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Μήνυμα –
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Summer Nostos Festival
(SNFestival)

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ/SNF)
διοργανώνει και χρηματοδοτεί αποκλειστικά το
νέο φεστιβάλ της πόλης που έρχεται να γιορτάσει
την άφιξη και τις χαρές του καλοκαιριού. Ένα
φεστιβάλ, με πρόγραμμα που αγκαλιάζει ποικίλα
ενδιαφέρον τα, και έχει ελεύθερη είσοδο για όλους.
Summer Nostos Festival, λοιπόν, που για εμάς
σημαίνει όλα όσα περικλείει μέσα της η έν νοια
του καλοκαιριού, για κάθε έναν ξεχωριστά, και για
όλους μαζί. Ελεύθερος χρόνος, ανεμελιά, μουσική,
παιχνίδι, δημιουργικότητα και συναν τήσεις με νέους
τόπους, ανθρώπους και ερεθίσματα. Nostos, μια
ομαδική επιστροφή σε εμπειρίες και συναισθήματα
που μας κάνουν να νιώθουμε οικεία, σε στιγμές που
μας έχουν διαμορφώσει, αλλά και η λαχτάρα να
ζήσουμε και πάλι τις νότες του καλοκαιριού.
Nostos, είναι ακόμα, η επιστροφή στην πατρίδα
–κυριολεκτικά ή μεταφορικά- στον χώρο που
νιώθουμε σπίτι μας. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
με το Summer Nostos Festival, επιστρέφει μια φορά
τον χρόνο, ως ενεργός συμμέτοχος, στο σπίτι που
έφτιαξε για όλον τον κόσμο, στο Κέν τρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).
Το ταξίδι γ νωριμίας και επαφής του ΚΠΙΣΝ με
το ευρύ κοινό, ξεκίνησε το 2015 όταν το Ίδρυμα
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Σταύρος Νιάρχος άνοιξε τις πόρτες του, υπό
κατασκευή τότε, Κέν τρου Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος για πρώτη φορά με ένα
τετραήμερο δωρεάν εκδηλώσεων. Το τετραήμερο
αυτό, σηματοδότησε την αρχή μιας παράδοσης,
η οποία συνεχίζεται για τρίτη χρονιά και πλέον
θεσμοθετείται ως ετήσια συνάν τηση.
Κάθε καλοκαίρι, για μία εβδομάδα, το Κέν τρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται
πλέον σημείο συνάν τησης και καλλιτεχνικής
έκφρασης, σημείο προορισμού και δημιουργικής
αναζήτησης, μέσα από τις ανοιχτές εκδηλώσεις
του SNFestival. Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες
συνδιαλέγον ται, η άθληση μετατρέπεται σε παιχνίδι,
η τέχνη του τσίρκου συνυπάρχει με κλασικές
μορφές έκφρασης, οικογένειες, παιδιά, νέοι και
μεγαλύτεροι μοιράζον ται τις στιγμές ενός φεστιβάλ
που είναι ανοιχτό σε όλους.
Μέσα από το Summer Nostos Festival στο Κέν τρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος φιλοδοξεί να προσφέρει τον
δημόσιο αυτό κοινό τόπο που θα μας ταξιδέψει στις
χαρές από τα καλύτερά μας καλοκαίρια.
Σας καλωσορίζουμε στο Summer Nostos Festival
2017!
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Όλες τις ημέρες | 18-25.06

06:00 - 00:00
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
& ΕΚΘΕΣΕΙΣ

- 14 Φάρος

Η έκθεση ‘Piece by Piece - Renzo Piano Building
Workshop’ περιλαμβάνει αναπαραστάσεις
αρχιτεκτονικών έργων των τελευταίων τριάν τα ετών
από το Renzo Piano Building Workshop. Αποτελείται
από 18 μονογραφίες-εγκαταστάσεις σε τραπέζια,
που μέσα από μον τέλα, σχέδια, φωτογραφίες
και βίν τεο, διηγούν ται την ιστορία των διαφόρων
projects του διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικού
γραφείου.
Οι μακέτες παρουσιάζουν μια μεγάλη γκάμα έργων,
εξιστορών τας τη διαδικασία σχεδιασμού των
κτιρίων, από το όραμα και την σύλληψη, έως την
κατασκευή.
Το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building
Workshop ιδρύθηκε το 1981. Σήμερα, 130 ειδικοί
σε θέματα αρχιτεκτονικής και μηχανολογίας
συνεργάζον ται με τον Ιταλό αρχιτέκτονα στα
γραφεία του στο Παρίσι, στη Γένοβα και στη Νέα
Υόρκη. Μαζί τους, ο Renzo Piano έχει αναπτύξει
μερικά από τα πλέον αναγ νωρίσιμα και σημαν τικά
έργα του σε όλο τον κόσμο, όπως είναι ο τερματικός
σταθμός του διεθνούς αεροδρομίου Kansai στην
Οσάκα, το Μουσείο του Ιδρύματος Beyeler στη
Βασιλεία, το Πολιτιστικό Κέν τρο Jean-Marie
Tjibaou στη Νέα Καληδονία, η αίθουσα συναυλιών
Music Park Auditorium στη Ρώμη, η Βιβλιοθήκη και
το Μουσείο Morgan στη Νέα Υόρκη, η Ακαδημία
Επιστημών της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο, η
σύγ χρονη πτέρυγα του Art Institute του Σικάγο, το
νέο Whitney Museum στη Νέα Υόρκη, αλλά και το
Κέν τρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
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Η παρουσίαση στο ΚΠΙΣΝ, αποτελεί τον τελευταίο
σταθμό της περιοδεύουσας έκθεσης που ξεκίνησε
την πορεία της το 2013 στην Gagosian Gallery στη
Νέα Υόρκη. Προηγούμενοι σταθμοί της έκθεσης
ήταν η Πάν τοβα, το 2014, στο πλαίσιο της Διεθνούς
Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής, στο Palazzo della
Ragione, και η Σαγκάη το 2015, όπου η έκθεση
φιλοξενήθηκε στο Power Station of Art. Τόσο η
δημιουργία της έκθεσης, όσο και η περιοδεία
της στις πόλεις που προηγήθηκαν της Αθήνας,
αλλά φυσικά και η παραμονή της στο ΚΠΙΣΝ,
πραγματοποιήθηκαν με αποκλειστική δωρεά από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Όλες τις ημέρες | 18-25.06

Αρχιτεκτονική Έκθεση
‘Piece by Piece - Renzo Piano
Building Workshop’

Ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας του ΚΠΙΣΝ
έχει δηλώσει για την έκθεση: «Είναι σίγουρα
δύσκολο να εκθέσεις επιτυχώς την αρχιτεκτονική.
Στην πραγματικότητα, τίποτα δεν μπορεί να
αν τικαταστήσει το να βρίσκεσαι στο ίδιο το κτίριο,
την αίσθηση της υβριδικής υφής μιας πόλης ή τη
συνεχή ροή των φωνών που συνθέτουν τους ήχους
της ζωής. Ωστόσο, μια αρχιτεκτονική έκθεση,
μπορεί να μεταφέρει με σαφήνεια κάτι από τη
συνθετότητα και την κοινή διαδικασία μέσω της
οποίας τα κτίρια που σχεδιάζουμε συλλαμβάνον ται
ως ιδέα, κατασκευάζον ται και στη συνέχεια
αποκτούν ζωή… Θέλω να σκέφτομαι αυτήν την
έκθεση σαν ένα ταξίδι μέσα στον χώρο».
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Όλες τις ημέρες | 18-25.06

06:00 - 00:00
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
& ΕΚΘΕΣΕΙΣ

- 17 Υποδοχή ΚΠΙΣΝ

Γιάννης Μπεχράκης
06:00 - 00:00
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
& ΕΚΘΕΣΕΙΣ

- 11 2ος όροφος ΕΒΕ
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O διεθνώς αναγ νωρισμένος φωτοδημοσιογράφος
Γιάν νης Μπεχράκης είναι διευθυν τής του
φωτογραφικού τμήματος του ειδησεογραφικού
πρακτορείου Reuters σε Ελλάδα και Κύπρο.
Οι φωτογραφίες του έχουν δημοσιευτεί στα
μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ, ενώ ο ίδιος έχει κερδίσει
Pulitzer (2016) και έχει τιμηθεί με δεκάδες άλλες
διακρίσεις. Στην πρόσφατη δουλειά του αποτυπώνει
το οδοιπορικό των προσφύγων που εγκαταλείπουν
την πατρίδα τους προς αναζήτηση μιας καλύτερης
ζωής. Πρόσωπα, χώροι υποδοχής ή μετακίνησης,
ενδιάμεσοι σταθμοί αλλά και στιγμιότυπα από
την ατμόσφαιρα που διέπει το επώδυνο και συχνά
ατέλειωτο ταξίδι των προσφύγων, αιχμαλωτίζον ται
στο φακό του, προκαλών τας ανάμεικτα
συναισθήματα στον θεατή των εικόνων που
φιλοξενεί το ΚΠΙΣΝ. Ρίχνον τας μια πιο προσεκτική
ματιά στις φωτογραφίες του, καταλαβαίνει κανείς
πως η κρίση που απεικονίζεται και βιώνεται στις
μέρες μας είναι βαθιά ανθρωπιστική, κι αυτό ο
Μπεχράκης το καταγράφει με απαράμιλλο τρόπο.

Το Ασημένιο Κύπελλο που εμπνεύστηκε και
σχεδίασε ο Michel Bréal για τον Πρώτο
Μαραθωνιονίκη, τον Έλληνα Σπύρο Λούη, και
το οποίο του απονεμήθηκε κατά τους πρώτους
Σύγ χρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, το
1896, εκτίθεται μόνιμα στο ΚΠΙΣΝ. Το ιστορικό
κειμήλιο αγοράστηκε από το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος σε δημοπρασία του οίκου Christie’s
όταν διατέθηκε προς πώληση από τον εγ γονό του
δρομέα. Η απόκτηση του Κυπέλλου συνοδεύτηκε
από την άμεση δέσμευση του Ιδρύματος να το
καταστήσει προσιτό στο ευρύ κοινό και να το
μοιραστεί με όλους, εκθέτον τάς το μόνιμα στο
ΚΠIΣΝ μετά την ολοκλήρωσή του. Έως τότε,
περισσότεροι από 3.500.000 επισκέπτες είχαν ήδη
την ευκαιρία να δουν το Κύπελλο από κον τά, κατά τη
φιλοξενία του στο Μουσείο της Ακρόπολης και στο
Ολυμπιακό Μουσείο στη Λωζάνη.

Όλες τις ημέρες | 18-25.06

Κύπελλο Σπύρου Λούη
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Οnly Connect!

ΚΠΙΣΝ
19-25 Ιουνίου 2017

Πρόγραμμα εικαστικών δρώμενων-περφόρμανς υπό
την καλλιτεχνική διεύθυνση του Robert Storr και την
επιμέλεια των Barbara London, Καλλιόπης Μηνιουδάκη,
Francesca Pietropaolo.

Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο εύκολο για τους
ανθρώπους να είναι σε επαφή μεταξύ τους. Τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης και η μαζική επικοινωνία
έχουν επανασχεδιάσει χάρτες και έχουν εξαλείψει
αποστάσεις, μικρές και μεγάλες, σε βαθμό που
τίποτα δεν φαίνεται να εμποδίζει εμένα να μιλάω σε
εσένα, εσένα να μιλάς σε εμένα, εμάς να βλέπουμε
εκείνους και εκείνους να βλέπουν εμάς. Τίποτα,
φαινομενικά τουλάχιστον, εκτός από την ίδια την
αίσθηση ότι όλα είναι τόσο εύκολα, και από τα ίδια
τα μέσα που δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι τίποτα
δεν εμποδίζει την άμεση επαφή. Κι όμως, όπως όλοι
γ νωρίζουμε, το να συνδεόμαστε δεν συνεπάγεται
αναγκαστικά ότι δημιουργούμε μία αληθινή επαφή με
άλλα άτομα σαν κι εμάς, πολλώ δε μάλλον με άτομα
που δεν είναι σαν κι εμάς. Η γ νήσια συναναστροφή
προϋποθέτει την άρση πολλών ειδών ορίων, και
την πολυδιάστατη αλληλοδιείσδυση διαφορετικών
κόσμων, ειδικά εκείνων στους οποίους ο έλεγχος ή
οι υφιστάμενοι περιορισμοί της συσχέτισης πρέπει να
τεθούν υπό διαπραγμάτευση επί τόπου, με δράσεις
όσο και με λόγια.
Δεδομένης της σημερινής πραγματικότητας
όπου χαρακτηρίζεται από διάχυτη κοινωνική
αναταραχή, ενδόμυχη αβεβαιότητα, και την, υπό
έν τονη αμφισβήτηση, διαμεσολάβηση σε όλες τις
ανθρώπινες σχέσεις – εξ ου και η δυνατή αν όχι
πιθανή μη πραγματικότητα όσων μας περιβάλλουν
– η αισθητική προτροπή του Άγ γλου συγ γραφέα
E.M. Forster «Απλώς συνδεθείτε» (Only connect)
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αποκτά νέα νοήματα αλλά και μία νέα αίσθηση του
επείγον τος. Κάτω από ποιες συνθήκες επιλέγουμε
να ρισκάρουμε να συνδεθούμε με κάποιον ή κάτι
έξω από τον εαυτό μας και με ποιον ή με τι είμαστε
διατεθειμένοι να το κάνουμε αυτό; Τελικά, τι
διαχωρίζει το «εν τός» από το «εκτός», το κοινωνικό
και πολιτικό από το προσωπικό, ένα συναρπαστικό
διάλειμμα μιας ανιαρής ύπαρξης από την τρομακτική
κατάλυση των φραγμών που φαινομενικά μας
προστατεύουν από τον αποπροσανατολισμό και
την παρεκτόπιση;
Οι επιλεγμένες περφόρμανς του καλλιτεχνικού
προγράμματος Only Connect!, το οποίο θα
παρουσιαστεί στο ΚΠΙΣΝ κατά τη διάρκεια του
Summer Nostos Festival, θέτουν, με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, αυτά τα ζητήματα. Κι αν η τέχνη δεν
μπορεί να τα απαν τήσει πλήρως, τουλάχιστον
μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες το κοινό θα μπορέσει να αναλογιστεί αυτά τα
θέματα, αν ταποκρινόμενο σε ισχυρά ερεθίσματα
που μπορούν να γεν νήσουν τέτοιο προβληματισμό
μέσα από παραδειγματικές πράξεις αν τοχής,
συγκέν τρωσης, γεν ναιοδωρίας του πνεύματος ή
θαρραλέας αψηφισιάς για τα ταμπού που επιβάλουν
τις συμβάσεις που μας κρατούν μακριά. Αν
αυτοί είναι καιροί που δοκιμάζουν τις ψυχές των
ανθρώπων – ειδικά δε των γυναικών – τότε είναι και
καιροί στους οποίους νέες σχέσεις μπορούν να
αναπτυχθούν και νέοι δεσμοί να χτιστούν.
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ONLY CONNECT!

(Χορωδία των ανδρών που ουρλιάζουν)
EIKAΣΤΙΚΑ

22 Ιουνίου
19:00 /
- 12 - Αγορά

Kim Jones
(ΗΠΑ, γενν. 1944)
EIKAΣΤΙΚΑ

19, 20, 21
Ιουνίου

Τριήμερη πεζοπορία από την Ακρόπολη
στο ΚΠΙΣΝ.
Περφόρμανς σε δρόμους της Αθήνας που θα
ξεκινήσει από την Ακρόπολη στις 19 Ιουνίου
(στις 09:00) και θα καταλήξει στο ΚΠΙΣΝ στις
21 Ιουνίου (μεταξύ 18:00 - 19:00).
Το 1974, ο εικαστικός Kim Jones, γ νωστός για το
επιτελεστικό του έργο, περπάτησε από το Λος
Άν τζελες στη Σάν τα Μόνικα, φορτωμένος με μια
αρματωσιά από σανίδια, συνδέον τας τα δύο αστικά
κέν τρα και υπογραμμίζον τας παράλληλα ότι παν τού
αποτελούσε μια προσωποποίηση ανεξαρτησίας
αλλά και αποξένωσης. Εμπνευσμένη εν μέρει από
τον σαμανισμό των «πρωτόγονων» πολιτισμών,
η περφόρμανς του Jones παραπέμπει επίσης
στις παράδοξες πράξεις του Διογένη, ο οποίος
επιχειρούσε διάφορα πράγματα – όσο παράλογα κι
αν ήταν – για να τα καταλάβει, μία μεθοδολογία που
συνοψίζεται στο Λατινικό ρητό solvitur ambulando –
λύνεται περπατώντας. Έτσι, για τρεις μέρες, ο Jones
θα επαναλάβει και θα επανεφεύρει το έργο του
αυτό από το 1974, περπατών τας από την Ακρόπολη
στο ΚΠΙΣΝ.
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23 Ιουνίου
11:50 / στο
πλαίσιο του
6ου Διεθνούς
Συνεδρίου για
την Κοινωφελή
Δράση του ΙΣΝ

Περφόρμανς από την φινλανδική χορωδία υπό
τη διεύθυνση του συνθέτη Petri Sirviö.
Οι Mieskuoro Huutajat είναι μία φινλανδική
χορωδία που δεν τραγουδά ούτε μια νότα.
Αψηφών τας τις κοινές προσδοκίες, αποτελεί επί της
ουσίας ένα ανσάμπλ χορωδιακού θορύβου. Τα μέλη
της χορωδίας, με πανομοιότυπα μαύρα κουστούμια
αρχίζουν να ουρλιάζουν, να κραυγάζουν και
να φωνάζουν αποσπάσματα από κείμενα που
εκτείνον ται από εθνικούς ύμνους και παραδοσιακά
τραγούδια μέχρι ποιήματα και διεθνείς συνθήκες.
Η πειθαρχημένη έκφραση αναμειγ νύεται με μία
ωμή δύναμη και η ακριβής άρθρωση μπλέκεται με
άναρθρες κραυγές.

ONLY CONNECT!

Mieskuoro Huutajat

Στις δύο περφόρμανς τους στο ΚΠΙΣΝ,
αποσπάσματα από ελληνικά και άλλα ευρωπαϊκά
κείμενα, αποσυναρμολογημένα και επαναδομημένα,
θα «φωναχτούν» με τρόπους που αποτυπώνουν
το ιδιότυπο χιούμορ των καλλιτεχνών και την
προκλητική τους σπουδή πάνω σε θέματα
δημοκρατίας και συμμετοχής.
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ONLY CONNECT!

(Ελλάδα, γενν. 1981)
Δύο Ομάδες Παίζουν με την Ίδια Εμφάνιση:
Μία Αναβίωση, 2017
EIKAΣΤΙΚΑ

24 Ιουνίου
19:00
- 1 - Ξέφωτο
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Συμμετοχική δράση δημοσίου χώρου
(πρωτοπαρουσιάστηκε στην Θεσσαλονίκη το 2013).
Ο Πάρις Λεγάκης ενορχηστρώνει έναν φιλικό
αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ μίας ομάδας
μεταναστών και μίας ομάδας δικηγόρων. Μέλη του
κοινού εναλλάσσον ται στον ρόλο του διαιτητή,
συμμετέχον τας έτσι στην έκβαση του αγώνα. Βασικό
στοιχείο της πολιτικής του έργου αποτελεί το ότι
και οι δύο ομάδες φορούν την ίδια εμφάνιση, μία
παραβίαση των κανόνων του ποδοσφαίρου που
καθιστά τον αγώνα μία περφόρμανς αλλά και ένα
παιχνίδι. Η χρήση της ίδιας εμφάνισης θολώνει
συμβολικά τα κοινωνικά όρια μεταξύ των παικτών.
Ενώ αποτυπώνει την ποιητική προτροπή «Απλώς
συνδεθείτε», το έργο υπογραμμίζει τον εγ γενή
αν ταγωνισμό στο ποδόσφαιρο ως άθλημα, θέαμα
αλλά και μεταφορά για τη σύγ χρονη κοινωνία.
Όλα αυτά τα θέματα θα έρθουν στην επιφάνεια σε
συζήτηση μεταξύ των δύο ομάδων και του κοινού
μετά τον αγώνα.

Tania Bruguera

ONLY CONNECT!

Πάρις Λεγάκης

(Κούβα, γενν. 1968)
Ο Ψίθυρος του Τάτλιν #6, (Εκδοχή για την
Ελλάδα), 2017
EIKAΣΤΙΚΑ

25 Ιουνίου
19:00
- 12 - Αγορά

“Ενεργοποίηση” της συμμετοχικής περφόρμανς
Tatlin’s Whisper #6 (Havana Version), 2009 (Ο
Ψίθυρος του Τάτλιν #6 [Εκδοχή για την Αβάνα]).
Το Tatlin’s Whisper #6 (Version for
Greece) αναβιώνει μία περφόρμανς που
πρωτοπαρουσιάστηκε στην Αβάνα το 2009.
Διακόσιες φωτογραφικές μηχανές μίας χρήσης
δόθηκαν στο κοινό για την καταγραφή της
περφόρμανς κατά την οποία προσκλήθηκε να
εκφραστεί ελεύθερα πάνω σε ένα θέμα της
επιλογής του για ένα λεπτό. Τελικά 39 άτομα
ανέβηκαν στο βήμα που είχε στηθεί, εκφράζον τας
διάφορες σκέψεις, συμπεριλαμβανομένης της
υποστήριξης ή κριτικής του καθεστώτος του
Φιν τέλ Κάστρο. Μία γυναίκα και ένας άνδρας με
στρατιωτικές στολές φρουρούσαν τους ομιλητές,
ενώ τοποθετούσαν και ένα λευκό περιστέρι στον
ώμο τους, αναφορά στην εμβληματική εικόνα της
θρυλικής ομιλίας που επικύρωσε την ηγετική θέση
του Κάστρο το 1959. Το πώς τα ίδια στοιχεία,
οχήματα φόβου και ελπίδας, θα εκληφθούν στην
παρούσα ελληνική πραγματικότητα θα αποτελέσει
ένα είδος σημειωτικής δημοσκόπησης ενός
πολιτικού σώματος σε παρατεταμένη κρίση.
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Κυριακή
18 Ιουνίου

16

17

Κυριακή 18 Ιουνίου

- 5 Στίβος
Για παιδιά 5-12 ετών και
τους γονείς τους

Land Art

18:00 - 21:30

18:30 – 20:30

H συνεργασία μεταξύ γονέα και παιδιού είναι το
θεμέλιο για ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον. Σε
αυτή τη δραστηριότητα ομάδες που αποτελούν ται
επό ένα γονιο και ένα παιδί θα κληθούν να
αν ταγωνιστούν σε μια σειρά απο δοκιμασίες που θα
απαιτήσουν συν τονισμό και συνεργασία. Οι ομάδες
συναγωνίζον ται ενάν τια στον χρόνο και μεταξύ τους!
Συντελεστές: Αναγέν νηση & Πρόοδος

Καγιάκ στο Κανάλι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- 16 Εσπλανάδα
Κάθε ημέρα θα
υπάρχουν ταυτόχρονα
5 δράσεις επιλογής για
τους συμμετέχοντες
(για παιδιά από 7 ετών
και πάνω, μόνα τους,
ή μαζί με έναν ή δύο
γονείς)

- 15 Κανάλι
Για άτομα ηλικίας
5-65 ετών

Σκοπός του προγράμματος είναι η γ νωριμία μικρών
και μεγάλων με το άθλημα του καγιάκ, με αφετηρία
το περιεχόμενο και τη δομή των προγραμμάτων της
Ομοσπονδίας Κανόε-Καγιάκ. Η επαφή με το νερό
στις εγκαταστάσεις του Καναλιού αποτελεί μια
ιδιαίτερη ευκαιρία να γ νωρίσει κανείς το ΚΠΙΣΝ
κωπηλατών τας!
Συντελεστές: Αναγέν νηση & Πρόοδος

Αναρρίχηση
18:30 - 21:30
AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 8 Πίδακες Νερού
Για άτομα ηλικίας
6-65 ετών

Πόσο ψηλά μπορείτε να φτάσετε; Πόσο καλά
γ νωρίζετε το σώμα σας; Φοβάστε τα ύψη; Όλα
αυτά τα ερωτήματα θα απαν τηθούν στην πίστα
αναρρίχησης. Λαμβάνον τας όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφάλειας, σας περιμένουμε να γ νωρίσετε
αυτό το νέο άθλημα με την βοήθεια και καθοδήγηση
έμπειρων εκπαιδευτών.

Με σημείο εκκίνησης τη σχέση μεταξύ φύσης και
ανθρώπου, όπως αυτή εκφράζεται από την οικολογική
συνείδηση και την ικανότητα αρμονικής διαβίωσης,
μικροί και μεγάλοι καλούνται να ανακαλύψουν τις
δυναμικές συνύπαρξης και συνεργασίας με τη φύση
αλλά και μεταξύ τους, μέσα από τη δημιουργία
εφήμερων έργων.
Συντελεστές: Αιμιλία Μπαντούνα, ζωγράφος,
εκπαιδευτικός

18:00 - 20:00
AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Η Εσπλανάδα γεμίζει με χρώματα και υφές και
προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι ανακάλυψης του
φυσικού και δημόσιου περιβάλλοντος.

Κυριακή 18 Ιουνίου

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Park Games:
Kids & parents fun park

Fish Forward
18:30 – 20:30
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- 8 Πίδακες Νερού

Ψάρια και Ψαράνθρωποι της WWF στήνουν τους
σταθμούς τους στους Πίδακες Νερού στο Πάρκο
Σταύρος Νιάρχος και υποδέχον ται το κοινό σε
μια διαδραστική και διασκεδαστική εκπαιδευτική
εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.
Μια διαφορετική ψαραγορά, ένα ψαρίσιο
κουκλοθέατρο, ζωγραφική και ψαρο-φωτογραφίες
είναι μερικές μόνο από τις δραστηριότητες και τα
εργαστήρια που αποκαλύπτουν στο κοινό τα μυστικά
του φρέσκου ψαριού και το σημαν τικό του ρόλο στη
μεσογειακή διατροφή, και ενημερώνουν σχετικά
με την υπεραλίευση και τη σημασία της βιώσιμης
κατανάλωσης ψαρικών, με τον πιο ευχάριστο,
συμμετοχικό και εύληπτο τρόπο.
Συντελεστές: WWF, Playroom

Συντελεστές: Αναγέν νηση & Πρόοδος
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Κυριακή 18 Ιουνίου

- 13 Αίθουσα Δοκιμών
Χορωδίας ΕΛΣ
Δύο Παραστάσεις
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

Γιώργος Κουμεντάκης:
Έσσεται Ήμαρ...

18:30

19:00 & 23:00

Στον όμορφο και εξαιρετικής ακουστικής χώρο
δοκιμών της χορωδίας της ΕΛΣ, η Kafka (Κατερίνα
Καφεν τζή) θα κρατήσει σημειώσεις, θα επιμεληθεί
και θα συν τονίσει συζητήσεις μεταξύ κοινού
και καλλιτεχνών που θα προηγηθούν των live
εκδηλώσεων. Μισάωρες απρόβλεπτες συνομιλίες,
μία καλλιτεχνική παρέα, και εν τελώς off the record!
Για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόν των – δήλωση
συμμετοχής στο φουαγιέ ισογείου της ΕΛΣ μία ώρα
πριν την έναρξη της κάθε συνέν τευξης.

Circus Outdoors
OΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Περπατών τας στους χώρους του ΚΠΙΣΝ μπορεί να
βρεθείτε μπροστά σε αναπάν τεχες εκπλήξεις και
διαδραστικά show!
Συντελεστές:
Anna Jack, Aj Silver, Grant Goldie

20

ΜΟΥΣΙΚΗ

- 13 Εναλλακτική
Σκηνή
Δύο Παραστάσεις
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή συμμετέχει στο Summer
Nostos Festival με το έργο Έσσεται ήμαρ...
του Γιώργου Κουμεν τάκη.
Το έργο σταχυολογεί το στιχουργικό υλικό του
από τα Ομηρικά έπη και ακολουθεί τη δομή της
αναγεν νησιακής όπερας. Γράφτηκε το 1986 και
παίχτηκε στο Ηράκλειο, το Όσλο και το Βερολίνο.
Διαδοχικές εικόνες, μουσικά συνεχόμενες αλλά με
χαλαρή δραματουργική σύνδεση, μας μεταφέρουν
στις τελευταίες μέρες της Τροίας αν τιπαραθέτον τας
την αινιγματική μορφή της Ελένης σε έναν
ανδρικό κόσμο πόλεμου, θανάτου και επικείμενης
καταστροφής.

Κυριακή 18 Ιουνίου

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Τhe Rehearsal Room
Elizabeth Streb

Το Ergon Εnsemble διευθύνει, στο νέο ανέβασμα του
έργου, η Ζωή Τσόκανου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει
ο γ νωστός για τις ιδιοσυγκρασιακές δημιουργίες
του στο θέατρο και τον κινηματογράφο, Έκτορας
Λυγίζος. Την εικαστική εγκατάσταση στο χώρο της
Εναλλακτικής Σκηνής θα πραγματοποιήσει ο Πέτρος
Τουλούδης.
Συντελεστές:
Μουσική διεύθυνση, Ζωή Τσόκανου
Σκηνοθεσία, Έκτορας Λυγίζος
Εικαστική εγκατάσταση-κοστούμια,
Πέτρος Τουλούδης
Φωτισμοί, Ελευθερία Ντεκώ
Ερμηνεύουν: Διονύσης Σούρμπης (Τυφλός αοιδός),
Μυρσίνη Μαργαρίτη (Ωραία Ελένη)
Συμμετέχει το Ergon Εnsemble
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Κυριακή 18 Ιουνίου

- 4 Λαβύρινθος
ΜΜε δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

19:30

20:30

Αψηφώντας τους νόμους της φυσικής, η ομάδα
«ηρώων-δράσης» με την ονομασία Streb Extreme
Action, της πολυβραβευμένης χορογράφου Elizabeth
Streb, καταλαμβάνει τον Λαβύρινθο του Πάρκου
Σταύρος Νιάρχος για μια σειρά παραστάσεων που θα
κόψουν την ανάσα.
Τα μέλη της ομάδας της Elizabeth Streb, συνδυάζουν
δεξιοτεχνία και τεχνική. Παρά την εμπειρία τους
στο χώρο των γυμναστικών επιδείξεων, των τεχνών
του τσίρκου και του μουσικού θεάτρου, τα μέλη
της ομάδας καλούνται να κάνουν κάτι τελείως
διαφορετικό. Οι performers περπατούν ανάποδα,
περιστρέφονται ο ένας πάνω από τον άλλο,
κάνουν βουτιές με το κεφάλι, δένονται πάνω σε
περιστρεφόμενες κατασκευές, συγκρούονται με
τοίχους και κάνουν οτιδήποτε μπορεί να ακούγεται
αρκετά επικίνδυνο ώστε να το επιχειρήσουν.

ΜΟΥΣΙΚΗ

- 19 Kανάλι
Θα πραγματοποιηθεί
ρίψη πυροτεχνημάτων

H Σκηνή του Καναλιού ξεκινά με δύο εμβληματικά
έργα του Χέντελ, από τα ελάχιστα κομμάτια κλασικής
μουσικής που έχουν γραφτεί για υπαίθριους χώρους,
με τη συμμετοχή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
υπό τη διεύθυνση του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου.

Κυριακή 18 Ιουνίου

ΧΟΡΟΣ

STREB EXTREME ACTION

Χέντελ: Μουσική για τα
Βασιλικά Πυροτεχνήματα &
Μουσική των Νερών

Η Μουσική για τα Βασιλικά Πυροτεχνήματα γράφτηκε
για τον Γεώργιο Β’, 32 χρόνια αργότερα και
πρωτοπαρουσιάστηκε στο Green Park του Λονδίνου.
Η Μουσική των Νερών γράφτηκε το 1717 κατά
παραγ γελία του Γεωργίου Α’ της Αγ γλίας για να
συνοδεύσει μουσικά μια εκδρομή του βασιλιά στον
Τάμεση.
Τι πιο ταιριαστό λοιπόν από το να παρουσιαστεί η
Μουσική των Νερών στην υδάτινη σκηνή του Summer
Nostos Festival, και η Μουσική για τα Βασιλικά
Πυροτεχνήματα με τη συνοδεία εντυπωσιακών
πυροτεχνημάτων ημέρας πάνω από το Πάρκο
Σταύρος Νιάρχος;

Capoeira
19:30 - 20:30
AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 1 Ξέφωτο

Η Capoeira είναι μία αφρο-βραζιλιάνικη τέχνη, που
εμπεριέχει στοιχεία χορού, ακροβατικών, μουσικής
και φιλοσοφίας. Μέσω του χορού και με τη συνοδεία
μουσικής, οι ασκούμενοι θα μυηθούν με απλές
βασικές κινήσεις στην κουλτούρα της συγκεκριμένης
τέχνης. Θα ακολουθήσει επίδειξη με προχωρημένες
τεχνικές, ζωντανή μουσική (Bateria) και επίδειξη
ακροβατικών.
Συντελεστές: Αναγέν νηση & Πρόοδος
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Κυριακή 18 Ιουνίου

21:00
ΜΟΥΣΙΚΗ

- 13 Αίθουσα
Σταύρος
Νιάρχος

Με διεθνή παρουσία 30 χρόνων, οι Bang on a
Can All-Stars εμφανίζονται στην Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος και μεταφέρουν το κοινό στις απαρχές της
βιομηχανικής επανάστασης μέσα από μια μοναδική
οπτικοακουστική εμπειρία βραβευμένη τόσο για τη
μουσική όσο και για τη συνολική ατμόσφαιρα που
δημιουργεί.
Η σύνθεση με τίτλο Anthracite fields είναι δημιουργία
της βραβευμένης με Pulitzer συνθέτιδος Julia
Wolfe, συνιδρυτή των Bang on a Can All-Stars.
Με αφετηρία προφορικές ιστορίες, συνεντεύξεις,
ομιλίες, περιγραφές, παιδικά ποιήματα και
διαφημίσεις κάρβουνου, η δημιουργός προσφέρει
μια ολοκληρωμένη ματιά στη ζωή των Αμερικάνων
ανθρακωρύχων στις αρχές του 20ου αιώνα.
Παντρεύοντας τα όργανα με τη φωνή και τον ήχο με
την εικόνα, δημιουργεί μια σύνθεση μελοποιημένης
ιστορικής ποίησης με στοιχεία folk και κλασικής
μουσικής.
Συντελεστές:
Ashley Bathgate, τσέλο
Robert Black, μπάσο
Vicky Chow, πιάνο
David Cossin, κρουστά
Derek Johnson, κιθάρες
Ken Thomson, κλαρινέτο
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Κυριακή 18 Ιουνίου

Bang on a Can All-Stars
Anthracite fields

Νίκος Πορτοκάλογλου
22:00
ΜΟΥΣΙΚΗ

- 1 Ξέφωτο

Ο ροκ τραγουδοποιός Νίκος Πορτοκάλογλου,
έρχεται με ανανεωμένο ήχο στη Σκηνή του Ξέφωτου,
επιχειρώντας ένα Restart, μία επανεκκίνηση.
Κινούμενος σε διαφορετικούς ήχους απ’ αυτούς
που συνήθιζε, συστήνεται ξανά στο κοινό μέσα από
την πιο πρόσφατη δουλειά του και τους νέους του
συνεργάτες, τη μπάντα Ευγενείς Αλήτες. Έξι μουσικοί
με ξεχωριστές φωνές, καθεμιά ιδιαίτερη και στο
σύνολό τους εντυπωσιακές.
Νίκος Πορτοκάλογλου και οι Ευγενείς Αλήτες:
Νίκος Πορτοκάλογλου, Φωνητικά, Κιθάρα
Αγάπη Διαγ γελάκη, Φωνητικά, Κρουστά,
Γιουκαλίλι, Μεταλλόφωνο
Δημήτρης Καλονάρος, Τύμπανα, Φωνητικά
Γιώργος Κουρέλης, Πλήκτρα, Ακορν τεόν, Φωνητικά
Ηλίας Λαμπρόπουλος, Φωνητικά, Βιολί, Τρομπέτα,
Κ λαρίνο, Γκάιν τα
Βύρων Τσουράπης, Φωνή, Μπάσο, Μαν τολίνο,
Κιθάρα
25

Δευτέρα
19 Ιουνίου
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Land Art

18:00 - 21:30
AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 5 Στίβος
Για άτομα ηλικίας
6-65 ετών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- 10 Μεσογειακός
Κήπος
Για παιδιά και εφήβους
6-16 ετών

Μυαλό και σώμα συνδυάζον ται σε μια ιδιαίτερη
δραστηριότητα, όπου δύο αν τίπαλοι με στρατηγική
και ταχύτητα σκέψης και σώματος, επιδιώκουν
να αγ γίξουν τον αν τίπαλο μέσα από κανόνες
και τελετουργικά ευγένειας και αποδοχής του
καλύτερου. Νικητές είναι όλοι!

18:30 – 20:30
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- 16 Εσπλανάδα

Mικροί και μεγάλοι καλούνται να ανακαλύψουν τις
δυναμικές συνύπαρξης και συνεργασίας με τη φύση
αλλά και μεταξύ τους.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 19.

Δευτέρα 19 Ιουνίου

Δευτέρα 19 Ιουνίου

Τουρνουά ξιφασκίας

Συντελεστές: Αναγέν νηση & Πρόοδος

Ρομποτική

Αναρρίχηση

18:00 - 20:00

18:30 - 21:30

Η εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει τη μάθηση
με το παιχνίδι - είναι γ νωστό άλλωστε πως η
μάθηση επιτυγ χάνεται ευκολότερα, ταχύτερα και
ουσιαστικότερα όταν συνδυάζεται με το παιχνίδι.
Η πτυχή του παιχνιδιού που εµπεριέχουν τα
προγραµµατιζόµενα ρομπότ αποτελεί ένα σηµαν τικό
παράγον τα θετικού κινήτρου και παρώθησης.
Ευνοεί την ανάπτυξη ερευνητικού ενδιαφέρον τος
και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δράσουν ως
επιστήμονες - εφευρέτες και να αναπτύξουν δικές
τους καινοτόμες ιδέες και λύσεις.

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 8 Πίδακες Νερού

Σας περιμένουμε να γ νωρίσετε το νέο αυτό άθλημα
με τη βοήθεια και καθοδήγηση των έμπειρων
εκπαιδευτών μας.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 18.

Συντελεστές: Αναγέν νηση & Πρόοδος

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 15 Κανάλι
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Καγιάκ στο Κανάλι

Fish Forward

18:00 - 20:00

18:30 – 20:30

Σκοπός του προγράμματος είναι η γ νωριμία μικρών
και μεγάλων με το άθλημα του καγιάκ.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 18.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- 8 Πίδακες Νερού

Εργαστήρια και δραστηριότητες που ενημερώνουν
τα παιδιά σχετικά με τη σημασία της βιωσιμότητας
των ψαριών με ευχάριστο τρόπο.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 19.
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Δευτέρα 19 Ιουνίου

- 11 Πύργος Βιβλίων
ΕΒΕ

Wordless Music Orchestra
Jackie

18:30

19:00

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει μια
σειρά εκδηλώσεων και ομιλιών στο νέο της χώρο στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Μολονότι νοθεύτηκε, υπέστη καπήλευση και ρηχές
απομιμήσεις, το δημοτικό τραγούδι εξακολουθεί να
συγκινεί ευρύτερα. Η γλώσσα του, τα μοτίβα του, οι
αφηγηματικές του τεχνικές, η σύνταξή του, η σχέση
του με τη λόγια ποίηση, καθώς και με την ποίηση των
σύνοικων και περίοικων λαών, το πνεύμα του, η τόλμη
του να καταπιάνεται με ακραίες εμπειρίες, όπως
συμβαίνει ιδιαίτερα στις παραλογές, παραμένουν
κεφάλαια που αξίζουν την ενδελεχή μελέτη και
επιβάλλουν την αναστοχαστική προσέγ γιση.
Το δημοτικό τραγούδι έχει ακόμα να πει. Αρκεί
να προσπαθήσουμε να τ΄ ακούσουμε.

ΜΟΥΣΙΚΗ

- 13 Αίθουσα
Σταύρος
Νιάρχος
Η ταινία θα προβληθεί
στα αγγλικά με
ελληνικούς υπότιτλους

Ξεκίνησε ως σειρά παραστάσεων, εξελίχθηκε σε
ένα εξαιρετικό μουσικό σύνολο και τώρα ταξιδεύει
για πρώτη φορά στην Ελλάδα για δύο παραστάσεις
στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής.
Η Wordless Music Orchestra ιδρύθηκε από
τον Ronen Givony το 2006 και έκτοτε έχει
πραγματοποιήσει συναυλίες σε μουσεία, εκκλησίες,
κλαμπ αλλά και σε εξωτερικούς χώρους, φέρνον τας
κον τά μουσικούς ετερόκλητων ειδών. Συχνά
συνδυάζει τη μουσική με την προβολή ταινιών, κάτι
που θα συμβεί και στο Summer Nostos Festival με
την σύμπραξη της Academica Athens Orchestra.

Δευτέρα 19 Ιουνίου

ΟΜΙΛΙΕΣ

Τι σημαίνει σήμερα για μας
το δημοτικό τραγούδι;

Η ταινία Jackie αποτυπώνει μία από τις
σημαν τικότερες στιγμές της Αμερικανικής ιστορίας,
μέσα από τα μάτια της τότε Πρώτης Κυρίας, και τις
μέρες που ακολούθησαν τη δολοφονία του συζύγου
της. H μουσική της ταινίας, την οποία υπογράφει
η Mica Levi, ήταν υποψήφια για βραβείο Όσκαρ.
Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να την
απολαύσει με ζων τανή εκτέλεση των ορχηστρικών
κομματιών της από την Wordless Music Orchestra.

Ομιλητές:
Γρηγόρης Σηφάκης: Ομότιμος Καθηγητής Αρχαίας
Ελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ και Πανεπιστημίου της
Νέας Υόρκης (NYU)
Α λέξης Πολίτης: Ομότιμος Καθηγητής
Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Παν τελής Μπουκάλας: Συγ γραφέας,
δημοσιογράφος

Συντελεστές:
Academica Athens Orchestra
Μουσική Διεύθυνση: Ryan McAdams

Συντονιστής:
Σταύρος Ζουμπουλάκης: Πρόεδρος του
Εφορευτικού Συμβουλίου της ΕΒΕ

Park Games

Διαβάζει ο ηθοποιός Κώστας Φιλίππογλου

19:00 - 20:30
AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 1 Ξέφωτο
30

Μια σειρά από ψυχαγωγικά παιχνίδια κινητικών και
νοητικών δεξιοτήτων μέσα από τα οποία οικογένειες
θα γ νωρίσουν το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
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Δευτέρα 19 Ιουνίου

- 13 Εναλλακτική
Σκηνή
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

Bang on a Can All-Stars,
Brian Eno’s Music for Airports

19:30

20:30

Οι ETHEL, το καινοτόμο κουαρτέτο εγχόρδων από τη
Νέα Υόρκη, παρουσιάζουν στην Εναλλακτική Σκηνή
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, για πρώτη φορά στο
ελληνικό κοινό, αριστοτεχνικές συνθέσεις από τη
δισκογραφική τους δουλειά με τίτλο Documerica.

ΜΟΥΣΙΚΗ

- 19 Κανάλι

Η σύνθεση με τίτλο Music for Airports είναι
δημιουργία του καταξιωμένου συνθέτη Brian Eno και
αποτελεί τον πρόδρομο της μουσικής κατηγορίας
ambient. Με σκοπό την εκτόνωση της έντασης και
της αγχώδους ατμόσφαιρας ενός αεροδρομίου, η
σύνθεση περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά επίπεδα
ακουστικής προσήλωσης, χωρίς να επιβάλλει ένα
συγκεκριμένο, ώστε, διατηρώντας το ακουστικό
ενδιαφέρον, να δημιουργεί ένα ήρεμο περιβάλλον
και χώρο για σκέψη.

Το Documerica, σε συνεργασία με την σχεδιάστρια
προβολών Deborah Johnson και σε σκηνοθεσία
του βραβευμένου Steve Cosson, αντιπαραβάλει
επεξεργασμένες φωτογραφίες της δεκαετίας του
’70 με τη μουσική του σήμερα.
Μέσω καινοτόμων συνεργασιών, πρωτοποριακών
παραγωγών και της δυναμικής των συνθέσεών τους,
οι ETHEL προσδιορίζουν εκ νέου την έν νοια της
ορχηστρικής μουσικής, αναδεικνύοντας το εύρος
και την ποικιλομορφία της.

Συντελεστές:
Ashley Bathgate, τσέλο
Robert Black, μπάσο
Vicky Chow, πιάνο
David Cossin, κρουστά
Derek Johnson, κιθάρες
Ken Thomson, κλαρινέτο

Συντελεστές:
Ralph Farris, βιόλα
Dorothy Lawson, τσέλο
Kip Jones, βιολί
Corin Lee, βιολί

The Rehearsal Room
Bang on a Can All-Stars

STREB EXTREME ACTION

19:00 − Αίθουσα Δοκιμών Χορωδίας ΕΛΣ

19:30
ΧΟΡΟΣ

- 4 Λαβύρινθος
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στον Λαβύρινθο
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H ομάδα Streb Extreme Action, της πολυβραβευμένης
χορογράφου Elizabeth Streb, παρουσιάζει μια σειρά
παραστάσεων που θα κόψουν την ανάσα.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 22.

Με διεθνή παρουσία 30 χρόνων, οι Bang on a Can
All Stars, έρχονται στη σκηνή του Καναλιού, για να
δημιουργήσουν μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα, με την
πρώτη σύνθεση που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για
αυτό το σκοπό.

Δευτέρα 19 Ιουνίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κουαρτέτο εγχόρδων ETHEL
Documerica

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

Απρόβλεπτες συνομιλίες με την Kafka.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 20.
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Δευτέρα 19 Ιουνίου

- 1 Ξέφωτο

22:00

23:00

Το κουιντέτο του Δημήτρη Καλαντζή με καλεσμένο το
βιμπραφωνίστα Χρήστο Ραφαηλίδη και η Καμεράτα,
υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζουν
την παράσταση Modes & Moods (Τρόποι & Διαθέσεις)
βασισμένη σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, στη
σκηνή του Ξέφωτου.
Σε μία κατανυκτική ατμόσφαιρα και μέσα από
αναφορές στη μουσική του μεγάλου καλλιτέχνη της
τζαζ John Coltrane, το κουιντέτο, σε συνεργασία με
την Καμεράτα και τρία χάλκινα πνευστά, δημιουργούν
ένα μαγευτικό ηχητικό περιβάλλον όπου η μουσική
του Μίκη Θεοδωράκη, από τις Μικρές Κυκλάδες ως
το soundtrack του Ζ, επαναπροσδιορίζεται μέσα από
το πρίσμα της τζαζ.
Συντελεστές:
Δημήτρης Καλαν τζής, πιάνο - ενορχηστρώσεις
Τάκης Πατερέλης, σαξόφωνο
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, τρομπέτα
Α λέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης, τύμπανα
Γιώργος Γεωργιάδης, μπάσσο
Guest o Χρήστος Ραφαηλίδης, βιμπράφωνο
Καμεράτα -Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής
Στάθης Σούλης, διεύθυνση ορχήστρας
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ΜΟΥΣΙΚΗ

- 13 Αίθουσα
Σταύρος
Νιάρχος
Η ταινία θα προβληθεί
στα αγγλικά με
ελληνικούς υπότιτλους
Ακατάλληλη για
ανηλίκους

Η Wordless Music Orchestra ιδρύθηκε από
τον Ronen Givony το 2006 και έκτοτε έχει
πραγματοποιήσει συναυλίες σε μουσεία, εκκλησίες,
κλαμπ αλλά και σε εξωτερικούς χώρους, φέρνον τας
κον τά μουσικούς ετερόκλητων ειδών. Συχνά
συνδυάζει τη μουσική με την προβολή ταινιών, κάτι
που θα συμβεί και στο Summer Nostos Festival με
την σύμπραξη της Academica Athens Orchestra.

Δευτέρα 19 Ιουνίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Τρόποι & Διαθέσεις

Wordless Music Orchestra
Under the Skin

Η ταινία Under the Skin (Κάτω από το Δέρμα),
είναι ένα φιλμ επιστημονικής φαν τασίας στο
οποίο πρωταγωνιστεί η Scarlett Johansson στον
ρόλο ενός σαρκοφάγου εξωγήινου όν τος το
οποίο περιπλανώμενο στους απομονωμένους
αυτοκινητόδρομους της Σκωτίας αναζητά άνδρεςθηράματα. Η καταπληκτική ορχηστρική επένδυση
της ταινίας από την Mica Levi βραβεύθηκε με το
European Film Award, το Los Angeles Film Critics
Award και προτάθηκε για βραβείο BAFTA στην
κατηγορία καλύτερης μουσικής. Το ελληνικό κοινό
θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει με ζων τανή
εκτέλεση των ορχηστρικών κομματιών της από την
Wordless Music Orchestra.
Συντελεστές:
Academica Athens Orchestra
Μουσική Διεύθυνση: Ryan McAdams
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Τρίτη
20 Ιουνίου
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Tρίτη 20 Ιουνίου

- 5 Στίβος
Για άτομα ηλικίας
6-65 ετών

Land Art

18:00 - 21:30

18:30 – 20:30

Ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα παγκοσμίως,
με το γ νωστό παρατσούκλι πιν γκ-πον γκ, το
οποίο προήλθε από τον ήχο του παιχνιδιού.
Το πιν γκ-πον γκ είναι ένα άθλημα που λόγω της
ταχύτητας που απαιτεί, ενισχύει τα γρήγορα
αν τανακλαστικά. Ακόμα, λόγω του χαμηλού ρίσκου
για τραυματισμούς, προσφέρει μια ευκαιρία για
άθληση σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και φυσικής
κατάστασης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- 16 Εσπλανάδα

Mικροί και μεγάλοι καλούνται να ανακαλύψουν τις
δυναμικές συνύπαρξης και συνεργασίας με τη φύση
αλλά και μεταξύ τους.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 19.

Tρίτη 20 Ιουνίου

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Τουρνουά επιτραπέζιας
αντισφαίρισης (πινγκ-πονγκ)

Συντελεστές: Αναγέν νηση & Πρόοδος

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 10 Μεσογειακός
Κήπος

Kindergarten

Αναρρίχηση

18:00 - 20:00

18:30 - 21:30

Στο Μεσογειακό Κήπο του Πάρκου Σταύρος
Νιάρχος, τα παιδιά θα ασχοληθούν με διάφορα
δημιουργικά παιχνίδια κατασκευών και ζωγραφικής,
ανακαλύπτον τας τη χαρά της δημιουργικότητας και
της ομαδικότητας.

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 8 Πίδακες Νερού

Συντελεστές: Αναγέν νηση & Πρόοδος

Σας περιμένουμε να γ νωρίσετε το νέο αυτό άθλημα
με τη βοήθεια και καθοδήγηση των έμπειρων
εκπαιδευτών μας.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 18.

Για παιδιά 3-5 ετών

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 15 Κανάλι

38

Καγιάκ στο Κανάλι

Fish Forward

18:00 - 20:00

18:30 – 20:30

Σκοπός του προγράμματος είναι η γ νωριμία μικρών
και μεγάλων με το άθλημα του καγιάκ.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 18.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- 8 Πίδακες Νερού

Εργαστήρια και δραστηριότητες που ενημερώνουν
τα παιδιά σχετικά με τη σημασία της βιωσιμότητας
των ψαριών με ευχάριστο τρόπο.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 19.
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Tρίτη 20 Ιουνίου

- 13 Αίθουσα
Σταύρος
Νιάρχος
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

19:00

18:30

Ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας του Κέν τρου
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Renzo Piano,
επιστρέφει στην Αθήνα για μια συζήτηση εφ’ όλης
της ύλης με τον κριτικό αρχιτεκτονικής των New
York Times, Michael Kimmelman, στην Αίθουσα
Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

OMΙΛΙΕΣ

- 11 Πύργος Βιβλίων
ΕΒΕ

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building
Workshop ιδρύθηκε το 1981. Σήμερα, 130 ειδικοί
σε θέματα αρχιτεκτονικής και μηχανολογίας
συνεργάζον ται με τον Ιταλό αρχιτέκτονα στα
γραφεία του στο Παρίσι, στη Γένοβα και στη Νέα
Υόρκη. Μαζί τους, ο Renzo Piano έχει αναπτύξει
μερικά από τα πλέον αναγ νωρίσιμα και σημαν τικά
έργα του σε όλο τον κόσμο, όπως είναι ο τερματικός
σταθμός του διεθνούς αεροδρομίου Kansai στην
Οσάκα, το Μουσείο του Ιδρύματος Beyeler στη
Βασιλεία, το Πολιτιστικό Κέν τρο Jean-Marie
Tjibaou στη Νέα Καληδονία, η αίθουσα συναυλιών
Music Park Auditorium στη Ρώμη, η Βιβλιοθήκη και
το Μουσείο Morgan στη Νέα Υόρκη, η Ακαδημία
Επιστημών της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο, η
σύγ χρονη πτέρυγα του Art Institute του Σικάγο, το
νέο Whitney Museum στη Νέα Υόρκη, αλλά και το
Κέν τρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Παράλληλα, στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ παρουσιάζεται
η αρχιτεκτονική έκθεση “Renzo Piano Building
Workshop – Piece by Piece” η οποία διοργανώνεται
από το Fondazione Renzo Piano και το αρχιτεκτονικό
γραφείο Renzo Piano Building Workshop (RPBW).
Περισσότερα για την έκθεση στη σελίδα 6.

Γραμμένο στη ρυθμική πρόζα του βιβλικού verset, σε
αριθμημένες παραγράφους και έν τιτλα αριθμημένα
κεφάλαια, συνδυάζει τη σάτιρα, το γκροτέσκο, το
υψηλό και το λυρικό, και πραγματεύεται ζητήματα
προσωπικά, εθνικά, πολιτικά και κοινωνικά, με
άξονα το αν τιθετικό δίπολο Κακό-Καλό.
Κεν τρικά πρόσωπα, η ανώνυμη Γυναίκα της
Ζάκυθος και ο αφηγητής Ιερομόναχος Διονύσιος,
ο οποίος εμπλέκει τον αναγ νώστη στις οραματικέςπροφητικές αποκαλύψεις του.
Εισαγωγική ομιλία:
Κατερίνα Τικτοπούλου: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΑΠΘ
Συντονιστής:
Φίλιππος Τσιμπόγλου: Γενικός Διευθυν τής, ΕΒΕ
Διαβάζουν οι ηθοποιοί:
Ακύλλας Καραζήσης, Στεφανία Γουλιώτη,
Γιάν νος Περλέγκας

The Rehearsal Room
Kevork Mourad & Kinan Azmeh
18:30 − Αίθουσα Δοκιμών Χορωδίας ΕΛΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ
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Η Γυναίκα της Ζάκυθος είναι για πολλούς το
καλύτερο έργο του Διονύσιου Σολωμού, ένα
σύνθετο και πρωτοποριακό λογοτεχνικό εγ χείρημα.

Tρίτη 20 Ιουνίου

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Συζήτηση Renzo Piano Michael Kimmelman

Ανάγνωση της Γυναίκας
της Ζάκυθος του Διονυσίου
Σολωμού

Απρόβλεπτες συνομιλίες με την Kafka.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 20.
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Tρίτη 20 Ιουνίου

- 1 Ξέφωτο

Kevork Mourad & Kinan Azmeh
Home Within

19:00 - 20:30

19:30

Ελάτε να νιώσουμε πάλι παιδιά, παίζον τας μαζί
ομαδικά παιχνίδια στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος
Νιάρχος! Με οδηγό την καλή συνεργασία, θα
δημιουργηθούν ομάδες με άτομα ηλικίας 15 έως 50
ετών, οι οποίες καλούν ται να ανακαλύψουν τρόπους
για να ολοκληρώσουν διάφορες δοκιμασίες,
ισορροπών τας σε δύσκολες συνθήκες, στοχεύον τας
σε περίεργα καλάθια και βρίσκον τας πρωτότυπους
τρόπους μεταφοράς και μετακίνησης.

ΜΟΥΣΙΚΗ

- 13 Εναλλακτική
Σκηνή
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

– Παιχνίδια του Κόσμου
19:00 - 20:30

Παιχνίδια από τις 5 ηπείρους για παιδιά 6-15 ετών.
Συντελεστές: Αναγέν νηση & Πρόοδος

Δύο εξίσου δυναμικές μορφές εκφραστικής τέχνης,
η μουσική και η ζωγραφική, συνδυάζον ται σε μια
μαγευτική εμπειρία, μέσα από τις συνθέσεις του
Kinan Azmeh και τις ζωγραφικές δημιουργίες
του Kevork Mourad, στην Εναλλακτική Σκηνή της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Tρίτη 20 Ιουνίου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ &
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Μικροί και μεγάλοι εν δράσει
– Είμαι ακόμα παιδί

Στην οπτικοακουστική παράσταση με τίτλο Home
Within, διάρκειας 60 λεπτών, η τέχνη και η μουσική
αναπτύσσον ται παράλληλα, δημιουργών τας
μια απεικόνιση της Συριακής επανάστασης
και του απόηχού της. Χωρίς να ακολουθούν
μια συγκεκριμένη αφήγηση, οι καλλιτέχνες
καταγράφουν συγκεκριμένες στιγμές της
πρόσφατης ιστορίας της Συρίας, προσεγ γίζον τας το
συναισθηματικό περιεχόμενο των δημιουργιών τους
με ένα σχεδόν αφηρημένο τρόπο.
Συντελεστές:
Kinan Azmeh: Σύνθεση, Κ λαρινέτο
Kevork Mourad: Ζωγραφική, Καλλιτεχνική έκφραση
«αυθόρμητης ζωγραφικής»

STREB EXTREME ACTION

Τhe Rehearsal Room meets
Artists Studio
κουαρτέτο εγχόρδων ETHEL

19:30
ΧΟΡΟΣ

- 4 Λαβύρινθος
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ
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H ομάδα Streb Extreme Action, της πολυβραβευμένης
χορογράφου Elizabeth Streb, παρουσιάζει μια σειρά
παραστάσεων που θα κόψουν την ανάσα.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 22.

20:30 − Αίθουσα Δοκιμών Χορωδίας ΕΛΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
& ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ένα κον τσέρτο έκπληξη πριν την συζήτηση
με το κοινό.

Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ
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Λένα Πλάτωνος & Guests
ΜΟΥΣΙΚΗ

- 1 Ξέφωτο

Black Art Jazz Collective
20:30
ΜΟΥΣΙΚΗ

- 19 Κανάλι

Η σκηνή του Καναλιού υποδέχεται την μπάν τα
των Black Art Jazz Collective για μια μοναδική
παράσταση όπου η τζαζ μας συστήνεται ξανά
μέσα από τους αυθεν τικούς ήχους των πιο
αναγ νωρισμένων εκπροσώπων της στη σύγ χρονη
μουσική σκηνή.
Η μπάν τα ιδρύθηκε το 2012 από τους Johnathan
Blake, Wayne Escoffery και Jeremy Pelt, με στόχο
την ανάδειξη της συμβολής της Αφροαμερικάνικης
κοινότητας στον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή,
καθώς επίσης και την βαθιά σχέση της τζαζ και του
Αμερικανικού Κινήματος Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Ο ήχος τους, ενδεικτικός των μουσικών τους
ικανοτήτων, μεταμορφώνεται συνεχώς ενώ το ύφος
της μουσικής τους παραμένει ρευστό με έν τονα
στοιχεία hard-bop και δυναμικά ρυθμικά μέρη
συνδυασμένα με μελωδικές εισαγωγές.
Συντελεστές:
Wayne Escoffery, σαξόφωνο
Jeremy Pelt, τρομπέτα
James Burton III, τρομπόνι
Xavier Davis, πιάνο
Vicente Archer, μπάσο
Johnathan Blake, ν τραμς
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Τα ποιήματα της σπουδαίας Αμερικανίδας Emily
Dickinson συναν τούν τις μελωδίες μιας από τις
σπουδαιότερες Ελληνίδες μουσικούς, της Λένας
Πλάτωνος, σε μια βραδιά με αριστουργηματικές
συνθέσεις, συναίσθημα και νοσταλγία στο Ξέφωτο
του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Tρίτη 20 Ιουνίου

Tρίτη 20 Ιουνίου

22:00

Η Λένα Πλάτωνος μαζί με μια ομάδα ταλαν τούχων
μουσικών έρχον ται για να ερμηνεύσουν κομμάτια
από την πιο πρόσφατη δουλειά της, εμπνευσμένη
από την Emily Dickinson, καθώς και τραγούδια
από τους παλαιότερους επιτυχημένους δίσκους
Καρυωτάκης: 13 Τραγούδια, Σαμποτάζ, Μάσκες
Ηλίου, Γκάλοπ, Λεπιδόπτερα, Μη μου τους Κύκλους
Τάρατε. Μαζί, οι μοναδικές φωνές των Αθηνά
Ρούτση, Sissy Rada και Γιάν νη Παλαμίδα.
Την Πλάτωνος θα πλαισιώσουν σε μία απροσδόκητη
σύμπραξη και οι Φοίβος Δεληβοριάς και Νατάσσα
Μποφίλιου.
Συντελεστές:
Λένα Πλάτωνος, φωνητικά, πιάνο
Αθηνά Ρούτση, φωνητικά
Sissi Rada, φωνητικά
Γιάν νης Παλαμίδας, φωνητικά
Νατάσσα Μποφίλιου, φωνητικά
Φοίβος Δεληβοριάς, φωνητικά, κιθάρες
Στράτος Σπηλιωτόπουλος, κιθάρες
Γιάν νης Αναστασάκης, κιθάρες
Τεό Λαζάρου, μπάσο
Tsiko, κρουστά
Στέργιος Τσιρλιάγκος, διεύθυνση, πλήκτρα,
programming
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Τετάρτη
21 Ιουνίου

46
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Τετάρτη 21 Ιουνίου

- 5 Στίβος

Αναρρίχηση

18:00 - 21:30

18:30 - 21:30

H συνεργασία μεταξύ γονέα και παιδιού είναι το
θεμέλιο για ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 18.

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 8 Πίδακες Νερού

Σας περιμένουμε να γ νωρίσετε το νέο αυτό άθλημα
με τη βοήθεια και καθοδήγηση των έμπειρων
εκπαιδευτών μας.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 18.

Τετάρτη 21 Ιουνίου

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Park Games:
Kids & parents fun park

Καγιάκ στο Κανάλι
18:00 - 20:00
AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 15 Κανάλι

Σκοπός του προγράμματος είναι η γ νωριμία μικρών
και μεγάλων με το άθλημα του καγιάκ.

Άγγελος Σικελιανός, Μήτηρ
Θεού. 100 χρόνια από την
πρώτη δημοσίευση (1917)

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 18.

Ρομποτική
18:00 - 20:00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- 10 Μεσογειακός
Κήπος

Η εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει τη μάθηση με
το παιχνίδι και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να
δράσουν ως επιστήμονες – εφευρέτες.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 28.

Land Art
18:30 – 20:30
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- 16 Εσπλανάδα
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Mικροί και μεγάλοι καλούνται να ανακαλύψουν τις
δυναμικές συνύπαρξης και συνεργασίας με τη φύση
αλλά και μεταξύ τους.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 19.

18:30
OMΙΛΙΕΣ

- 11 Πύργος Βιβλίων
ΕΒΕ

Πριν από εκατό χρόνια, τον Απρίλιο 1917, ο
Σικελιανός αρχίζει να δημοσιεύει στο περιοδικό
Λόγος ένα από μεγαλύτερα ποιήματα της
νεοελληνικής – γιατί όχι συνολικά της ελληνικής;
– ποίησης, το Μήτηρ Θεού. Η δημοσίευση θα
ολοκληρωθεί το 1919 στο ίδιο περιοδικό.
Ομιλητές:
Ευριπίδης Γαραν τούδης: Καθηγητής Νεοελληνικής
Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Γιώργος Κοροπούλης: Ποιητής
Συντονίστρια:
Μαρία Γεωργοπούλου: Μέλος του Εφορευτικού
Συμβουλίου της ΕΒΕ
Ανάγνωση:
Γιώργος Κοροπούλης
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Τετάρτη 21 Ιουνίου

Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

Sussan Deyhim
Beauty and the beast

19:00 − Αίθουσα Δοκιμών Χορωδίας ΕΛΣ

19:30

Απρόβλεπτες συνομιλίες με την Kafka.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 20.

ΜΟΥΣΙΚΗ

- 13 Εναλλακτική
Σκηνή
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

STREB EXTREME ACTION
19:30
ΧΟΡΟΣ

- 4 Λαβύρινθος
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στον Λαβύρινθο
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H ομάδα Streb Extreme Action, της πολυβραβευμένης
χορογράφου Elizabeth Streb, παρουσιάζει μια σειρά
παραστάσεων που θα κόψουν την ανάσα.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 22.

Το Summer Nostos Festival έχει την τιμή να φιλοξενεί
στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ την Sussan
Deyhim, μια από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες του
παγκόσμιου καλλιτεχνικού στερεώματος.
Συνθέτρια, τραγουδίστρια και performer, η
Sussan Deyhim έγινε γ νωστή για τη δημιουργία
μιας μοναδικής ηχητικής και φωνητικής γλώσσας
εμποτισμένης με την αίσθηση του τελετουργικού
και του άγ νωστου.

Τετάρτη 21 Ιουνίου

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

The Rehearsal Room
Mélanie De Biasio

Η μουσική της, πλούσια σε περίπλοκα και
εξαιρετικά υλοποιημένα φωνητικά κομμάτια, μένει
πιστή στο πνεύμα της αρχαίας της κληρονομιάς,
ενώ στρέφεται ταυτόχρονα προς το μέλλον με ένα
χαρακτήρα ευαισθησίας τόσο προσωπικό όσο και
ποιητικά δραματικό.
Συντελεστές:
Sussan Deyhim, φωνητικά
John Leftwich, μπάσο
Mitchel Forman, πλήκτρα
Steve Hass, ν τραμς
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Τετάρτη 21 Ιουνίου

- 9 Μουσικός Κήπος

Mélanie De Biasio

20:00 – 20:30

20:30

Από την Τετάρτη 21/6 ως και την Παρασκευή 23/6,
οι επισκέπτες του Summer Nostos Festival έχουν
την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό
εργαστήριο Μουσικής Σώματος, υπό την
καθοδήγηση του Θάνου Δασκαλόπουλου, ο οποίος
χρησιμοποιεί αποκλειστικά το ανθρώπινο σώμα για
την ταυτόχρονη παραγωγή μουσικής και χορού.
Ο Θάνος Δασκαλόπουλος είναι χορευτής,
χορογράφος και δάσκαλος με αξιοσημείωτη
παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ως
βασικός εκπρόσωπος του Βody Μusic στην
Ελλάδα, βασίζει τη δουλειά του στην μουσική που
εκφράζεται από τους ήχους του σώματος και της
κρουστικής κίνησης, παίζον τας και αναμιγ νύον τας
διάφορα μουσικά στυλ, όπως jazz, funk, afro και
latin μαζί με ανατολίτικα και βαλκανικά στοιχεία.
Συντελεστές:
Θάνος Δασκαλόπουλος, χορογραφία / instructor
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ΜΟΥΣΙΚΗ

- 19 Κανάλι

Μία από τις πιο ιδιαίτερες εκπροσώπους της
σύγ χρονης ευρωπαϊκής τζαζ σκηνής, η Mélanie De
Biasio, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη
Σκηνή του Καναλιού.
Η κλασικής παιδείας φλαουτίστα και τραγουδίστρια
θα παρουσιάσει συνθέσεις και κομμάτια από το
σύνολο της δισκογραφίας της, σε μια μουσική
βραδιά που συνδέει χρόνους, τόπους και ήχους.

Τετάρτη 21 Ιουνίου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Βοdy Μusic

Αν τλών τας έμπνευση από ένα μεταβιομηχανικό
τοπίο, ένα φόν το ανακάλυψης μιας νέας
απρόσμενης ελπίδας, σε πόλεις όπως το
Μάν τσεστερ, το Ντιτρόιτ, το Μπιλμπάο και το
Σαρλερουά, η Di Biasio και η ομάδα της προκλητικά
εξερευνούν τα σημεία όπου η ευρωπαϊκή τζαζ, η
soul, η pop, η ηλεκτρονική μουσική, το trip-hop και η
κλασσική μουσική συναν τιούν ται.
Συντελεστές:
Mélanie De Biasio, τραγούδι
Alberto Malo, ν τραμς
Pascal Paulus, πλήκτρα
Pascal Mohy, πιάνο
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Τετάρτη 21 Ιουνίου

22:00
ΜΟΥΣΙΚΗ

- 1 Ξέφωτο

Οι μεθυστικοί ρυθμοί, η δεξιοτεχνική μουσικότητα
και oι αποκαλυπτικές συνεργασίες των Cinematic
Orchestra, τους έχουν καθιερώσει ως μια από τις
πιο σεβαστές βρετανικές μπάν τες των τελευταίων
20 χρόνων. Γνωστοί για τις μνημειώδεις ζων τανές
τους παραστάσεις και τις υποβλητικές και δυναμικές
τους συνθέσεις, οι Cinematic Orchestra έρχον ται
στο Summer Nostos Festival για μια μοναδική
παράσταση με διαχρονικές κλασικές επιτυχίες τους
και κομμάτια από τον επικείμενο δίσκο τους.

Τετάρτη 21 Ιουνίου

The Cinematic Orchestra

Συντελεστές:
Jason Swinscoe, electronics / πλήκτρα
Larry Brown, κιθάρα / φωνητικά
Sam Vicary, μπάσο
Luke Flowers, ν τραμς
Tom Chant, σαξόφωνο
Dominic Marshall, πλήκτρα
Oliver Johnson, πλήκτρα
Bev Tawaih, φωνητικά
Heidi Vogel, φωνητικά

The Rehearsal Room
The Cinematic Orchestra
(Jason Swinscoe)
21:00 − Αίθουσα Δοκιμών Χορωδίας ΕΛΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ
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Απρόβλεπτες συνομιλίες με την Kafka.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 20.
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Πέμπτη
22 Ιουνίου

56
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Πέμπτη 22 Ιουνίου

- 5 Στίβος

Kindergarten

18:00 - 21:30

18:00 - 20:00

Μια σειρά από ψυχαγωγικά παιχνίδια κινητικών και
νοητικών δεξιοτήτων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 31.

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 10 Μεσογειακός
Κήπος

Τουρνουά Ευστοχίας

- 16 Εσπλανάδα
Για άτομα ηλικίας
6-65 ετών

Πόσο καλά στοχεύετε; Θέτετε στόχους; Διατηρείτε
την συγκέν τρωσή σας; Ηρεμία, συγκέν τρωση,
σταθερότητα, καλή όραση και σιγουριά στη λήψη
αποφάσεων θα αποτελέσουν τα βασικά συστατικά
επίτευξης των στόχων που σας περιμένουν σε αυτό
το τουρνουά, μέσα από μία επιλογή διασκεδαστικών
ατομικών παιχνιδιών στόχευσης με διαφορετικό
μέσο, σε διαφορετικούς στόχους, σταθερούς και μη.

18:30 - 21:30
AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 8 Πίδακες Νερού

Συντελεστές:
Αναγέν νηση & Πρόοδος

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 15 Κανάλι
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Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 38.

Αναρρίχηση

18:00 - 20:30
AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Tα παιδιά θα ασχοληθούν με διάφορα δημιουργικά
παιχνίδια κατασκευών και ζωγραφικής.

Σας περιμένουμε να γ νωρίσετε το νέο αυτό άθλημα
με τη βοήθεια και καθοδήγηση των έμπειρων
εκπαιδευτών μας.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 18.

Καγιάκ στο Κανάλι

The Rehearsal Room
Theater of War
(Bryan Doerries)

18:00 - 20:00

19:00 − Αίθουσα Δοκιμών Χορωδίας ΕΛΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η γ νωριμία μικρών
και μεγάλων με το άθλημα του καγιάκ.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 18.

Πέμπτη 22 Ιουνίου

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Park Games

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

Απρόβλεπτες συνομιλίες με την Kafka.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 20.
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Πέμπτη 22 Ιουνίου

- 13 Πύργος Βιβλίων
ΕBE

Circus Cosmos

18:30

19:30 & 23:00

Ο δοκιμιογράφος και ποιητής Δημήτριος
Καπετανάκης (1912-1944) διακρινόταν για τη βαθιά
του καλλιέργεια, την ευαισθησία και το εξαιρετικό
αναγ νωστικό του κριτήριο. Πολύγλωσσος, με
σπουδές στην Αθήνα, τη Χαϊδελβέργη και το
Καίμπριτζ, με ανησυχίες που μοιράζον ταν ανάμεσα
στη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία και τις εικαστικές
τέχνες, διαμόρφωσε έναν ιδιαίτερο δοκιμιακό
λόγο. Η αναζήτηση της φιλοσοφίας στη λογοτεχνία
και το ενδιαφέρον του για τον άνθρωπο πέρα και
πάνω από το έργο (ο Καπετανάκης υπήρξε πράγματι
αναγ νώστης του βίου) τον διαφοροποιούν από τους
δοκιμιογράφους και κριτικούς της γενιάς του
Οι εισηγητές της ημερίδας θα επιχειρήσουν να
αναδείξουν την ιδιαιτερότητα της σκέψης του, όπως
αυτή προκύπτει μέσα από το διάλογό του με τον
Πλάτωνα και τον Κίρκεγκωρ· τον Ντοστογιέβσκι, τον
Προυστ και την Ντίκινσον· τον Βίνκελμαν, τον Βαν
Γκογκ και τον Τσαρούχη.
Ομιλητές:
Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Ομότιμη καθηγήτρια
Νεοελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ
Κώστας Ιωαν νίδης, Ιστορικός τέχνης, επίκουρος
καθηγητής Θεωρίας και Κριτικής Τέχνης ΑΣΚT
Εμμανουέλα Κάν τζια, Δρ. Συγκριτικής Φιλολογίας,
καθηγήτρια στη Μέση Εκπαίδευση

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 11 Εναλλακτική
Σκηνή
Δύο Παραστάσεις
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

Στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, ο μάγος Mark
Mitton μαζί με τον κωμικό Λάμπρο Φισφή θα
παρουσιάσουν ένα εντυπωσιακό σόου με performers
από τον κόσμο του τσίρκου: ακροβατικά, ζογκλερικά,
χορός, κωμωδία, μαγικά και άλλα πολλά!

Πέμπτη 22 Ιουνίου

ΟΜΙΛΙΕΣ

Ο Δημήτριος Καπετανάκης
αναγνώστης και οι
αναγνώστες του Καπετανάκη

Ο Mark Mitton κάνει τα μαγικά του και παράγει
εκδηλώσεις για βασιλείς και ροκ σταρ,
επιχειρηματίες, επιστήμονες και αθλητές σε
ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης εμφανίζεται στο
τελευταίο βίντεο project του Tony Oursler,
Imponderable.
Ο Λάμπρος Φισφής είναι ο δημιουργός και
παρουσιαστής της σειράς Κάψε το Σενάριο και
παρουσιαστής του τηλεπαιχνιδιού Quizdom. Έχει
παρουσιάσει δύο ατομικά stand-up σόου και είναι
ιδρυτικό μέλος της ομάδας αυτοσχεδιασμού Comedy
BOOM.
Συντελεστές:
Shaunna Kotka
Juggling Tango
Captain Frodo
Anna Jack
Sara Toscano
The Anastasini Brothers

Συντονιστής:
Μάνος Δημητρακόπουλος, Αν τιπρόεδρος του
Εφορευτικού Συμβουλίου της ΕΒΕ
Διαβάζει η ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου
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Πέμπτη 22 Ιουνίου

19:30
ΧΟΡΟΣ

- 4 Λαβύρινθος
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στον Λαβύρινθο

H ομάδα Streb Extreme Action, της πολυβραβευμένης
χορογράφου Elizabeth Streb, παρουσιάζει μια σειρά
παραστάσεων που θα κόψουν την ανάσα.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 22.

19:30 - 20:30

- 1 Ξέφωτο

Μέσω του χορού και με τη συνοδεία μουσικής, οι
ασκούμενοι θα μυηθούν με απλές βασικές κινήσεις
στην κουλτούρα της Capoeira.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 22.

Βοdy Μusic
20:00 – 20:30
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

- 9 Μουσικός Κήπος

ΘΕΑΤΡΟ

- 13 Αίθουσα
Σταύρος
Νιάρχος
Mε ελληνικούς
υπέρτιτλους

Capoeira
AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

20:30

Oι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν
σε ένα διαδραστικό εργαστήριο Μουσικής
Σώματος.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 52.

Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

Η Αντιγόνη του Σοφοκλή μεταφέρεται στη σύγ χρονη
εποχή από την ομάδα Theater of War (Θέατρο
του Πολέμου), τοποθετών τας τα διαχρονικά
ερωτήματα και διλήμματα του έργου στη σημερινή
πραγματικότητα.

Πέμπτη 22 Ιουνίου

Θέατρο του Πολέμου
Η Αντιγόνη στο Φέργκιουσον

STREB EXTREME ACTION

Στην Αντιγόνη, ο ομώνυμος χαρακτήρας
απαγορευόταν να θάψει τον νεκρό Πολυνείκη. Στο
Φέργκιουσον των ΗΠΑ το 2104, ο Michael Brown,
αφού πυροβολήθηκε από την αστυνομία, έμεινε να
κείτεται νεκρός στο δρόμο επί ώρες.
Η ομάδα Theater of War υλοποιεί projects που
εστιάζουν σε σημαν τικά κοινωνικά ζητήματα, μέσω
της παρουσίασης δραματοποιημένων απαγ γελιών και
μιας ανοιχτής δημόσιας συζήτησης που ακολουθεί.
Χρησιμοποιών τας το θέατρο για τη θέσπιση ενός
κοινού λεξιλογίου, στοχεύει στην εκκίνηση ενός
διαλόγου που θα προάγει τη συμπόνια, την εμπάθεια,
την κατανόηση και τη θετική δράση.
Συντελεστές:
Anika Noni Rose: Αν τιγόνη
Reg E. Cathey: Κρέων
David Patrick Kelly: Τειρεσίας / Άγ γελος
Duane Foster: Αίμων
Marjolaine Goldsmith: Ισμήνη / Ευρυδίκη
Σκηνοθεσία: Bryan Doerries
Μουσική διεύθυνση / σύνθεση: Phil Woodmore
Η ομάδα τραγουδιστών του Phil Woodmore
αποτελείται από αστυνομικούς, τις συζύγους τους,
δασκάλους και μέλη της κοινότητας πίστης από το
Σαιν Λούις, Μιζούρι.
Μετάφραση κειμένου: Κατερίνα Σχινά
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Πέμπτη 22 Ιουνίου

20:30
ΧΟΡΟΣ

- 19 Κανάλι

Ο κλασσικός και ο σύγ χρονος χορός
αλληλοεπιδρούν στην υδάτινη σκηνή του Καναλιού,
σε μια παράσταση με τίτλο Dés/équilibre/s, υπό την
καθοδήγηση του Διευθυν τή του Μπαλέτου της ΕΛΣ,
Αν τώνη Φωνιαδάκη, σε μουσική του Philip Glass.
Ο Αν τώνης Φωνιαδάκης χορογραφεί τη διττή
παράσταση και μοιράζει τη σκηνή στην πειθαρχία και
την αυστηρή δομή των χορευτών του Μπαλέτου της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής και στην σωματικότητα, τον
αν τικομφορμισμό και την ελευθερία των χορευτών
σύγ χρονου χορού από την ελεύθερη σκηνή,
διατηρών τας ως κοινό παρονομαστή την αγάπη
για τον χορό. Ο συγκερασμός και η ισορροπία
των αν τιθετικών στοιχείων των δυο ειδών, στις
πολύπτυχες χορογραφίες του, αποτελεί προσωπικό
ιδίωμα του διεθνούς χορογράφου.
Συντελεστές:
Μπαλέτο Εθνικής Λυρικής Σκηνής και σύνολο
12 ανεξάρτητων χορευτών
22 σπουδαστές της Σχολής Χορού της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής

22:00
ΜΟΥΣΙΚΗ

- 1 Ξέφωτο

Ο καλλιτέχνης-ακτιβιστής Saul Williams έρχεται
στη σκηνή του Ξέφωτου, για να εμπλέξει και να
προβληματίσει το κοινό με την πιο πρόσφατη
δημιουργία του με τίτλο MartyrLoserKing.
Το MartyrLoserKing αποτελεί το έκτο του άλμπουμ.
Πρόκειται για ένα project πολυμέσων, το οποίο
θίγει τον ψηφιακό διάλογο μεταξύ αναπτυγμένου
και αναπτυσσόμενου κόσμου και τους ήχους
που τους ενώνουν, μέσω του πρωταγωνιστή της
καλλιτεχνικής αφήγησης, έναν χάκερ με το κωδικό
όνομα mrtyr_lsr_kng. Το μουσικό είδος του δίσκου,
όπως και η μουσική ταυτότητα του ίδιου, δεν
περιορίζεται σε μια κατηγορία, υιοθετών τας έν τονα
στοιχεία διαφορετικών ειδών που στόχο έχουν
να μεταφέρουν στον ακροατή το δυναμισμό των
στίχων αλλά και τον προβληματισμό πίσω από τη
δημιουργία.

Πέμπτη 22 Ιουνίου

Saul Williams
MartyrLoserKing

Dés/équilibre/s

Συντελεστές:
Saul Williams, Thavius Beck

Χορογραφία: Αν τώνης Φωνιαδάκης
Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης
Κοστούμια: Αναστάσιος Σοφρονίου
Μουσική: Philip Glass, Julien Tarride

The Rehearsal Room
Saul Williams
21:00 − Αίθουσα Δοκιμών Χορωδίας ΕΛ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ
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Απρόβλεπτες συνομιλίες με την Kafka.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 20.

65

Παρασκευή
23 Ιουνίου
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Παρασκευή 23 Ιουνίου

Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

Η πνευματική μαρτυρία της
Σιμόν Βέιλ (1909-1943)

18:00 − Αίθουσα Δοκιμών Χορωδίας ΕΛΣ

18:30

Απρόβλεπτες συνομιλίες με την Kafka.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 20.

Kids Athletics
18:00 - 21:30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 6 Στίβος
Για παιδιά 4-12 ετών

Μια ομαδική δραστηριότητα με στόχο την
γ νωριμία των παιδιών με τον κόσμο του κλασικού
αθλητισμού μέσα από παιχνίδια προσαρμοσμένα
στις αναπτυξιακές τους ανάγκες. Η συγκεκριμένη
δραστηριότητα αποτελείται από πέν τε αθλητικά
παιχνίδια: Ά λμα εις μήκος δίχως φόρα, άλμα
επί κον τώ, ρίψη δίσκου, τρέξιμο και τρέξιμο μετ’
εμποδίων.
Συντελεστές: Αναγέν νηση & Πρόοδος

Αναρρίχηση
18:30 - 21:30
AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 10 Πίδακες Νερού
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Σας περιμένουμε να γ νωρίσετε το νέο αυτό άθλημα
με τη βοήθεια και καθοδήγηση των έμπειρων
εκπαιδευτών μας.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 18.

ΟΜΙΛΙΕΣ

- 13 Πύργος Βιβλίων
ΕΒΕ

«Αν και συνδικαλίστρια, προειδοποιεί για τους
κινδύνους της συλλογικότητας· αν και επαναστάτρια
ευαγ γελίζεται την κοινωνική ειρήνη· ειρηνίστρια,
στρατεύεται με το όπλο στο χέρι στο πλευρό
των Ισπανών δημοκρατών· υποστηρικτής της
Συμφωνίας του Μονάχου, μετά την προσάρτηση
της Τσεχοσλοβακίας καλεί σε ένοπλη αν τίσταση
ενάν τια στον Χίτλερ· ελευθεριακή, υποστηρίζει
στο L’ Enracinement (Το ρίζωμα) πως ‘’η τάξη είναι η
πρώτη ανάγκη της ψυχής’’· Εβραία, απορρίπτει μετά
βδελυγμίας τον Θεό της οργής και της εκδίκησης
της Παλαιάς Διαθήκης· χριστική με χριστιανικές
τάσεις, η πίστη της, όπως και πολλών μυστικών,
συνορεύει με την απελπισία· χριστιανή με καθολικές
τάσεις, δεν διστάζει να καταγ γείλει την προδοσία
της Εκκλησίας υπό την κηδεμονία της Ρώμης».

Παρασκευή 23 Ιουνίου

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

The Rehearsal Room
Heidi Latsky & Αποστολία
Παπαδαμάκη

Αυτά γράφει ο Ζακ Ζυλιάρ για τη Σιμόν Βέιλ.
Ομιλητές:
Florence de Lussy, Επίτιμη Γενική Συν τηρήτρια
στο Τμήμα Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Γαλλίας
Θανάσης Γιαλκέτσης, Συγ γραφέας, δημοσιογράφος
Φιλήμων Πατσάκης, Συγ γραφέας
Σταύρος Ζουμπουλάκης, Πρόεδρος του
Εφορευτικού Συμβουλίου της ΕΒΕ
Συντονιστής:
Μάνος Δημητρακόπουλος, Αν τιπρόεδρος του
Εφορευτικού Συμβουλίου της ΕΒΕ
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Παρασκευή 23 Ιουνίου

- 8 Πίδακες Νερού

Tigue

19:30

20:00

Το On Display / Athens αποτελεί μία αποδομημένη
έκθεση τέχνης/επίδειξη μόδας, έναν σχολιασμό για το
σώμα ως θέαμα και για την εμμονή μας με την εικόνα του
σώματος. Άτομα με αναπηρία, άνθρωποι από τον χώρο
του θεάματος και εκπρόσωποι του κόσμου της μόδας
συχνά αντιμετωπίζονται σαν αντικείμενα και αξιοθέατα.
Η αντιστροφή του βλέμματος αυτού αποτελεί κομβικό
σημείο της εγκατάστασης της χορογράφου Heidi Latsky
η οποία θα παρουσιαστεί στο ΚΠΙΣΝ σε συνεργασία
με την Ελληνίδα χορογράφο Αποστολία Παπαδαμάκη.
Η έντονη και περίπλοκη σχέση μεταξύ παρατηρητή και
παρατηρούμενου αποτελεί το αντικείμενο αυτής της
γλυπτικής εγκατάστασης όπου οι ίδιοι οι συμμετέχοντες
είναι τα γλυπτά.
Συντελεστές: Heidi Latsky, Αποστολία Παπαδαμάκη
Σύνολο 10 Eλλήνων και Aμερικανών χορευτών

Circus Cosmos
19:30 & 23.00
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 13 Εναλλακτική
Σκηνή

ΜΟΥΣΙΚΗ

- 19 Κανάλι

Οι Tigue, μια ξεχωριστή μπάν τα μουσικών με
κρουστά, έρχον ται να πλημμυρίσουν τη σκηνή του
Καναλιού με το ιδιαίτερο μουσικό τους στυλ, σε
μία βραδιά γεμάτη ενέργεια και ήχους πέρα από το
συνηθισμένο.
Οι τρείς μουσικοί, Matt Evans, Amy Garapic και
Carson Moody, εξερευνούν συνεχώς τα όρια
των δυνατοτήτων τους και της μεταμόρφωσης της
ενορχήστρωσης τους, μέσα από έναν πρωτότυπο
συνδυασμό ήχων παραδοσιακών κρουστών οργάνων
και τυχαίων αν τικειμένων.

Παρασκευή 23 Ιουνίου

ΧΟΡΟΣ

On Display / Athens

Με χαρακτηριστικά indie-rock και post-rock
μουσικής, το έργο τους συμπεριλαμβάνει ρυθμικά
κομμάτια με έν τονο το στοιχείο των κρουστών αλλά
και πιο ατμοσφαιρικές συνθέσεις με βόμβους,
επιτρέπον τάς τους να απευθύνον ται σε ένα
κοινό τόσο ποικιλόμορφο όσο και η μουσική που
δημιουργούν.
Συντελεστές:
Matt Evans, Amy Garapic, Carson Moody

O Mark Mitton μαζί με τον κωμικό Λάμπρο Φισφή
φιλοξενούν ένα θεαματικό show με performers από
ολόκληρο τον κόσμο. - Δύο παραστάσεις
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 61.

Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

Βοdy Μusic
20:00 – 20:30
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

- 9 Μουσικός Κήπος
70

Oι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν
σε ένα διαδραστικό εργαστήριο Μουσικής
Σώματος.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 52.
71

20:00 - 22:00
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο καθιερωμένος πλέον βραδινός αγώνας δρόμου
SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον επιστρέφει
στο πλαίσιο του Summer Nostos Festival, καλών τας
μικρούς και μεγάλους να τρέξουν μαζί σ’ ένα
συμβολικό αγώνα με εκκίνηση το Παναθηναϊκό
Στάδιο και τερματισμό το Κέν τρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος.

Παρασκευή 23 Ιουνίου

Παρασκευή 23 Ιουνίου

SNF RUN:
Τρέχοντας προς το Μέλλον

Φέτος, ο αγώνας προτείνει δύο διαφορετικές
διαδρομές, 10 και 6 χιλιομέτρων, και το σήμα της
εκκίνησης, όπως πάν τα, δίνει η δύση του ηλίου,
ενώ κατά τη διάρκεια της απονομής των μεταλλίων
πυροτεχνήματα θα φωτίσουν τον ουρανό!
Παράλληλα, διοργανώνεται και φέτος διαδρομή
1 χιλιομέτρου για αθλητές των Special Olympics.
Τη διοργανωτική επίβλεψη του αγώνα έχει η MKE
Αναγέν νηση & Πρόοδος.
Ο αγώνας πραγματοποιείται σε συνεργασία με την
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), την ημέρα
εορτασμού της Ολυμπιακής Ημέρας, υπό την αιγίδα
της Ελληνικής Αστυνομίας και με τη συνδρομή του
ΕΚ ΑΒ.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
το www.SNFRUN.org.
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Alex Cruz
Παρασκευή 23 Ιουνίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

- 1 Ξέφωτο

MEΛISSES
Party zone
22:00
ΜΟΥΣΙΚΗ

- 1 Ξέφωτο

Οι MΕΛΙSSΕS, το αγαπημένο ελληνικό ποπ-ροκ
συγκρότημα με το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό στυλ
έρχον ται για να παρουσιάσουν με το μοναδικό τρόπο
ερμηνείας και τη δυναμική τους παρουσία μια σειρά
επανεκτελέσεων, γεμίζον τας το Ξέφωτο με γ νώριμα
και αγαπημένα ξένα τραγούδια σε αναπάν τεχες
διασκευές.

O Alex Cruz έρχεται στη σκηνή του Ξέφωτου για ένα
DJ set με επίκεν τρο τη μουσική και το συναίσθημα.
Έπειτα από μια σειρά επιτυχημένων εμφανίσεων με
διαφορετικά μουσικά είδη, τον Αύγουστο του 2013,
ο Δανός DJ αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό
του αυθεν τικό ήχο, μέσω τακτικών διαδικτυακών
ραδιοφωνικών μεταδόσεων με τίτλο Deep and Sexy.

Παρασκευή 23 Ιουνίου

23:00

Με μουσικές επιλογές που μιλούν στην καρδιά
του κοινού και με τη μοναδική του καλλιτεχνική
υπογραφή, ο Alex Cruz περιπλέκει αριστοτεχνικά την
ηλεκτρονική μουσική, με ακουστικά, κρουστικά και
φωνητικά στοιχεία, γεν νών τας δυνατά συναισθήματα
και ξεσηκώνον τας το κοινό του.

Το συγκρότημα που ιδρύθηκε το 2008, έχει
κυκλοφορήσει 4 δίσκους (2009, 2012, 2014 και
2017), και έχει περισσότερες από 700 ζων τανές
εμφανίσεις και συναυλίες στο ενεργητικό του.
Κορυφαίες στιγμές στην πορεία του έχουν υπάρξει
η συνεργασία με την Καμεράτα Αθηνών το 2014 στο
Ωδείο Ηρώδου Αττικού στη συναυλία-αφιέρωμα
στους Beatles και τρεις ακόμα συναυλίες στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Συντελεστές:
Χρήστος Μάστορας, φωνητικά
Κώστας Μαυρογέν νης, μπάσο
Θάνος Λαϊτσάς, κιθάρες
Παν τελής Κυραμάργιος, πλήκτρα
Σπύρος Κουδούνης, drums
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Σάββατο
24 Ιουνίου
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Σάββατο 24 Ιουνίου

- 16 Εσπλανάδα
Για άτομα ηλικίας
5-65 ετών

10:00 - 20:00

18:00 - 20:00

Ένα φουσκωτός δρόμος 100 μέτρων γεμάτος
προκλήσεις, έν ταση και περιπέτεια σας καλεί
να τον διασχίσετε και σας προσφέρει μια καλή
ευκαιρία να δοκιμάσετε τις δυνατότητές σας στην
ισορροπία, στα εμπόδια και το σκαρφάλωμα.
Δεν υπάρχει αν ταγωνισμός. Ο μόνος αν τίπαλος
είναι ο εαυτός σας.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚO
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

- 10 Μεσογειακός
Κήπος
Για παιδιά 10+ ετών

Συντελεστές: Αναγέν νηση & Πρόοδος

Συντελεστές: Αναγέν νηση & Πρόοδος

On Display Athens

The Rehearsal Room
Toshi Reagon

19:30
ΧΟΡΟΣ

- 8 Πίδακες Νερύ

Μία αποδομημένη έκθεση τέχνης/επίδειξη μόδας,
ένας σχολιασμός για το σώμα ως θέαμα.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα 70.

Τουρνουά αντιπτέρισης
(badminton)

18:00 − Αίθουσα Δοκιμών Χορωδίας ΕΛΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

- 5 Στίβος
Για άτομα ηλικίας
6-65 ετών

Η αν τιπτέριση (ή αλλιώς badminton) αποτελεί
ένα από τα τέσσερα Ολυμπιακά αθλήματα όπου
χρησιμοποιείται ρακέτα αλλά με την ιδιαιτερότητα
το μπαλάκι να διαθέτει φτερά με αποτέλεσμα
η τροχιά του να είναι ασυνεπής και σχετικά μη
προβλέψιμη. Δοκιμάστε αυτή την ευχάριστη
παραλλαγή του τένις στον Στίβο του ΚΠΙΣΝ!

Απρόβλεπτες συνομιλίες με την Kafka.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 20.

Αναρρίχηση

18:00 - 21:30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Εκπαιδευτική δραστηριότητα με στόχο την εξοικείωση
των παιδιών με τις τεχνικές και διαδικασίες της
Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (Κ ΑΡΠΑ) και της
ευαισθητοποίησης όλων μας για την προσφορά στην
ζωή. Εξειδικευμένο προσωπικό με τον απαραίτητο
εξοπλισμό θα δώσει την σωστή καθοδήγηση στα
παιδιά στέλνοντας το μήνυμα πως με μία στοιχειώδη
εκπαίδευση, μπορούμε να σώσουμε μια ζωή.

Σάββατο 24 Ιουνίου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ο Δρόμος της Περιπέτειας

Εκπαίδευση
Καρδιοπνευμονικής
Αναζωογόνησης για παιδιά

18:30 - 21:30
AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 8 Πίδακες Νερού

Σας περιμένουμε να γ νωρίσετε το νέο αυτό άθλημα
με τη βοήθεια και καθοδήγηση των έμπειρων
εκπαιδευτών μας.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 18.

Συντελεστές: Αναγέν νηση & Πρόοδος
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ΟΜΙΛΙΕΣ

- 11 Πύργος Βιβλίων
ΕΒΕ

Πέντε αιώνες από τη θυροκόλληση των 95
θέσεων του Λουθήρου (1517-2017)

Ο Garry Kasparov παίζει σκάκι
με τη νέα γενιά της Ελλάδας

18:30

19:00

Πριν από 500 χρόνια ένας άσημος, φοβισμένος
Αυγουστινιανός μοναχός, ανίκανος μέχρι τότε
ακόμη και να αρθρώσει τις προσευχές του μπροστά
στον Θεό, τόλμησε να υψώσει τη φωνή του
θυροκολλών τας τις 95 θέσεις του και βάζον τάς
τα με την παν τοδύναμη Ρώμη. Τίποτα δεν έμεινε
το ίδιο από τότε στην Ευρώπη. Σήμερα όλος ο
κόσμος αναστοχάζεται το έργο, τη συνεισφορά, το
μήνυμα και την επιρροή του Λουθήρου. Ο μεγάλος
αναμορφωτής είναι σχεδόν άγ νωστος στην Ελλάδα.
Η εκδήλωση αυτή έρχεται να συμβάλει σε μια
καλύτερη γ νωριμία με το έργο του Λουθήρου και
τον ρόλο του στη διαμόρφωση του κόσμου μας.
Ομιλητές:
Γιώτης Καν ταρτζής, Ποιμένας της Α' Ευαγ γελικής
Εκκλησίας Αθηνών
Γεράσιμος Μακρής, Καθηγητής Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, Πάν τειο Πανεπιστήμιο
Συντονιστής:
Σταύρος Ζουμπουλάκης: Πρόεδρος του
Εφορευτικού Συμβουλίου της EBE

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 4 Λαβύρινθος

Πώς είναι να παίζει κανείς σκάκι με τον Garry
Kasparov; Τη μοναδική αυτή εμπειρία θα έχουν
δεκαπέν τε σκακιστές και σκακίστριες 10-12 ετών
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος σε μια σιμουλτανέ
σκακιστική αναμέτρηση με τον κορυφαίο αθλητή.
Παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία 22 ετών,
διατήρησε τον τίτλο για περίπου είκοσι χρόνια,
όπως και την πρώτη θέση στο σύστημα αξιολόγησης
ΕΛΟ για το ίδιο διάστημα. Νικητής σε οκτώ
Ολυμπιάδες σκακιού, έχει τιμηθεί με το σκακιστικό
Όσκαρ, αποχώρησε από το επαγ γελματικό σκάκι
το 2005, ύστερα από τριάν τα χρόνια συνεχούς
σκακιστικής παρουσίας. Πολιτικός ακτιβιστής και
συγ γραφέας σήμερα, υποστηρίζει την άποψη ότι
το σκάκι πρέπει να αποτελεί μέρος του σχολικού
προγράμματος και εργάζεται για την προώθησή
του στα σχολεία, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο
εξωτερικό, μέσω του Ιδρύματος Kasparov για το
Σκάκι (Kasparov Chess Foundation). Οι νεαροί
συμμετέχον τες θα επιλεγούν από την Ένωση
Σκακιστών Θεσσαλονίκης.

Σάββατο 24 Ιουνίου

Η σημασία της Μεταρρύθμισης
στον δυτικό πολιτισμό

Διαβάζει ο ηθοποιός Ιερώνυμος Καλετσάνος
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19:30 − Αίθουσα Δοκιμών Χορωδίας ΕΛΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

Απρόβλεπτες συνομιλίες με την Kafka.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 20.

Wakeboard show
20:00 - 20:30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 15 Κανάλι

Μια μοναδική αθλητική επίδειξη wakeboard από
τον κάτοχο του πανελλήνιου ρεκόρ, πρωταθλητή
Nίκο Πλυτά, σε μία ειδικά διαμορφωμένη
πίστα εν τός του Καναλιού. Οι θεατές θα
παρακολουθήσουν τολμηρά άλματα (Scarecrow,
BackFlip, Elephant, Heelside 540 και άλλα πολλά),
σε απόσταση αναπνοής από τον αθλητή.
Συντελεστές: Αναγέν νηση & Πρόοδος

Σάββατο 24 Ιουνίου

Σάββατο 24 Ιουνίου

The Rehearsal Room
Λεωνίδας Καβάκος

Toshi Reagon & BIGLovely
Eleanor Friedberger
19:30
ΜΟΥΣΙΚΗ

- 13 Εναλλακτική
Σκηνή
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

To Summer Nostos Festival φιλοξενεί στην
Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
την ταλαν τούχα τραγουδίστρια Eleanor Friedberger,
σε μια συναυλία που καλύπτει το σύνολο της
δισκογραφίας της.
Η πιο πρόσφατη δισκογραφική της δουλειά με τίτλο
New View, αποτελείται από ζων τανά ηχογραφημένα
κομμάτια με απλή ενορχήστρωση - ν τραμς, μπάσο,
ηλεκτρονικό πιάνο (wurlitzer) και ακουστική κιθάρα
- ν τυμένα με τη μελωδική της φωνή, διατηρών τας τα
indie-rock στοιχεία της μουσικής που την ανέδειξε.
Συντελεστές:
Eleanor Friedberger, κιθάρα, φωνητικά
Νών τας Παππάς, κιθάρα
Κωνσταν τίνος Συνοδινός, πιάνο, πλήκτρα
Βασίλης Τζελέπης, μπάσο
Γιάν νης Βούλγαρης, ν τραμς

82

20:30
MOYΣIKH

- 19 Κανάλι

Η Toshi Reagon, η γυναίκα σύμβολο του σύγ χρονου,
δυναμικού και πρωτοποριακού στοιχείου της
Αμερικάνικης μουσικής σκηνής, έρχεται με
τη μπάν τα της, τους BIGLovely στη σκηνή του
Καναλιού.
Γνωστή για τις ιδιαίτερές της εμφανίσεις και τους
στίχους που προβληματίζουν, η Toshi ενσωματώνει
όλα όσα την ενδιαφέρουν στη μουσική που
δημιουργεί, καταλήγον τας σε ένα δικό της μουσικό
στυλ με έν τονο πολιτικό χαρακτήρα.
Μαζί με τη μπάν τα της, τους BIGLovely,
ξεκίνησαν εμφανίσεις το Σεπτέμβριο του 1996
πραγματοποιών τας έκτοτε εμφανίσεις σε πολλές
σημαν τικές σκηνές των ΗΠΑ.
Συντελεστές:
Toshi Reagon, φωνητικά / κιθάρα
Robert “Chicken” Burke, ν τραμς
Fred Cash, Jr., μπάσο
Adam Widoff, ηλεκτρική κιθάρα
Juliette Jones, βιολί
Josette Newsam, κιθάρα
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Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

Yo La Tengo

21:00 − Αίθουσα Δοκιμών Χορωδίας ΕΛΣ

22:00

Απρόβλεπτες συνομιλίες με την Kafka.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 20.

ΜΟΥΣΙΚΗ

- 1 Ξέφωτο

Οι Yo La Tengo, μια από τις πιο αγαπημένες
αμερικάνικες μπάν τες, με παρουσία στη διεθνή
μουσική σκηνή για περισσότερα από 30 χρόνια,
έρχον ται στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος
Νιάρχος.

Σάββατο 24 Ιουνίου

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

The Rehearsal Room
Yo La Tengo

Η indie-rock μπάν τα σχηματίστηκε το 1984 στο
Νιου Τζέρσεϊ από τους Ira Kaplan και Georgia
Hubley. Έκτοτε, o Ira Kaplan, η Georgia Hubley
και ο James McNew, δημιουργούν μουσική που
κερδίζει κοινό και κριτικούς, παίζον τας με τους
δικούς τους όρους το παιχνίδι της σύγ χρονης
μουσικής βιομηχανίας και γ νωρίζον τας την επιτυχία
μέσω της ποιότητας της δουλειάς τους και της
ικανότητάς τους να εξελίσσον ται διαρκώς.
Συντελεστές:
Ira Kaplan, κιθάρες, πιάνο, φωνητικά
Georgia Hubley, κρουστά, πιάνο, φωνητικά
James McNew, μπάσο, φωνητικά
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Κυριακή
25 Ιουνίου
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Κυριακή 25 Ιουνίου

- 5 Εκκίνηση: Στίβος
- 7 Τερματισμός:
Κέντρο
Επισκεπτών

09:00 - 11:00

18:00 − Αίθουσα Δοκιμών Χορωδίας ΕΛΣ

Το Family Adventure αποτελεί μια εξελιγμένη
μορφή αγώνα περιπέτειας για όλη την οικογένεια,
που σκοπό έχει να προάγει τη σωματική ευεξία,
την πνευματική ισορροπία, την συνεργασία και την
ομαδικότητα. Περιλαμβάνει διαδρομές τρεξίματος
μέσα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και μια σειρά
από σταθμούς φυσικών δοκιμασιών.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

Πενήντα χρόνια από
το πραξικόπημα της
21ης Απριλίου

Συντελεστές: Αναγέν νηση & Πρόοδος

18:30

Για άτομα ηλικία
6-65 ετών
ΟΜΙΛΙΕΣ

Αναρρίχηση
18:30 - 21:30
AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 8 Πίδακες Νερού

Σας περιμένουμε να γ νωρίσετε το νέο αυτό άθλημα
με τη βοήθεια και καθοδήγηση των έμπειρων
εκπαιδευτών μας.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 18.

Ο Δρόμος της Περιπέτειας
12:00 - 20:00
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 16 Εσπλανάδα

Απρόβλεπτες συνομιλίες με την Kafka.
Για περισσότερες πληροφορίες σελ. 20

Κυριακή 25 Ιουνίου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ &
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Family Adventure

The Rehearsal Room
Sonia Wieder-Atherton

Ένα φουσκωτός δρόμος 100 μέτρων γεμάτος
προκλήσεις, έν ταση και περιπέτεια.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 78.

- 11 Πύργος Βιβλίων
ΕΒΕ

Με αφορμή τη συμπλήρωση πεν τηκον ταετίας από
την επιβολή της δικτατορίας των συν ταγματαρχών
(21η Απριλίου 1967), συζητάμε την παρέμβαση των
λογοτεχνών και διανοουμένων στη δημόσια σφαίρα
στα δίσεχτα χρόνια της χούν τας. Ειδικότερα, στη
συζήτηση θα αναδειχθεί ο ρόλος της λογοκρισίας,
της καταστολής και της εξορίας στη βιωματική
εμπειρία της γραφής, καθώς και η προετοιμασία
του νέου λογοτεχνικού πεδίου της Μεταπολίτευσης
σε ό,τι αφορά την πνευματική κίνηση των ιδεών στα
περιοδικά λόγου και τέχνης.
Ομιλητές:
Λίζυ Τσιριμώκου, Καθηγήτρια Γενικής και
Συγκριτικής Φιλολογίας, ΑΠΘ
Γιάν νης Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής
Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαν νίνων
Κώστας Καραβίδας, Επιστημονικός συνεργάτης
στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Φιλολογίας,
Πανεπιστήμιο Ιωαν νίνων.
Συντονιστής:
Δημήτρης Δημητρόπουλος: Μέλος του Εφορευτικού
Συμβουλίου της ΕΒΕ
Διαβάζει ο ηθοποιός Νίκος Γιωργάκης
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Μικροί και μεγάλοι εν δράσει
19:00 - 20:30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ &
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 1 Ξέφωτο

Ελάτε να νιώσουμε πάλι παιδιά, παίζον τας μαζί
ομαδικά παιχνίδια στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος
Νιάρχος!
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 42.

19:30
ΜΟΥΣΙΚΗ

- 13 Εναλλακτική
Σκηνή
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στο Φουαγιέ της ΕΛΣ

On Display / Athens
19:30
ΧΟΡΟΣ

- 8 Πίδακες Νερού

Mία αποδομημένη έκθεση τέχνης/επίδειξη μόδας,
ένας σχολιασμός για το σώμα ως θέαμα και για
την εμμονή μας με την εικόνα του σώματος από τη
χορογράφο Heidi Latsky σε συνεργασία με την
Ελληνίδα χορογράφο Αποστολία Παπαδαμάκη.

Το Summer Nostos Festival φιλοξενεί την
παράσταση με τίτλο The Night Dances, δυο
εμβληματικές καλλιτέχνιδες, την ηθοποιό Charlotte
Rampling και τη μουσικό Sonia Wieder-Atherton
σε μια performance που συνδυάζει τη έν ταση της
ποίησης της Slyvia Plath και τη δύναμη της μουσικής
του Benjamin Britten.

Κυριακή 25 Ιουνίου

Charlotte Rampling Sonia Wieder-Atherton:
The Night Dances

Η παράσταση αποτελεί μια σύμπραξη μεταξύ των
δύο καλλιτεχνών, με συγκλονιστικές απαγ γελίες
ποιημάτων της Sylvia Plath από την Charlotte
Rampling, και την εκτέλεση επιλεγμένων κομματιών
από τις σουίτες 2 και 3 του Benjamin Britten για
σόλο τσέλο, από την περιπετειώδη Sonia WiederAtherton.
Συντελεστές:
Charlotte Rampling, απαγ γελία
Sonia Wieder-Atherton, βιολον τσέλο

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 70.

Wakeboard show
20:00 - 20:30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 15 Κανάλι
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Μια μοναδική αθλητική επίδειξη wakeboard από
τον κάτοχο του πανελλήνιου ρεκόρ, πρωταθλητή
Nίκο Πλυτά.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 83.
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- 4 Λαβύρινθος
Με δελτία
προτεραιότητας: 1 ώρα
πριν, στον Λαβύρινθο

Ρεσιτάλ Λεωνίδα Καβάκου

20:30

20:30

Ο Mark Mitton μαζί με τον κωμικό Λάμπρο
Φισφή θα γιορτάσουν την τελευταία βραδιά
του Summer Nostos Festival με ένα θεαματικό
show με performers από τον κόσμο του τσίρκου:
ακροβατικά, ζογκλερικά, χορός, κωμωδία, μαγικά
και άλλα πολλά!
Συντελεστές:
A J Silver
Grant Goldie
Juggling Tango
Captain Frodo
Anna Jack
Sara Toscano
The Anastasini Brothers

MOYΣIKH

- 13 Αίθουσα
Σταύρος
Νιάρχος
Με δελτία
προτεραιότητας, 1.5 ώρα
πριν την έναρξη, στο
Φουαγιέ της ΕΛΣ

To Summer Nostos Festival έχει την τιμή να
φιλοξενεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για μια μοναδική
παράσταση τον καταξιωμένο βιολιστή Λεωνίδα
Καβάκο με τη συνοδεία του εκλεκτού του
συνεργάτη Enrico Pace.

Κυριακή 25 Ιουνίου
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Circus Party

Οι δυο ταλαν τούχοι καλλιτέχνες συνδυάζουν τη
δεξιοτεχνία και το πάθος τους για τη μουσική,
ζων τανεύον τας δημιουργίες των Janα’ček, Schubert,
Debussy και Beethoven για βιολί και πιάνο.
Συντελεστές:
Λεωνίδας Καβάκος, βιολί
Enrico Pace, πιάνο
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Nickel and Dime OPS
20:30
MOYΣIKH

- 19 Κανάλι

Ύστερα από έξι χρόνια εμφανίσεων στη Νέα
Υόρκη και δύο άλμπουμ, οι Nickel and Dime OPS
ταξιδεύουν για πρώτη φορά στην Ευρώπη για μια
μοναδική εμφάνιση στη σκηνή του Καναλιού.
Ξεκινών τας την κοινή τους πορεία το 2010, μια
ομάδα νέων ταλαν τούχων μουσικών της τζαζ και
ένας συνειδητοποιημένος ράπερ αποφάσισαν
να συνδυάσουν το μουσικό τους ταλέν το
δημιουργών τας τους Nickel and Dime OPS.
Ο αυθεν τικός τους ρυθμός, απαλλαγμένος από
κονσόλες και υπολογιστές, και το απρόσμενα
δυναμικό αποτέλεσμα του συνδυασμού των
δύο μουσικών ειδών, της τζαζ και του hip hop,
ξεσηκώνει το κοινό και εκπλήσσει τους κριτικούς,
μεταβάλλον τας δραστικά το σύγ χρονο μουσικό
τοπίο.
Συντελεστές:
Nickel Killsmics, MC
Eliki, φωνητικά
Norman Edwards Jr, ν τραμς
Nathan Peck, μπάσο
Andy Bianco, κιθάρα
Willerm Delisfort, πλήκτρα
Wayne Tucker, τρομπέτα
Jason Marshall, σαξόφωνο
Corey Wallace, τρομπόνι

Μόνικα
22:00
MOYΣIKH

- 1 Ξέφωτο

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά από την κυκλοφορία του
πρώτου της άλμπουμ, η Μόνικα, με τη συνοδεία
της Ορχήστρας Σύγ χρονης Μουσικής της ΕΡΤ,
συναν τιέται για μία ακόμη φορά με το κοινό της.
Με την ανεξαρτησία της καλλιτεχνικής ταυτότητας
που την ανέδειξε, το κορίτσι που χαρακτηρίστηκε
από τους κριτικούς ως η νέα ελπίδα της ελληνικής
μουσικής σκηνής, έρχεται με την ιδιαίτερη φωνή
της να γεμίσει το Ξέφωτο, συστήνον τας ξανά στο
κοινό αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας της,
μέσα από νέες, συμφωνικές ενορχηστρώσεις και
να παρουσιάσει καινούριες της δημιουργίες σε ένα
ιδιαίτερο σόου.
Συντελεστές: Μόνικα, Ορχήστρα Σύγ χρονης
Μουσικής της ΕΡΤ
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Jonathan Toubin
soul clap and dance off
23:00

SHOW

- 1 Ξέφωτο

Αμέσως μετά το τέλος της συναυλίας της Μόνικα
και πριν το DJ set του Jonathan Toubin χιλιάδες
χορογραφημένα πυροτεχνήματα θα αγκαλιάσουν
τον ουρανό πάνω από το ΚΠΙΣΝ, κάνον τας τη νύχτα
μέρα! Οι θεατές της συναυλίας στο Ξέφωτο, θα
έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από προνομιακή
θέση το φαν τασμαγορικό πυροτεχνικό show.

MOYΣIKH

- 1 Ξέφωτο

Το Ξέφωτο φιλοξενεί ένα από τα θρυλικά dance
offs του DJ Jonathan Toubin με τη συνοδεία της
χαρακτηριστικής μουσικής του. Ένας πρωτότυπος
διαγωνισμός χορού σας περιμένει για να δείξετε
τις ικανότητες και τις αν τοχές σας, ή απλώς για να
διασκεδάσετε!

Κυριακή 25 Ιουνίου

Show
Πυροτεχνημάτων

Παίζον τας μόνο γ νήσια βινύλια, ο Jonathan Toubin
διαχωρίζει το ύφος του από αυτό άλλων DJ, και
βασίζει τα πάρτυ του στους ποιοτικούς vintage rock
και soul ήχους βινυλίων των δεκαετιών του ’50 και
του ’60, συστήνον τας εκ νέου την ενέργεια και τη
δυναμικότητα εκείνης της εποχής σε μια νέα γενιά.
Ελάτε λοιπόν για να διαγωνιστείτε ή για να
απολαύσετε τους ιδιαίτερους ήχους ενός από τους
καλύτερους Νεοϋορκέζους DJ!
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6o Ετήσιο Συνέδριο του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
για την Κοινωφελή Δράση

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) διοργανώνει,
από το 2012, το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την
Κοινωφελή Δράση, που πραγματοποιείται κάθε
Ιούνιο στην Ελλάδα. Στο συνέδριο συμμετέχουν
διεθνούς κύρους ομιλητές, τόσο από την
ακαδημαϊκή και την επιστημονική κοινότητα, όσο
και από άλλα Ιδρύματα και κοινωνικούς φορείς.
Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των
καλύτερων πρακτικών, η αν ταλλαγή απόψεων
και η συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις στον
ευρύτερο τομέα της κοινωφελούς δράσης και των
πολλαπλών εκφάνσεων αυτής. Η θεματολογία
κάθε συνεδρίου ποικίλει βάσει των εκάστοτε
προκλήσεων και προβληματισμών, διατηρών τας ως
βασικό άξονα τους τέσσερις τομείς δράσεις του
ΙΣΝ: Τέχνες και Πολιτισμός, Παιδεία, Υγεία και
Αθλητισμός, και Κοινωνική Πρόνοια. Το συνέδριο
απευθύνεται σε εκπροσώπους άλλων ιδρυμάτων, μη
κερδοσκοπικών οργανισμών και φορέων, καθώς και
σε όσους ενδιαφέρον ται για το ευρύτερο πεδίο της
κοινωνικής προσφοράς.
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To 6o Συνέδριο του ΙΣΝ για την Κοινωφελή Δράση
πραγματοποιείται για πρώτη φορά φέτος στο
Κέν τρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και
θα λάβει χώρα από την Τετάρτη 21 Ιουνίου έως την
Παρασκευή 23 Ιουνίου. Το φετινό συνέδριο θα
επικεν τρωθεί στο θέμα Δημιουργικότητα, Φαν τασία
και η Σημασία της Ενεργοποίησης του Δημόσιου
Χώρου σε ένα Κ λίμα Πόλωσης. Το συνέδριο θα
περιλαμβάνει παρουσιάσεις και συζητήσεις που θα
επιτρέπουν τη θεωρητική προσέγ γιση του θέματος
και επιπλέον θα παρουσιαστούν εργαστήρια,
δράσεις και παραστάσεις που θα δώσουν την
ευκαιρία στους συμμετέχον τες να ερευνήσουν
την πρακτική εφαρμογή της φετινής θεματολογίας
του συνεδρίου. Για την συμμετοχή στο συνέδριο
απαιτείται προεγ γραφή.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον
ιστότοπο του ΙΣΝ www.SNF.org
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Βιωσιμότητα

Το Κέν τρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι
ένα τα από βιωσιμότερα κτιριακά συγκροτήματα τέτοιας
κλίμακας σ τον κόσμο. Τον Νοέμβριο του 2016, το ΚΠΣΙΝ
κατέκτησε την Πλατινένια Πισ τοποίηση LEED, μία κορυφαία
διεθνώς και υψηλών προδιαγραφών διάκριση για την
περιβαλλον τική βιωσιμότητα σε επίπεδο σχεδιασμού
και κατασκευής, χάρη σ την καινοτόμο αρχιτεκτονική και
πράσινη τεχνολογία του. H πλατινένια πισ τοποίηση LEED
απονέμεται από το Αμερικανικό Συμβούλιο Πρασίνων
Κτιρίων (U.S. Green Building Council – USGBC).

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ώρες
λειτουργίας

Οι εκδηλώσεις του Summer Nostos Festival 2017
πραγματοποιούν ται τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Κυριακή 18 Ιουνίου – Παρασκευή 23 Ιουνίου:
18:00 – 01:00 μετά τα μεσάνυχτα
Σάββατο 24 Ιουνίου: 10:00 – 01:00 μετά τα μεσάνυχτα
Κυριακή 25 Ιουνίου: 09:00 – 01:00 μετά τα μεσάνυχτα
Κατά τη διάρκεια του Φεσ τιβάλ, το ΚΠΙΣΝ θα είναι
ανοιχτό από τις 06:00 έως τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα.
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης Renzo Piano Building
Workshop-Piece by Piece σ τον Φάρο είναι 06:00 – 00:00.

Parking

Κατά τη διάρκεια του Summer Nostos Festival, σ το parking
του ΚΠΙΣΝ θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων
σ τάθμευσης. Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών θα
διατίθεται δωρεάν ο χώρος σ τάθμευσης σ το παρακείμενο
parking του Ολυμπιακού Συγκροτήματος Φαλήρου
(Tae Kwon Do), τις καθημερινές 17:00 – 01:00 και
το Σαββατοκύριακο 08:30 – 01:00. Για να φτάσετε
σ το parking ακολουθείτε την οδική σήμανση προς το
Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου (Tae Kwon Do).
Η απόσ ταση από το Tae Kwon Do σ την κεν τρική είσοδο
του ΚΠΙΣΝ μέσω της Εσπλανάδας είναι γύρω σ τα 15 λεπτά
πεζή, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί δωρεάν υπηρεσία
shuttle bus που θα καλύπτει τη συγκεκριμένη διαδρομή.
Το shuttle bus θα αναχωρεί από το parking του Tae Kwon
Do για την κεν τρική είσοδο του ΚΠΙΣΝ καθημερινά ανά
τέταρτο.
Η σ τάθμευση θα επιτρέπεται μόνο σε ασφαλισμένα
οχήματα, υπό την ευθύνη του ιδιοκτήτη/κατόχου τους για
οποιαδήποτε ζημία προκύψει (κλοπή, φθορά κ.λπ).
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Χρήσιμες Πληροφορίες

Πρόσβαση
με Shuttle bus ΜΜΜ

Με δωρεάν shuttle bus
Σύνταγμα - Συγγρού Φιξ - ΚΠΙΣΝ

Χρήσιμες Πληροφορίες

ΑμεΑ

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης προς και από το
ΚΠΙΣΝ προσφέρεται καθημερινά δωρεάν μεταφορά
των επισκεπτών με τη χρήση shuttle bus. Το λεωφορείο
ξεκινά από το κάτω μέρος της Πλατείας Συν τάγματος (σ τη
συμβολή με την οδό Ερμού), κάνει μία σ τάση σ τον σ ταθμό
Συγ γρού-Φιξ και καταλήγει σ το ΚΠΙΣΝ.
Τις Κυριακές 18/6 και 25/6 μεταξύ 10:00-13:00, αλλά
και σε κάθε άλλη περίπτωση σ την οποία το Κέν τρο της
Αθήνας είναι κλεισ τό, το shuttle bus πραγματοποιεί μόνο
τη διαδρομή ΚΠΙΣΝ – Συγ γρού Φιξ και αν τίσ τροφα.

Κατά τη διάρκεια του Summer Nostos Festival το parking
του ΚΠΙΣΝ θα παραμείνει διαθέσιμο για ΑμεΑ. Η είσοδος
του parking βρίσκεται επί της Πεισιτράτου 1.
Wi-Fi

Σε όλους τους χώρους του ΚΠΙΣΝ διατίθεται δωρεάν WiFi:
SNFCC-FREE-WIFI.

Εστίαση

Στους χώρους του ΚΠΙΣΝ μέσα σ τον Ιούνιο θα
λειτουργούν τέσσερα σημεία εσ τίασης: Στην Αγορά, σ το
Κέν τρο Επισκεπτών με θέα το Κανάλι, σ τον Φάρο και σ το
Πάρκο. Επιπλέον, λειτουργούν και κινητά σημεία εσ τίασης
σ τους εξωτερικούς χώρους.

Κατοικίδια

Τα κατοικίδια είναι ευπρόσδεκτα σε όλους τους
εξωτερικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ εκτός από το Ξέφωτο, τον
Λαβύριν θο και τους παιδότοπους. Θα πρέπει πάν τοτε να
συνοδεύον ται από τον κηδεμόνα τους, ο οποίος οφείλει
να τα έχει με λουρί υπό την εποπτεία του και να μεριμνά για
την καθαριότητα του χώρου.

Φωτογράφιση

Με τραμ: Γραμμή 3
Με τρόλεϊ: Γραμμή 10 από την Πλατεία Χαλανδρίου.

Επιρέπεται η φωτογράφιση μόνο για προσωπική χρήση.
Οι χώροι των εκδηλώσεων μαγ νητοσκοπούν ται και
φωτογραφίζον ται για λόγους προώθησης του Summer
Nostos Festival και του Κέν τρου Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος. Με την είσοδό του και συμμετοχή
σ τις εκδηλώσεις, ο επισκέπτης καθώς και ο κηδεμόνας
ανηλίκου συναινεί σ τη χρήση της εικόνας ή φωνής του
ιδίου ή του ανηλίκου από τους Διοργανωτές για λόγους
προβολής των εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες πρόσβασης επισκεφθείτε
το www.SNFestival.org

Απαγορεύεται η χρήση drone για λόγους φωτογράφισης
ή ψυχαγωγίας.

Σε περίπτωση έκτακτων ρυθμίσεων τα δρομολόγια
ενδέχεται να τροποποιηθούν.
Δρομολόγια Shuttle bus
Από Σύν ταγμα προς ΚΠΙΣΝ
Κυριακή - Παρασκευή:
17:00 - 00:30, κάθε 30 λεπτά
Σαββατοκύριακο:
08:00 – 00:30, κάθε 30 λεπτά
Από ΚΠΙΣΝ προς Σύν ταγμα
Κυριακή - Παρασκευή:
17:30 - 01:00, κάθε 30 λεπτά
Σαββατοκύριακο:
08:30 – 01:00, κάθε 30 λεπτά
Με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Mε λεωφορείο:
Από το κέν τρο της Αθήνας: Γραμμές Β2, 550
Από Κηφισιά: Γραμμές Β2, 550
Από Πειραιά: Γραμμές Α1, Β1
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Το Κέν τρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι
πλήρως προσβάσιμο σε όλους. Επισκεφθείτε την επίσημη
ισ τοσελίδα του χώρου (w w w.snfcc.org) για αναλυτικές
πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες
σε άτομα με αναπηρία.
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Piece by Piece, SNFCC | Γιάν νης Μπεχράκης, Γιάν νης Μπεχράκης, Reuters |
Κύπελλο Σπύρου Λούη, SNFCC | Kim Jones, Pacific Ocean Park Ruins (Venice
beach, California), December 1975. Photograph by Ned Sloane. Courtesy of the
artist and Zeno X Gallery, Antwerp. | Mieskuoro Huutajat, Mieskuoro Huutajat
(Screaming Men’s Choir) Images courtesy of the artists. | Paris Legakis, Two Teams
Play with the Same Outfit, 2013. Video documentation of an action (color, sound),
11:12 min. Video still courtesy of the artist. | Tania Bruguera, Courtesy of Studio
Bruguera, Collection Solomon R. Guggenheim, New York, Guggenheim UBS MAP
Purchase Fund, 2014. © Tania Bruguera | Park games, Α&Π / Σταύρος Μπόγλου |
Kayak, Α&Π / Σταύρος Μπόγλου | Έσσεται ήμαρ, Βασίλης Μακρής | STREB, Teresa
Wood | Bang on a Can, Peter Serling | Ν. Πορτοκάλογλου, Ν. Πορτοκάλογλου
| Ξιφασκία, Ρομποτική, Πιν γκ-πον γκ, Badminton, Family Adventure, Α&Π / Σταύρος
Μπόγλου | ETHEL, ETHEL | STREB, Ralph Alswang | Δ. Καλαντζής, Alessandro
Giacalone | Renzo PiANO, ΚΠΙΣΝ | Μικροί μεγάλοι εν δράσει, Α&Π / Σταύρος
Μπόγλου | Mourad & Azmeh, Piotr Połocza ń ski | Black Art Jazz Collective, Chris
Drukker | Λένα Πλάτωνος, Λένα Πλάτωνος | Sussan Deyhim, Tino Rodriguez &
Virgo Paraiso | Body music, Iselin Jansen | Melanie de biasio, David Haesaert |
The Cinematic Orchestra, B+ for Mochilla.com | Circus cosmos, Olivia Rutherford
| Theater of war, Theater of War | Des/equilibre/s, Yiorgis Yerolymbos | Saul
Williams, Geordie Wood | On display Athens, Amro Arida | Tigue, Catalina Kulczar
| SNF RUN, ΚΠΙΣΝ | ΜΕΛISSES, ΜΕΛISSES | Alex Cruz, Alex Cruz | G.Kasparov,
ΚΠΙΣΝ | Wakeboard, A&B | Toshi Reagon, Bernie De Chant | Yo La Tengo, Carlie
Armstrong | Charlote Rampling / Sonia Wieder-Atherton, Marthe Lemelle |
Λ. Καβάκος, Marco Borggreve | Nickel and Dime OPS, Gulnara Khamatova |
Monika, EilonPaz | Fireworks show, Yiorgis Yerolymbos

SNFestival
.org

Το Summer Nostos Festival διοργανώνεται και χρηματοδοτείται
αποκ λεισ τικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και η υλοποίηση του
φεσ τιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέν τρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Ιδιαίτερες ευχαρισ τίες σ την Limor Tomer, Γεν ική Διευθύν τρια
Συναυλιών & Διαλέξεων του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας
Υόρκης.
Ευχαρισ τούμε γ ια τη συνδρομή και τη συνεργασία:
Δήμος Αθηναίων, Δήμος Καλλιθέας, Ελλην ική Ασ τυνομία, ΕΚ ΑΒ,
Ελλην ική Ολυμπιακή Επιτροπή ΕΟΕ, ΜΚE «Αναγέν νηση και
Πρόοδος», Έ νωση Σκακισ τών Θεσσαλονίκης, Οδικές Συγκοινωνίες
(Α.Ε.), Σταθερές Συγκοινωνίες (Α.Ε.), ΟΑ ΣΑ (Οργαν ισμός Ασ τικών
Συγκοινων ιών Αθήνας), Special Olympics Ηellas,
ΜΕΤΡΟ ΑΕ, Aegean Airlines, Interbus.

BEND.GR

Photo Credits

