
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Δευτζρα 9 επτεμβρίου | 20:30   

υναυλία τθσ Φιλαρμονικισ Ορχιςτρασ διμου Ακθναίων με μουςικι από τον 

ελλθνικό και τον διεκνι κινθματογράφο. Μουςικι διεφκυνςθ: Δθμιτρθσ Μίχασ 

 

Σετάρτθ 11 επτεμβρίου | 20:30   

To Εργαςτιρι Ελλθνικισ Μουςικισ διμου Ακθναίων ςυναντά τον Μπάμπθ Σςζρτο 

για μία μουςικι διαδρομι με ρεμπζτικα, λαϊκά, και ζντεχνα τραγοφδια.  

Θα ακουςτοφν αγαπθμζνα τραγοφδια από τθ προςωπικι διςκογραφία του 

καλλιτζχνθ, κακώσ και μελωδίεσ διάφορων ςπουδαίων ελλινων ςυνκετών, όπωσ 

μεταξφ άλλων των Βαςίλθ Σςιτςάνθ, πφρου Βαμβακάρθ, Μιχαιλ ουγιοφλ και 

Χριςτου Νικολόπουλου 

Πζμπτθ 12 επτεμβρίου | 20:30 

Musicals & Soundtracks. Μουςικό ταξίδι ςτον παγκόςμιο κινθματογράφο με τθ 

υμφωνικι Ορχιςτρα διμου Ακθναίων 

Μουςικι διεφκυνςθ: Ελευκζριοσ Καλκάνθσ. υμμετζχουν οι ςολίςτ: Βανζςςα 

Καλκάνθ (ςοπράνο) και ταφροσ αλαμπαςόπουλοσ (τενόροσ)  

Παραςκευι 13 επτεμβρίου | 20:30   

υναυλία με τον Νίκο Ζιώγαλα και τουσ  KRAMA The BAND  

Ζνα μοναδικό μουςικό ςυναπάντθμα του αγαπθμζνου τραγουδοποιοφ Νίκου 

Ηιώγαλα και των ΚΡΑΜΑ band, που αλλάηει τα δεδομζνα των μζχρι τώρα μουςικών 

ςυναυλιών. Ο καλλιτζχνθσ που ζνωςε τθν παράδοςθ με τθν rock, γίνεται 

ςυνοδοιπόροσ με τθ «μουςικι ματιά» των πζντε μελών των ΚΡΑΜΑ, που θ ιδιαίτερθ 

μίξθ των ιχων Ανατολισ και Δφςθσ μαγεφει το κοινό τουσ. 

άββατο 14 επτεμβρίου | 20:30   

Χρώμα δεν αλλάηουνε τα μάτια. Μουςικι παράςταςθ αφιερωμζνθ ςτον Μιχάλθ 



Γκανά με αγαπθμζνα τραγοφδια ςε ςτίχουσ του μεγάλου ποιθτι, όπωσ Καράβια 

βγικαν στθ στεριά, Χρώμα δεν αλλάηουνε τα μάτια, Μικρός Τιτανικός, Πάμε ξανά 

στα καφματα, Τα κορμιά και τα μαχαίρια, Στο Σου-μιτηου, Να´χα δυο ηωζς, Για των 

ματιών σου το χρώμα, κ.α. 

Σραγοφδι: Κlaudia Delmer 

Απαγγζλει ο Μιχάλθσ Γκανάσ 

Παίηουν οι Mottet  

Σετάρτθ 18 επτεμβρίου | Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΙ 

Locos por el Mambo! Jazz ςυναυλία με latin χρώμα τθσ Big Band διμου Ακθναίων 

με τθ Μάρκα Μορελεόν και τον Αλεχάντρο Ντιάη ςτα κρουςτά, αλλά και γνωςτά 

κομμάτια τθσ βραηιλιάνικθσ και αφροκουβανζηικθσ μουςικισ παράδοςθσ. Σα 

ιδιαίτερα θχοχρώματα και οι χορευτικοί ρυκμοί τθσ Big Band δζνουν με τθν 

εξαιρετικά ευζλικτθ, ρυκμικι και εκφραςτικι φωνι τθσ Martha Moreleon ςε μια 

μουςικι βραδιά που κα ςυναρπάςει 

Παραςκευι 20 επτεμβρίου | 20:30   

Με οικογζνεια. Παιδικι κεατρικι παράςταςθ, βαςιςμζνθ ςτo κλαςςικό παιδικό 

μυκιςτόρθμα τoυ Hector Malot, που παρουςιάηεται για πρώτθ φορά ςε ςκθνοκεςία 

Ακαναςίασ Καλογιάννθ. Μια περιπέτεια για όλες τις ηλικίες γεμάτη τρώμα, 

τρσυερότητα και εσαισθησία. Ζνα βιβλίο-φμνοσ ςτθν ανιδιοτελι αγάπθ, αλλά και 

ςτθν δφναμθ του ανκρώπου να επιτυγχάνει τουσ ςτόχουσ του παρά τισ δυςκολίεσ 

και τισ ατυχίεσ τθσ ηωισ, που ανοίγει παράκυρα ςτθν ελπίδα και τθν επιμονι 

απζναντι ςτθν αζναθ μάχθ του ανκρώπου για επιβίωςθ, όταν όλα γφρω του 

καταρρζουν. 

υντελεςτζσ: 

Θεατρικι διαςκευι: Κωνςταντίνοσ Θάνοσ 

Μουςικι- ενορχθςτρώςεισ- μουςικι διδαςκαλία: τάκθσ Μπίρμπασ  

Κινθςιολογία: Βαγγζλθσ Πιτςιλόσ  

τίχοι-μουςικι: Γιώργοσ Μπανταδάκθσ, οφία Κουκουλά 

κθνογραφικι επιμζλεια- video-art: άντυ ιζμπου  

Παίηουν: οφία Μανωλάκου, οφία Κουκουλά, Βίκυ Κουκουτςίδθ, Φωτεινι 

Παπαδάκθ και ο Κώςτασ Ηωγραφόπουλοσ 

 

άββατο 21 επτεμβρίου | 20:30   

υναυλία των επιτυχόντων μαζςτρων του 12ου Masterclass Διεφκυνςθσ 

Ορχιςτρασ με τθ υμφωνικι Ορχιςτρα διμου Ακθναίων 

Κυριακι 22 επτεμβρίου| 20:30    

Σο μουςικό ςχιμα Χάριςμα ς' ζνα αφιζρωμα ςτο ζντεχνο ελλθνικό τραγοφδι  



Ειδικι guest θ μοναδικι Γιώτα Γιάννα 

Παίηουν οι μουςικοί: Ιςίδωροσ Πάτεροσ: μπουηοφκι, κικάρα, φωνι| τζλιοσ 

Νικολαΐδθσ: φωνι| Χαροφλα Νικολαΐδου: πιάνο, φωνι| Άννα-Μαρία Νικολαΐδου: 

φωνι| Σάςοσ Περόγλου: κρουςτά, φωνι 

Με τθν υποςτιριξθ του NGradio 

 

*Το πρόγραμμα ενδζχεται να τροποποιθθεί 

 

Η είςοδοσ για το κοινό είναι ελεφκερθ.  

Πλθροφορίεσ: 

τ. 210 52 84 854 | www.opanda.gr 

#FestivalKolonou 

 

@opanathens  

 

Θζατρο Κολωνοφ: Ιωαννίνων και Καπανζωσ, Κολωνόσ 

Πρόςβαςθ: Μετρό: τακμόσ επόλια & τακμόσ Λαρίςθσ, Σρόλεï: No. 12 (Ηάππειο - 

Περιςτζρι), ςτάςθ «Αρμονία», Λεωφορείο: 057 (Ομόνοια – Λόφοσ κουηζ), ςτάςθ 

«πλατεία Κολωνοφ» 

 

 

 

 

http://www.opanda.gr/

