυπμ πμο αηζκδημπμζεί ηζξ ενιδκείεξ ηαζ αβηαθζάγεζ ημ βεθμίμ 
ιαγί ιε ημ ηνμιαηηζηυ. Ζ εθεοεενία ηαζ δ ηυθιδ αοηήξ ηδξ βναθήξ πνμτπμεέηεζ ιζα 
ειπζζημζφκδ, ηάηζ ακάιεζα ζηδκ αβάπδ ηαζ ηδκ πίζηδ ζηδ γςή ηαζ ηδκ ηέπκδ. Γζαθμνεηζηά, υθα 
αοηά εα ήηακ αδζακυδηα. πςξ ηαζ ηα πνμδβμφιεκα ένβα ημο Λαζηανίδδ, ημ ELENIT είκαζ ιζα 
ακαζηαθή. Ο ηεκηνζηυξ ήνςαξ ηζκείηαζ ζε έκακ ηυζιμ βειάημ θχηα ηαζ ήπμοξ εηθναζηζημφξ, ιε 
πθήεμξ ακηζηείιεκα ηαζ ζφιαμθα, πμο ηα λακαθένκεζ ζημ θςξ ηαζ ηα ενιδκεφεζ απυ ηδκ ανπή. 
Σμ απμηέθεζια είκαζ ιζα ηναβζηή ηςιςδία ιε ακαηνεπηζηυ ηαζ λεηανδζζηζηυ πζμφιμν. Γφνς 
υιςξ απυ αοηυκ ημκ ηεκηνζηυ παναηηήνα, εα οπάνπεζ βζα πνχηδ θμνά έκαξ είαζμξ απυ 
πανάλεκα πθάζιαηα, ζε έκακ ηυζιμ ειπκεοζιέκμ απυ ηα οπενεεάιαηα, πνςηυβκςνα πθμφ-
ζζμ. Με αοηυ ημ ένβμ μ Δονζπίδδξ Λαζηανίδδξ μθμηθδνχκεζ ιζα δζαδνμιή ηαζ θςηίγεζ ηάπμζα 

mailto:digital@onassis.org


απυ ηα πνμδβμφιεκα αήιαηά ημο. θα ηα ένβα ημο βεκκζμφκηαζ ιέζα απυ ιζα αεααζυηδηα πμο 
ιμζάγεζ κα ένπεηαζ απυ ηάπμο ιαηνζά. ακ κα ειθακίγμκηαζ ζημ κμο εζηυκεξ ηαζ ηυπμζ πμο 
απαζημφκ κα πναβιαημπμζδεμφκ. Σα οθζηά αοηά ένπμκηαζ απυ έκα ζδιείμ ακελήβδημ, ζακ κα 
επζαάθθμκηαζ ζημκ ίδζμ – ηζ αοηυ ημοξ δίκεζ ηδ ζοβηζκδηζηή αθήεεζα ημοξ. Κάεε ένβμ είκαζ ιζα 
απυδεζλδ ειπζζημζφκδξ ζηδκ επζεοιία, ζακ ιζα απυπεζνα απμηνοπημβνάθδζδξ, ιζα πενζπέηεζα 
αοημβκςζίαξ πμο απαζηεί πίζηδ ηοθθή ηαζ επζηνέπεζ έκακ ημθιδνυ αοημζανηαζιυ, ηαεχξ ημ 
πθέμκ ιφπζμ ζημζπείμ είκαζ ηαζ ημ πζμ λέκμ. 
 
ύιιεςε, θελνζεζία & Υνξνγξαθία Δονζπίδδξ Λαζηανίδδξ / Δξκελεία θαη Υνξνγξαθία Οιάδα 
Osmosis / Πξσηόηππε Μνπζηθή ύλζεζε & ρεδηαζκόο Ήρνπ Γζχνβμξ Πμφθζμξ / Κνζηνύκηα Άββεθμξ 
Μέκηδξ / θεληθά Λμοηάξ Μπάηαξ / ρεδηαζκόο Φσηηζκώλ Δθίγα Αθελακδνμπμφθμο / ύκβνπινο 
Γξακαηνπξγίαο Αθέλακδνμξ Μζζηνζχηδξ / Βνεζόο Υνξνγξάθνο Νίημξ Γναβχκαξ / Οξγάλσζε 
Παξαγσγήο Ρέκα Ακδνεαδάηδ / Σερληθόο Γηεπζπληήο Κςκζηακηίκμξ Μανβηάξ 
Έλα έξγν ηνπ Δονζπίδδ Λαζηανίδδ ηαζ ηδξ Osmosis 
Μηα παξαγσγή ηδξ ηέβδξ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ / Με ηελ ππνζηήξημε ημο Fondation d’Entreprise 
Hermès ζημ πθαίζζμ ημο New Settings Program / πκπαξαγσγή Théâtre de la Ville-Paris (Γαθθία), 

Eleusis 2021 European Capital of Culture (Δθθάδα), Teatro della Pergola-Florence (Ηηαθία), Teatro 
Municipal do Porto (Πμνημβαθία), Festival TransAmérique-Montreal (Κακαδάξ), Les Halles de 
Schaerbeek-Brussels (Βέθβζμ), Biennale de la Danse de Lyon 2020 (Γαθθία), Teatre Lliure-Barcelona 
(Ηζπακία), Malraux, Scène Nationale Chambéry-Savoie (Γαθθία), Théâtre de Liège (Βέθβζμ) / ε 
ζπλεξγαζία ιε ηα Julidans-Amsterdam (Οθθακδία), ICI–Centre Chorégraphique National Montpellier / ε 
ζύκπξαμε ιε ηδκ EdM Productions ηαζ ηδ Rial&Eshelman 
Πξεκηέξα ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ, Αεήκα, Νμέιανζμξ 2019 
Ζ παξάζηαζε ELENIT πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Τπμονβείμο Πμθζηζζιμφ 

ηαζ Αεθδηζζιμφ 

 
Θέαηξν 

TOM IN GREECE (ΣΟΜ À LA FERME) 
ΚΔΗΜΔΝΟ: MICHEL MARC BOUCHARD 
ΚΖΝΟΘΔΗΑ: ΑΡΑΝΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΕΔΡΒΟΤΛΑΚΟ 
12 έσο 15 Γεθεκβξίνπ, 18 έσο 22 Γεθεκβξίνπ & 25 έσο 29 Γεθεκβξίνπ 2019 |  

Μηθξή θελή | 21:00 

 

Φπρνινγηθό ζξίιεξ, ζπνπδή ζην πέλζνο ή, κήπσο, αλαηνκία κηαο θιεηζηήο θνηλσλίαο; Ο 

αλεξρόκελνο ζθελνζέηεο αξάληνο Γεώξγηνο Εεξβνπιάθνο καο παξαζέξλεη ζε κηα 

ηξαγηθνθσκηθή απνθάιπςε ςέκαηνο, απώζεζεο θαη βίαο κε θόλην ηελ Διιάδα ηνπ 

ζήκεξα. 

≪Ο ΟΜΟΦΤΛOΦΗΛΟ, ΠΡΗΝ ΓΝΧΡIΔΗ ΣΟΝ EΡΧΣΑ, ΓΝΧΡIΕΔΗ ΣΟ ΦEΜΑ.≫ Michel Marc Bouchard 

Ο Σμι, ημζιμπμθίηδξ, πεηοπδιέκμξ ηαζ βηέζ, ηαλζδεφεζ ζηδκ εθθδκζηή επανπία βζα κα παναζηεί 
ζηδκ ηδδεία ημο εναζηή ημο. οκηεηνζιιέκμξ απυ ημ πέκεμξ ημο, βκςνίγεζ βζα πνχηδ θμνά ηδκ 
μζημβέκεζα ημο εηθζπυκημξ: ηδ ιδηένα ημο, πμο δεκ έπεζ ζδέα πμζμξ είκαζ μ Σμι ηαζ ηζ έπεζ γήζεζ ιε 
ημκ βζμ ηδξ, ηαζ ημκ αδενθυ ημο, πμο εέθεζ κα ηνφρεζ ηδκ αθήεεζα ιε ηάεε ηυζημξ. Πανά ημ 
ημλζηυ πενζαάθθμκ, μ Σμι ιμζάγεζ κα αδοκαηεί κα θφβεζ, εκχ παεμθμβζηέξ δοκαιζηέξ 
ακαπηφζζμκηαζ ιεηαλφ ηςκ πνμζχπςκ πμο ηαθακίγμκηαζ απυ παζπκίδζα ελμοζίαξ ηαζ 
ηαηαπζεζιέκεξ μνιέξ. ηαδζαηά, ηα υνζα ιεηαλφ αίαξ ηαζ θαβκείαξ εμθχκμοκ, μδδβχκηαξ ζε ιζα 
ηναβζημηςιζηή απμηάθορδ ρέιαημξ, απχεδζδξ ηαζ αίαξ. 
 
Μεηάθξαζε Αιαθία Κμκημβζάκκδ / θελνζεζία ανάκημξ Γεχνβζμξ Εεναμοθάημξ / θεληθά & 
Κνζηνύκηα Σίκα Σγυηα / Μνπζηθή Amateurboyz / Φσηηζκνί Νίημξ Βθαζζυπμοθμξ / Βνεζόο θελνζέηε 
ηέθθα Ράπηδ / ύκβνπινο Γξακαηνπξγίαο Lisiane Durand / Οξγάλσζε Παξαγσγήο Ρέκα 



Ακδνεαδάηδ / Δξκελεύνπλ Σμι: Ακηχκδξ Πνζιδηφνδξ, Αβαεή: Ρέκζα Λμοζγίδμο, Φνάβημξ: Λεοηένδξ 
Πμθοπνυκδξ, άνα: Eva Maria Sommersberg / Παξαγσγή ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ 

 
 
 
Μνπζηθή 

ATLAS ΑΘHΝΑ 
13 Γεθεκβξίνπ 2019 | Κεληξηθή θελή | 20:30 
Γηεζλήο πκπαξαγσγή 
 
Σξεηο ζπλζέηεο παξνπζηάδνπλ ηξία δηαθνξεηηθά έξγα ζε παξάιιειεο ζπλαπιίεο ζε ηξεηο 
πόιεηο. Αζήλα, Καξιζξνύε θαη Παξίζη ζπληνλίδνληαη δσληαλά κε ήρν θαη βίληεν ζε έλαλ 
λέν ερεηηθό ράξηε πέξα από γεσγξαθηθά ζύλνξα. Πώο κπνξείο λα αιιάμεηο ηνλ ήρν ηεο 
πόιεο ζνπ; 
 
Σμ ένβμ “ATLAS – A Sound Cartography of Europe” πανμοζζάγεηαζ ζε πνχηδ παβηυζιζα 
εηηέθεζδ ιε ηδ ζοκενβαζία ηνζχκ εονςπασηχκ μνβακζζιχκ (ΕΚΜ, ηέβδ, ΗRCAM). Ζ αεδκασηή 
ζοκαοθία απμηεθείηαζ απυ ηδ ζφκεεζδ ημο Γδιήηνδ Καιανςημφ «Μμοζζηή είκαζ δ πυθδ». Σμ 
ένβμ είκαζ ημ μδμζπμνζηυ δπμβναθήζεςκ εκυξ παναηδνδηή ηδξ πυθδξ πμο ζηδ ζοκέπεζα ηδ 
ιεηαθθάζζεζ, ιέζς ηςκ ήπςκ, ζε ιζα θακηαζηζηή εηδμπή ηδξ. Μζα μνπήζηνα ιε ηθαζζηά υνβακα, 
αθθά πςνίξ ιμοζζημφξ, είκαζ εβηαηεζηδιέκδ ζηδ ζηδκή. Οζ ήπμζ ηδξ πυθδξ πμο αημφβμκηαζ ζηδκ 
αίεμοζα εκενβμπμζμφκ ηαζ ζοκημκίγμοκ ηα υνβακα, πμο πνμζεέημοκ ηα δζηά ημοξ, ζδζαίηενα 
δπμπνχιαηα ζημ αεδκασηυ δπμημπίμ. ε πνμηαεμνζζιέκα ζδιεία, εκζςιαηχκεηαζ δπδηζηυ ηαζ 
μπηζηυ οθζηυ απυ ηζξ ζοκαοθίεξ ζηδκ Κανθζνμφδ ηαζ ημ Πανίζζ. Μαγί, μζ ηνεζξ πυθεζξ 
ιεηαζπδιαηίγμκηαζ ζε έκα εκζαίμ, παθθυιεκμ ηαζ θζθυλεκμ ζχια, πμο ιαξ πνμζηαθεί κα 
γήζμοιε ιέζα ημο. ηδκ Αεήκα, δ μιάδα ATLAS – Athens soundscape recordings εηπαζδεφηδηε 
ηαζ ελμπθίζηδηε απυ ηδ ηέβδ βζα κα ζοθθέλεζ ημοξ ήπμοξ ηδξ πυθδξ πμο  εα αημοζημφκ ζηδ 
ζοκαοθία. Ζ ζφθθδρδ ημο “ATLAS” μθείθεηαζ ζημκ ζοκεέηδ, ιαεδιαηζηυ ηαζ ενεοκδηή Carmine 
Emanuele Cella.  
 
πλζέηεο ηνπ Atlas Carmine Emanuele Cella, Γδιήηνδξ Καιανςηυξ, Valerio Tricoli / Γεκηνπξγία θαη 
θεληξηθόο έιεγρνο ηεο ξνήο ηνπ βίληεν ζηε δηάξθεηα ησλ ζπλαπιηώλ: Μανίκα Γζχηδ / θεληθόο 
ρώξνο θαη ζρεδηαζκόο ησλ ερεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Καξιζξνύεο θαη Παξηζηνύ – Sound Trees 
ζην θνπαγηέ ηεο ηέγεο Δφα Μακζδάηδ / Μνπζηθόο ζρεδηαζκόο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ IRCAM 
Benjamin Levy / πκπαξαγσγή IRCAM-Centre Pompidou, ηέβδ Ηδνφιαημξ Χκάζδ ηαζ ΕΚΜ / 
πληνληζκόο ζπκπαξαγσγήο IRCAM-Centre Pompidou / Ζ δνάζδ οθμπμζείηαζ ζημ πθαίζζμ ημο δζηηφμο 

Interfaces, πμο ζοβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ πνυβναιια «Γδιζμονβζηή Δονχπδ» ηδξ Δονςπασηήξ 
Έκςζδξ. 
 

πλαπιία ζηελ Αζήλα:  
ύλζεζε, δξακαηνπξγία ήρσλ, ερεηηθόο ζρεδηαζκόο, εηδηθέο ερεηηθέο θαηαζθεπέο, εθηέιεζε 
Γδιήηνδξ Καιανςηυξ / Σερληθή ππνζηήξημε ήρνπ θαη έιεγρνο ήρνπ ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλαπιίαο 
Κχζηαξ Μπχημξ / Γεκηνπξγία θαη κίμε πεδίνπ κηθξν-θακεξώλ κέζα ζηα όξγαλα ηεο ζπλαπιίαο 
Βαζίθδξ Κμοκημφνδξ / θεληθόο ρώξνο Δφα Μακζδάηδ / Γεκηνπξγία θσηηζηηθώλ ρώξσλ Γζάκκδξ 
Γναημοθανάημξ / Βνεζόο ζπλζέηε Δθέκδ Κααμφηδ / Tερληθή ππνζηήξημε ήρνπ ησλ εξγαζηεξίσλ ημο 
Γδιήηνδ Καιανςημφ ζημ IRCAM Jeremie Bourgogne/ Τπνζηήξημε εξγαζηεξίνπ ATLAS Athens 
soundscape recordings, ζεσξία θαη πξαθηηθή ερνγξαθήζεσλ ζηελ πόιε Γζάκκδξ Ακηφπαξ, Κχζηαξ 
Μπχημξ / ύκβνπινο δξακαηνπξγίαο Νίημξ Φθέζζαξ / πκκεηνρή ζε εξγαζηήξηα & εηδηθέο 
ερνγξαθήζεηο (Ημφκζμξ – Οηηχανζμξ 2019): Βαζίθδξ Αθελυπμοθμξ, Μάκμξ Γδιμβενμκηάηδξ, Θάθεζα 

Ηςακκίδμο, Δθέκδ Κααμφηδ, Γδιήηνδξ Καναβεχνβμξ, Λίκα Καναβζάκκδ, Αθέλακδνμξ Καηζάκδξ, Βαναάνα 
Κμοηίαα, Μάβδα Λαιπνμπμφθμο, Φθχνα Μαθθά, Γέζπμζκα Σζάθμο, Γάθκδ Φαναγή / Production 
Manager Υνζζηίκα Πζημφθδ / Operations Manager Γέζπμζκα Μπμονδέηα / Technical Manager Λεοηένδξ 
Καναιπίθαξ/ Line Producer Γέζπμζκα ζθκζάδμο / IT Manager Κςκζηακηίκμξ Απμθθχκζμξ / Software & 



Media Administrator Κςκζηακηίκμξ Γζαιακηήξ / Network Administrator Ηςάκκδξ Υαγάηδξ / Sound 
Engineer Γδιήηνδξ αιανάξ 
 

 
 
 
Θέαηξν 

GRANMA: TROMBONES FROM HAVANA 
STEFAN KAEGI – RIMIΝI PROTOKOLL 
19 έσο 21 Γεθεκβξίνπ 2019 | Κεληξηθή θελή | 20:30 
Γηεζλήο πκπαξαγσγή 
 

Κη αλ μαλαδνύζε ε Κνύβα ηνπ Φηληέι Κάζηξν; Κη αλ ε λέα γεληά ησλ Κνπβαλώλ 
νξακαηηδόηαλ κηα άιιε νπηνπία; Κη αλ νη ηξνκπέηεο ηεο Buena Vista ερνύζαλ θαη πάιη; 
 
Ο ζοκζδνοηήξ ηςκ Rimini Protokoll, ηέθακ Κέβηζ, βονκάεζ 60 πνυκζα πίζς, βζα κα ακαζοκεέζεζ 
ημκ ιφεμ ηδξ ημοαακέγζηδξ επακάζηαζδξ. Αοηή ηδ θμνά, δ Ηζημνία δεκ βνάθεηαζ απυ ημκ 
Κάζηνμ ηαζ ημοξ ζοκηνυθμοξ ημο, αθθά απυ ηα εββυκζα ημοξ. Σέζζενζξ απυ ημοξ απμβυκμοξ 
ηςκ comrades, πμο έιεθθε κα αθθάλμοκ ημ ημπίμ ηδξ Κμφααξ ηδ δεηαεηία ημο 1960, ακεααίκμοκ 
ζηδ ζηδκή ηδξ ηέβδξ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ, βζα κα ημοξ οπμδοεμφκ. ιςξ, δ πενζπέηεζα ηςκ 
πνμβυκςκ ημοξ θαιαάκεζ ιζα άθθδ δζάζηαζδ υηακ ζοκακηά ηζξ εθπίδεξ ηδξ βεκκζάξ πμο βνάθεζ 
ηχνα Ηζημνία. Μφεμζ ηαζ πναβιαηζηυηδηεξ, μοημπίεξ ηαζ δοζημπίεξ, επακαζηάηεξ ημο ηυηε ηαζ 
κέμζ ημο ζήιενα, πανεθευκ ηαζ ιέθθμκ, ζοκακηζμφκηαζ ζε ιζα εανναθέα πανάζηαζδ εεάηνμο 
κημημοιέκημο. ε ιζα Κμφαα πμο δζανηχξ αθθάγεζ ηαζ ηα ζφβπνμκα ημζκςκζημπμθζηζηά 
ενςηήιαηα ακαγδημφκ επζηαηηζηά απακηήζεζξ, δ πνμεπακαζηαηζηή ιμοζζηή ηδξ Ααάκαξ 
αημφβεηαζ αηυια. Μέθμξ ηαζ ζοκζδνοηήξ ηςκ Rimini Protokoll, o ηέθακ Κέβηζ επζαζαάγεηαζ ζημ 
ενοθζηυ πθμίμ “Granma” βζα κα ακαδμιήζεζ ηδκ ημοαακζηή μοημπία ηαζ ηζξ ιαηαζχζεζξ ηδξ, 63 
πνυκζα ιεηά ηδκ επακάζηαζδ. 
 
ύιιεςε & θελνζεζία Stefan Kaegi / θεληθά Aljoscha Begrich / Βίληεν Mikko Gaestel / Μνπζηθή 
ύλζεζε Ari Benjamin Meyers / ρεδηαζκόο Ήρνπ Tito Toblerone, Aaron Ghantus / Γξακαηνπξγία 
Aljoscha Begrich, Yohayna Hernández / Κνζηνύκηα Julia Casabona / Σερληθή Γηεύζπλζε & 
ρεδηαζκόο Φσηηζκώλ Sven Nichterlein / Οξγάλσζε Παξαγσγήο Maitén Arns/ Με ηνπο Milagro 
Álvarez Leliebre, Daniel Cruces-Pérez, Christian Paneque Moreda, Diana Sainz Mena / πλεξγάηξηα 
Βίληεν Marta María Borrás / Γξακαηνπξγηθή πλεξγαζία Ricardo Sarmiento / Βνεζόο θελνζέηε 
Noemi Berkowitz / Βνεζόο θελνγξάθνπ Julia Casabona / Βνεζνί Παξαγσγήο Federico Schwindt, 
Dianelis Diéguez / Αζθνύκελνη Joana Falkenberg (ηδκζηά), Ignacia González (ηδκμεεζία), Lenna 
Stam (Κμζημφιζα) / Γηεύζπλζε Πεξηνδείαο Maitén Arns, Federico Schwindt (ζηδκ πενζμδεία) / Τπυηζηθμζ 
Meret Kündig, Federico Schwindt (ζηδκ πενζμδεία) / Μεηάθξαζε ζηα γεξκαληθά Meret Kündig, 
Franziska Muche, Anna Galt, Marta Vukovic, Adrien Leroux (Panthea) / Μαζήκαηα ηξνκπνληνύ Yoandry 
Argudin Ferrer, Diana Sainz Mena ηαζ Rob Gutowski / Έξεπλα ζηελ Κνύβα Residencia Documenta Sur, 

ζε ζοκημκζζιυ ημο Laboratorio Escénico de Experimentación Social: Maité Hernandéz-Lorenzo 
(ενεοκήηνζα ηαζ δδιμζζμβνάθμξ), Karina Pino Gallardo (ηάημζημξ), José Ramón Hernández Suárez 
(ηάημζημξ), Ricardo Sarmiento Ramírez (ηάημζημξ), Taimi Diéguez Mallo (ηάημζημξ) ηαζ Miriam E. 
González Abad (παναβςβυξ) / Μηα παξαγσγή ηςκ Rimini Protokoll ηαζ ημο Maxim Gorki Theater ημο 

Βενμθίκμο, ζε ζοιπαναβςβή ιε ημ Emilia Romagna Teatro Fondazione (Ηηαθία), ημ Festival 
TransAmériques (Μυκηνεαθ), ημ Kaserne (Βαζζθεία), ηδ ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ, ημ Théatre Vidy 
(Λμγάκδ), ημ LuganoInscena-Lac (Λμοβηάκμ), ημ Zürcher Theaterspektakel (Εονίπδ) ηαζ ημ Festival 
D’Avignon (Γαθθία)  
Υξεκαηνδνηήζεθε απυ ημ Γενιακζηυ Οιμζπμκδζαηυ Πμθζηζζηζηυ Ίδνοια, ημ Δθαεηζηυ οιαμφθζμ Σεπκχκ 

Pro Helvetia ηαζ ημ Τπμονβείμ βζα ημκ Πμθζηζζιυ ηαζ ηδκ Δονχπδ ημο ηναηζδίμο ημο Βενμθίκμο / ε 
ζοκενβαζία ιε ημ Ηκζηζημφημ Γηαίηε ηδξ Ααάκαξ 
 



 
 
 
 
 
 
 
Θέαηξν 

ΟΡΝΗΘΔ ηνπ Αξηζηνθάλε 
θελνζεζία Νίθνο Καξαζάλνο 
29 & 30 Γεθεκβξίνπ 2019 | Κεληξηθή θελή | 20:30 
 
Οη «Όξληζεο» ηνπ Νίθνπ Καξαζάλνπ, ιίγν πξηλ πεηάμνπλ κε πξννξηζκό ηε Υηιή θαη ην 
κεγαιύηεξν θεζηηβάι ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, θαηαιακβάλνπλ γηα δύν κέξεο ηελ 
Κεληξηθή θελή ηεο ηέγεο, ζε κηα ζύκπξαμε Διιήλσλ θαη Βξαδηιηάλσλ εζνπνηώλ. 

 
Αοηή δ πανάζηαζδ πμηέ δεκ ήηακ απθχξ ιζα πανάζηαζδ. Έιμζαγε, πάκηα, ιε ημ ζηδκζηυ ηδξ: 
έκα πθςηυ κδζί, ηάπμο ιεηαλφ εθθδκζηήξ αιιμοδζάξ ηαζ Αιαγμκίμο, βειάημ πεφηα ηαζ ηνμπζηή 
αθάζηδζδ, ημ μπμίμ ηαλζδεφεζ πένα απυ ηυπμοξ ηαζ πνυκμοξ, εεκζηά ζφκμνα, πμθζηείεξ ηαζ 
πμθζηεφιαηα. Μεηά ηδκ πνειζένα ζηδκ Δπίδαονμ, ημ 2016, μζ «νκζεεξ» πέηαλακ έςξ ημ St. 
Ann’s Warehouse ημο Μπνμφηθζκ, υπμο ηαζ ζοκέαδ ημ πνςημθακέξ: ιζα εθθδκζηή παναβςβή 
ακαηδνφπηδηε απυ ημ “New York Magazine” ακάιεζα ζηζξ δέηα ηαθφηενεξ ημο 2018. Σχνα, 
ακακεςιέκδ ζημ έπαηνμ, ιε ιζα ηαζκία ημο Μπάιπδ Μαηνίδδ –ειπκεοζιέκδ απυ αοηήκ– κα 
εημζιάγεηαζ κα ηαλζδέρεζ ζηα δζεεκή θεζηζαάθ ηαζ έκα εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια κα ηδκ 
ζοκμδεφεζ, δ πανάζηαζδ ηδξ ηέβδξ εκχκεζ ηδ αναγζθζάκζηδ μιάδα πμνμφ Passinho Carioca, 
απυ ηζξ θααέθεξ ημο Ρίμ, ιε ημοξ Νίημ Καναεάκμ ηαζ Υνήζημ Λμφθδ, μζ μπμίμζ πενζζημζπίγμκηαζ 
πθέμκ απυ ηζξ Αιαθία Μμοημφζδ, ηεθακία Γμοθζχηδ, Κθέθζα Ρέκεζδ ηαζ Μάνεα Φνζκηγήθα, 
ηαεχξ ηαζ δχδεηα αηυιδ δεμπμζμφξ, ιμοζζημφξ ηαζ πμνεοηέξ απυ ηδκ Δθθάδα. 
 
Μεηάθξαζε Γζάκκδξ Αζηενήξ / θελνζεζία Νίημξ Καναεάκμξ / Γηαζθεπή Νίημξ Καναεάκμξ, Γζάκκδξ 
Αζηενήξ / θεληθά & Κνζηνύκηα Έθθδ Παπαβεςνβαημπμφθμο / Μνπζηθή Άββεθμξ Σνζακηαθφθθμο / 
Φσηηζκνί ίιμξ ανηεηγήξ / Κίλεζε Amalia Bennett / Δξκελεύνπλ Douglas Froog Alves de Paula, Lyu 

Árisson, ηεθακία Γμοθζχηδ, Βαζζθζηή Γνίαα, Νίημξ Καναεάκμξ, Έηημναξ Λζάηζμξ, Υνήζημξ Λμφθδξ, 
Αιαθία Μμοημφζδ, Amalia Bennett, Κχζηαξ Μπενζηυπμοθμξ, Κςκζηακηίκμξ Μπζιπήξ, Tuany 
Nascimento, VN Dançarino Brabo, André Oliveira DB, Marlon Brando de Oliveira Santos, Κθέθζα Ρέκεζδ, 
Γζάκκδξ εαδζηαθήξ, Άββεθμξ Σνζακηαθφθθμο, Μάνεα Φνζκηγήθα / Παίδνπλ δσληαλά νη κνπζηθνί μθία 

Δοηθείδμο, Μζπάθδξ Καηαπακάξ, Γδιήηνδξ Κθςκήξ, Βαζίθδξ Πακαβζςηυπμοθμξ, Γδιήηνδξ Σίβηαξ / 
Βνεζόο θελνζέηξηα Μανίζζα Σνζακηαθοθθίδμο / Βνεζόο θελνζέηε Ηςάκκα Μπζημφκδ / Βνεζόο 
θελνγξάθνπ Μονηχ Λάιπνμο / Ζρνιήπηεο Παξάζηαζεο Κςζηήξ Παοθυπμοθμξ / Βνεζόο 
Παξαγσγήο Σγέθα Υνζζημπμφθμο / Hair Design Υνυκδξ Σγήιμξ / Μαθηγηάδ Αθελάκδνα Μοηά / 
Τπεύζπλνο θελήο Γζάκκδξ Κνδηζηυξ / Καηαζθεπή Γέληξσλ ςηνάηδξ Παπαδυπμοθμξ / Καηαζθεπή 
θεληθνύ Lazaridis Scenic Studio, ςηνάηδξ Παπαδυπμοθμξ / Δηδηθέο Καηαζθεπέο Κνζηνπκηώλ 
Γέζπμζκα Μαηανμφκδ, ςηνάηδξ Παπαδυπμοθμξ / Μεηάθξαζε ζηα αγγιηθά Ονθέαξ Απένβδξ / 
Δθηέιεζε Παξαγσγήο POLYPLANITY Productions Γζμθάκηα Μανημπμφθμο & Βίηο ηναηάηδ / 
Παξαγσγή ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ 

 

BIRDS Ζ ΣΑΗΝΗΑ  
The Birds or How To Be One 
Μπάκπεο Μαθξίδεο 
2020 | ηέγε Ηδξύκαηνο Χλάζε 
 



Έλα θηικ-εγρεηξίδην θπγήο από ηνλ Μπάκπε Μαθξίδε. 9 βήκαηα γηα λα γίλεηο πνπιί. Πνην 
είλαη ην πξώην; πάζε ην αβγό ζνπ. 
 
Μζα οανζδζηή ηαζκία, ζηα υνζα ημο κημηζιακηέν, ηδξ ιοεμπθαζίαξ ηαζ ηδξ πμθζηζηήξ θακηαζίαξ, 
απυ ημκ ηζκδιαημβναθζζηή Μπάιπδ Μαηνίδδ ημο “L” (Sundance Film Festival 2012) ηαζ ημο 
«Οίηημο» (“Pity”, Sundance Film Festival 2018, Βνααείμ ηαθφηενδξ ηαζκίαξ ηδξ Δθθδκζηήξ 
Αηαδδιίαξ Κζκδιαημβνάθμο 2019). Ζ ηαζκία “The Birds or how to be one” («νκζεεξ ή πχξ κα 
βίκεζξ πμοθί») ειπκέεηαζ απυ ημκ ανπεηοπζηυ ιφεμ ημο Ανζζημθάκδ ηαζ ηςκ «Ονκίεςκ», ηδκ 
πανάζηαζδ ημο Νίημο Καναεάκμο ηαζ ημοξ ζοκηεθεζηέξ ηδξ, ηζκδιαημβναθχκηαξ ημοξ εηηυξ 
ζηδκήξ, ζε πναβιαηζημφξ πχνμοξ ηαζ θοζζηά ημπία – απυ ηα θζαάδζα δθαζζηεζαηήξ θάααξ ζηδκ 
Ηζθακδία έςξ ηα ορίπεδα ηδξ Παηαβμκίαξ ηαζ απυ ηδκ Times Square έςξ ηζξ ποναιίδεξ ηδξ 
Αζβφπημο.  Σα πάκηα ζοιααίκμοκ ζε έκα ζφιπακ νεοζηήξ «ηαεδιενζκυηδηαξ», ακάιεζα ζε 
ακενχπμοξ ημο εεάηνμο, μνκζεμθυβμοξ ηαζ εοιυζμθμοξ ενδιίηεξ, πμο –υθμζ ημοξ– 
μκεζνεφμκηαζ πςξ πεημφκ. 
 
ελάξην & θελνζεζία Μπάιπδξ Μαηνίδδξ / Βαζηζκέλν ζηνπο «Όξληζεο» ηνπ Αξηζηνθάλε θαη ζηελ 
νκώλπκε παξάζηαζε ηεο ηέγεο ηνπ Ηδξύκαηνο Χλάζε, ζε ζθελνζεζία Νίημο Καναεάκμο θαη 
κεηάθξαζε/ απόδνζε ηςκ Γζάκκδ Αζηενή ηαζ Νίημο Καναεάκμο / Γηεύζπλζε Φσηνγξαθίαο 
Κςκζηακηίκμξ Κμοημοθζυξ / Μνληάδ Μάνζμξ Κθεθηάηδξ / Μνπζηθή The Little Thieves, Άββεθμξ 
Σνζακηαθφθθμο / Με ηνπο Άνδ εναεηάθδ, Νίημ Καναεάκμ, ηνάημ Παπαδάηδ, Υνήζημ Λμφθδ, Μζπάθδ 

ανάκηδ, Έηημνα Λζάηζμ, Γαθήκδ Υαηγδπαζπάθδ, Έιζθο Κμθζακδνή, Έθεκα Σμπαθίδμο, Μανίζζα 
Σνζακηαθοθθίδμο, Αθελάκδνα Ασδίκδ, Μανία Γζαημπακαβζχημο, Βαζζθζηή Γνίαα, Γζάκκδ εαδζηαθή, Υάνδ 
Φναβημφθδ, Κςκζηακηίκμ Μπζιπή, Γζάκκδ Κυηζζθα, Μπάιπδ Μαηνίδδ, Ηζααέθθα Αθςπμφδδ, Γνδβμνία 
Μεεεκίηδ, Κχζηα Μπενζηυπμοθμ, Άββεθμ Παπαδδιδηνίμο, Φμίαμ Ρζιέκα / Μηα παξαγσγή ηνπ 
Ηδξύκαηνο Χλάζε ζε ζπλεξγαζία κε ηε Neda Film 
 

Υνξόο 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΔΗΑ, ΑΠΟΚΛΗΔΗ 
ΛΔΝΗΧ ΚΑΚΛΔΑ 
10 έσο 12 Ηαλνπαξίνπ 2020 | Μηθξή θελή | 21:00 
Γηεζλήο πκπαξαγσγή 
 
Ζ Λεληώ Καθιέα αληρλεύεη, κέζα από ην ζώκα, ην ζύγρξνλν θνηλσληθό ηνπίν ηεο 
Δπξώπεο. 
 
Ζ Λεκζχ Καηθέα πνμζεββίγεζ ιζα «δζεονοιέκδ» έκκμζα ηδξ πμνμβναθίαξ ιέζα απυ ηζξ δμοθεζέξ 
ηδξ. Δίηε επζθέβεζ ηδκ ηεη-α-ηεη απεφεοκζδ ζημοξ εεαηέξ ιέζα ζε αζοκήεζζηα εζηαζηζηά 
πενζαάθθμκηα, είηε ηδκ ηαεζενςιέκδ ζηδκζηή ζφιααζδ, δ πμνμβνάθμξ επελενβάγεηαζ ζοκεπχξ 
ηα ιεηααθδηά υνζα ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ πναηηζηήξ ηδξ, θένκμκηαξ έηζζ ζε δζάθμβμ ηδκ ηέπκδ ηαζ ηδκ 
ηεπκζηή ημο πμνμφ ιε άθθα πεδία. ηδ κέα ηδξ δμοθεζά, «Πναηηζηή Δβηοηθμπαίδεζα, 
Απμηθίζεζξ», υπςξ οπμδδθχκεζ ηαζ μ ηίηθμξ ηδξ, επζηεκηνχκεηαζ ζε ζςιαηζηέξ, ηαεδιενζκέξ 
δναζηδνζυηδηεξ, ηαηαζηεοάγμκηαξ έκα ζφβπνμκμ πμνηναίημ ηδξ Δονχπδξ. Ζ αθεηδνία ηδξ 
ένεοκαξ αοηήξ ημπμεεηείηαζ ημ 2016, υηακ δ πμνμβνάθμξ, πθαζζζςιέκδ απυ ζοββναθείξ ηαζ 
ακαθοηέξ/ακαθφηνζεξ, πναβιαημπμίδζε 600 ζοκεκηεφλεζξ, ζοθθέβμκηαξ αθδβήζεζξ βφνς απυ ηζξ 
ζοκήεεζεξ, ηζξ ηεθεημονβίεξ ηαζ ηα ζοκαθθαηηζηά ήεδ ηςκ ζοκεκηεολζαγυιεκςκ. Γζα ηδκ 
πανμοζίαζδ ημο εβπείνδιαημξ ζηδκ Αεήκα –ζηδ ζηδκή αθθά ηαζ ζε ιμνθή δπδηζηήξ 
εβηαηάζηαζδξ-ακαβκςζηδνίμο–, δ Καηθέα ιαγί ιε ηνεζξ αηυιδ βοκαίηεξ πενθυνιεν ακζπκεφεζ ημ 
ζφβπνμκμ ημπίμ ηδξ Δονχπδξ ιέζα απυ ηδ δζαζπμνά ηαζ δζάδμζδ ηςκ πεζνμκμιζχκ-ζςιαηζηχκ 
ηεπκζηχκ πμο οζμεεημφκηαζ απυ ημοξ/ηζξ πμθίηεξ/ηαημίημοξ ηδξ.  
 
ύιιεςε & Υνξνγξαθία Λεκζχ Καηθέα / Δξκελεύνπλ Jessica Batut, Nanyadji Ka-Gara, Λεκζχ Καηθέα 
ηαζ Elisa Yvelin / Γξακαηνπξγία Lou Forster / Ήρνο & Σερληθή Γηεύζπλζε Éric Yvelin / θεληθά & 



ρεδηαζκόο Φσηηζκώλ Florian Leduc / Κνζηνύκηα & θεληθά αληηθείκελα Alexia Caunille / 
Παξαγσγή & Γηαλνκή Teresa Acevedo / Γηαρείξηζε Agnès Henry – extrapole / Παξαγσγή abd / 
πκπαξαγσγή Biennale de Poitiers Traversées ζε ζοκενβαζία ιε ημ TAP Scène Nationale de Poitiers, 

CCN d’Orléans, Centre Pompidou/Spectacle Vivant ζε ζοκενβαζία ιε ημ θεζηζαάθ Faits d’Hiver, Centre 
national de la danse, Le Quartz/Scène Nationale de Brest ζε ζοκενβαζία ιε ημ Passerelle Centre d’art 
contemporain, Art Danse CDCN Dijon (Γαθθία), ηέβδ Ηδνφιαημξ Χκάζδ, PACT Zollverein/Essen 
(Γενιακία), Far˚ festival des arts vivants de Nyon (Δθαεηία) / Με ηελ ππνζηήξημε Les Laboratoires 

d’Aubervilliers (Γαθθία) ηαζ Tanzhaus/Zurich (Δθαεηία) 
 
 
 
Θέαηξν 

ΔΞΖΜΔΡΧΖ 
ΓΔΧΡΓΗΑ ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ & ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟ 
16 έσο 19 & 22 έσο 26 Ηαλνπαξίνπ 2020 | Κεληξηθή θελή | 20:30 
 
Μεηά ην «Γθηαθ», ν βξαβεπκέλνο ηζηνξηθόο θαη ζπγγξαθέαο Γεκνζζέλεο Παπακάξθνο 
θαη ε ζθελνζέηηδα Γεσξγία Μαπξαγάλε αλαιακβάλνπλ ηε ζπγγξαθή θαη ηε ζθελνζεζία, 
αληίζηνηρα, κηαο ζύγρξνλεο παξαβνιήο γηα ην πώο ν αλζξώπηλνο ιόγνο εμεκεξώλεη θαη 
ππνηάζζεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

 
Πμφ ανίζηεηαζ δ είζμδμξ βζα ημκ ηυζιμ ηςκ κεηνχκ; Άθθμζ θέκε ζηα αάεδ ηάπμζμο ζπδθαίμο ηαζ 
άθθμζ ζηδκ άηνδ ιζαξ άβκςζηδξεάθαζζαξ. Αοηά δζδβμφκηαζ ζηζξ βθχζζεξ ημοξ μζ άκενςπμζ.  
ιςξ, βζα ημκ εάκαημ ιπμνμφιε ιυκμ κα οπμηνζεμφιε πςξ βκςνίγμοιε, ηζ έηζζ παναιέκεζ 
πάκηα αδάιαζημξ απυ ημκ πχνμ, ημκ πνυκμ ηαζ ημκ θυβμ. Ο ζζημνζηυξ ηαζ ζοββναθέαξ 
Γδιμζεέκδξ Παπαιάνημξ, ζηδκ πνχηδ ημο ζοκενβαζία ιε ηδ ηέβδ, βνάθεζ ηδκ «Δλδιένςζδ» 
(2019), ιζα πανααμθή βζα ημ πχξ μ ακενχπζκμξ θυβμξ ελδιενχκεζ ηαζ οπμηάζζεζ ηδκ 
πναβιαηζηυηδηα. 
Ζ Γεςνβία Μαοναβάκδ ζηδκμεεηεί έκα ένβμ πμο ηαθακηεφεηαζ ακάιεζα ζηδ ικήιδ ημο 
πανεθευκημξ ηαζ ηδ ιανηονία ημο πανυκημξ. Μφεμζ ηαζ ζζημνζηά βεβμκυηα ιπθέημκηαζ –δ 
Οιδνζηή «Οδφζζεζα», δ «Αζκεζάδα» ημο Βζνβζθίμο, μ Αζζπφθμξ, μ Ζνυδμημξ, μ θυβμξ ηδξ κεηνήξ 
ίαοθθαξ πνμξ ημκ κηζκ, αθθά ηαζ ιανηονίεξ ζφβπνμκςκ πνμζθφβςκ–επζζδιαίκμκηαξ ηδ 
δζάεεζή ιαξ κα ιεηαπεζνζγυιαζηε ημ «πέκεμξ» ςξ οθζηυ ηαθθζηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ ηαζ 
ακηζηείιεκμ αζζεδηζηήξ ηένρδξ. Σεθζηά, υιςξ, ηζ ιπμνεί κα ιαξ θακενχζεζ ημ βζα ηδ θφζδ ημο 
ακενχπμο; 
 
Κείκελν Γδιμζεέκδξ Παπαιάνημξ / θελνζεζία Γεςνβία Μαοναβάκδ / Πξσηόηππε Μνπζηθή θαη 
ρεδηαζκόο Ήρνπ Υάνδξ Νείθαξ / θεληθά & Κνζηνύκηα Άνηειζξ Φθέζζα / Βνεζόο θελνζέηε Νίηδ 
Γμοθβενάηδ / Οξγάλσζε Παξαγσγήο Ρέκα Ακδνεαδάηδ / Παξαγσγή ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ 

 
Μνπζηθή 

ΜΗΑ ΓΔΦΤΡΑ ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΧ ΑΠΟ ΣΖ ΤΓΓΡΟΤ 
5 έσο 7 Φεβξνπαξίνπ 2020 | Πάληεην Παλεπηζηήκην  
 
Γηα πέκπηε ρξνληά, ε «Γέθπξα Μνπζηθήο πάλσ από ηε πγγξνύ» ζπλδέεη ηε ηέγε κε ην 
Πάληεην Παλεπηζηήκην. Φέηνο, αθνύκε ζπλζέηεο θαη έξγα-ζηαζκνύο ηεο ζύγρξνλεο 
κνπζηθήο, λένπο δεκηνπξγνύο, εξκελεπηέο πνπ ηνικνύλ ην αλαπάληερν. 
 
ηδκ πνχηδ ζοκαοθία (5 Φεανμοανίμο), απμθαιαάκμοιε έκα πακυναια ένβςκ βζα θςκή ημο 
20μφ ηαζ 21μο αζχκα ιε ιζα επζθμβή βενιακζηχκ lieder, απμζπαζιάηςκ απυ υπενεξ ημο Ligeti 
ηαζ ηδξ Unsuk Chin ηαζ ένβςκ υπμο δ βθχζζα βίκεηαζ θχκδια ή ζοκδοάγεηαζ ιε δθεηηνμκζηά. 



Σδ δεφηενδ αναδζά (6 Φεανμοανίμο), ηδ ζηδκή ιμζνάγμκηαζ έκα πζάκμ ιε μονά, έκα ακμζπηυ 
υνεζμ πζάκμ, έκα ηζέιπαθμ, έκα Rhodes piano, έκα toy piano ηαζ έκα αζμθί, ζημοξ πθέμκ 
απνμζδυηδημοξ ζοκδοαζιμφξ. Σέθμξ, ημ πθμφζζμ δπυπνςια εκυξ ημοζκηέημο λφθζκςκ 
πκεοζηχκ ιεηαθένεζ ηζξ ιμοζζηέξ ζηέρεζξ ημο ζδιακηζηυηαημο Ηηαθμφ ζοκεέηδ Marco Stroppa 
βφνς απυ ηδκ διενμιδκία ηδξ 11δξ επηειανίμο, έκα υναια θοβήξ ηαζ εθεοεενίαξ ημο Pēteris 
Vasks, ιαγί ιε ένβα ημο Λίβηεηζ ηαζ Δθθήκςκ ζοκεεηχκ (7 Φεανμοανίμο). 
 
Σεηάξηε 5 Φεβξνπαξίνπ 
Οη πεξηπέηεηεο ηεο θσλήο 
1ε ζπλαπιία (20:30) 
Φαλή Αλησλέινπ: ζνπξάλν 
Απόζηνινο Παιεόο: πηάλν 
Anton Webern, “Vier Lieder“ op. 12 (1915-17) / Wolfgang Rihm, Brentano-Phantasie (2002)* 
(απμζπάζιαηα) / Isabel Mundry, “Anagramm“ βζα ζμπνάκμ ηαζ πζάκμ (2000)* / György Ligeti, “Der 
Sommer” (1989) / György Ligeti, “Mysteries of the Macabre” (1974-77, 1992) / Unsuk Chin, 

“snagS&Snarls” (2003-04, 2014) – απμζπάζιαηα* 
 
2ε ζπλαπιία (21:30) 
Άλλα Παγθάινπ: κέηδν ζνπξάλν 
Luciano Berio, “Sequenza III” βζα θςκή (1965) / Cathy Berberian, “Stripsody” (1966) / John Cage, 
“Song Books” (1970) – επζθμβέξ / Γηώξγνο Απέξγεο, “Récitation IX” (1977-78) / Ann LeBaron, 
“Eurydice’s Death” βζα θςκή ηαζ δθεηηνμκζηά (1982/2019)* / Μeredith Monk, εα ακαημζκςεεί ζφκημια* / 
Καηεξίλα Σδεδάθε, Crystal Forest-ακάεεζδ ηδξ ηέβδξ βζα θςκή ηαζ δθεηηνμκζηά (2019)** / Salvatore 
Sciarrino, “Due Arie Marine: No. 2 Tempesta” βζα ιέηγμ ζμπνάκμ ηαζ ζοκεεηζημφξ ήπμοξ ζε πναβιαηζηυ 

πνυκμ (1990)* 

 
Πέκπηε 6 Φεβξνπαξίνπ 
Πιήθηξα Υ 5 (θαη έλα βηνιί) 
1ε ζπλαπιία (20:30) 
Αλλίλε Σζηνύηε: πηάλν κε νπξά, όξζην πηάλν, toy piano  
Υξηζηίλα Αζελνδώξνπ, “RE:MAINS” βζα multi-pianist (2013-15)* / Einojuhani Rautavaara, “Music for 
Upright Piano” (1976)* / John Cage, “Suite for toy piano” (1948) / Brice Catherin, “Numéro 2” εηδμπή βζα 
πζάκμ ηαζ δθεηηνμκζηά (2016)**/ Frederic Rzewski, “Piano Piece no. 4” (1977) 

 
2ε ζπλαπιία (21:30) 
Duo Vita Βrevis 
Εσή Πνπξή: βηνιί, Πάλνο Ζιηόπνπινο: ηζέκπαιν, Rhodes piano, ειεθηξνληθά Dario Castello 

Sonata Prima à Sopran Solo “Sonate Concertante in Stil Moderno, Libro II” βζα αζμθί ηαζ continuo (1629) / 
György Ligeti, “Continuum” βζα ηζέιπαθμ (1968) / Πάλνο Ζιηόπνπινο, “ΚΖΑΟΝ”* βζα ηζέιπαθμ, 
Rhodes piano ηαζ δθεηηνμκζηά (2015) / Pierre Boulez, “Anthèmes I” βζα ζυθμ αζμθί (1992) / Πάλνο 
Ζιηόπνπινο, “ΜVA” βζα αζμθί, ηζέιπαθμ ηαζ δθεηηνμκζηά (2013) 
 
Παξαζθεπή 7 Φεβξνπαξίνπ (20:30) 
Πλεπζηά Υ 5 
Κνπηληέην μύιηλσλ πλεπζηώλ Αίνινο,  
Βαγγέιεο ηαζνπιόπνπινο: θιάνπην / Γηάλλεο Σζειίθαο: όκπνε / Άγγεινο Πνιίηεο: θιαξηλέην / 
Γηώξγνο Φαξνύγγηαο: θαγθόην / πύξνο Κάθνο: θόξλν  
György Ligeti, “Six Bagatelles” (1953) / Γηάλλεο Ησαλλίδεο, “Actinia” (1970) / Γξεγόξεο Δκθηεηδήο, 
“Fear (not)” (2014)* / Pēteris Vasks, “Music for the Fleeting Birds” (1977) / ηπιηαλόο Γήκνπ, Νέμ ένβμ-
ακάεεζδ ηδξ ηέβδξ (2019)** / Marco Stroppa, “Opus Naineleven – 5 Requies per la democrazia” 

(2004/2019)***  
 
 
* Πνχηδ εηηέθεζδ ζηδκ Δθθάδα 



** Πνχηδ παβηυζιζα εηηέθεζδ 
*** Πνχηδ παβηυζιζα εηηέθεζδ ηδξ ακαεεςνδιέκδξ 
εηδμπήξ 

 
Τπεύζπλε πξόηδεθη Λμνέκηα Ράιμο 
Τπεύζπλνο θαζεγεηήο Παληείνπ Γεχνβζμξ-Μζπαήθ Κθήιδξ 

 
 
 
 
 
 
 
Υνξόο 

CONGO 
Faustin Linyekula 
12 έσο 14 Φεβξνπαξίνπ 2020 | Κεληξηθή θελή  | 20:30 
 
Κνλγθό. Αθήγεζε, ηξαγνύδη θαη ρνξόο ζπλζέηνπλ έλα πνιύκνξθν παδι, κε αθνξκή ηε 
βίαηε απνηθηνθξαηία. Έλα νδνηπνξηθό ζηνπο δξόκνπο ηεο Παγθόζκηαο Ηζηνξίαο από ηνλ 
Kνλγθνιέδν ρνξνγξάθν Φσζηαίλ Ληλπεθνπιά. 
 
Ζ ηέπκδ ημο Φςζηαίκ Λζκοεημοθά είκαζ αδφκαημ κα ιδκ αββίγεζ εέιαηα πμθζηζηήξ. Άθθςζηε, δ 
πμνεία ημο Kμκβημθέγμο πμνμβνάθμο έπεζ παναπηεί ιέζα απυ ακανίειδηεξ ζζημνίεξ ηδξ 
βεκέηεζνάξ ημο, ζζημνίεξ πμο εα έθεβε ηακείξ πςξ απμηημφκ θςκή ιέζα απυ ημ ζχια. ηδκ 
ηεθεοηαία ημο δμοθεζά, ιαξ πνμηείκεζ κα αημθμοεήζμοιε λακά ημοξ δνυιμοξ ηδξ Ηζημνίαξ, ιέζα 
απυ ηζξ αθδβήζεζξ ημο ζοββναθέα ηαζ ηζκδιαημβναθζζηή Éric Vuiilard βζα ηδ αίαζδ απμζηζμηναηία 
ζημ Κμκβηυ. ε έκακ πμθζηζζιυ υπμο δ πνμθμνζηή αθήβδζδ, ημ ηναβμφδζ ηαζ μ πμνυξ είκαζ 
ακαπυζπαζηα ημιιάηζα ηδξ γςήξ, μ Λζκοεημοθά πακηνεφεζ ηα ζημζπεία αοηά ζημ ένβμ ημο, 
πνμηείκμκηαξ έηζζ ιζα ζζημνία απυ ημκ άκενςπμ βζα ημκ άκενςπμ. Έκαξ αθδβδηήξ, ιζα 
ηναβμοδίζηνζα ηαζ μ ίδζμξ μ πμνμβνάθμξ γςκηακεφμοκ επί ζηδκήξ ικήιεξ ηαζ επαβνοπκμφκ 
πάκς απυ υθεξ ηζξ αθήεεζεξ πμο απμζζςπήεδηακ βζα ηδκ αζιαηδνή αοηυ ηναημνία ημο 
Λεμπυθδμο Β΄, μ μπμίμξ ιεηέηνερε ιζα επίβεζα Δδέι ζε «βδ ηςκ ημθαζιέκςκ». 
 
Καιιηηερληθή Γηεύζπλζε Faustin Linyekula / Κείκελα Éric Vuillard, Actes Sud pub, ιε ημοξ Daddy 
Moanda Kamono, Faustin Linyekula, Pasco Losanganya / Μνπζηθή Franck Moka, Faustin Linyekula / 
Τπεύζπλνο Φσηηζκώλ Koceila Aouabed / Παξαγσγή Studios Kabako – Virginie Dupray / 
πκπαξαγσγή Kunstenfestivadesarts (Βνολέθθεξ), Théâtre de la Ville / Festival d’Automne (Πανίζζ), Le 

Manège, Scène nationale de Reims (Ρεκξ), HAU / Hebbel am Ufer (Βενμθίκμ), Ruhrtriennale (Βυνεζα 
Ρδκακία-Βεζηθαθία), 
Vidy-Lausanne Theatre (Λμγάκδ), Holland festival (Άιζηενκηαι), Kunstenfestivaldesarts Bruxelles / Με 
ππνζηήξημε απυ ημ Centre National de la Danse – Pantin, ημ Centre Dramatique National de 

Normandie-Rouen ηαζ ημ KVS (Βνολέθθεξ) 

  
Μνπζηθή 

Open Day: Μνπζηθέο Οηθνινγίεο 
16 Φεβξνπαξίνπ 2020 | ε όινπο ηνπο ρώξνπο ηεο ηέγεο  
 
Μνπζηθή θαη πεξηβάιινλ, κνπζηθή θαη ρώξνο, κνπζηθή θαη εκείο. Οη ήρνη ηνπ θεηηλνύ 
Open Day αληαλαθινύλ έλα αέλαν δίθηπν ζρέζεσλ κε ηνλ θόζκν πνπ καο πεξηβάιιεη θαη 
κε ηνλ εαπηό καο. 
 



Μμοζζηέξ Οζημθμβίεξ: ιζα ζφκεεηδ αθθδθεπίδναζδ δδιζμονβχκ, εηηεθεζηχκ, αηνμαηχκ. Μζα 
ιμοζζηή πνυηαζδ πμο ζοκδζαθέβεηαζ ιε ζδιακηζηά νεφιαηα ηδξ ζηέρδξ ημο 20μφ αζχκα, ιεηαλφ 
άθθςκ ηδκ μζημθμβία ημο κμο, υπςξ ηδκ δζαηφπςζε μ Gregory Βateson ζημ αζαθίμ ημο, «Βήιαηα 
βζα ιζα μζημθμβία ημο κμο», ηαζ ηδκ μζημζμθία πμο εζζήβαβε μ Félix Guattari. ημκ ζδιενζκυ ιαξ 
ηυζιμ ηίπμηα δεκ είκαζ δεδμιέκμ· υνμζ υπςξ ήπμξ, ευνοαμξ, ιμοζζηή πνεζάγεηαζ κα ελεηαζημφκ 
ηαζ κα επακαπνμζδζμνζζημφκ πνμηεζιέκμο κα πενζβνάρμοκ ηδκ πμθθαπθυηδηα ηδξ ζφβπνμκδξ 
ηαηάζηαζδξ. Ζ θφζδ ημο ιμοζζημφ οθζημφ, δ έκκμζα ηαζ δ πναηηζηή ηδξ εηηέθεζδξ, δ αημιζηή ηαζ 
ζοθθμβζηή ειπεζνία ηδξ αηνυαζδξ ανίζημκηαζ ζημ οπυααενμ ηςκ ηαθθζηεπκζηχκ ακαγδηήζεςκ. 
πέζεζξ εηενμβεκείξ ηαζ δζαθμνμπμζδιέκεξ, ζοκοπάνλεζξ πμο ιε ηδ ζεζνά ημοξ ειπκέμοκ κέα, 
βμδηεοηζηά ιμοζζηά ζδζχιαηα, ένβα πμο πνμηείκμοκ ιία άθθδ ιαηζά βζα ηδκ δπδηζηή ηέπκδ. Γζα 
άθθδ ιία πνμκζά, ημ Open Day εζζαάθθεζ ζε υθμοξ ημοξ πχνμοξ ηδξ ηέβδξ ηαζ πνμζηαθεί 
ιζηνμφξ ηαζ ιεβάθμοξ κα πενζπθακδεμφκ εθεφεενα ζημοξ πχνμοξ ηδξ ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ ηζξ 
πνμζςπζηέξ δζαδνμιέξ ημοξ ιέζα απυ απνυζιεκεξ δπδηζηέξ ζοκακηήζεζξ. 
 
ύιιεςε, ύλζεζε, Μνπζηθνινγηθή & θελνζεηηθή Δπηκέιεηα, Realisations, Δλνξρεζηξώζεηο, 
Οξγάλσζε Ακάνβονμξ Γεκζυγμξ / Μνπζηθή Γηεύζπλζε Ακδνέαξ Λεαζζζακυξ / Οξγαλσηηθή Δπηκέιεηα 
Βάθζα Ραζζά / Δπηκέιεηα ένβζμξ ζκάκδξ / Φσηηζκόο Δθίκα θμοκημφνδ, Θάθεζα Βεθεβνάηδ / 
Πξνγξακκαηηζκόο & Electronics Νίημξ Παθαιάνδξ / Οξγάλσζε Παξαγσγήο Υνζζηίκα Πζημφθδ / 
πκκεηέρνπλ Ensemble Continuum (@Athens), φκμθμ Φεζηζαάθ Ημκίςκ, Ergon Ensemble 

 

Υνξόο 

ENTER ACHILLES   
BALLET RAMBERT & SADLER’S WELLS — LLOYD NEWSON (DV8) 
19 έσο 21 Φεβξνπαξίνπ & 23 έσο 25 Φεβξνπαξίνπ 2020 | Κεληξηθή θελή | 20:30 
Παγθόζκηα Πξεκηέξα, Γηεζλήο πκπαξαγσγή 
 
Μηα πακπ, νρηώ άληξεο, έλα θνξησκέλν ηδνύθκπνμ θαη άπεηξεο κπίξεο. Έλα έξγν γηα ηε 
ζεκαζία ηνπ λα είζαη άληξαο. Μηα γξνζηά ζηελ πνιηηηθή νξζόηεηα θαη ζηελ θπξίαξρε 
άπνςε γηα ηελ αξξελσπόηεηα. 
 
«Σν “ENTER ACHILLES”, ην δπλαηό θαη εληππσζηαθό λέν έξγν ηνπ Λόηλη Νηνύζνλ, αθνξά 
ηε βία θαη ηελ επάισηε αξξελσπόηεηα – αζηείν, ζπγθηλεηηθό, αλεζπραζηηθό.» – The 
Sunday Times 
 
Δίημζζ πέκηε πνυκζα αθυημο μ ενοθζηυξ εζημκμηθάζηδξ ημο πμνμφ Λυζκη Νζμφζμκ (DV8) έθενε 
βζα πνχηδ θμνά ζηδ ζηδκή ηδκ ημοθημφνα ηςκ ανεηακζηχκ παιπ, ιε ηδ θαζανία ηαζ ημοξ 
ηααβάδεξ, δ Rambert ηαζ ημ Sadler’s Wells πανμοζζάγμοκ ηδκ επζηαζνμπμζδιέκδ εηδμπή ημο 
Νζμφζμκ βζα αοηή ηδκ παναβςβή-μνυζδιμ ημο ζςιαηζημφ εεάηνμο. Tμ “Enter Achilles” παθεφεζ 
ιε ηδκ έκκμζα ηδξ αννεκςπυηδηαξ, ιέζα απυ ηζξ αζηείεξ, πνμηθδηζηέξ ηαζ εκμπθδηζηέξ εκένβεζεξ 
μηηχ ακδνχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ απμβεφιαημξ ζε ιζα ανεηακζηή παιπ. Δλίζμο επίηαζνδ ιε 
ημ ανπζηυ ακέααζιά ηδξ, ημ 1995, δ παναβςβή απμηαθφπηεζ «ηδκ ηνμπμπέδδ πμο ζοκζζηά δ 
ηονίανπδ άπμρδ βζα ηδκ αννεκςπυηδηα» (“The Observer”), ελεηάγμκηαξ ηδ θνίηδ ηαζ ηδκ 
ηνοθενυηδηα ηδξ ιπμοηςιέκδξ ιε ιπίνα ηεζημζηενυκδξ. «Βίαζμ, άζπδιμ, πμθζηζηά ιδ μνευ ηαζ 
λεηανδζζηζηυ» (“The Australian”), ημ “Enter Achilles” πενζυδεοζε ζε 18 πχνεξ ηαζ έβζκε 
ηδθεμπηζηή ηαζκία πμο απέζπαζε πμθθά ανααεία, ζοιπενζθαιαακμιέκμο εκυξ Emmy ηαζ ημο 
Prix Italia. Σχνα, επζζηνέθεζ ζηδ ζηδκή ιε κέμ ηαζη ενιδκεοηχκ, επζθεβιέκςκ πάκηα απυ ημκ 
Νζμφζμκ, ζηδκ πνχηδ ημο ζοκενβαζία ιε ιζα άθθδ μιάδα πμνμφ, ηδκ παβημζιίμο θήιδξ 
Rambert. 
 
Έλα έξγν ηνπ Lloyd Newson (DV8 Physical Theatre) 



Υνξνγξαθία Lloyd Newson ιε ημοξ ενιδκεοηέξ (πνχδκ ηαζ κοκ) / θεληθά Ian MacNeil / Πξσηόηππε 
Μνπζηθή Adrian Johnston / Με ηε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία ημο Hannes Langolf / Μηα ζπκπαξαγσγή 
ηςκ Rambert & Sadler’s Wells ζε ζοκενβαζία ιε ηδ ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ / πκπαξαγσγνί 

Festspielhaus Sankt Pölten (Αοζηνία), Grec Festival de Barcelona i Teatre Nacional de Catalunya 
(Ηζπακία), Théâtres de la Ville de Luxembourg (Λμολειαμφνβμ) ηαζ Théâtre de la Ville - Paris / Chaillot - 
Théâtre national de la danse (Γαθθία) / Αλαβίσζε Παξάζηαζεο Festspielhaus, St Pölten, Αοζηνία / 
Πξεκηέξα Γηεζλνύο Πεξηνδείαο ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ / Καηάιιειν γηα ειηθίεο 15+ / Γελ 
επηηξέπεηαη ε είζνδνο κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξάζηαζεο, νύηε θαη ε θσηνγξάθηζε ή 
βηληενζθόπεζή ηεο 

 
 
 
 
 
 
 
Λέμεηο & θέςεηο 

MOVEMENT (1920—2020) 
Έλα θεζηηβάι πέξα θαη αλάκεζα από ζύλνξα 
21 έσο 23 Φεβξνπαξίνπ 2020 | Δληόο & εθηόο ηέγεο  
 
Ζ ηέγε, ππνζηεξίδνληαο ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε αλζξώπσλ, ηδεώλ θαη πνιηηηζκώλ, 
καο θαιεί λα θαληαζηνύκε ην θνηλό καο κέιινλ κέζα ζε έλαλ αλνηρηό θόζκν, πέξα από 
ζύλνξα, θπιεηηθνύο θαη έκθπινπο πεξηνξηζκνύο. 
 
Σμ “Movement” ελεηάγεζ ηδ ιεηακάζηεοζδ πθδεοζιχκ ζηδ Μεζυβεζμ, ηαζ υπζ ιυκμ, απυ ημκ 
Μεζμπυθειμ έςξ ηζξ ιένεξ ιαξ (1920-2020), ιέζα απυ ιζα ζεζνά δζαθέλεςκ, ζοκαοθζχκ, 
πνμαμθχκ θζθι, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε δζαδζηηοαηυ οθζηυ (ανπεζαηυ ηαζ ηνέπμκ), πμο εα 
εηπέιπεηαζ γςκηακά ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο θεζηζαάθ. Απυ ημ 1920 ηαζ ιεηά, μζ πυθειμζ, δ 
απμζηζμηναηία, δ επζδείκςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ζοκεδηχκ, δ ακαγήηδζδ εκυξ ηαθφηενμο 
ιέθθμκημξ, δ επζηάποκζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ μζ πενζααθθμκηζηέξ ηαηαζηνμθέξ έπαζλακ 
ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηζξ ιαγζηέξ ιεηαηζκήζεζξ πθδεοζιχκ. Σμ θαζκυιεκμ ηδξ ιεηακάζηεοζδξ, πμο 
είκαζ ηυζμ παθζυ υζμ ηαζ μ ίδζμξ μ άκενςπμξ, ιαξ μδδβεί ζε έκα ζοιπέναζια: Ζ ακενχπζκδ 
γςή 
δεκ ιπμνεί κα δζαπςνζζηεί απυ ηδκ απνυζημπηδ ηίκδζή ηδξ, πμο είκαζ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ 
βζα ηδκ εθεφεενδ ηαζ ζηυπζιδ άζηδζδ ηδξ δδιζμονβζηήξ ηαζ παναβςβζηήξ δφκαιδξ ημο 
ακενχπμο. 
 
Δπηκέιεηα DETACH (Voltnoi & Quetempo) 

 
Μνπζηθή 

SONGS OF REBELLION 
Brigitta Muntendorf  & Michael Höppner 
29 Φεβξνπαξίνπ 2020 | Κεληξηθή θελή | 20:30 
 
Ζ ζπλζέηξηα Brigitta Muntendorf θαη ν ζθελνζέηεο Michael Höppner δεκηνπξγνύλ ηε 
ζύγρξνλε κεισδία ηεο εμέγεξζεο. Ση είλαη ηειηθά ηα ηξαγνύδηα ηεο εμέγεξζεο;  
 
Μζα απμεέςζδ ηδξ πμπ ημοθημφναξ ή έκαξ ζφκηνμθμξ ηδξ γςήξ ημο ζδιενζκμφ ακενχπμο; 
Κίηνζκα Γζθέηα, ηίκδια Pegida, ιαεδηζηή ηζκδημπμίδζδ FridaysForFuture. Ζ Δονχπδ ανίζηεηαζ 
ζε ακαηαναπή. Δίκαζ άναβε δ ανπή ημο ηέθμοξ ή ιήπςξ ημ λεηίκδια ιζαξ πναβιαηζηήξ αθθαβήξ; 



ημ “Songs of Rebellion” (Σναβμφδζα ηδξ Δλέβενζδξ), δ ζοκεέηνζα Μπνζβηίηα Μμφκηεκημνθ ηαζ μ 
ζηδκμεέηδξ Μίηαεθ Υέπκεν λεδζπθχκμοκ έκακ αζςιαηζηυ πχνμ ιμοζζηχκ, εεαηνζηχκ ηαζ 
πμθοιεζζηχκ γεφλεςκ ακηίζηαζδξ ηαζ αθμζίςζδξ, υπμο δ δζαθοβή ηαζ δ ηζκδημπμίδζδ, δ ηέπκδ 
ηαζ δ πμθζηζηή, δ ζφβπνμκδ ηθαζζηή ηαζ δ πμπ ιμοζζηή, δ πενζζοθθμβή ηαζ δ δνάζδ ζοκζζημφκ 
ηυζμ ηδκ αθφπκζζδ, υζμ ηαζ ημ κακμφνζζια ηδξ ελέβενζδξ. Γδιζμονβμφκ ιζα «ημζκυηδηα 
πναηηζηήξ» (Community of Practice), απμηεθμφιεκδ απυ δζάθμνα ιμοζζηά ζφκμθα ηαζ 
ηαθθζηέπκεξ, εκχ αθήκμκηαζ ζηδκ αημιζηή ηαζ ζοθθμβζηή επήνεζα ημο ηναβμοδζμφ βζα κα 
πανμοζζάζμοκ επί ζηδκήξ 
ηδκ αιθίζδιδ ζπέζδ ημο ιε δζάθμνεξ ιμνθέξ ελέβενζδξ. Ακηζθαηζηά, ακηζζηαζζαηά, ηαηαθαηζηά, 
πανμδζηά ή αηυια ηαζ παιέκα, ηα ηναβμφδζα δζαιανηονίαξ, πμο έπμοκ ηδ δφκαιδ κα 
εκενβμπμζμφκ δζέβενζδ, θαηνεία, ιοεμπμίδζδ, μπθαβςβία ή ζηναηεοιέκδ πμθζηζηή, είκαζ έκα 
ζδζυιμνθμ είδμξ πμο ιμζάγεζ αεάκαημ ηαζ ηαοηυπνμκα εοάθςημ. 
 
ύλζεζε Brigitta Muntendorf / θελνζεζία Michael Höppner / θεληθά, Κνζηνύκηα & ρεδηαζκόο 
Πξνζσπείσλ Jule Saworski / Βίληεν Warped Type (Andreas Huck & Roland Nebe) / Γηεύζπλζε Ήρνπ 
Maximilian Estudias / Σερληθή Γηεύζπλζε Παξαγσγήο, Φσηηζκνί Lukas Becker / 
Μνπζηθνί/Δξκελεπηέο Louis Bona (αζυθα), Δοδμλία Φζθίππμο (ηνμοζηά), Till Künkler (ηνμιπυκζ), Carola 

Schaal (ηθανζκέημ), Małgorzata Wałentynowicz (ζοκεεζάζγεν), Brigitta Muntendorf ηαζ Michael Höppner / 
Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Kunststiftung NRW, Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa 
(Spartenoffene Förderung), Rudolf Augstein Stiftung  
Ζ δνάζδ οθμπμζείηαζ ζημ πθαίζζμ ημο δζηηφμο Sounds Now, πμο ζοβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ πνυβναιια 
«Γδιζμονβζηή Δονχπδ» ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. 

 
Λέμεηο & θέςεηο / Eπξσπατθά Γίθηπα 

INTERFACES 
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΤΝΔΡΓΔΗΔ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 
5 & 6 Μαξηίνπ 2020 | Μηθξή θελή & Φνπαγηέ 
 
Ο ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο δηακνξθώλεηαη κέζα από ζπδεηήζεηο, ζπλαληήζεηο θαη 
αληαιια- 
γέο. Σέζζεξα ρξόληα κεηά ηελ έλαξμή ηνπ, ην INTERFACES νινθιεξώλεηαη κε έλα δηεζλέο 
ζπλέδξην πνπ θέξλεη θνληά όιε ηε δεκηνπξγηθή Δπξώπε. 
 
Σμ INTERFACES μθμηθδνχκεηαζ ιε ημ ζοκέδνζμ «Πμθζηζζηζηέξ ζοκένβεζεξ, δδιζμονβζηυηδηα ηαζ 
ηαζκμημιία», ιζα δζήιενδ δζεεκή εηδήθςζδ πμο δζενεοκά πχξ ιπμνμφκ κα ζοιαάθμοκ μζ 
ζοκενβαζίεξ ζηδκ ηαζκμημιία ηαζ ζηδ δδιζμονβζηυηδηα, ζημ ημιέα ημο ζφβπνμκμο πμθζηζζιμφ. 
Δηπνυζςπμζ ένβςκ πμο πνδιαημδμημφκηαζ απυ ημ πνυβναιια «Γδιζμονβζηή Δονχπδ» 
(Creative Europe), επαββεθιαηίεξ ημο πμθζηζζιμφ ηαζ οπεφεοκμζ πάναλδξ πμθζηζηήξ 
ζοκακηζμφκηαζ βζα κα ζογδηήζμοκ, κα επακελεηάζμοκ ηαζ κα επακαπνδζζιμπμζήζμοκ 
ζηναηδβζηέξ πμο αθμνμφκ ηδκ ακάπηολδ ημζκμφ, ιε ζηυπμ κα εκζζποεεί δ πνυζααζδ ζε 
πμθζηζζηζηά ηαζ δδιζμονβζηά ένβα. Δπζπθέμκ, ζημ ζοκέδνζμ πονμδμημφκηαζ ζογδηήζεζξ βζα ηδκ 
εκίζπο- ζδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακηαθθαβήξ ηαθθζηεπκχκ ηαζ επαββεθιαηζχκ ακάιεζα ζε 
δζάθμνεξ εονςπασηέξ πχνεξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζκμηυιςκ πνμζεββίζεςκ ζηδ 
δδιζμονβία, ηδ δζαπείνζζδ ηαζ ηδκ επζημζκςκία ζε πμθζηζζηζημφξ θμνείξ. Σμ ζοκέδνζμ ελεηάγεζ 
ζδέεξ, απυρεζξ ηαζ ενβαθεία πμο ακαπηφπεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηεηναεημφξ πνμβνάιιαημξ 
ζοκενβαζίαξ INTERFACES –ζε ζοκημκζζιυ ηδξ ηέβδξ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ ηαζ ιε ηδκ 
οπμζηήνζλδ ημο πνμβνάιιαημξ «Γδιζμονβζηή Δονχπδ»– ηαζ ηα ζοκδέεζ ιε άθθεξ 
πνςημαμοθίεξ, πνυηγεηη ηαζ ζοκενβαζίεξ ζηδκ Δονχπδ ηαζ αθθμφ. 
 
Θέαηξν 

CULTURAL EXCHANGE RATE 



Tania El Khoury 
6 έσο 8 Μαξηίνπ 2020 | Δθζεζηαθόο Υώξνο-1  
Γηεζλήο πλ-αλάζεζε 
 
Μηα live performance γηα ηε βάλαπζε θνπιηνύξα ησλ ζπλόξσλ.  Ζ Ληβαλέδα live artist 
Σάληα Δι Υνύξπ δηαβάδεη, κέζα από έλα νηθνγελεηαθό εκεξνιόγην ζπλόξσλ, ηελ 
παλαλζξώπηλε θαη αέλαε ηζηνξία ηεο κεηαλάζηεπζεο. 
 
ηα αμνεζακαημθζηά ζφκμνα ημο Λζαάκμο ιε ηδ ονία ανίζηεηαζ δ πενζθένεζα ημο Άηαν. Δηεί 
βεκκήεδηε ηαζ ιεβάθςζε δ Σάκζα Δθ Υμφνο. Δηεί επζζηνέθεζ, ηχνα, ιέζα απυ ηδ κέα ηδξ 
πενθυνιακξ. Ζ πμθοανααεοιέκδ Λζαακέγαlive artist επακένπεηαζ ζηδ ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ 
Χκάζδ, βζα κα ιμζναζηεί ηζξ ακαικήζεζξ ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ απυ έκα απμιαηνοζιέκμ ζοκμνζαηυ 
πςνζυ ηδξ παηνίδαξ ηδξ. Ακηθχκηαξ οθζηυ απυ δπμβναθδιέκεξ ζοκμιζθίεξ ιε ηδκ εηθζπμφζα 
βζαβζά ηδξ, απυ ιανηονίεξ ηδξ πνμθμνζηήξ πανάδμζδξ ημο Άηαν, αθθά ηαζ απυ ηδκ ακαπάκηεπδ 
ακαηάθορδ παιέκςκ ζοββεκχκ ηδξ ζημ Μελζηυ, δ Σάκζα Δθ Υμφνο ζοκεέηεζ ηδ ζοκηαναηηζηή 
αθήβδζδ εκυξ αζχκα πμθειζηχκ ζοβηνμφζεςκ ηαζ ιεηακάζηεοζδξ. πςξ ζε υθα ηα ζηδκζηά 
ηδξ πνυηγεηη, έηζζ ηζ εδχ μζ εεαηέξ ένπμκηαζ κα δζαδναιαηίζμοκ δοκαιζηυ νυθμ. Σμ “Cultural 
Exchange Rate” ιμζάγεζ ιε ιζα απυπεζνα ηαηααφεζζδξ ημο ημζκμφ ζηα αζχιαηα, ζηα ίπκδ, ζημοξ 
ήπμοξ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ Δθ Υμφνο, πμο δεκ έπαρακ κα ιεηαηζκμφκηαζ, κα δζαζπίγμοκ ζφκμνα 
ηαζ κα επζαζχκμοκ. 
 
ρεδηαζκόο Παξαγσγήο Petra Abusleiman / Έξεπλα Ziad Abu-Rish, May Haider, Mariam Saada, 
Alexander Mayagoitia / ρεδηαζκόο Ήρνπ Fadi Tabbal / ρεδηαζκόο Γξαθηθώλ Jana Traboulsi / 
Εσληαλή Δπεμεξγαζία Βίληεν Ali Beidoun Γηεύζπλζε Φσηνγξαθίαο Luke Bryant & Tania El Khoury / 
Αξρεία Έββναθα ηδξ μζημβέκεζαξ Δθ Υμφνο (Λίαακμξ ηαζ Μελζηυ), Archivo General de la Nación [Γεκζηά 

Ανπεία ημο Κνάημοξ] (Μελζηυ), SRE - Acervo Histórico Diplomático [Ηζημνζηυ Γζπθςιαηζηυ Ανπείμ] 
(Μελζηυ)/ πλ-αλάζεζε ηςκ Bard Fisher Center (Νέα Τυνηδ), Spielart Festival (Μυκαπμ) ηαζ ηέβδξ ημο 

Ηδνφιαημξ Χκάζδ 

 
Μνπζηθή 

THE SEA BETWEEN MY SOUL 
RAED YASSIN 
13 έσο 15 Μαξηίνπ 2020 | Κεληξηθή θελή | 20:30 
 
Έλα ξνθ κηνύδηθαι όπνπ βαιζακσκέλα δώα θαηαιακβάλνπλ ηε ζθελή θαη ηξαγνπδνύλ 
γηα ηε καθξά ηζηνξία ζαλάησλ θαη θόλσλ ζηε Μεζόγεην. Μπνξεί ην παξάινγν ηξαγνύδη 
ηνπο λα απνθαιύςεη θάηη γηα ηνλ θόζκν γύξσ καο; 
 
Ζ οανζδζηή δζεπζζηδιμκζηή πναηηζηή ημο Ράεκη Γζαζίκ απμηοπχκεηαζ ζε ιζα πμθοαζζεδηδνζαηή 
εεαηνζηή πανάζηαζδ ηαζ ιζα ιμοζζημβθοπηζηή θακηαζιαβμνία. Έκα νμη ιζμφγζηαθ ιε 
ααθζαιςιέκα γχα ζημκ νυθμ ηςκ ενιδκεοηχκ, ημ “The Sea between My Soul” (Ζ εάθαζζα 
ακάιεζα ζηδκ ροπή ιμο) οπυζπεηαζ κα οπεναεί ηα υνζα ιεηαλφ εβηαηάζηαζδξ ηαζ εεάηνμο, 
ιμοζζηήξ ηαζ θςηυξ, γςήξ ηαζ εακάημο. Σμ ένβμ απμηεθεί έκακ κμζδνυ ζημπαζιυ πάκς ζηδκ 
πμθοεηή ζζημνία εακάηςκ ζηδ Μεζυβεζμ Θάθαζζα. H κεονζηή θςκή ημο Alan Bishop (απυ ημοξ 
Sun City Girls) πνμζεέηεζ ιζα πκμή παναθμβζζιμφ ζημ εζπαημθμβζηυ ζεκάνζμ βζα ημκ ζδιενζκυ 
ηυζιμ. Σα ααθζαιςιέκα γχα, πμο ειθακίγμκηαζ κα ηναβμοδμφκ επί ζηδκήξ ειροπςιέκα απυ 
ηδ 
θςκή ημο Άθακ Μπίζμπ, δνμοκ ςξ ιάνηονεξ ημο εακάημο ημοξ, ςξ εκζανηχζεζξ ημο ίδζμο ημο 
εακάημο ηαζ ςξ αθδβδηέξ ηδξ αδζάημπα αίαζδξ πναβιαηζηυηδηαξ. Σα ρεφηζηα ιανιάνζ κα ιάηζα 
ημοξ ηαζ δ άροπή ημοξ βμφκα ιεημοζζχκμοκ έκα δναιαηζηυ υναια βζα ηδκ πενζμπή ηδξ 
Μεζμβείμο. 



 
ύιιεςε & θελνζεζία Raed Yassin / Μνπζηθή & ηίρνη Alan Bishop / θεληθά Hussein Baydoun / 
ρεδηαζκόο Φσηηζκώλ Charlie Åström / Παξαγσγή ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ 
 

Θέαηξν 

ΔΡΧΣΗΚΔ ΚΑΡΣ ΠΟΣΑΛ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 
Αλέζηεο Αδάο 
18 έσο 22 Μαξηίνπ, 25 έσο 29 Μαξηίνπ & 1 έσο 5 Απξηιίνπ 2020 | Μηθξή θελή | 21:00 
 
Μηα παξάζηαζε γηα ην ειιεληθό θαινθαίξη, ηελ πξνζδνθία ηνπ έξσηα θαη ηελ αγνξά ησλ 
αλακλήζεσλ, πνπ ηζνξξνπεί αλάκεζα ζην ληνθηκαληέξ θαη ηε κπζνπιαζία. Ζ Διιάδα σο 
εξσηηθή θαληαζίσζε ζηελ πξώηε ζπγγξαθηθή ζπλεξγαζία ηνπ Αλέζηε Αδά θαη ηεο Λέλαο 
Κηηζνπνύινπ. 
 
Σζ ιπμνεί κα ζοκδέεζ ημοξ ζάηονμοξ ιε ημοξ οπενιεβέεεζξ θαθθμφξ ηαζ ηα υνβζα ηςκ 
ανπαζμεθθδκζηχκ αββείςκ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ζέλο εζηυκεξ πμο ηαηαηθφγμοκ ημ Instagram; Πχξ 
πηίζηδηε μ ιφεμξ ημο Greek lover; Υςνάεζ δ εθθδκζηυηδηα ζε έκα ζμοαεκίν; ηδκ πνχηδ ημοξ 
ζοββναθζηή ζοκενβαζία, μ Ακέζηδξ Αγάξ ηαζ δ Λέκα Κζηζμπμφθμο επζπεζνμφκ ιζα fictional 
documentary performance (πενθυιακξ ιοεμπθαζηζημφ κημηζιακηέν) βφνς απυ ημ δίπμθμ 
ημονζζιμφ ηαζ ενςηζζιμφ, δ μπμία εηηζκεί απυ ημ πναβιαηζηυ βζα κα ανεεεί ζηδκ ηανδζά ημο 
θακηαζζαημφ. Ζ ενςηζηή ηανη πμζηάθ, έκα ακηζηείιεκμ πμο ιε ηδ ζεζνά ημο αιθζηαθακηεφεηαζ 
ακάιεζα ζηδ πνδζηζηυηδηα, ημ πζμφιμν ηαζ ημ θεηίπ, εα απμηεθέζεζ ημ αθδβδιαηζηυ κήια ιζαξ 
πανάζηαζδξ-ζοθθμβζηήξ selfie, πμο απμηαθφπηεζ ηδ ζελμοαθζηυηδηα ςξ εεκζηυ ικδιείμ ηαζ ηδκ 
εεκζηή ηαοηυηδηα ςξ ημονζζηζηυ πνμσυκ. 
 
θελνζεζία & Έξεπλα Ακέζηδξ Αγάξ / πλεξγαζία ζην θείκελν Λέκα Κζηζμπμφθμο / Γξακαηνπξγία 
Πνυδνμιμξ Σζζκζηυνδξ / θελνγξαθία Δθέκδ ηνμφθζα / Φσηηζκνί Δθίγα Αθελακδνμπμφθμο / 
ρεδηαζκόο Ήρνπ Πακαβζχηδξ Μακμοδθίδδξ / Βνεζόο θελνζέηε Δθεάκα Σζίπθδ / Δξκελεύνπλ 
Γζχνβμξ Βμονδαιήξ, Υανά Κυηζαθδ, Θεακχ Μεηαλά, η.ά. / Παξαγσγή ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ 

 
Μνπζηθή 

ΝΔΑ ΤΜΦΧΝΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ 
19 Μαξηίνπ 2020  | Κεληξηθή θελή | 20:30 
 
Ζ Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ ζηε ηέγε κε έξγα ησλ Καιιηόπεο Σζνππάθε, Chaya 
Czernowin θαη Γεκήηξε θύιια. Σξεηο ειιεληθέο πξεκηέξεο πνπ νδεγνύλ ηνλ νξρεζηξηθό 
ήρν ζε αλαπάληερεο θαηεπζύλζεηο. Ζρνρξώκαηα πνπ αλαδύνληαη από ην βάζνο ηνπ 
κνπζηθνύ ρξόλνπ –ηελ Αξραηόηεηα, ην Βπδάληην θαη ηελ Αλαγέλλεζε– πξνζδηνξίδνπλ ηα 
έξγα ηεο Καιιηόπεο Σζνππάθε θαη ηνπ Γεκήηξε θύιια, ελώ ε Υάηα Σζέξλνβηλ ρεηξίδεηαη 
κε μερσξηζηή καεζηξία ηνλ αθνπζηηθό ρώξν θαη ηηο αηζζήζεηο καο. 
 
Ο Γεκήηξεο θύιιαο είλαη ν πξώηνο Έιιελαο ζπλζέηεο ζηνλ νπνίν ε ΒΒC Symphony 
Orchestra έθαλε αλάζεζε έξγνπ. 
 
O ηίηθμξ ημο κέμο ένβμο ηδξ Καθθζυπδξ Σζμοπάηδ, “Salto di Sappho”, ακαθένεηαζ ζημκ ιφεμ 
πμο εέθεζ ηδ απθχ κα αοημηημκεί πδδχκηαξ απυ έκα απυηνδικμ αηνςηήνζμ ηδξ Λεοηάδαξ, 
ημκ μπμίμ δ ζοκεέηνζα ζοκδέεζ ιε πνμζςπζηέξ ακαικήζεζξ απυ ημ πνχημ ηδξ ηαλίδζ ζηδκ 
Οθθακδία. Ζ Σζμοπάηδ δδιζμονβεί ακηζθςκζηέξ ζπέζεζξ ζηδ ζοκμιζθία ηδξ μνπήζηναξ ιε έκα 
κημοέημ πμο ζοκδοάγεζ έκα ανπαζμεθθδκζηυ υνβακμ (αοθυξ ημο Πάκα) ιε έκα ακαβεκκδζζαηυ 
(θθάμοημ ιε νάιθμξ), πνδζζιμπμζχκηαξ ζημζπεία ηδξ αογακηζκήξ ηαζ ηδξ ιεζαζςκζηήξ ιμοζζηήξ. 
Ζ βναθή ηδξ Υάζα Σζένκμαζκ, άθθμηε αναπκμΰθακηδ ηαζ άθθμηε δοκαιζηή, δδιζμονβεί ζοκεπείξ 



εκαθθαβέξ ακάιεζα ζε μνπδζηνζημφξ υβημοξ, ζοθθαιαάκμκηαξ ηδκ ηίκδζδ ημο ήπμο ζημκ πχνμ 
ιε έκακ ζαβδκεοηζηά δελζμηεπκζηυ ηνυπμ πμο αζπιαθςηίγεζ ηδκ πνμζμπή ηαζ εκηείκεζ ηδκ 
αηνυαζδ. Ο Γδιήηνδξ ηφθθαξ, έπμκηαξ ζημκ πονήκα ηδξ ιμοζζηήξ ημο ζηέρδξ φικμοξ απυ ηα 
Δβηχιζα ηαζ 
ημκ Δπζηάθζμ, ημ δπεζνχηζημ ιμζνμθυζ ηαζ ηδκ ανπαία ηναβςδία, δδιζμονβεί έκα ζφβπνμκμ 
ζοιθς- 
κζηυ άημοζια, ημ μπμίμ έπεζ ηζξ νίγεξ ημο ζηζξ έκκμζεξ ημο ζενμφ ηαζ ημο ηεθεημονβζημφ ενήκμο. 
 
Πξόγξακκα / Καιιηόπε Σζνππάθε, “Salto di Saffo” (2018) / Chaya Czernowin, “At the Fringe of our 
Gaze” (2012-13) / Γεκήηξεο θύιιαο, “Kyrie Eleison” (2019) / νιίζηεο Erik Bosgraaf (θθάμοημ ιε 
νάιθμξ), Matthijs Koene (αοθυξ ημο Πάκα) / Μνπζηθή Γηεύζπλζε Βθαδίιδνμξ οιεςκίδδξ 
 
Υνξόο 

DANCING TO CONNECT 

Υνξεύσ, άξα επηθνηλσλώ 
22 Μαξηίνπ 2020  | Κεληξηθή θελή  
 
Πόζνη καζεηέο ρξεηάδνληαη γηα λα ηαξαθνπλήζνπλ ηε ηέγε; 
Έθεβνη κηιάλε κε ην ζώκα, ζθέθηνληαη κε ηελ θαξδηά θαη έξρνληαη θνληά κέζα από έλαλ 
ρνξό ηνικεξό όζν θη νη ίδηνη. 
 
Κάπμζεξ θμνέξ, ημ ιυκμ πμο πνεζάγεζαζ βζα κα επζημζκςκήζεζξ ιε ημοξ άθθμοξ, βζα κα ελαθείρεζξ 
ηζξ πνμηαηαθήρεζξ, ημ bullying ηαζ ημκ θυαμ, είκαζ ιία πμνμβναθία. Γέηα Γοικάζζα ηαζ Λφηεζα 
απυ ηδκ Αεήκα ηαζ ηδκ Καθαιάηα αθήκμοκ ηδ δφκαιδ ημο ζφβπνμκμο πμνμφ κα εζζαάθθεζ ζηζξ 
ηάλεζξ, ηα βοικαζηήνζα, ημοξ δζαδνυιμοξ ηαζ ηα πνμαφθζα. Δπαββεθιαηίεξ πμνεοηέξ πδβαίκμοκ 
ζηα ζπμ- 
θεία, ιμζνάγμκηαζ ηζξ βκχζεζξ ημοξ ηαζ ηαεμδδβμφκ ημοξ ιαεδηέξ ζημ κα δδιζμονβήζμοκ ιζα 
πανάζηαζδ πμνμφ πμο εα πανμοζζάζμοκ ζηδκ Κεκηνζηή ηδκή ηδξ ηέβδξ. Μεηά απυ 7 ζοκεπή 
επζηοπδιέκα πνυκζα, ημ λένμοιε ηαθά, μ πμνυξ εκχκεζ. Γζ’ αοηυ δ ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ, 
ειπκεοζιέκδ απυ ημ πνυβναιια ηδξ μιάδαξ Battery Dance Company ηδξ Νέαξ Τυνηδξ ηαζ ιε 
ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ Πνεζαείαξ ηςκ ΖΠΑ ζηδκ Αεήκα υθα αοηά ηα πνυκζα, εα ζοκεπίζεζ κα 
«Υμνεφεζ, άνα κα επζημζκςκεί» υπςξ αηνζαχξ ηάκμοκ έθδαμζ απυ 45 πχνεξ ζε υθμκ ημκ ηυζιμ 
ιέζα απυ ημ πνυβναιια “Dancing to Connect”.  
 
Μέιε ηεο νκάδαο ρνξεπηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα Ηςάκκα Απμζηυθμο, Νχκηαξ 
Γαιυπμοθμξ, Νζημθέηα Κανιίνδ, Κάκηο Καννά,Αθέλακδνμξ Λαζηανάημξ, Ακδνμκίηδ Μαναεάηδ, Γζάκκδξ 
Νζημθαΐδδξ, Άνδξ Παπαδυπμοθμξ, Μάνεα Παζαημπμφθμο, Γδιυηνζημξ δθάηδξ, Έθεκα ηαονμπμφθμο, 
Ακηχκδξ ηνμφγαξ, Μανία Φμοκημφθδ, Ζθίαξ Υαηγδβεςνβίμο / ε ζπλεξγαζία κε ην Γηεζλέο Φεζηηβάι 
Υνξνύ Καιακάηαο θαη ηνλ Γήκν Καιακάηαο 

 

ΑΦΗΔΡΧΜΑ ΣΟΝ ΓΗΧΡΓΟ ΑΠΔΡΓΖ  
ΑΠΟΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΧΝΣΑ ΣΟ ΤΜΠΑΝ ΣΟΤ ΚΟΡΤΦΑΗΟΤ ΔΛΛΖΝΑ ΤΝΘΔΣΖ 
26 έσο 29 Μαξηίνπ 2020  | Χδείν Αζελώλ  
 
Με έλα πνιύκελν ζεκηλάξην, έλα masterclass θαη ζπλαπιίεο, ε ηέγε θαη ην Χδείν 
Αζελώλ 
ζπλερίδνπλ ηελ επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία ηνπο, ηηκώληαο ηνλ θνξπθαίν Έιιελα ζπλζέηε 
πνπ ζα γηνξηάζεη καδί καο ηα 75 ηνπ ρξόληα. 
 
Μεηά ημ έκημκμ απμηφπςια πμο άθδζε ημ αθζένςια ζημκ Olivier Messiaen ημ 2019, δ ηέβδ 
ζοκενβάγεηαζ ηαζ πάθζ ιε ημ Χδείμ Αεδκχκ βζα έκα αθζένςια ζημ ιμοζζημεεαηνζηυ ζφιπακ ημο 



Γζχνβμο Απένβδ. Ο ζοκεέηδξ Νζηυθαξ Σγχνηγδξ, μ μπμίμξ ιαεήηεοζε ημκηά ζημκ Απένβδ ηαζ 
είπε ηδκ ζδέα ημο ζοκμθζημφ πνμβνάιιαημξ ημο αθζενχιαημξ, εα ηαεμδδβήζεζ ιζα μιάδα 
ιμοζζηχκ, δεμπμζχκ ηαζ πμνεοηχκ ζηδ δδιζμονβία ιζαξ κέαξ εηδμπήξ ημο ένβμο 
“Énumérations” 
(1988), ιε αάζδ ημ ανπζηυ οθζηυ ημο Απένβδ (26.03). Ζ Françoise Rivalland, εηηεθέζηνζα 
ηνμοζηχκ ηαζ ζηεκή ζοκενβάηνζα ημο Απένβδ, εα δχζεζ έκα masterclass πάκς ζε ένβα 
ιμοζζημφ εεάηνμο ηαζ εα ζοιιεηάζπεζ ζε ιζα ζοκαοθία βζα θςκή, ηνμοζηά ηαζ αημνκηευκ, ιαγί 
ιε ηδκ Angèle Chemin ηαζ ημκ Vincent Lhermet (27 & 28.03). Ζ Λεκζχ Λζάηζμο, πμο 
δπμβνάθδζε πνυζθαηα ηα πζακζζηζηά ένβα ημο Απένβδ, εα δχζεζ έκα νεζζηάθ (28.03), εκχ ημ 
αθζένςια εα ηθείζεζ ιε ζοκαοθία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζημ masterclass (29.03). Γζα πνχηδ θμνά 
ζηδκ Δθθάδα, ημ ένβμ ημο Γζχνβμο Απένβδ δζδάζηεηαζ απυ ημκ ίδζμ ηαζ επίθεηημοξ ζοκενβάηεξ 
ημο ζε ιζα κευηενδ βεκζά ηαθθζηεπκχκ. 
 
Γεληθή επίβιεςε αθηεξώκαηνο Γζχνβμξ Απένβδξ / ρεδηαζκόο Γζχνβμξ Απένβδξ, Νζηυθαξ Σγχνηγδξ, 
Françoise Rivalland / πληνληζκόο Λμνέκηα Ράιμο / πληνληζκόο γηα ην Χδείν Αζελώλ Νίημξ 
Αεδκαίμξ / πκκεηέρνπλ Γζχνβμξ Απένβδξ, Νζηυθαξ Σγχνηγδξ (δζδαζηαθία ζειζκανίμο), Françoise 

Rivalland (ηνμοζηά/cymbalum/δζδαζηαθία masterclass), Angèle Chemin (ζμπνάκμ), Vincent Lhermet 
(αημνκηευκ), Λεκζχ Λζάηζμο (πζάκμ) 
 

 
 
 
 
 
 
Πνιπκεζηθή εγθαηάζηαζε / Έθζεζε 

ΚΖΠΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
DATA GARDEN  
Κπξηαθή Γνλή 
26 Μαξηίνπ έσο 8 Απξηιίνπ 2020 | Δθηόο ηέγεο 
 
Πόζν «Φπζηθή» είλαη ε ηερλεηή λνεκνζύλε; Γεδνκέλα θαη αιγόξηζκνη θπηξώλνπλ ζην 
θέληξν ηεο Αζήλαο ζε κηα κέηα-αλζξώπηλε έθζεζε κε πξσηαγσληζηή ηε Micromerial 
Acropolitana, ην θπηό πνπ κεγαιώλεη ζηελ Αθξόπνιε. 
 
Δίκαζ βκςζηυ υηζ ηα θοηά απμεδηεφμοκ πθδνμθμνία ζημ DNA ημοξ. Πχξ εα ιπμνμφζε δ 
ρδθζαηή πθδνμθμνία πμο πανάβεζ δ ακενςπυηδηα κα απμεδηεοηεί επίζδξ ζημκ βεκεηζηυ 
ηχδζηα ηςκ θοηχκ; Δίκαζ δοκαηυ ιζα ηέημζα δζαδζηαζία κα δδιζμονβήζεζ ζοκεήηεξ βζα κέεξ 
ζοκένβεζεξ ηαζ ιμνθέξ ζοκφπανλδξ πνμηεζιέ κμο κα επζηεοπεεί ιζα κέα εοαζζεδζία ηαζ 
θνμκηίδα βζα ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηα δζαθμνεηζηά είδδ (multi-species); Ο «Κήπμξ δεδμιέκςκ» 
είκαζ ιία πμθοιεζζηή 
εβηαηάζηαζδ, πμο απμηαθφπηεζ ιία αθήβδζδ ααζζζιέκδ ζε ιοεμπθαζηζηά ηαζ επζζηδιμκζηά 
ζημζπεία. Κφνζα ζοζηαηζηά ηδξ αθήβδζδξ αοηήξ απμηεθμφκ ημ θοηυ Μζηνμιένζα, πμο ιεβαθχκεζ 
ζημκ θυθμ ηδξ Αηνυπμθδξ ζηδκ Αεήκα, ηαεχξ ηαζ ηα πνχηα πεζνάιαηα απμεήηεοζδξ 
ρδθζαηχκ δεδμιέκςκ ζημ DNA θοηχκ, ηα μπμία πναβιαημπμζήεδηακ πνυζθαηα. Σμ ένβμ 
ελεηάγεζ ηδκ πζεακυηδηα κέςκ ζοκενβεζχκ ιεηαλφ θφζδξ, ακενχπμο ηαζ ηεπκδηήξ κμδιμζφκδξ 
πνςηίζηςξ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζαπείνζζδ ηαζ ημ εκενβεζαηυ απμηφπςια ηδξ απμεήηεοζδξ 
δεδμιέκςκ. Ο «Κήπμξ δεδμιέκςκ» ημκίγεζ ηδ ζδιακηζηυηδηα ηδξ ακαβκχνζζδξ ηαζ απμδμπήξ 
ηςκ ιδ ακενχπζκςκ ηφπςκ κμδιμζφκδξ ζε θοζζηυ ηαζ ηεπκμθμβζηυ επίπεδμ, ηαζ ηδξ 
ζοκενβαζίαξ ιε αοημφξ. 
 



ύιιεςε & Δηθαζηηθή Γεκηνπξγία Κονζαηή Γμκή / Δπηκέιεηα Γάθκδ Γναβχκα / Οξγάλσζε 
Παξαγσγήο Πνυδνμιμξ Σζζααυξ, Ζναηθήξ Παπαεεμδχνμο / Παξαγσγή ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ 

 
Υνξόο 

STONES & BONES 
ROOTLESSROOT 
1 έσο 5 Απξηιίνπ 2020  | Κεληξηθή θελή | 20:30 
Έλα έξγν γηα πέληε εξκελεπηέο θαη ηε καξκάξηλε αησληόηεηα ηεο πνίεζεο.  
 
Οζ RootlessRoot είκαζ ηαζ πάθζ ζηδ ηέβδ, υιςξ αοηή ηδ θμνά εηεέημοκ ημ ζχια απέκακηζ ζε 
έκα απυ ηα πζμ ζηθδνά οθζηά: ημ ιάνιανμ. Οζ RootlessRoot επζζηνέθμοκ ζηδ ηέβδ ιε ημ κέμ 
ημοξ ένβμ “Stones and Bones”. ηδ ζηδκή πέκηε ενιδκεοηέξ, ιε ηδ ζοκμδεία γςκηακήξ 
ιμοζζηήξ, ακαιεηνμφκηαζ ιε ημ οθζηυ ηδξ αζςκζυηδηαξ, ημ ιάνιανμ, δδιζμονβχκηαξ έκα πμίδια 
βζα ηδκ πάθδ ημο ακενχπμο ιε ημκ πνυκμ ηαζ ημκ πχνμ, ιε ηδ θεμνά ηαζ ηδ αανφηδηα. Οζ πέκηε 
ενιδκεοηέξ λεηζκμφκ ηδκ ακαγήηδζή ημοξ απυ ημκ ιοεζηυ ημζιζηυ ςηεακυ ηςκ άπεζνςκ 
δοκαημηήηςκ, ηςκ δίπςξ υνζα ιμνθχκ, ζπδιάηςκ ηαζ δζαζηάζεςκ, ηαζ ηαηαθήβμοκ κα 
δμοθεφμοκ ιε ηζξ ααζζηέξ ποεαβυνεζεξ δμιέξ ηδξ ημζιζηήξ δδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ βεςιεηνίαξ. 
θαίνεξ, ηφαμζ, ηεηνάεδνα, εζημζάεδνα, έκα ανπεηοπζηυ ζφιπακ λεδζπθχκεηαζ επί ζηδκήξ απυ 
ημοξ δδιζμονβμφξ, μζ μπμίμζ αοείγμκηαζ ζημ ζπήια ηαζ ζημ αάνμξ ηςκ πναβιάηςκ, βκςνίγμκηαξ 
πςξ υθα εα ηεθεζχζμοκ βζαηί δ ακενχπζκδ πανμοζία δεκ δζανηεί. Οζ RootlessRoot, ιε ημ 
"Stones and Bones", ακαγδημφκ έκα εέαηνμ πςνίξ ρεφηζηα ακηζηείιεκα. Πνμζθένμοκ ημ 
ακενχπζκμ ζχια ζε πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ δδιζμονβίαξ, πνμζπαεχκηαξ κα αολήζμοκ ζημ 
πανυκ ηδκ ποηκυηδηα ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ ηαζ κα πανάλμοκ έκα ζδιάδζ πμο κα ιανηονά υηζ 
ηάπμηε οπήνλακ. 
 
Καιιηηερληθή Γηεύζπλζε & Υνξνγξαθία Λίκηα Καπεηακέα, Jozef Fruček / θεληθά & Δηθαζηηθή 
Δπηκέιεηα Peter Randall, Thomas Randall / Μνπζηθή ύλζεζε Βαζίθδξ Μακηγμφηδξ / Ζρεηηθόο 
ρεδηαζκόο Υνήζημξ Παναπαβηίδδξ / ρεδηαζκόο Φσηηζκώλ Πενζηθήξ Μαεζέθθδξ / Κνζηνύκηα 
Isabelle Lhoas / Κείκελα Ηςάκκα Ναζζμπμφθμο / Βηληενζθόπεζε & Φσηνγξάθηζε Μάζη Ραθαήθ / 
Οξγάλσζε Παξαγσγήο & Touring Cultυpζα / Παναβςβή ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ 

 

Μνπζηθή 

BORDERLINE 
No borders, no boundaries, just sound. 
9 έσο 12 Απξηιίνπ 2020 | Δληόο & εθηόο ηέγεο  

Δδώ θαη είθνζη πέληε αηώλεο, ε Γπηηθή γλώζε πξνζπαζεί λα εμεηάζεη ηνλ θόζκν. 
Αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη όηη ν θόζκνο δελ είλαη εθεί γηα λα ηνλ παξαηεξείο. Δίλαη γηα λα 
ηνλ αθνύο. Γελ πξνζθέξεηαη γηα αλάγλσζε, αιιά γηα αθξόαζε. - Jacques Attali 

Σμ Borderline Festival, πμο ιαγί ιε ηδ ηέβδ ηθείκεζ θέημξ ηδκ πνχηδ ημο δεηαεηία, πανμοζζάγεζ 
αηυια έκα ακήζοπμ πνυβναιια, ημ μπμίμ ελενεοκά ηζξ κέεξ ιμοζζηέξ ηάζεζξ Ακαημθήξ ηαζ 
Γφζδξ. Καζ θέημξ, ζηέηεηαζ απέκακηζ ζηζξ επζηναημφζεξ ηάζεζξ δζαπςνζζιμφ, αιθζζαδηχκηαξ 
μνζμβναιιέξ, ζφκμνα ηαζ ηάεε ιμνθήξ ηείπδ πμο ορχκμκηαζ ιεηαλφ ιαξ. ημ επίηεκηνμ ημο 
πνμβνάιιαημξ: δ πμζηζθμιμνθία, μζ ακελάνηδηεξ παναβςβέξ, μζ πενζεςνζαηέξ ιμοζζηέξ ζηδκέξ 
ηαζ ζοθθμβζηυηδηεξ, ημ underground ηαζ μζ πναηηζηέξ πμο ηζκμφκηαζ ζηα υνζα ημο αηαδδιασζιμφ. 
Αημθμοεχκηαξ ημ κήια ηδξ πνςημπμνίαξ ημο δεφηενμο ιζζμφ ημο 20μφ αζχκα ηαζ ηζξ πμζηίθεξ 
δζαηθαδχζεζξ ημο ζε ζφβπνμκεξ πναηηζηέξ ημο 21μο αζχκα, ημ Borderline Festival θένκεζ ημκηά 
ηαθθζηέπκεξ απυ ημοξ πχνμοξ ηδξ δθεηηνμκζηήξ ηαζ δθεηηνμαημοζηζηήξ ιμοζζηήξ, ηδξ 
ζφβπνμκδξ ζφκεεζδξ, ηδξ sound art, ημο noise ηαζ ημο εθεφεενμο αοημζπεδζαζιμφ.  



ε ζοκέπεζα ηδξ ζοκενβαζίαξ ιε ημ θεζηζαάθ Irtijal ηδξ Βδνοημφ, ημ Borderline δζαηδνεί ζζπονέξ 
βέθονεξ επζημζκςκίαξ ιε πχνεξ ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ ηαζ ζηδνίγεζ κέεξ ζοκενβαζίεξ ιεηαλφ 
Δθθήκςκ ηαζ λέκςκ ηαθθζηεπκχκ. Έκα πμθοζοθθεηηζηυ θεζηζαάθ πμο ακαδεζηκφεζ ηδκ 
πμθοζήιακηδ δζάζηαζδ ημο ήπμο, ακηζιεηςπίγμκηαξ ημκ ευνοαμ ςξ θμνέα κμήιαημξ.  
 
Δπηκέιεηα Μζπάθδξ Μμζπμφηδξ 
Οξγάλσζε παξαγσγήο Υνζζηίκα Πζημφθδ 

 
Θέαηξν 

ONASSIS YOUTH FESTIVAL 2020 
24 έσο 26 Απξηιίνπ 2020 | Μηθξή θελή  
 
Σν κέιινλ δελ είλαη κηα ιέμε. Δίλαη νη λένη άλζξσπνη πνπ αλεβαίλνπλ ζηε ζθελή γηα λα 
απειεπζεξώζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη λα εθθξάζνπλ δπλαηά όια απηά πνπ ληώζνπλ. 
Γηαηί ζην Onassis Youth Festival, νη έθεβνη δελ ινγνθξίλνληαη. 
 
Σμ θεζηζαάθ πμο αάγεζ ζημ επίηεκηνμ ηδξ πνμζμπήξ ημο ημοξ έθδαμοξ, θέημξ επζζηνέθεζ βζα κα 
ζε ηαλζδέρεζ πίζς ζημκ πνυκμ ηαζ ζε υθα υζα ακήημοκ πθέμκ ζηδκ ζζημνία. Ακηθχκηαξ 
έιπκεοζδ απυ ηζξ ζφβπνμκεξ ηαζ οανζδζηέξ βναθέξ, ελεηάγμκηαξ ηα υνζα ιεηαλφ ιοεμπθαζίαξ 
ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ, ηαζ ακαηαθφπημκηαξ δζαθμνεηζηά πεδία ηαζ ηνυπμοξ βναθήξ αοηυ ημ 
θεζηζαάθ εα δχζεζ ηδκ εοηαζνία ζημοξ κέμοξ κα πάνμοκ ημ ιέθθμκ ζηα πένζα ημοξ. πςξ 
αηνζαχξ ημ εέθμοκ. Με αθμνιή ηδκ επίζδιδ αθήβδζδ ηδξ Ηζημνίαξ αθθά ηαζ ηζξ εκαθθαηηζηέξ 
ιμνθέξ ηδξ, μζ έθδαμζ ζοιιεηέπμοκ ζε ιζα ζεζνά ενβαζηδνίςκ ζηζξ ζπμθζηέξ ηάλεζξ, δδιζμονβμφκ 
ηάηζ εκηεθχξ κέμ ηαζ ακεααίκμοκ ιε μνιή ζηδ Μζηνή ηδκή ηδξ ηέβδξ, βζα έκα ιακζθέζημ πμο 
εα ιπμνμφζε κα γεζ ηαζ ιεηά απυ 200 πνυκζα. 
 
πληνληζκόο & Καιιηηερληθή επίβιεςε Μονηχ Λάαδα / Οξγάλσζε Δθεάκκα ειζηέθμο, Λεςκίδαξ 
Πακαβυπμοθμξ / πλεξγάηεο ηνπ Φεζηηβάι Άνδξ Λάζημξ & Ακαζηαζία Γζακκάηδ, Οιάδα 4Frontal 

(Θακάζδξ Εενίηδξ & Ανζζηέα ηαθοθανάηδ), Cheek-Bones (ηέθακμξ Απζθθέςξ & Αββέθζηα 
ηαονμπμφθμο), Γζχνβμξ Βαθαήξ & Γζάκκδξ Νζημθαΐδδξ, Άνδξ Μπαθήξ, Καηενίκα Γζακκμπμφθμο, 
Ακηχκδξ Ακηςκυπμοθμξ η.ά. 
 

Υνξόο 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΑΠΑΨΧΑΝΝΟΤ 
6 έσο 10 Μαΐνπ,  13 έσο 17 Μαΐνπ, 20 έσο 24 Μαΐνπ &  27 έσο 31 Μαΐνπ 2020 | Κεληξηθή 
θελή | 20:30  
Παγθόζκηα Πξεκηέξα, Γηεζλήο πκπαξαγσγή 

Πεξηζζόηεξνη από 70.000 ζεαηέο, ζε 36 ρώξεο από 4 επείξνπο, έρνπλ ήδε δεη ηελ πξώηε 
δηεζλή ζπκπαξαγσγή ηνπ Έιιελα δεκηνπξγνύ, ηνλ «Μεγάιν Γακαζηή». ηηο 6 Μαΐνπ 
2020 μεθηλά από ηε ηέγε ε παγθόζκηα πνξεία ηνπ λένπ έξγνπ ηνπ· κέρξη ηόηε, ζα 
παξακείλεη άηηηιν, αλνηρηό, ππό θαηαζθεπή. 
 
«Σα έξγα κνπ δελ ππάξρνπλ από πξηλ. Έξρνληαη από ην πνπζελά.»  
– Γεκήηξεο Παπατσάλλνπ 
 
Πεκηαηυζζμζ ηαζ πθέμκ πενθυνιεν ηαζ πμνεοηέξ, απυ υθμ ημκ ηυζιμ, πέναζακ απυ μκηζζζυκ ηδκ 
πεναζιέκδ άκμζλδ. Δηείκμζ πμο επεθέβδζακ, λεηζκμφκ πνυαεξ ιε ημκ Γδιήηνδ Παπασςάκκμο 
ημκ Ηακμοάνζμ ημο 2020. Ζ πνειζένα ηδξ δεφηενδξ αοηήξ παβηυζιζαξ ζοιπαναβςβήξ ημο 
Έθθδκα δδιζμονβμφ ακαιέκεηαζ ημκ Μάζμ ηδξ ίδζαξ πνμκζάξ, ζηδ ηέβδ. Μέπνζ ηυηε, ζζςπή. 
Κακέκαξ ηίηθμξ – ηα πάκηα είκαζ οπυ ηαηαζηεοή. πςξ έπεζ πεζ ηαζ μ ίδζμξ: «Γνάθς ηα ένβα ιμο 



εκχ ηα ηαηαζηεοάγς ζηζξ πνυαεξ. Πνμεημζιάγς οθζηυ ιυκμ βζα κα λεηζκήζς ηδ δζαδζηαζία ηαζ –
ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ– ημ πεηάς. Έπς απμθαζίζεζ κα ιδ βκςνίγς ηζ θηζάπκς πνζκ ηαζ ηαηά ηδ 
δζάνηεζα. ημ ηέθμξ, ακ είιαζ ηοπενυξ, ειθακίγεηαζ ημ ένβμ ηαζ πνμζπαεχ κα ημ ηαηαθάας ηαζ 
κα ημ ηεθεζμπμζήζς. Κναηάς ημ δζηαίςια κα ηα αθθάλς υθα ηδκ φζηαηδ ζηζβιή. Οπυηε, είκαζ 
δφζημθμ βζα ιέκα κα ζαξ ιζθήζς βζα ηάηζ πνζκ δδιζμονβδεεί. Σζ κα ηζξ ηάκεζ ηακείξ ηζξ 
πνμεέζεζξ; Ζ ηέπκδ είκαζ πνάλδ. Ακ ζαξ ιζθήζς, είκαζ ζίβμονμ υηζ είηε εα ζαξ παναπθακήζς 
είηε εα πνμδχζς ημ ένβμ». 
 
Παξαγσγή ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ / Πξώηε παξνπζίαζε ζηδ ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ, Μάζμξ 
2020 / πκπαξαγσγή Biennale de la danse de Lyon 2020 (Λοχκ), Dance Umbrella / Sadler's Wells 

Theatre (Λμκδίκμ), Fondazione Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia (Νάπμθδ), Grec 
Festival de Barcelona (Βανηεθχκδ), Luminato (Σμνυκημ) / Canadian Stage / TO Live (Σμνυκημ), Porto 
Rivoli (Πυνημ), Ruhrfestspiele Recklinghausen (Ρέηθζκβηπάμογεκ), Stanford Live / Stanford University 
(ηάκθμνκη, ΖΠΑ), Théâtre de la Ville - Paris / Théâtre du Châtelet (Πανίζζ), UCLA’s Center for the Art of 
Performance (Λμξ Άκηγεθεξ, ΖΠΑ) / Με ηελ ππνζηήξημε Festival Aperto (Ρέηγζμ Διίθζα), HELLERAU – 

European Center for the Arts (Γνέζδδ), Lithuanian dance information center (Βίθκζμοξ), National Arts 
Centre (Οηάαα), ONE DANCE WEEK Festival (Πθυακηζα), P.P. Culture Enterprises Ltd (Σεθ Ααία), Teatro 
della Pergola – Firenze, Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale (Σμνίκμ) 

 
Με ρξεκαηνδόηεζε από ημ Δθθδκζηυ Τπμονβείμ Πμθζηζζιμφ ηαζ Αεθδηζζιμφ / Γηεύζπλζε εθηέιεζεο 
παξαγσγήο 2WORKS / Ο Γδιήηνδξ Παπασςάκκμο οπμζηδνίγεηαζ απυ ημ Μέβανμ Μμοζζηήξ Αεδκχκ 

 

Φεζηηβάι κνπζηθήο γηα παηδηά 

BIG BANG FESTIVAL 6 
16 & 17 Μαΐνπ 2020 | Δληόο & εθηόο ηέγεο 
Έλαο θαλόλαο: Γηαζθέδαζε ζπλαπιίεο, ερεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πάξηη θαη εξγαζηήξηα 
γηα παηδηά 0-12 εηώλ. 
 
Σμ εονςπασηυ θεζηζαάθ ιμοζζηήξ βζα παζδζά 0-12 εηχκ ιεηαιμνθχκεζ βζα 6δ πνμκζά ηδ ηέβδ 
ηαζ ηδ βεζημκζά ηδξ ζε ιία αηέθεζςηδ ιμοζζηή πενζπέηεζα. ε αοηυ ημ θεζηζαάθ, ηάεε ενχηδζδ 
έπεζ ηδκ ίδζα απάκηδζδ: Μμοζζηή. ηζξ ζηδκέξ, ηα θμοαβζέ, ημοξ δζαδνυιμοξ, ηα αζακζέν, αθθά 
ηαζ έλς απυ ηδ ηέβδ, ζηδ βεζημκζά. Μμοζζημί απυ υθμ ημκ ηυζιμ βίκμκηαζ ιζα ηενάζηζα πανέα, 
ιαγί ιε παζδζά, βμκείξ ηαζ θίθμοξ. Μζα ιπάκηα πμο ιυκμ ζημπυ έπεζ ηδ δζαζηέδαζδ ιέζα απυ ημ 
παζπκίδζ ηαζ ημοξ εοθάκηαζημοξ πεζναιαηζζιμφξ. Γζα 6δ πνμκζά ημ εονςπασηυ θεζηζαάθ 
ιμοζζηήξ βζα ανέθδ ηαζ παζδζά πάεζ ηυκηνα ζηα «ιδκ» ηαζ γδηάεζ απυ ημοξ πενζπεηεζχδεζξ 
κεανμφξ ηαζ ηζξ κεανέξ κα δμηζιάζμοκ, κα αημφζμοκ, κα παίλμοκ, κα ηναβμοδήζμοκ, κα 
πμνέρμοκ. Δλάθθμο, ηα παζδζά λένμοκ ηαθφηενα απυ υθμοξ κα δζαζηεδάγμοκ ηαζ κα αθήκμκηαζ 
ζηδ ιμοζζηή. Δθάηε θμζπυκ, δ ηέβδ ακμίβεζ ηζξ πυνηεξ ηδξ ηαζ πενζιέκεζ ρδθά κηεζζιπέθ ηαζ ηδκ 
εκενβή ζοιιεημπή ηάεε παζδζμφ. 
 
Δπηκέιεηα θεζηηβάι Υνήζημξ Καννάξ, Μονηχ Λάαδα, Wouter van Looy / Δθηόο από ηδ ηέβδ ημο 

Ηδνφιαημξ Χκάζδ, ζημ δίηηομ αοηυ ζοιιεηέπμοκ επίζδξ δ Zonzo Compagnie (Βέθβζμ), ημ Centro Cultural 
de Belém (Πμνημβαθία), δ Opéra de Rouen ηαζ Opéra de Lille (Γαθθία), ημ BOZAR (Βέθβζμ), ημ Instituto 
de la Cultura y las Artes de Sevilla – ICAS (Ηζπακία), The ARK (Ηνθακδία),ημ Wilminktheater & 
Muziekcentrum Enschede (Οθθακδία), ημ Eesti Kontsert (Δζεμκία), μ Γήιμξ ημο 
Ρέζηζααζη (Ηζθακδία), ηαζ ημ AAP-Μedia (Βέθβζμ) / Σν θεζηηβάι κνπζηθήο γηα παηδηά BIG BANG είκαζ ιζα 

ζοιπαναβςβή ηδξ ηέβδξ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ ηαζ ηδξ Zonzo Compagnie, εκχ απμηεθεί ηιήια ημο 
εονςπασημφ δζηηφμο BIG BANG. 
  
Γζα ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ημο θεζηζαάθ ζοιαμοθεοηείηε ηδκ ζζημζεθίδα ιαξ, onassis.org 
Σμ πνυβναιια εα ακαημζκςεεί ημκ Φεανμοάνζμ ημο 2020.  
πγρξεκαηνδνηνύκελν από ην πξόγξακκα «Γδιζμονβζηή Δονχπδ» ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ 

 



Λέμεηο & θέςεηο 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ 
4 έσο 6 Ηνπλίνπ 2020 | ηέγε Ηδξύκαηνο Χλάζε  
 
Έλα δηεπηζηεκνληθό ζπκπόζην γηα ηνλ ξόιν πνπ κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη 
πνιηηηζηηθνί θνξείο ζηελ πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί ε αεηθνξία, ηόζν ζε θνηλσληθό όζν 
θαη ζε πεξηβαιινληηθό επίπεδν. Ζ ηέγε είλαη πξάζηλε. πλεξγάδεηαη κε ην Julie’s bicycle 
θαη κεηώλεη ην πεξηβαιινληηθό απνηύπσκά ηεο. 
 
ε ιζα πενίμδμ υπμο μ ακενχπζκμξ ακηίηηοπμξ ζημ πενζαάθθμκ βίκεηαζ μθμέκα ηαζ πζμ 
ηαηαζηνμθζηυξ, μζ πμθζηζζηζημί μνβακζζιμί μθείθμοκ κα ανίζημκηαζ ζηδκ πνχηδ βναιιή ημο 
αβχκα βζα ηδκ επίηεολδ πενζααθθμκηζηήξ αζςζζιυηδηαξ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ, δ ηέβδ ημο 
Ηδνφιαημξ Χκάζδ εθανιυγεζ ιζα ζεζνά απυ «πνάζζκεξ πναηηζηέξ», ιε ζηυπμ κα πενζμνίζεζ ημ 
πενζααθθμκηζηυ απμηφπςιά ηδξ. Μέζα απυ παναζηάζεζξ ηαζ εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα, αθθά 
ηαζ πάνδ ζηδ ζηεκή ζοκενβαζία ιε αηηζαζζηέξ ηαζ μνβακζζιμφξ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ, 
δζαιμνθχκεηαζ ιζα ζοθθμβζηή μζημθμβζηή ζοκείδδζδ. Γφμ πνυκζα ιεηά ηδκ έκανλδ ηδξ 
ζοκενβαζίαξ ηδξ ηέβδξ ιε ημκ μνβακζζιυ Julie’s Bicycle –έκα θζθακενςπζηυ ίδνοια, ιε έδνα 
ημ Λμκδίκμ, πμο εζδζηεφεηαζ ζηδκ πενζααθθμκηζηή αζςζζιυηδηα πμθζηζζηζηχκ μνβακζζιχκ ζε υθμ 
ημκ ηυζιμ–, πνμζηαθμφιε ηαθθζηέπκεξ, επζζηήιμκεξ ηαζ αηηζαζζηέξ κα ζοκακηδεμφκ ζηδκ Αεήκα 
βζα έκα δζεπζζηδιμκζηυ ζοιπυζζμ ιε πανάθθδθεξ εηδδθχζεζξ. Μζα εοηαζνία κα ζογδηήζμοιε 
ακμζπηά 
ημκ νυθμ ημο πμθζηζζηζημφ ημιέα ζε έκακ αβχκα πμο έπεζ ημκ παναηηήνα ημο ηαηεπείβμκημξ. Ζ 
πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ είκαζ εέια πμθζηζζιμφ. 
 
Οξγάλσζε ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ / ε ζπλεξγαζία κε Julie’s Bicycle / Με ηελ ππνζηήξημε British 
Council (Δθθάδα) 

 
 
 
 
Υνξόο 

ΠΑΡΑΣΑΖ ΣΖ ΥΟΡΔΤΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 65+ 
12 έσο 16 Ηνπλίνπ 2020 | Κεληξηθή θελή | 20:30  
 
Γλσξίζηε ηηο γεηηνληέο ηεο Αζήλαο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο, πνπ ρνξεύνπλ ηηο εκέξεο πνπ 
πέξαζαλ θαη εθείλεο πνπ έξρνληαη. Καιώο ήξζαηε ζηελ Αζήλα ηνπ ρζεο ηνπ ζήκεξα ηνπ 
αύξην.  
 
«Νέμζ» πμνεοηέξ δθζηίαξ 65+, ιεηά απυ επηά πνυκζα ιαεδιάηςκ ηαζ πνμαχκ, βειίγμοκ ηδ ζηδκή 
ιε εκένβεζα, δίρα βζα γςή ηαζ ηίκδζδ. Ο πμνυξ ζηδ ηέβδ δεκ έπεζ δθζηία, ηζ αοηή δ πανάζηαζδ 
είκαζ απθχξ ιία απυδεζλδ. Πνζκ απυ επηά πνυκζα, ιπήηακ ζηδ ηέβδ, ηδκ βέιζζακ ιε ηδκ 
εκένβεζά ημοξ ηαζ έβζκακ μζ πνχημζ «κέμζ» πμνεοηέξ 65+ εηχκ. Γοκαιζημί ηαζ επίιμκμζ, απέδεζλακ 
αοηυ πμο ήδδ λέναιε: υηζ ημ ζχια ιπμνεί κα πμνεφεζ βζα πάκηα, ανηεί κα ιδκ έπεζ «μφηε ιία 
θεοηή ηνίπα ζηδκ ηανδζά ημο». ήιενα, ακεααίκμοκ βζα ιία αηυιδ θμνά ζηδ ζηδκή ηαζ δίκμοκ 
θςκή ζηζξ πνμζςπζηέξ αθδβήζεζξ ημοξ βζα ηζξ βεζημκζέξ ηδξ Αεήκαξ πμο ιεβαθχκμοκ ιαγί ημοξ. 
Ζ ζηδκή ηαζ δ γςή ημφξ ακήημοκ. 
 
ύιιεςε & Υνξνγξαθία Παηνίζζα Απένβδ / θεληθά & Κνζηνύκηα Ακαζηαζία Γμφηα / η.ά. 

 
Μνπζηθή / Λέμεηο & θέςεηο 

THE CITY TALKS BACK / Ζ ΠΟΛΖ ΑΝΣΑΠΑΝΣΑΔΗ 



THEATRUM MUNDI 
26 έσο 28 Ηνπλίνπ 2020 | Δθηόο ηέγεο 
 
Πνιηηηθή ζπκκεηνρή ζεκαίλεη λα «αθνύγεηαη» ε θσλή ζνπ. Πνηαλώλ νη θσλέο αθνύγνληαη 
ζηνλ δξόκν θαη ζηελ πνιηηηθή ζθελή; Με πνηνλ ηξόπν κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ε 
αξρηηεθηνληθή θαη ν αζηηθόο ρώξνο γηα ηελ ελίζρπζε ή ηελ απνζηώπεζε δηαθνξεηηθώλ 
θσλώλ; 
 
Έκα πνυηγεηη πμο θένκεζ ημκηά ακενχπμοξ απυ ηα πεδία ηδξ ανπζηεηημκζηήξ, ηδξ ακενςπμθμ-
βίαξ ηαζ ηδξ αημοζηζηήξ μζημθμβίαξ. Μαγί απμηαθφπημοκ ηζξ ζοκαενμίζεζξ θςκχκ ζε δζάθμνμοξ 
πχνμοξ ηδξ πυθδξ, ιέζα απυ έκα πνυβναιια θζθμλεκίαξ (residency), πμο ζημπεφεζ ζηδκ 
ένεοκα, ζηδκ ηεηιδνίςζδ ηαζ ζηδκ ηνζηζηή ακάθοζδ. Γμοθεφμκηαξ ιε αοηυ ημ οθζηυ, πενθυνιεν 
ηαζ ανπζηέηημκεξ ζοκενβάγμκηαζ ιε ζημπυ ηδ δδιζμονβία ηαζ ηδκ ηαηαβναθή πανειαάζεςκ, μζ 
μπμί-εξ δείπκμοκ πχξ μζ θέλεζξ πμο δεκ αημφβμκηαζ εα ιπμνμφζακ κα βίκμοκ πμθζηζηυξ θυβμξ 
ζημκ αζηζηυ πχνμ. Ζ Αεήκα –ιζα πυθδ οπμδμπήξ ιεηακαζηχκ, υπμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί 
νζγμζπαζηζηέξ δζαιανηονίεξ ηαζ έπμοκ βεκκδεεί μζ ζφβπνμκεξ δδιμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ– εα 
ιεηαηναπεί ζε ενβαζηήνζμ ηαζ ζηδκή εεάηνμο. Αοηή δ πανέιααζδ εα θένεζ ημκηά δζάθμνμοξ 
επαββεθιαηίεξ, πνμηεζιέκμο κα ιμζναζημφκ πενθυνιακξ ηαζ πανμοζζάζεζξ πμο εα 
ηαηαδεζηκφμοκ ιε πμζμοξ ηνυπμοξ δ πυθδ ακηαπακηάεζ. Οζ πνμηάζεζξ εα θεζημονβήζμοκ ςξ 
ενεείζιαηα βζα άθθεξ πυθεζξ ακά ημκ ηυζιμ, πυθεζξ πμο ιεηαηνέπμκηαζ ζε οπμδμιέξ 
ακηίζηαζδξ εκάκηζα ζε μπζζεμδνμιζηέξ ηάζεζξ, ζε εεκζηυ ηαζ παβηυζιζμ επίπεδμ. Σμ πνυηγεηη 
πναβιαημπμζείηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ημ Theatrum Mundi, έκα ενεοκδηζηυ ηέκηνμ πμο αζπμθείηαζ 
ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μ αζηζηυξ ζπεδζαζιυξ ζηδκμεεηεί ηδ δδιυζζα γςή ηςκ πυθεςκ, ιε 
έδνα ημ Λμκδίκμ ηαζ ημ Πανίζζ. 
 
Δπηκέιεηα John Bingham Hall, Υνήζημξ Καννάξ / Οξγάλσζε ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ ηαζ Theatrum 

Mundi 

 
 
 

ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 
 
Μνπζηθή 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, ΜΔΓΑΛΟ ΑΗΡΔΣΗΚΟ [ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ] 
ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 
ΚΤΚΛΟ ΤΓΥΡΟΝΖ ΜΟΤΗΚΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΟΗΖΖ 
22 & 23 Ννεκβξίνπ 2019 | Μηθξή θελή | 21:00 
 
Σμ Γεφηενμ Μένμξ ημο «Μεβάθμο Αζνεηζημφ» ζοιπθδνχκεζ ημκ ηφηθμ πμο μ ζοκεέηδξ 
Γδιήηνδξ Παπαδδιδηνίμο ζοκέθααε ςξ ζδέα ημκ Γεηέιανζμ ημο 2018. Σμ ηναβμφδζα ημο 
πνχημο ιένμοξ αοηήξ ηδξ εκυηδηαξ πανμοζζάζηδηακ ζηδ Μζηνή ηδκή ηδξ ηέβδξ ημκ 
Φεανμοάνζμ ημο 2019. Ο ηφηθμξ φβπνμκδ Μμοζζηή Γδιζμονβία ηαζ Πμίδζδ απμηεθεί αήια βζα 
κέεξ ακαεέζεζξ ζε ηαηαλζςιέκμοξ ηαζ κευηενμοξ ζοκεέηεξ. Πανμοζζάγμκηαζ εκυηδηεξ κέςκ 
ηναβμοδζχκ ιε αθμνιή ηαζ πδβή έιπκεοζδξ επζθεβιέκα ζηζβιζυηοπα απυ ηδκ παβηυζιζα 
πμζδηζηή δδιζμονβία. Οζ ζοκεέηεξ ηαθμφκηαζ κα ειπκεοζημφκ απυ εειαηζηέξ πμο πνμηείκεζ ημ 
Δθθδκζηυ πέδζμ. Γεφηενμ ιένμξ εκυξ ηφηθμο ηναβμοδζχκ, αθζενςιέκμο ζηδκ πκεοιαηζηή, δεζηή 
ηαζ αζζεδηζηή εθεοεενία ηαζ εκίμηε –βζαηί υπζ;– εθεοεενζυηδηα. Αθζενςιέκμο ζηδκ πμζδηζηή 
επακαζηαηζηυηδηα ηαζ ακοπμηαλία, ηδκ αιθζζαήηδζδ. Αθζενςιέκμο αηυια ζημ αζοιαίααζημ 
ηοκήβζ ιζαξ άζπζθδξ, αιζβμφξ ηαζ απυθοηδξ αθήεεζαξ, πμο εέηεζ αοημιάηςξ ημοξ 
πνςηαβςκζζηέξ ημο ζημ ημζκςκζηυ πενζεχνζμ ηδξ αζχκζαξ ηαζ αυναηδξ ζενάξ ελέηαζδξ. Γζαηί δεκ 
οπάνπεζ ηίπμηα πζμ δμθμθμκζηά ακηζημζκςκζηυ απυ ηδκ απυθοηδ αθήεεζα ζε ζζπονέξ δυζεζξ. 



Ανζζημθάκδξ, Βζβζυκ, Διπεζνίημξ, Κααάθδξ, Κμνμπμφθδξ, Λαπαεζχηδξ, Μπνεπη, Σγμκ Νημκ, 
Παθαιάξ, Ρίθηε, απθίηδξ είκαζ θίβμζ ιυκμκ απυ ημοξ πνςηαβςκζζηέξ αοημφ ημο ηφηθμο ηςκ 
αζνεηζηχκ ιμνθχκ ηδξ πμίδζδξ. 
 
Δπηκέιεηα Κύθινπ Γδιήηνδξ Παπαδδιδηνίμο, Ραθθμφ Βμβζαηγή, Σάζμξ Ρςζυπμοθμξ, Κχζηαξ 
Φαζμοθάξ / πλζέηεο Γδιήηνδξ Παπαδδιδηνίμο / Φηινινγηθή Δπηκέιεηα Γζχνβμξ Κμνμπμφθδξ 

 
Μνπζηθή 

ΜΟΤΗΚΖ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ 
ΓΗΧΡΓΟ ΑΡΑΝΣΑΡΖ, ΜΔΛΗΑΝΘΖ 
ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 
ΚΤΚΛΟ ΤΓΥΡΟΝΖ ΜΟΤΗΚΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΟΗΖΖ 
24 Ηαλνπαξίνπ 2020 | Μηθξή θελή | 21:00 
 
ηδ «Μμοζζηή Αθθδθμβναθία», ιε έκακ ηφηθμ ηναβμοδζχκ απμδίδεηαζ δ «ζοκμιζθία» ηδξ 
ενςηζηήξ θζθίαξ πμο έκςζε ημκ Γζχνβμ ανακηάνδ ηαζ ηδκ Μεθζζζάκεδ (Ήαδ Κμφβζα-
Γαζηαθάηδ). Οζ επζζημθέξ πμο ακηάθθαλακ μζ δφμ δδιζμονβμί απμηεθμφκ ιανηονία ηδξ 
ζδζαίηενδξ ζπέζδξ ημοξ. Ζ οπανλζαηή αβςκία ηδξ Μεθζζζάκεδξ  ηαζ δ ααεζά εζςηενζηυηδηα ημο 
θυβμο ηδξ ζοκακηά ημκ αδζέλμδμ ηυζιμ ηαζ ημκ ααζακζζηζηυ ένςηα ηδξ πμίδζδξ ημο Γζχνβμο 
ανακηάνδ. Γφμ κέμζ ζοκεέηεξ εα ζηζαβναθήζμοκ ημκ δζάθμβμ αοηήξ ηδξ «ενςηζηήξ» θζθίαξ, 
απυηςδζημπμζχκηαξ ιε ιμοζζηυ ηνυπμ ημ ενςηζηυ απμηφπςια ηδξ πθαηςκζηήξ ζπέζδξ ηςκ 
δφμ πμζδηχκ. Ζ «Μμοζζηή Αθθδθμβναθία» είκαζ δ θςκή ηδξ ζοβηίκδζδξ ηςκ δφμ δδιζμονβχκ, 
ιζα ιεθςδζηή ακάβκςζή ημοξ ηαζ ιζα ενιδκεία βζα ημ πχξ αοηυ ηαηαβνάθεηαζ ζηδκ πμίδζή ημοξ. 
Σμκ Φεανμοάνζμ ημο 2019, ζε ιζα ακηίζημζπδ ζοκαοθία, βζα πνχηδ θμνά απμηοπχεδηε δ 
«ενςηζηή ζοκμιζθία» ημο Κχζηα Κανοςηάηδ ηαζ ηδξ Μανίαξ Πμθοδμφνδ. Πανμοζζάζηδηακ δφμ 
ηφηθμζ ηναβμοδζχκ ημο Κχζηα Μάηνα ηαζ ημο Υνοζυζημιμο Κανακηςκίμο, μζ μπμίμζ 
ειπκεφζηδηακ ηαζ αθδβήεδηακ ιε ημκ δζηυ 
ημοξ ιμοζζηυ ηνυπμ ηδκ ζδζαίηενδ ζπέζδ ηςκ δφμ πμζδηχκ. Ο ηφηθμξ φβπνμκδ Μμοζζηή 
Γδιζμονβία ηαζ Πμίδζδ απμηεθεί αήια βζα κέεξ ακαεέζεζξ ζε ηαηαλζςιέκμοξ ηαζ κευηενμοξ 
ζοκεέηεξ. Πανμοζζάγμκηαζ εκυηδηεξ κέςκ ηναβμοδζχκ ιε αθμνιή ηαζ πδβή έιπκεοζδξ 
επζθεβιέκα ζηζβιζυηοπα απυ ηδκ παβηυζιζα πμζδηζηή δδιζμονβία. Οζ ζοκεέηεξ ηαθμφκηαζ κα 
ειπκεοζημφκ 
απυ εειαηζηέξ πμο πνμηείκεζ ημ Δθθδκζηυ πέδζμ. 
 
Δπηκέιεηα Κύθινπ Γδιήηνδξ Παπαδδιδηνίμο, Ραθθμφ Βμβζαηγή, Σάζμξ Ρςζυπμοθμξ, Κχζηαξ 
Φαζμοθάξ / πλζέηεο Νεθέθδ Λζμφηα, Κχζηαξ Μάηναξ 

 
Μνπζηθή 

ΜΟΤΗΚΑ ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ ΓΗΑ ΑΦΖΓΖΣΖ ΚΑΗ ΟΡΥΖΣΡΑ  
ΓΗΑ ΣΟ ΑΠΟΚΡΗΑΣΗΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗ 
ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 
ΚΤΚΛΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΡΔΠΔΡΣΟΡΗΟΤ 
8 & 9 Φεβξνπαξίνπ 2020 | Κεληξηθή θελή | 20:30 
 
H επζηοπδιέκδ ζδέα ηςκ ιμοζζηχκ παναιοεζχκ ζοκεπίγεηαζ ιε ιζα κέα ακάεεζδ ζφκεεζδξ βζα 
αθδβδηή ηαζ μνπήζηνα, ιε έιπκεοζδ απυ ιφεμοξ, έεζια ηαζ ιμνθέξ απυ ημ απμηνζάηζημ ηαν-
κααάθζ. Σμ Δθθδκζηυ πέδζμ, ζημ πθαίζζμ ημο ηφηθμο Γδιζμονβία Ρεπενημνίμο, ακαεέηεζ ηδ 
ζφκεεζδ κέςκ ιμοζζηχκ ένβςκ ιε απεφεοκζδ ζηα παζδζά ηαζ ζε υθδ ηδκ μζημβέκεζα. Οζ «Μφεμζ 
ημο Αζζχπμο» ημο Γδιήηνδ Παπαδδιδηνίμο, «Σμ Νενμθμφθμοδμ» ημο Σάζμο Ρςζυπμοθμο ηαζ 
«Σμ ηεναηάηζ ημο ααζζθζά» ημο Απζθθέα Γμοάζηςν είκαζ ιενζηά απυ ηα 10 παναιφεζα βζα 
αθδβδηή 



ηαζ μνπήζηνα πμο έπμοκ πνμηφρεζ έςξ ηχνα. Ο Απζθθέαξ Γμοάζηςν, μ Κςζηήξ Κνζηζςηάηδξ, δ 
Νεθέθδ Λζμφηα, μ Γδιήηνδξ Σνοπάκδξ, μ Σάζμξ Ρςζυπμοθμξ ηαζ μ Γδιήηνδξ Παπαδδιδηνίμο  
είκαζ μζ ζοκεέηεξ πμο έπμοκ ενβαζηεί ζημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ζδέαξ. Σα κέα ένβα ενιδκεφηδηακ 
απυ ηδκ Καιενάηα-Ονπήζηνα Φίθςκ ηδξ Μμοζζηήξ, ηδκ Κναηζηή Ονπήζηνα Αεδκχκ ηαζ ημ 
Ventus Ensemble. Έιπκεοζδ εειαηζηή απμηεθμφκ ηα εθθδκζηά παναδμζζαηά θασηά παναιφεζα, 
ιφεμζ, έεζια, ηαεχξ ηαζ ζδέεξ παζδζχκ. 
 
Καιιηηερληθή Δπηκέιεηα Κύθινπ Γδιήηνδξ Παπαδδιδηνίμο, Ραθθμφ Βμβζαηγή, Κχζηαξ Φαζμοθάξ, 
Σάζμξ Ρςζυπμοθμξ / πλζέηεο Άββεθμξ Αββέθμο, Σάζμξ Ρςζυπμοθμξ / πγγξαθείο Κχζηαξ 

Φαζμοθάξ, μιάδα ΦΛΟΤ (Δθέκδ Γαθκή, Βενυκζηα Γααάηδ, Γδιήηνδξ Μαββίκαξ, Ρμγαθία Μζπαθμπμφθμο) 
/ θελνγξαθηθή Δπηκέιεηα Πάνζξ Μέλδξ 

 

Μνπζηθή 

ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 
ΚΤΚΛΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΡΔΠΔΡΣΟΡΗΟΤ 
6 & 7 Μαξηίνπ 2020 | Κεληξηθή θελή | 20:30 
 
Σμ Δθθδκζηυ πέδζμ εα πανμοζζάζεζ ηαζ θέημξ ημ κέμ ζοιθςκζηυ ένβμ ημο ζοκεέηδ Γδιήηνδ 
Παπαδδιδηνίμο. Σδκ μνπήζηνα εα δζεοεφκεζ μ ηαηαλζςιέκμξ ιαέζηνμξ Γζχνβμξ Πέηνμο. ημ 
πθαίζζμ αοημφ ημο ηφηθμο, μ ζοκεέηδξ Γδιήηνδξ Παπαδδιδηνίμο, ζδνοηήξ ημο Δθθδκζημφ 
πεδίμο, ιέζα ζε εκκέα πνυκζα έπεζ πανμοζζάζεζ 8 ζοκμθζηά ένβα ιεβάθδξ θυνιαξ. 'Δλζ 
ζοιθςκζηά ένβα ηαζ δφμ εειαηζηέξ ζμοίηεξ-ζπμκδοθςηά ένβα ζοιθςκζηήξ ιμοζζηήξ, ηςκ 
μπμίςκ ηα 18 ζοκμθζηά ιένδ απμηεθμφκ ζοβπνυκςξ ηαζ ακελάνηδηα ένβα. «Μφεμζ ημο 
Αζζχπμο», «αηονζηυκ», «Σμ πνμκζηυ εκυξ πνχζιμο θεζκμπχνμο», «Μένεξ Δπζηαθίμο» είκαζ 
ιενζηά απυ ηα εειαηζηά ένβα ημο ζοκεέηδ πμο πανμοζζάζηδηακ ζε αοηή ηδκ εκυηδηα απυ ημ 
2013 έςξ ζήιενα. 
Ζ ζφκεεζδ κέςκ ένβςκ νεπενημνίμο είκαζ ημ δδιζμονβζηυ πνυηαβια βζα ημ Δθθδκζηυ πέδζμ. 
θμζ μζ εειαηζημί ηφηθμζ βεκκζμφκηαζ ιε ζηυπμ ηδκ ακάεεζδ κέςκ ένβςκ ζε ηαηαλζςιέκμοξ ή 
κέμοξ δδιζμονβμφξ. Οζ ακαεέζεζξ είκαζ αθεκυξ μ δνυιμξ ιε ημκ μπμίμ ιμζναγυιαζηε μνάιαηα, 
ζδέεξ ηαζ δδιζμονβζηή θακηαζία ιε κέμοξ ηαζ ηαηαλζςιέκμοξ δδιζμονβμφξ, εκχ αθεηένμο είκαζ 
ιέζμ ζηήνζλδξ ημο ηαθθζηεπκζημφ ένβμο, πάκηα ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο πανέπμκηαζ απυ ηδκ 
εοβεκζηή ηαζ μοζζαζηζηή ζηήνζλδ ηδξ ηέβδξ. 
 
Καιιηηερληθή Δπηκέιεηα Γδιήηνδξ Παπαδδιδηνίμο, Ραθθμφ Βμβζαηγή / πλζέηεο Γδιήηνδξ 
Παπαδδιδηνίμο / Γηεύζπλζε Οξρήζηξαο Γζχνβμξ Πέηνμο 

 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
 

INTERFACES 
Νέα κνληέια θαη πξαθηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε θνηλνύ ηεο ζύγρξνλεο κνπζηθήο ζηελ 
Δπξώπε. 
 
Φμνείξ απυ μηηχ πχνεξ εκχκμοκ ηζξ δοκάιεζξ ημοξ ζημ ηαζκμηυιμ δζαεειαηζηυ πνυηγεηη 
Interfaces, ιε ζημπυ κα ζοκδέζμοκ ημ ημζκυ ιε ζφβπνμκα ιμοζζηά αημφζιαηα, ιε ηδ ιμοζζηή 
ηδξ επμπήξ ιαξ. Μέζα απυ ηδ ζοκενβαζία ιμοζζηχκ, ηαθθζηεπκχκ, εηπαζδεοηζηχκ ηαζ 
πμθζηζζηζηχκ μνβακζζιχκ δδιζμονβείηαζ έκαξ ιεβάθμξ υβημξ πνςηυηοπμο ένβμο –ζοκαοθίεξ, 
ζοκεέζεζξ, δζαθέλεζξ, ένεοκεξ, εηπαζδεοηζηέξ πνμηάζεζξ– πμο πανμοζζάγεηαζ ζημ εθθδκζηυ ηαζ ημ 
δζεεκέξ ημζκυ ζε γςκηακέξ εηδδθχζεζξ ή ιέζα απυ ηδκ ζζημζεθίδα interfacesnetwork.eu. 
 
Σμκ ζοκημκζζιυ ημο δζηηφμο Interfaces έπεζ δ ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ. 



ην δίθηπν ζπκκεηέρνπλ νη εηαίξνη νξγαληζκνί De Montfort University (Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ), European 

University Cyprus | EUC (Κφπνμξ), IRCAM (Γαθθία), ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie 
(Γενιακία), CREMAC (Ρμοιακία), Q-O2 (Βέθβζμ), Ictus (Βέθβζμ), Klangforum Wien (Αοζηνία) / Γζαπείνζζδ 
Ένβμο Υνήζημξ Καννάξ, Νηυνα Βμοβζμφηα / Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Γδιζμονβζηή Δονχπδ» ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. 

 

EUROPEAN MEDIA ART PLATFORM (EMAP) 
Μηα επξσπατθή ζπλεξγαζία 11 θνξέσλ κε ζθνπό ηε ζηήξημε αλεξρόκελσλ θαιιηηερλώλ 
θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ έξγσλ. 
 
Ζ ηέβδ ζοκεπίγεζ κα οπμζηδνίγεζ ηαθθζηεπκζηέξ πναηηζηέξ πμο ηζκμφκηαζ ζηδ δζαημιή ιεηαλφ 
ηέπκδξ, επζζηήιδξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ, ζοιιεηέπμκηαξ ιαγί ιε άθθμοξ δέηα εηαίνμοξ ζηδκ 
εονςπασηή πθαηθυνια βζα ηδκ ηέπκδ ηςκ κέςκ ιέζςκ (European Media Art Platform / EMAP), δ 
μπμία πνμζθένεζ ηδκ εοηαζνία ζε ακενπυιεκμοξ ηαθθζηέπκεξ ηςκ κέςκ ιέζςκ, απυ ημοξ 
πχνμοξ ηςκ εζηαζηζηχκ, ημο design, ημο ηζκδιαημβνάθμο, ημο ήπμο ηαζ ημο αίκηεμ, κα 
ζοιιεηάζπμοκ ζε θζθμλεκίεξ ηαθθζηεπκχκ (residencies) ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ κέα ηαθθζηεπκζηά 
ένβα πμο εα πανμοζζαζημφκ ζε θεζηζαάθ ηαζ εηδδθχζεζξ ζηζξ πχνεξ ηςκ μνβακζζιχκ πμο 
ζοιιεηέπμοκ ζημ δίηηομ. 
 
Σα κέιε ηεο πιαηθόξκαο είλαη Ars Electronica (Αοζηνία), Bandits – Mages (Γαθθία), Werkleitz Centre 

for Media Art (Γενιακία), ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ (Δθθάδα), Foundation for Art & Creative 
Technology / FACT (Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ), LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Ηζπακία), 
Kontejner (Κνμαηία), RIXC (Λεημκία), IMPAKT (Οθθακδία), WRO Center for Media Art Foundation 
(Πμθςκία) ηαζ M-Cult (Φζκθακδία) / Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γδιζμονβζηή 

Δονχπδ» ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. 

 

BIG BANG 
Φεζηηβάι κνπζηθήο γηα λεαξνύο θαη πεξηπεηεηώδεηο ζεαηέο. 
 
Σμ εονςπασηυ δίηηομ Big Bang απμζημπεί κα αεθηζχζεζ μοζζαζηζηά ηδκ πμζυηδηα ηδξ ιμοζζηήξ 
βζα παζδζά ζηδκ Δονχπδ, ιέζς ηδξ ελενεφκδζδξ ηαζ ηδξ πενζπέηεζαξ. Σμ δίηηομ ζοβηεκηνχκεζ  
12 πμθζηζζηζημφξ θμνείξ απυ υθδ ηδκ Δονχπδ, πμο είκαζ πνυεοιμζ κα ενβαζημφκ ιαγί βζα ιζα 
ημζκή απμζημθή: κα πανμοζζάζμοκ ημκ πενίηεπκμ ηυζιμ ηδξ ιμοζζηήξ ιε έκακ εοθάκηαζημ ηαζ 
πενζπεηεζχδδ ηνυπμ, ιέζα απυ έκα πμθφπνςιμ ιμοζζηυ πνυβναιια ζοκαοθζχκ, 
εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ενβαζηδνίςκ, ιε ιμοζζημφξ ημο Big Bang απυ δζαθμνεηζηά είδδ ηαζ 
ηεπκμηνμπίεξ. 
 
ην δίθηπν ηνπ Big Bang ζπκκεηέρνπλ μζ θμνείξ Zonzo Compagnie (Βέθβζμ), Centro Cultural de Belém 

(Πμνημβαθία), ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ (Δθθάδα), Opéra de Rouen ηαζ Opéra de Lille (Γαθθία), 
BOZAR (Βέθβζμ), Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla – ICAS (Ηζπακία), THE ARK (Ηνθακδία), 
Wilminktheater & Muziekcentrum Enschede (Οθθακδία), Eesti Kontsert (Δζεμκία), Γήιμξ ημο Ρέζηζααζη 
(Ηζθακδία), ηαζ AAP Media (Βέθβζμ) / Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γδιζμονβζηή 

Δονχπδ» ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. 

 

EUROPEAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE LAB 
Tν επξσπατθό εξγαζηήξην ηέρλεο θαη ηερλεηήο λνεκνζύλεο γηα κηα ζθεπηόκελε 
θνηλσλία. 
 
To European ARTificial Intelligence Lab (Δονςπασηυ Δνβαζηήνζμ Καθθζ/ηεπκδηήξ Νμδιμζφκδξ) 
ζοβηεκηνχκεζ επζζηδιμκζηά ηαζ ηεπκμθμβζηά εέιαηα πμο άπημκηαζ ηδξ ηεπκδηήξ κμδιμζφκδξ ηαζ 
ηα πανμοζζάγεζ ζημ εονφ ημζκυ ηαζ ζε ηαθθζηεπκζηάαηνμαηήνζα, πνμηεζιέκμο κα ζοκεζζθένεζ ζε 
ιζα ηνζηζηή ηαζ ζηεπηυιεκδ ημζκςκία. Σμ πνυβναιια εζηζάγεζ πένακ ημο ηεπκμθμβζημφ ηαζ 



μζημκμιζημφ μνίγμκηα, ελεηάγμκηαξ πμθζηζζηζηέξ, ροπμθμβζηέξ, θζθμζμθζηέξ ηαζ πκεοιαηζηέξ 
πηοπέξ. Απυ ηδκ πθεονά ηςκ πμθζηζζηζηχκ θμνέςκ ηδξ Δονχπδξ πμο είκαζ αθμζζςιέκμζ ζηζξ 
ηέπκεξ, ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ ηδκ ημζκςκία, ημ European ARTificial Intelligence Lab επζηεκηνχκεηαζ 
ζε μνάιαηα, πνμζδμηίεξ ηαζ θυαμοξ πμο ζοκδέμοιε ιε ηδκ ζδέα εκυξ ιέθθμκημξ 
ηαηαηθοζιέκμο 
απυ ηδκ ηεπκδηή κμδιμζφκδ. Έκα εηηεηαιέκμ πμθζηζζηζηυ ηαζ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια 
δναζηδνζμηήηςκ, ιε ηδ ιμνθή εηεέζεςκ, ενβαζηδνίςκ, παναζηάζεςκ, ζοκεδνίςκ, 
ζογδηήζεςκ, 
ηαεμδήβδζδξ ηαζ πνμβναιιάηςκ θζθμλεκίαξ ηαθθζηεπκχκ (residencies), εα ζοιαάθεζ 
αλζμζδιείςηα ζε αοηέξ ηζξ ζοκακηήζεζξ, εκζζπφμκηαξ ημ δζεπζζηδιμκζηυ ένβμ, ηδ δζεεκζηή 
ηζκδηζηυηδηα ηαζ ηδ δζαπμθζηζζιζηή ακηαθθαβή. 
 
Σν δίθηπν πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο εηαίξνπο Ars Electronica (Αοζηνία), Center for Promotion of 

Science (εναία), Zaragoza City of Knowledge Foundation (Ηζπακία), Kersnikova Institute/Kapelica 
Gallery (θμαεκία), LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Ηζπακία), Science Gallery (Ηνθακδία), 
The Culture Yard (Γακία), ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ (Δθθάδα), Le lieu unique (Γαθθία), Waag Society 
(Οθθακδία), SOU Festival (Γεςνβία), Hexagon Scène National Arts Sciences (Γαθθία) ηαζ GLUON 
(Βέθβζμ) / Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γδιζμονβζηή Δονχπδ» ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ. 

 

EUROPE BEYOND ACCESS 
Έλα επξσπατθό πξόγξακκα πνπ θέξλεη ζην πξνζθήλην ηεο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο 
ζθελήο θαιιηηέρλεο παξαζηαηηθώλ ηερλώλ κε αλαπεξία.  
 
Σμ Europe Beyond Access (Δονχπδ πένακ ηδξ πνυζααζδξ) είκαζ έκα ηεηναεηέξ πνυβναιια ιε 
ηδ ζοιιεημπή επηά ημνοθαίςκ εονςπασηχκ εεάηνςκ ηαζ μνβακζζιχκ πμνμφ, πμο απμζημπεί 
κα 
θένεζ ζημ πνμζηήκζμ ηδξ εονςπασηήξ πμθζηζζηζηήξ ζηδκήξ ηαθθζηέπκεξ παναζηαηζηχκ ηεπκχκ ιε 
ακαπδνία. Σμ πνυβναιια ζηδνίγεζ ημοξ ηαθθζηέπκεξ ιε ακαπδνία ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα 
ζπάζμοκ ηα ζηεβακά ζημοξ πχνμοξ ημο ζφβπνμκμο εεάηνμο ηαζ πμνμφ, δζεεκμπμζχκηαξ ηδκ 
ηαθθζηεπκζηή ημοξ ηαζκμημιία ηαζ ηδ ζηαδζμδνμιία ημοξ, ηαθθζενβχκηαξ έκα δίηηομ ημνοθαίςκ 
μνβακζζιχκ ιε ιζα δέζιεοζδ ζηδκ πανμοζίαζδ ηαζ ηδκ ακάεεζδ ένβςκ ημο ορδθυηενμο  
δοκαημφ επζπέδμο, πηίγμκηαξ εονςπασηά αηνμαηήνζα πμο κα εκδζαθένμκηαζ βζα πνςημπμνζαηυ 
ένβμ ορδθήξ πμζυηδηαξ απυ ημοξ ηαθθζηέπκεξ ιε ακαπδνία ηδξ Δονχπδξ ηαζ, ηέθμξ,  
ακαπηφζζμκηαξ ενβαθεία ηαζ ηαηακυδζδ ζηδκ εονφηενδ αβμνά ηςκ παναζηαηζηχκ ηεπκχκ. 
 
Οη βαζηθνί εηαίξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είκαζ British Council (Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ), ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ 

Χκάζδ (Δθθάδα), Holland Dance Festival (Οθθακδία), Kampnagel (Γενιακία), Per.Art (εναία), Skånes 
Dansteater (μοδδία) ηαζ Oriente Occidente (Ηηαθία) / Με ζπγρξεκαηνδόηεζε από ην πξόγξακκα 

«Γδιζμονβζηή Δονχπδ» ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. 
 

RESHAPE 
REFLECT, SHARE, PRACTICE, EXPERIMENT 
Πσο κπνξνύλ νη ζύγρξνλνη θαιιηηερληθνί πεηξακαηηζκνί λα επεξεάζνπλ ηηο δεκόζηεο 
πνιηηηθέο; 
 
To RESHAPE είκαζ έκα πνυβναιια ένεοκαξ ηαζ ακάπηολδξ πμο ζοβηεκηνχκεζ ηαθθζηεπκζημφξ 
μνβακζζιμφξ απυ ηδκ εονςιεζμβεζαηή πενζμπή, πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβήζμοκ απυ ημζκμφ 
ηαζκμηυια μνβακςηζηά ιμκηέθα ηαζ κα ζοκεζζθένμοκ ζοβηεηνζιέκεξ απακηήζεζξ ζηζξ ηνίζζιεξ 
πνμηθήζεζξ ηςκ παναζηαηζηχκ ηεπκχκ. Με ηδκ αφλδζδ ηςκ βκχζεςκ, ηςκ ζηακμηήηςκ ηαζ ηςκ 
ακηακαηθαζηζηχκ ηςκ εκδζάιεζςκ μνβακζζιχκ ςξ πνμξ ημοξ ζφβπνμκμοξ ηαθθζηεπκζημφξ 



πεζναιαηζζιμφξ, ημ RESHAPE απμζημπεί κα επδνεάζεζ ηζξ δδιυζζεξ πμθζηζηέξ ηαζ κα 
αθμιμζχζεζ ιεθθμκηζηά ενβαθεία άζηδζήξ ημοξ. 
 
Σν δίθηπν πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο εηαίξνπο Onda - Office national dediffusion artistique (Γαθθία), ACT 

Association (Βμοθβανία), Alt Art Foundation for Alternative Art (Ρμοιακία), Artemrede (Πμνημβαθία), 
Bunker (θμαεκία), British Council (Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ), Center for Culture in Lublin  / East European 
Performing Arts Platform (Πμθςκία), Flanders Arts Institute / Kunstenpunt (Βέθβζμ), Goethe Institut 
Barcelona (Ηζπακία), Institut umění - Divadelní ústav / Arts and Theatre Institute (Σζεπία), Ίδνοια Χκάζδ / 
Onassis AiR (Δθθάδα), Pogon Centre for Independent Culture and the Youth (Κνμαηία), Pro Helvetia 
(Δθαεηία) / Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γδιζμονβζηή Δονχπδ» ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ. 

 
 
 
 
 
 

MOVING BORDERS 
Ζ ηέρλε ηνπ λα ζπαο ηα ζύλνξα πνπ ρσξίδνπλ αλζξώπνπο από ηελ θαιιηηερληθή 
παξαγσγή. 
 
Σμ Moving Borders είκαζ έκα ζοκενβαηζηυ πνυηγεηη επηά εονςπασηχκ πμθζηζζηζηχκ μνβακζζιχκ 
πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδ ζθαίνα ηςκ παναζηαηζηχκ ηεπκχκ. Οζ εηαίνμζ εα δζενεοκήζμοκ 
κέμοξ ηνυπμοξ παναβςβήξ πνυηγεηη παναζηαηζηχκ ηεπκχκ,πνμζεββίγμκηαξ ηαζ ειπθέημκηαξ 
έκα εονφηενμ θάζια αηυιςκ ηαζ ημζκμηήηςκ, ιε έιθαζδ ζε ιέπνζ ζήιενα 
οπμεηπνμζςπμφιεκεξ μιάδεξ. Σμ Moving Borders εα πνδζζιμπμζήζεζ ηαθθζηεπκζηέξ ιεευδμοξ 
πνμηεζιέκμο κα δχζεζ ημ έκαοζια βζα ζοκακηήζεζξ ακάιεζα ζε ακενχπμοξ απυ δζαθμνεηζηέξ 
ημζκςκζηέξ μιάδεξ. 
 
Σν δίθηπν πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο εηαίξνπο HELLERAU – European Centre for the Arts (Γενιακία), 

ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ (Δθθάδα), Maillon, Théâtre de Strasbourg (Γαθθία), Ringlokschuppen Ruhr 
(Γενιακία), SPRING (Οθθακδία), Teatro Municipal do Porto (Πμνημβαθία), Instytut Sztuk 
Performatywnych (Πμθςκία) / Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γδιζμονβζηή Δονχπδ» 

ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. 

 

SOUNDS NOW 
Έλα δίθηπν αλζξώπσλ θαη θνξέσλ ηεο ζύγρξνλεο ερεηηθήο ηέρλεο κπνξεί λα αιιάμεη 
ηνλ ηξόπν πνπ αθνύκε ζηελ Δπξώπε. 
  
Σμ Sounds Now είκαζ έκα δίηηομ εονςπασηχκ θεζηζαάθ ιμοζζηήξ ηαζ πμθζηζζηζηχκ μνβακζζιχκ 
πμο πνμςεμφκ ηδ ζφβπνμκδ ηθαζζηή ιμοζζηή, ηδκ πεζναιαηζηή ιμοζζηή ηαζ ηδκ δπδηζηή ηέπκδ. 
ε αοηυ ημ πνυηγεηη, ιαξ απαζπμθεί μ ηνυπμξ πμο μζ επζιεθδηζηέξ πναηηζηέξ ακαπανάβμοκ ηα 
ίδζα ιμηίαα ελμοζίαξ ηαζ απμηθεζζιμφ πμο είκαζ ηονίανπα ζε υθα ηα επίπεδα ηςκ ημζκςκζχκ 
ιαξ. Σμ Sounds Now απμζημπεί κα εκεαννφκεζ εκενβά ηδκ πμζηζθμιμνθία ιέζα ζημ 
επαββεθιαηζηυ ιαξ πεδίμ ηαζ, ηαη’ αοηυ ημκ ηνυπμ, κα ακμίλεζ ημ εφνμξ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ βζα 
δζαθμνεηζηέξ ειπεζνίεξ, 
ζοκεήηεξ ηαζ πνμμπηζηέξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ δπδηζηήξ ηέπκδξ πμο θηάκεζ ζηα ζδιενζκά 
αηνμαηήνζα. Σμ πνυηγεηη πενζθαιαάκεζ έκα εονφ θάζια δνάζεςκ, ακάιεζά ημοξ ενβαζηήνζα 
βζα επζιεθδηέξ, πνμβνάιιαηα εηιάεδζδξ οπυ ηδκ επμπηεία ηαθθζηεπκχκ, ζοκεεηχκ ηαζ εζδζηχκ, 
κέεξ παναβςβέξ, ζοιπυζζα ηαζ ένεοκα. 
 



Σν δίθηπν πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο εηαίξνπο Musica (Βέθβζμ), ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ (Δθθάδα), 

Huddersfield Contemporary Music Festival (Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ), Ultima Oslo Contemporary Music 
Festival (Νμναδβία), November Music (Οθθακδία), SNYK (Γακία), SPOR FESTIVAL (Γακία), Time of 
Music (Φζκθακδία), Transit Festival - Festival 2021 (Βέθβζμ), Wilde Westen (Βέθβζμ) / Με ηε 
ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γδιζμονβζηή Δονχπδ» ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. 

 

STUDIOTOPIA 
Ζ ηέρλε ζπλαληά ηελ επηζηήκε 
 
Σμ STUDIOTOPIA είκαζ έκα δζακμδηζηυ ηαζ δδιζμονβζηυ ηαλίδζ πμο απμαθέπεζ ζηδκ αεζθυνμ 
ακάπηολδ ιέζα απυ ηζξ ζοβηθίκμοζεξ πνμμπηζηέξ ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηδξ επζζηήιδξ. Πανέπεζ έκα 
πνυβναιια ηαθθζηεπκζηήξ θζθμλεκίαξ (residency) ζπεδζαζιέκμ βζα ιζα κέα βεκζά ηαθθζηεπκχκ 
πμο εκδζαθένμκηαζ κα ζοκενβαζημφκ ιε επζζηήιμκεξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιζα δζαδζηαζία 
δδιζμονβζηήξ ειπθμηήξ ιε ζοβηεηνζιέκα ημζκά. Πνυεεζή ιαξ είκαζ κα αιθζζαδηήζμοιε αθεκυξ 
ηδκ ζενανπία ιεηαλφ ηςκ ηεπκχκ ηαζ ηςκ ειπεζνζηχκ επζζηδιχκ, δ μπμία ήηακ ηονίανπδ ζε υθμ 
ημκ 20υ αζχκα, ηαζ αθεηένμο ημκ ηεπκμθμβζηυ ηαζ επζζηδιμκζηυ κηεηενιζκζζιυ, εκεαννφκμκηαξ 
εκενβά ηαθθζηέπκεξ ηαζ άθθεξ ημζκυηδηεξ κα δμηζιάζμοκ πεζναιαηζηά ηζξ δζηέξ ημοξ δδιζμονβζηέξ, 
ηνζηζηέξ ηαζ δμιζηέξ ζδέεξ. Μέζα απυ ιζα ζεζνά ηαθθζηεπκζηχκ θζθμλεκζχκ, αοημζπέδζςκ 
ενβαζηδνίςκ, ενεοκδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, εηεέζεςκ, μιζθζχκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ εηδδθχζεςκ, 
ημ Studiotopia οπμζηδνίγεζ ηδκ πνμζπάεεζα αοηή, δδιζμονβχκηαξ έκα βυκζιμ πθαίζζμ αθθαβήξ 
ηαζ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ δζαθυνςκ θμνέςκ, εκηυξ ημο μπμίμο οθμπμζμφκηαζ ηαζκμηυιεξ ζδέεξ ηαζ 
πναηηζηέξ. 
 
Σμ δίηηομ πενζθαιαάκεζ ημοξ ελήξ εηαίνμοξ BOZAR (Βέθβζμ), ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ (Δθθάδα), Ars 
Electronica (Αοζηνία), Gluon (Βέθβζμ), LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Ηζπακία), VU 
University Amsterdam (Οθθακδία), CENTRUL CULTURAL CLUJEAN (Ρμοιακία), Laznia Center for 
Contemporary Art (Πμθςκία) / Με ηδ ζοβπνδιαημδυηδζδ ημο πνμβνάιιαημξ «Γδιζμονβζηή Δονχπδ» ηδξ 
Δονςπασηήξ Έκςζδξ. 
 

TRANSMISSIONS 
Διιάδα – Ννξβεγία. Ση ζπκβαίλεη ζηε ζύγρξνλε κνπζηθή θαη ηελ ερεηηθή ηέρλε όηαλ 
ηαμηδεύεη; 
 
Σμ πνυηγεηη Transmissions θένκεζ ημκηά δφμ ζοκενβάηεξ απυ ηα ακηίεεηα άηνα ηδξ Δονχπδξ 
(Δθθάδα ηαζ Νμναδβία), ζε ιζα ζεζνά απυ δναζηδνζυηδηεξ πμο ειπθέημοκ έκα εηηεηαιέκμ 
μζημζφζηδια ιεβάθςκ ηαζ ιζηνχκ θμνέςκ. Μέζα απυ έκα ηνζεηέξ πνυβναιια ηαθθζηεπκζηχκ 
θζθμλεκζχκ (residencies), εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ εηδδθχζεςκ, ημ 
πνυηγεηη εα επζηνέρεζ ζε ηαθθζηέπκεξ ηαζ επαββεθιαηζηέξ ημο πμθζηζζιμφ απυ ηδ Νμναδβία ηαζ 
ηδκ Δθθάδα, πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημ πεδίμ ηδξ ζφβπνμκδξ ιμοζζηήξ ηαζ ηδξ δπδηζηήξ 
ηέπκδξ, κα ιάεμοκ απυ ημοξ μιμθυβμοξ ημοξ ηαζ κα πανμοζζάζμοκ ηδ δμοθεζά ημοξ ζε έκα κέμ 
πθαίζζμ. 
 
Σν πξόηδεθη ζπληνλίδεη δ ηέβδ ημο Ηδνφιαημξ Χκάζδ (Δθθάδα), ζε ζοκενβαζία ιε ημ Ultima Oslo 
Contemporary Music Festival (Νμναδβία), κε ηελ ππνζηήξημε ηδξ EEA Grants ηαζ ημο Norwegian 

Financial 
Mechanisms 2014-2021. 
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