
Αγαπητοί Συμπολίτες
Τα ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ 2014 με την Πολιτιστική τους  ταυτότητα γεφυρώνουν και συνθέτουν για μια ακόμα 
φορά την πραγματικότητα με το όνειρο, την ανεμελιά με την ευθύνη, την τέχνη με τη ζωή.
Είμαστε κοντά σας για να ενώσουμε τα χέρια και τις καρδιές μας ώστε μέσα από τη διέξοδο που δίνει
ο Πολιτισμός να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα τα ποικίλα αδιέξοδα που προτάσσουν οι 
περιστάσεις και οι χαλεποί καιροί μας.

Λίλα Παπαδημητρίου  
Αντιπρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. “Δημήτριος Βικέλας”

Φίλες, Φίλοι, Συμπολίτες,
    Ο Δήμος Κηφισιάς μέσω του αρμοδίου Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας» οργανώνει για 12η χρονιά τον δημοφιλή 
πολιτιστικό θεσμό «ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ».
    Πιστοί στην αρχή ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια αλλά ο «επιούσιος άρτος του Πνεύματος»,  μας παρέχεται
 η δυνατότητα να αποδράσουμε για λίγο από την κατήφεια της καθημερινότητας και να ζήσουμε στιγμές έμπνευσης 
και δημιουργίας που μας προσφέρει η Τέχνη.
    Μετά την περυσινή επιτυχία , να διεξαχθεί ο θεσμός χωρίς επιβάρυνση του δημοτικού προϋπολογισμού, προσπαθήσαμε 
και φέτος να κινηθούμε στο πνεύμα λιτότητας που επιβάλλει η εποχή χωρίς έκπτωση στην ποιότητα.
    Ευχαριστώ θερμά τους χορηγούς που στήριξαν και φέτος τα «ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ», την Αντιπρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. καθώς 
και το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας», που συμβάλλουν στην υλοποίηση του θεσμού καθώς και όλους εσάς 
που θα τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις μας.

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                                                                             ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                                            ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

....................................................................................................................................................................................................................................... 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/9
Ώρα : 20:00

“Η ΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΙΚΑΓΟ”
 έρχεται στην ΚΗΦΙΣΙΑ 
Η υπέροχη κωμωδία του Αλ. Σακελλάριου δοσμένη μέσα από 
τα μάτια των εφήβων της θεατρικής ομάδας του 3ου Γυμνασίου 
Κηφισιάς. Μια “θεότρελη” χήρα, η θεία από το Σικάγο, αδελφή του 
αυστηρού στρατηγού Χαρίλαου, εγκαθίσταται στο σπίτι του και 
κατορθώνει μέσα σε λίγο καιρό να ανατρέψει τις κατεστημένες 
αρχές της οικογένειας κόντρα στα ήθη και τα  έθιμα της εποχής, ενώ 
καταφέρνει με κάπως ανορθόδοξο τρόπο, να βρει γαμπρούς για τις 
κόρες του!!!

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Βασιλική Κωνσταντίνου 

Αμφιθέατρο 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς 
Πατρών 11 – 13 - Νέα Κηφισιά
Είσοδος Ελεύθερη

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 18/9 - Ώρα: 20:00

“ …από τη σιωπή και το σκοτάδι” 

Τα παιδιά του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς δίνουν τον καλύτερό 
τους εαυτό σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη από χορό, 
τραγούδι, μουσική κι εφηβική ζωντάνια.

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Δήμητρα Κόρδη

Αμφιθέατρο 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς 
Πατρών 11 – 13
Νέα Κηφισιά
Είσοδος Ελεύθερη

ΣΥΝΑΥΛΙΑ  

   ΕΛΛΗΣ ΠΑΣΠΑΛΑ
& The Underground 
Youth Orchestra 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/9
Ώρα: 20:30
Μια βραδιά με μουσική και τραγούδια από τις 
χώρες του Ευρωπαϊκού νότου.

Η Έλλη Πασπαλά μας ταξιδεύει σε πρωτόγνωρα 
ηχοτοπία με πρωταγωνιστές τραγούδια από 
την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την 
Πορτογαλία.
Μαζί της η 30μελής νεανική συμφωνική ορχήστρα 
The Underground Youth Orchestra κάτω από 
την επίβλεψη των Franc Shestani, Antonela 
Sefa, Ευσταθίας Παπαγεωργοπούλου και του 
Oswald Amiralis.

Τραγούδι: Νανά Περάκη
                 Απόστολος Κίτσoς
                 Κωνσταντίνα Κορδούλη

Διεύθυνση και ενορχήστρωση: 
Κώστας Ηλιάδης

Αίθριο Δήμου Κηφισιάς
Διονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος : 10 ευρώ
                  4 ευρώ ανεργ., ΑΜΕΑ,
                   μαθ. φοιτ. ανω των 65

ΛΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 11/9  
Ώρα : 20:30
  
  “ΤΡΟΜΟΣ ΠΑΝΩ 
              ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΟΛΗ”                                                    
Μια ανάλαφρη διασκευή ενός έργου 
του Νηλ Σάϊμον. Μια σουρεαλιστική 
ρομαντική κωμωδία για τα πάθη και τα 
παθήματα ενός οποιουδήποτε λαού. 
Το έργο διατηρεί τη διαχρονικότητά του 
και παραμένει επίκαιρο, όσο υπάρχουν 
εξουσίες που βασίζονται πάνω στον φόβο 
και την πλήρη απάρνηση της σκέψης και 
της λογικής.
Συγχρόνως μας δείχνει πόσο η βλακεία, 
αυτοπαθής στην ουσία της, μπορεί να 
ξεπεραστεί από τη βαθιά αγάπη.

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Μαραγκός
Ήχος & Φώτα: Δημήτρης Τσιούμας
Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Ποθητού
Μουσική επιμέλεια: Χρίστος Σερενές

Οι ηθοποιοί με σειρά εμφάνισης: 
Φάνης Κοράκης, Φίλιππας Κίκλης, 
Γιώργος Θωμάκος, Μαρίνα Μερσινιά, 
Άρτεμις  Ποθητού, 
Εύη Σοφίλου, Νίκος Αναγνώστου, 
Στέλλα Κωνσταντίνου, 
Κάτια Τραπελίδη, Σταύρος Ζαπάντης 
και πρωταγωνιστεί “Η Κατάρα”.

Αίθριο Δήμου Κηφισιάς
Διονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος : 7 ευρώ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
του Ν.Π.Δ.Δ.  “Δημήτριος Βικέλας”

ΤΡΙΤΗ 9/9 - Ώρα : 20:30 
           
“Η ΔΕ ΓΥΝΗ ΝΑ ΦΟΒΗΤΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ”
Μία από τις πιο πετυχημένες ταινίες στην ιστορία
του Ελληνικού Κινηματογράφου με πλήθος αναφορών 
στη ζωή και στα προβλήματα της μικροαστικής τάξης 
στις αρχές της δεκαετίας του ’60.  
Είκοσι τρεις ταλαντούχοι δημότες απόλυτα 
συντονισμένοι, διατηρώντας έντονους δυναμικούς 
ρυθμούς, ερμηνεύουν εκπληκτικά τις κωμικοτραγικές 
καταστάσεις  της «δικτατορίας» του άντρα στην 
αστεφάνωτη φίλη του. Ολόδροση η παράσταση που 
με γνώση, έμπνευση και σιγουριά έστησε η σκηνοθέτις 
Κική Αυγουστάτου.

Αίθριο Δήμου Κηφισιάς  Διονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 20/9 - Ώρα:  20:00 
Μέσα σε ένα καταπράσινο Κηφισιώτικο πάρκο, 
μας περιμένει ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με 
σημαντικούς καλλιτέχνες.
Γιώργος Λεμπέσης
Ο γνωστός Κηφισιώτης καλλιτέχνης σε ένα δυνατό 
πρόγραμμα που περιλαμβάνει τις μεγάλες του 
επιτυχίες καθώς και πολλές εκπλήξεις…

Ελευθερία Ελευθερίου
Η αγαπημένη τραγουδίστρια της νεολαίας σε 
ένα κεφάτο μουσικό-χορευτικό show. Μετά 
την επιτυχημένη της συμμετοχή στην Eurovi-
sion με τα Ελληνικά χρώματα, έρχεται και στα 
«Ηχοχρώματα».

Νεκτάριος Σφυράκης + Rock Alarm
Ο Νεκτάριος Σφυράκης και οι Rock Alarm, στην 
επιτυχημένη τους τουρνέ ‘’On the Road again’’. Σε 
ροκ και ποπ ρυθμούς με πολλή ενέργεια και πολύ 
κέφι.
Μαζί μας live και ο Νίκος Ρωμανός και η Βίκη 
Καρνέζη.

Πάρκο Ηρώων Πολυτεχνείου, 
Κηφισιά
Είσοδος Ελεύθερη

4ο Φεστιβάλ  Ηχοχρωμάτων              Κηφισιάς
Αγαπάμε την καλή μουσική.

 Φεστιβάλ  Ηχοχρωμάτων              Κηφισιάς

Σύνταξη και επιμέλεια κειμένων
 Λίλα Παπαδημητρίου  

Εμμανουήλ Μπενάκη 3, Τ.Κ 145 61 Κηφισιά
Τηλ: 213 2007204-205-207    Fax: 210 8014701

www.kifi ssia.gr   www.vikelaskifi ssia.gr   -    email: culture@kifi ssia.gr
Βρείτε μας στο   : www.facebook.com/vikelaskifi ssia.gr

ΣΥΝΑΥΛΙΑ  ΛΥΡΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/8  -  Ώρα : 20:30 
“Con Passione”
Ο χαρισματικός μαέστρος Παναγής Μπαρμπάτης θα μας 
παρασύρει και θα μας οδηγήσει σε κάθε μουσικό μονοπάτι που 
εκείνος ακολουθεί, γοητεύοντας κι αιχμαλωτίζοντάς μας με τη μαγεία 
του πιάνου του. Ένα μουσικό ταξίδι στις ωραιότερες μελωδίες του 
κόσμου.  Ιταλικές καντσονέτες, tango, beguine, boleros, musicals, 
jazz. Μαζί του η  υπέροχη φωνή της Ολγιάννας Πανίτσα συναντά 
την έντεχνη αισθαντικότητα του Μπάμπη Βελισσάριου. 

Μαέστρος – πιάνο :  Παναγής Μπαρμπάτης
Τενόρος : Μπάμπης Βελισσάριος
Σοπράνο : Ολγιάννα Πανίτσα  

Αίθριο Δήμου  Κηφισιάς  Διονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος Ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ  ΒΡΑΔΙΑ

ΤΡΙΤΗ 26/8 
 Ώρα : 20:30

Μια βραδιά 
μεταξύ μας με τα  
“ΤΖΑΒΑΡΑΚΙΑ” 
Η διαχρονικότητα της μουσικής των αδελφών Τζαβάρα μας 
ταξιδεύει εδώ και 52 χρόνια στη μαγεία των μοναδικών, άφθαρτων 
στο χρόνο δημιουργιών τους.
Οι αδελφοί Τζαβάρα ώριμοι και δημιουργικοί σε έναν διάλογο 
με τις κιθάρες τους, ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι χωρίς χάρτη, μια 
βραδιά πλημμυρισμένη από ανεπανάληπτες μελωδίες, τυλιγμένες 
από το φως της αθωότητας.

Αίθριο  Δήμου Κηφισιάς 
Διονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος Ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/8    Ώρα: 20:30
Τι 30,Τι 40, Τι 50…
Οι εικόνες και τα συναισθήματα εναλλάσσονται, το πιάνο κι οι φωνές 
γίνονται ένα και μας ταξιδεύουν, στις μνήμες των αθάνατων δημιουργιών 
Σακελαρίδη, Αττικ, Γούναρη, Μουζάκη, Χιώτη,Τσιτσάνη. 

Πιάνο – φωνή : Γιώργος Τσοκάνης
Πλήκτρα – φωνή : Μαρίνα Τσοκάνη
Κιθάρα – φωνή : Θωμάς Καραμαζάκης
Τραγουδούν : Μαρία Κανελλοπούλου, 
Θάνος Πολύδωρας.

Αίθριο Δήμου Κηφισιάς
Διονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος Ελεύθερη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/9  -  Ώρα: 20:30
“ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ”
του Δημήτρη Απ. Ρήτα
Ένα γαϊτανάκι γέλιου όπου απεικονίζονται τα ήθη, 
οι συνήθειες, η πολιτική, η καθημερινότητα κι όχι μόνον 
στου  “χωριού το κοινοβούλιο” Μια καλογραμμένη 
ηθογραφική κωμωδία από τον φιλόλογο, συγγραφέα – 
στιχουργό Δημ. Ρήτα και διανθισμένη από την υπέροχη 

μουσική του ταλαντούχου 
Χρήστου Νικολόπουλου. 

Αίθριο Δήμου Κηφισιάς
Διονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος Ελεύθερη  

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/9  - Ώρα : 20:30

Μια βραδιά με την Θεοδοσία Στίγκα, 
τον Θανάση Κομνηνό και τον Κώστα Σκόνδρα
Αξέχαστες μελωδίες από το έντεχνο λαϊκό τραγούδι που όλοι 
αγαπήσαμε και σιγοτραγουδήσαμε. Τραγούδια που έβαλαν τη δική 
τους σφραγίδα και παραμένουν ζωντανά μέσα μας. 

Θέατρο Εργατικών Κατοικιών
1η Μάη - Κάτω Κηφισιά
Είσοδος Ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 
“ήλιος”
Σύλλογος 
Χορού Νέας 
Ερυθραίας

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/9  - Ώρα: 20:30

“ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΡΘΙΑ”
Του Αλεχάντρο Κασόνα

Ο συγγραφέας επιχειρεί ένα ισορροπημένο παιχνίδι
με τα συναισθήματα. Οι ήρωες του εναρμονίζονται 
τόσο έντεχνα με το ψέμα και την αλήθεια, 
την φαντασία και την πραγματικότητα μέσα από 
άλλοτε χιουμοριστικές κι άλλοτε δραματικές στιγμές, 
με απώτερο σκοπό το μήνυμα της αισιοδοξίας που 
κυριαρχεί στο μεγάλο φινάλε. 

Δραματουργική προσαρμογή
Γενική επιμέλεια – Σκηνοθεσία: 
Χαρούλα Σαμπατάκου

Δημοτικό  Λαϊκό Θέατρο Νέας Ερυθραίας
Ι.Δρυμπέτη & Κερκύρας
Είσοδος : 7 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ  8/9
Ώρα : 20:30
       
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ  ΛΕΚΚΑΣ
τραγουδά
ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ
Είναι είκοσι χρόνια μοναξιάς η απουσία 
του Μάνου Χατζιδάκι, του κορυφαίου 
Έλληνα μουσικοσυνθέτη, ποιητή και 
διανοουμένου που συνέδεσε το θεωρητικό 
και συνθετικό του έργο με τη μουσική και 
τη λαϊκή μας παράδοση.
Ο Χατζιδάκις έπλαθε τραγούδια 
βιωματικά που έθρεψαν και λύτρωσαν 
τους ανθρώπους μιας ολόκληρης εποχής.
Ο αυθεντικός ερμηνευτής της μουσικής 
του Χατζιδάκι, Βασίλης Λέκκας, τιμώντας 
την μνήμη του μεγάλου Έλληνα συνθέτη 
και δασκάλου του, ξαναζωντανεύει με 

το δικό του μοναδικό τρόπο τραγούδια 
από κύκλους όπως «Ρωμαϊκή Αγορά», 
«Μπαλάντες της οδού Αθηνάς», 
«Παράλογα», «Πορνογραφία», 
«Λαϊκή Αγορά» και άλλα πολλά.

Αίθριο Δήμου Κηφισιάς
Διονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος : 13 ευρώ

ΛΑΪΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ  7/9 - Ώρα: 20:30
“Ένα ταξίδι στα ρεμπέτικα και λαϊκά μονοπάτια της 
μουσικής μας”
Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολάκερη εποχή και 
παραμένουν αυθεντικά και λατρεμένα έως σήμερα, 
ζωντανεύουν μελωδικά οι έμπειροι μουσικοί της 
ορχήστρας “Παυσίλυπον”.

ΑΛΩΝΙΑ Γήπεδο Μπάσκετ
Οδός  Μπακογιάννη
Είσοδος Ελεύθερη  

ΘΕΑΤΡΟ  
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 
28/8 
Ώρα : 21:00

Ο “Πλούτος” είναι η 
τελευταία κωμωδία από 
τα σωζόμενα έργα του 
Αριστοφάνη.
Ο Πελοποννησιακός πόλεμος 
οδήγησε σε κατάρρευση θεσμών, 
πτώχευση και κατάλυση της 
άμεσης δημοκρατίας. 
Έτσι ο Πλούτος παραμένει 
δυστυχώς επίκαιρος αφού και 
τώρα βιώνουμε ακριβώς τις ίδιες 
καταστάσεις.
Οι καταξιωμένοι και ταλαντούχοι 
ηθοποιοί Κώστας Βουτσάς και  
Στάθης Ψάλτης πλαισιώνονται 
από μια πλειάδα γνωστών 
ηθοποιών και η συνέχεια επί…
σκηνής.    

Μετάφραση : Κ. Χ. Μύρης
Σκην.: Ζαχαρίας Αγγελάκος
Μουσική: Αντώνης Κυζούλης
Σκηνικά: Νίκος Βασίλαρας 
Κοστ: Αλεξία Κατσιμπράκη
Χορογραφίες: Μαρία Μανιώτη

Ηθοποιοί :Κώστας Βουτσάς, 
Στάθης Ψάλτης, 
Τάκης Βαμβακίδης,
Ζαχαρίας Αγγελάκος και
12 ακόμα γνωστοί ηθοποιοί.

Αίθριο Δήμου Κηφισιάς
Διονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος: 15 ευρώ
                12 ευρώ φοιτ. ανεργ. 
                   συνταξ. & πολύτεκνοι

“ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ”
ΧΩΡΟΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
 ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/8 
Ώρα : 21:00

ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ
“Η ΖΩΗ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΟΥ”
βασισμένο στο μυθιστόρημα
του Ρομάν Γκαρί 
Η Άννα Βαγενά σ’ έναν από τους 
καλύτερους ρόλους της καριέρας 
της ενσαρκώνει την Μαντάμ Ρόζα 
με εξαιρετική απλότητα και 
φυσικότητα, τονίζοντας 
την αφιλοκερδή ανθρωπιά, 
την τρυφερότητα, την αθωότητα, 
την αγάπη για κάθε παιδί.
Μια συγκλονιστική ιστορία 
που μιλά για τον θρίαμβο της 
ανθρωπιάς και της αγάπης πάνω 
στη μισαλλοδοξία όλων εκείνων 
που προσπαθούν να χωρίσουν 
τους ανθρώπους σε φυλές, 
θρησκείες κι έθνη. 

Διασκευή: Ξαβιέ Ζαγιάρ
Μετάφρ. Ελένη Χριστοδούλου
Επ. κειμ.: Βασίλης Κατσικονούρης 
Σκηνοθεσία: Άννα Βαγενά

Μαντάμ Ρόζα: Άννα Βαγενά
Μόμο: Ιμπραήμ Χασά, 
Μαρίνο Ριζκ (σε διπλή διανομή )
Γιατρός: Κώστας Λάσκος
Πατέρας: Χρήστος Ροδάμης

Αίθριο Δήμου Κηφισιάς 
Διονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος:15 ευρώ
                12 ευρώ φοιτ. ανεργ.      
                 συνταξ. & πολύτεκνοι

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΤΡΙΤΗ 2/9 - Ώρα: 20:00

“Η ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ ΞΥΠΝΗΣΕ”
της Ξένιας Καλογεροπούλου και του 
Θωμά Μοσχόπουλου

Μια κοιμωμένη, παραμυθένια αλλά 
και σύγχρονη, με νεράιδες, πύργους 
και πριγκιπόπουλα αλλά και 
αυτοκινητόδρομους, τρένα, υπολογιστές, 
τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, όπου 
η πριγκίπισσα δουλεύει και κερδίζει 
με το σπαθί της τον έρωτα του σύγχρονου 
πρίγκιπα. Μια ιστορία ενηλικίωσης που 
απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους .  

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Σκηνικά – Κοστούμια: Κλαίρ Μπρέισγουελ
Μουσική: Σπύρος Γραμμένος
Παίζουν οι ηθοποιοί :
Ορέστης Τζιόβας, Σταύρος Σβήγκος, 
Ευαγγελία Συριοπούλου, Αμαλία Αρσένη, 
Ανθή Ευστρατιάδου, Χρίστος Πίτσας, 
Φωτεινή Τομοθέου

Αίθριο Δήμου Κηφισιάς
Διονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος : 10 ευρώ
                  8 ευρώ ανεργ., ΑΜΕΑ,
                   & πολύτεκνοι    

ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ

Πέμπτη 4/9   - Ώρα: 20:30                                      
«Σονάτες και Άριες»
Μια θεσπέσια μουσική βραδιά με έργα των 
Beethoven, Puccini, Catalani, 
Donizetti, Dvǒrák για φωνή και πιάνο.
 Ο Στέφανος Νικοτιάν και
 η Έλλη Αναστασοπούλου ενώνουν 
τις ερμηνευτικές τους δυνάμεις σε ένα 
πρόγραμμα υψηλών κλασικών απαιτήσεων.

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
Διονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος : 7 ευρώ
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