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Για 43η χρονιά το Φεστιβάλ Ολύμπου θα δροσίσει τις zεστές νύχτες
του καλοκαιριού με μοναδικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις,
εικαστικές εκθέσεις, αρχαιολογικές ομιλίες και άλλες αξιόλογες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ότι σπουδαίο στον ελλαδικό αλλά και διεθνή καλλιτεχνικό και πολι-
τιστικό χώρο, θα βρίσκεται το καλοκαίρι στο αρχαίο θέατρο του
Δίου, στο κάστρο του Πλαταμώνα, στο Ανοικτό Θέατρο Πάρκου 
Κατερίνης, στο Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών Δίου, στο βυzα-
ντινό ναό της Παναγίας στην Κονταριώτισσα. 

Κάθε χρόνο φιλοξενούμε στο Φεστιβάλ Ολύμπου, πολιτισμούς  
από διάφορα σημεία του κόσμου. Φέτος θα υποδεχτούμε τρείς 
σημαντικές χώρες της οροσειράς των Άλπεων, τη Γερμανία, την 
Αυστρία, την Ελβετία και θα γνωρίσουμε στοιχεία των δικών τους
πολιτισμών.

Το Φεστιβάλ Ολύμπου στην εποχή της οικονομικής κρίσης, της
κρίσης αξιών και της υποβάθμισης της ποιότητας zωής των πολι-
τών, αντιστέκεται προβάλλοντας με προσιτό αλλά συγχρόνως ποιο-
τικό τρόπο, τον ανεξάντλητο πλούτο του πολιτισμού της χώρας
και του τόπου μας.

Σας προσκαλούμε όλους αυτό το καλοκαίρι στην φιλόξενη Πιερία, 
στις όμορφες πλαγιές του Ολύμπου, εκεί που οι Μούσες ακόμα 
τραγουδούν μαzί με τον Ορφέα στο κάστρο του Πλαταμώνα, εκεί 
που η ηχώ του χορού των Βακχών, ακόμα αντιλαλεί υμνώντας 
τους ολύμπιους θεούς, στο αρχαίο θέατρο του Δίου.

Το Φεστιβάλ Ολύμπου σας επιφυλάσσει για ακόμα μια χρονιά, 
νύχτες μαγικές, με μουσικές θεσπέσιες, με παραστάσεις μοναδικές
και ονειρεμένες.

Γρηγόρης Παπαχρήστος
ΠρΟΕΔρΟΣ ΟρΓΑνιΣΜΟυ ΦΕΣΤιΒΑλ ΟλυΜΠΟυ

For the 43rd year the Olympus Festival will bring a breeze to 
the hot summer nights with great concerts, theatrical perform-
ances, art exhibitions, archeological lectures and other impor-
tant culture events.

What is important, in the Greek and in the international artistic 
and cultural field, will be held in summer at the ancient theatre 
of Dion, at Castle of Platamonas, at the Οpen Theatre Park of 
Katerini, at the Mediterranean Mosaics Centre of Dion and at the 
Byzantine church of Panagia in Kontariotissa.

Every year we host in the Olympus Festival cultures from differ-
ent parts of the world. This summer we welcome here , three 
important countries of the Alps, Germany, Austria and Switzer-
land and we will meet elements of their own cultures.

The Olympus Festival in times of economic crisis , the crisis of 
values and decline in quality of life resists showing with afford-
able but also qualitative way the rich grandeur of our country 
and area culture.

We invite everyone this summer in hospitable Pieria, on the 
beautiful slopes of Mount Olympus where the Muses still sing 
along with Orpheus in Platamon Castle, where the echo of the 
chorus of Euripides’ Bacchae still resounds praising the Olym-
pian Gods at the ancient theatre of Dion.

The Olympus Festival still offers for another year unforgettable 
nights with unique, dreamy theatrical and musical performances.

Grigoris Papachristos
ChAirMAn OF ThE OlyMPuS FESTivAl OrGAnizATiOn



Liebe Besucherin, lieber Besucher des Olymp-Festivals,

Das Olymp-Festival in Dion hat sich im laufe der vergangenen 
Jahrzehnte zu einem der renommiertesten Kulturfestivals in 
Griechenland entwickelt. hier werden dem Besucher Darbietung-
en auf internationalem niveau aus allen Bereichen künstlerischen 
Schaffens vorgestellt.

Die lage der Aufführungsorte und Ausstellungsräume, einge-
bettet in die Berg- und Küstenlandschaft, ist besonders reizvoll 
und schafft eine einmalige Atmosphäre. Sie steht für die land-
schaftliche Schönheit nordgriechenlands und mit dem Olymp 
für die Sagenwelt und die ursprünge der griechischen Geschichte.

So hat sich das Festival zu einem besonderen Werbeträger für 
nordgriechenland entwickelt und zieht zunehmend die Auf-
merksamkeit von Besuchern aus dem in- und Ausland auf sich.

Das hohe niveau des Festivals ist auch der leistungsbereit-
schaft der Menschen zu verdanken, die sich zumeist auf frei-
williger Basis jedes Jahr aufs neue der Aufgabe stellen, attraktive
veranstaltungen zu organisieren und die mit ihrem gesellschaft-
lichen Engagement dem Festival den hohen Stellenwert im 
griechischen Kulturleben geben.

ich empfinde es als besondere Auszeichnung, dass Deutschland 
in diesem Jahr neben Österreich und der Schweiz als Gastland 
zu diesem Festival eingeladen wurde. Es ist das erste Mal, dass 
drei länder gemeinsam die Gelegenheit haben, künstlerische 
leistungen aus ihrem Kulturraum zu zeigen und diese in der 
besonderen Atmosphäre dieser Orte zur Geltung zu bringen.

ich hoffe, dass das Festival Sie auch in diesem Jahr wieder in
seinen Bann ziehen wird und wünsche ihnen, dass Sie ins-
besondere die veranstaltungen der diesjährigen Gastländer an 
den Festivalorten in Dion und umgebung genießen können.

Dr. Peter Schoof
BOTSChAFTEr DEr BunDESrEPuBliK DEuTSChlAnD in GriEChEnlAnD

Αγαπητή επισκέπτρια, αγαπητέ επισκέπτη του Φεστιβάλ Ολύμπου,

Το Φεστιβάλ Ολύμπου στο Δίον εξελίχθηκε στη διάρκεια των πε-
ρασμένων δεκαετιών σε ένα από τα γνωστότερα πολιτιστικά γεγο-
νότα στην Ελλάδα. Ο θεατής θα παρακολουθήσει εδώ διεθνούς 
επιπέδου παραστάσεις και παρουσιάσεις απ’ όλο το φάσμα της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Η ιδιαίτερη τοποθεσία των χώρων των παραστάσεων και των εκ-
θέσεων μεταξύ ορεινού και παραθαλάσσιου τοπίου είναι μαγευτική.
Δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα που αναδεικνύει το φυσικό
κάλλος της Βόρειας Ελλάδας, ενώ ο Όλυμπος παραπέμπει στον 
μυθικό κόσμο και τις απαρχές της ελληνικής ιστορίας.

Έτσι το φεστιβάλ εξελίχθηκε σε ένα ιδιαίτερο μέσο διαφήμισης και
προβολής της Βόρειας Ελλάδας και προσελκύει ολοένα και περισ-
σότερους επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το υψηλό επίπεδο του φεστιβάλ οφείλεται όμως και στην προθυ-
μία και τον zήλο των ανθρώπων του, οι οποίοι αναλαμβάνουν 
κάθε χρόνο και συνήθως σε εθελοντική βάση, να οργανώσουν 
ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.

Με αυτή τους την κοινωνική προσφορά προσδίδουν στο φεστιβάλ 
τη μεγάλη βαρύτητα που έχει αποκτήσει στην πολιτιστική zωή 
της Ελλάδας. 

Εκλαμβάνω την πρόσκληση που έλαβε η Γερμανία να συμμετάσχει
εφέτος μαzί με την Αυστρία και την Ελβετία ως τιμώμενες χώρες 
στο φεστιβάλ, ως μια ιδιαίτερη τιμή. Είναι η πρώτη φορά που 
τρεις χώρες θα έχουν από κοινού την ευκαιρία να παρουσιάσουν 
καλλιτεχνικά δρώμενα από τον δικό τους πολιτιστικό χώρο και 
μάλιστα στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του φυσικού περιβάλλοντος 
του φεστιβάλ.

Ελπίzω η μαγεία του φεστιβάλ να σας συνεπάρει κι εφέτος και σας
εύχομαι να απολαύσετε ιδιαίτερα τις εκδηλώσεις των τριών 
τιμώμενων χωρών στους χώρους του φεστιβάλ στο Δίον και την 
ευρύτερη περιοχή.

Dr. Peter Schoof
ΠρΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟνΔιΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚρΑΤιΑΣ ΤΗΣ ΓΕρΜΑνιΑΣ ΣΤΗν ΕλλΑΔΑ



Χαίρομαι πολύ που η Αυστρία από κοινού με τις γειτονικές της 
χώρες, Γερμανία και Ελβετία, θα είναι φέτος τιμώμενες χώρες 
στο φημισμένο Φεστιβάλ Ολύμπου.

Οι σχέσεις των χωρών μας με τη Βόρεια Ελλάδα -και ιδιαίτερα με
την περιοχή του Ολύμπου- είναι στενές και εξαιρετικά πολυ-
σχιδείς. Πολλοί συμπολίτες μας επισκέπτονται κάθε χρόνο την 
περιοχή αυτή και ενθουσιάzονται από την ομορφιά της φύσης, 
καθώς και από τον πολιτιστικό πλούτο. Οι στενές αυτές σχέσεις 
θα ενισχυθούν περαιτέρω με αυτό το Φεστιβάλ.

Ανέκαθεν το μυθικό βουνό του Ολύμπου ασκούσε μεγάλη γοητεία
και στις χώρες μας. Ως εκ τούτου, ήταν ιδιαίτερο γεγονός ότι η ίδρυ-
ση του Συλλόγου των Αυστριακών στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και
η επαναλειτουργία του Επίτιμου Προξενείου της Αυστρίας στη
Θεσσαλονίκη το περασμένο έτος συνοδεύτηκαν από μια ανάβαση
στον Όλυμπο.

Αποκορύφωμα της πολιτιστικής συμβολής της Αυστρίας στο φετινό
Φεστιβάλ Ολύμπου θα είναι ένα συναρπαστικό κολάz του διάση-
μου Ελληνοαυστριακού σκηνοθέτη Georg remoundos, στο οποίο
θα συνδυάzεται η μουσική των παγκοσμίου φήμης Αυστριακών 
συνθετών Mozart, Schubert, Strauss και lehar με χορό, τραγούδι,
ποίηση και εικόνες.

Ευχαριστώ θερμότατα τους διοργανωτές του Φεστιβάλ Ολύμπου,
καθώς και τους Ελβετούς και Γερμανούς εταίρους μας για την
άριστη συνεργασία, εύχομαι καλή επιτυχία στο Φεστιβάλ και σας
προσκαλώ, αγαπητές επισκέπτριες και επισκέπτες, να επωφελη-
θείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από την πλούσια προσφορά 
του φετινού προγράμματος του Φεστιβάλ.  

Melitta Schubert
ΠρΕΣΒΕιρΑ ΤΗΣ ΑυΣΤριΑΣ ΣΤΗν ΕλλΑΔΑ 

Es freut mich sehr, dass Österreich gemeinsam mit unseren 
nachbarländern Deutschland und der Schweiz in diesem Jahr 
Ehrengast des renommierten Olymp-Festivals sein darf.

Die Beziehungen unserer länder zu nord-Griechenland -und im
speziellen zur region des Berg Olymp- sind eng und äußerst viel-
fältig. viele unserer landsleute besuchen jedes Jahr diese re-
gion und sind begeistert von der Schönheit der natur sowie 
vom kulturellen reichtum. Diese engen Beziehungen werden 
durch dieses Festival noch weiter gestärkt werden.

Seit jeher hat der mythische Berg Olymp auch in unseren ländern
grosse Faszination ausgeübt. Es war daher ein besonderes Er-
eignis, als die Gründung des vereins der Österreicher in nor-
dgriechenland sowie die neu-Eröffnung des österreichischen 
honorarkonsulats Thessaloniki im vergangenen Jahr gerade mit
einer Besteigung des Olymp begangen wurden.

höhepunkt der kulturellen Beiträge, mit denen sich Österreich
am heurigen Olymp-Festival beteiligen wird, stellt eine faszi-
nierende Collage des bekannten österreichisch-griechischen re-
gisseurs Georg remoundos dar, bei der die Musik weltbekannt-
er österreichischer Komponisten wie Mozart, Schubert, Strauss 
und lehar mit Tanz, Gesang, lyrik und Bildern verbunden wird.

ich danke den veranstaltern des Olymp-Festivals sowie auch 
unseren Schweizer und deutschen Partnern sehr herzlich für 
die ausgezeichnete zusammenarbeit, wünsche dem Festival 
den allerbesten Erfolg, und lade Sie, liebe Besucherinnen und 
Besucher, dazu ein, vom vielfältigen Angebot des heurigen 
Festival-Programms möglichst zahlreich Gebrauch zu machen. 

Melitta Schubert
ÖSTErrEiChiSChE BOTSChAFTErin in GriEChEnlAnD



zusammen mit unseren deutschen und österreichischen Freu-
nden gehört die Schweiz dieses Jahr zu den Ehrengasten am 
traditionsreichen Olymp-Festival. 

unsere Mitwirkung am Festival in Form mehrerer veranstalt-
ungen in den Sparten Fotographie (Fred Boissonnas), Film (More
than honey, mit Präsenz des regisseurs Markus imhoof), Theat-
er & Tanz (heidi) sowie Tourismus und Archäologie ist Anlass 
zur Freude und hat für die Schweiz aus mehreren Gründen Be-
deutung.

Als Alpen- und Bergsteigerland ergibt sich für uns Schweizer 
eine enge Beziehung zum mythischen Berg Olymp und zur re-
gion Pieria: Wie Sie wissen, erfolgte die Erstbesteigung des My-
tikos vor 101 Jahren durch zwei meiner landsleute und einem 
griechischen Bergführer. Bisher unveröffentlichte, “zeitlose“ Fotos
des Genfers Fred Boissonnas, einem dieser drei Pioniere des 
Olymps, sind während der gesamten Dauer des Festivals im 
Kulturzentrum von Dion zu bestaunen. Sie werden uns vom 
Museum für Fotografie von Thessaloniki zur verfügung gestellt.

Die Teilnahme der Schweiz am Olymp-Festival reiht sich in un-
ser Bestreben ein, vermehrt auch in den regionen Griechen-
lands einen kulturellen Dialog mit der Schweiz herzustellen.

Mein herzlicher Dank und Glückwunsch geht an die veranstal-
ter des Festivals, an unsere Sponsoren und natürlich an Sie, 
liebe Besucherinnen und Besucher, für ihr interesse an den 
verschiedenen Schweizer Beiträgen.

Dr Lorenzo Amberg
SChWEizEriSChE BOTSChAFTEr in GriEChEnlAnD

Μαzί με τους Γερμανούς και τους Αυστριακούς φίλους μας η 
Ελβετία, έχει φέτος την τιμή να συμμετέχει σε ένα φεστιβάλ με μα-
κρά παράδοση, το Φεστιβάλ Ολύμπου.

Η ποικιλία της συμμετοχής μας στο φεστιβάλ, με τη μορφή εκδη-
λώσεων στους τομείς της φωτογραφίας (Fred Boissonnas), του
κινηματογράφου («More than honey»), του θεάτρου και του χορού
(heidi), του τουρισμού και της αρχαιολογίας είναι μια ευκαιρία 
χαράς και είναι σημαντική για την χώρα μας για διάφορους λόγους.

Για την Ελβετία, ως μια αλπική χώρα ορειβατών υπάρχει ένας 
παλαιός σύνδεσμος με το μυθικό βουνό του Ολύμπου και με την 
περιοχή της Πιερίας, καθώς η πρώτη ανάβαση στην υψηλότερη 
κορυφή της Ελλάδος πραγματοποιήθηκε πριν 101 χρόνια από δύο
συμπατριώτες μου και έναν Έλληνα οδηγό βουνού. Τις υπέροχες 
και απόκοσμες φωτογραφίες του Ολύμπου του Fred Boissonnas
από τη Γενεύη, που ήταν ο ένας από αυτούς τους πρώτους ορει-
βάτες, μπορεί να τις θαυμάσει το κοινό καθ ‘όλη τη διάρκεια του 
φεστιβάλ στο Πνευματικό Κέντρο του Δίου.

Η συμμετοχή της Ελβετίας στο Φεστιβάλ Ολύμπου εντάσσεται τέ-
λεια στην προσπάθειά μας, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις της Πρε-
σβείας να λαμβάνουν χώρα όχι μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά σε 
ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι ευχαριστίες και οι ευχές μου για ένα επιτυχημένο φεστιβάλ 
απευθύνονται στους διοργανωτές του φεστιβάλ, στους χορηγούς 
μας και φυσικά σε σας, αγαπητοί επισκέπτες, για το ενδιαφέρον 
σας για τις ελβετικές συνεισφορές.

Dr Lorenzo Amberg
ΠρΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΕλΒΕΤιΑΣ ΣΤΗν ΕλλΑΔΑ



5/7	 Κέντρο μέσογέιαΚών ψηφιδώτών διου
ΣΑΒ	/	sat	 ΕΠΙΣΗΜΗ	ΕΝΑΡΞΗ	43ου	ΦΕΣτΙΒΑλ	ολυΜΠου
	 ΕΙΚΑΣτΙΚΗ	ΠΑΡουΣΙΑΣΗ	τΙΜΩΜΕΝΩΝ	ΧΩΡΩΝ
 Mediterranean Mosaics centre of dion
	 OPENING	CEREMONY	Of	thE	43Rd	OlYMPus	fEstIval
	 PREsENtatION	Of	GuEst	Of	hONOuR	COuNtRIEs
 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
	 ΜΑΜΑΖΑ	Eifo	Efi	[χοροθέατρο / dance theatre]
6/7	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
ΚυΡ	/	suN	 ΦΙλοΚτΗτΗΣ	του	ΣοΦοΚλΗ [θέατρο]
	 sOPhOClEs’	PhIlOCtEtEs	[theatre]
7/7	 ανοιχτο θέατρο ΠαρΚου Κατέρινησ / open park theatre of katerini
ΔΕυ	/	MON	 MORE	thaN	hONEY	του	MaRkus	IMhOOf	[κινηματογράφος]
	 MORE	thaN	hONEY	bY	MaRkus	IMhOOf	[cinema]
11/7	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
ΠΑΡ	/	fRI	 ΜΑΡΙΑ	ΠΕΝτΑγΙΩτΙΣΣΑ	του	ΜΠοΣτ	[θέατρο]
	 MaRIa	PENtaGIOtIsa	bY	bOst	[theatre]
12/7	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
ΣΑΒ	/	sat	 Ή	ΣΕ	ΠοΙοΝ	ΑΝΗΚΕΙ	ο	ΚοΣΜοΣ	[χοροθέατρο]
	 OR	whO	OwNs	thE	wORld	[dance theatre]
14/7	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
ΔΕυ	/	MON	 Η	ΚοΙΜΩΜΕΝΗ	ΞυΠΝΗΣΕ	τΗΣ	ΞΕΝΙΑΣ	ΚΑλογΕΡοΠουλου	[παιδικό θέατρο]
	 thE	slEEPING	bEautY	awOkE	bY	XENIa	kalOGEROPOulOu	[children’s theatre]
16/7	 ανοιχτο θέατρο ΠαρΚου Κατέρινησ / open theatre park of katerini
τΕτ	/	wEd	 ΠοΝτΑΡοΝτΑΣ	ΣτοΝ	ΚυΡΙο	ΖουΚΕΡ	του	daNI	lEvI	[κινηματογράφος]
	 allEs	auf	ZuCkER	(GO	fOR	ZuCkER)	bY	daNI	lEvI	[cinema]
18/7	 ανοιχτο θέατρο Κολινδρου / open theatre kolindros
ΠΑΡ	/	fRI	 ΧΑϊΝτΙ	τΗΣ	γΙοΧΑΝΑ	ΣΠΙΡΙ	[παιδικό θέατρο]
	 hEIdI	bY	JOhaNNa	sPYRI	[children’s theatre]
19/7	 ανοιχτο θέατρο ΠαρΚου Κατέρινησ / open park theatre of katerini
ΣΑΒ	/	sat	 ΧΑϊΝτΙ	τΗΣ	γΙοΧΑΝΑ	ΣΠΙΡΙ	[παιδικό θέατρο]
	 hEIdI	bY	JOhaNNa	sPYRI	[children’s theatre]
	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
	 τΡΩΑΔΕΣ	του	ΕυΡΙΠΙΔΗ	[θέατρο]
	 EuRIPIdEs’	thE	tROJaN	wOMEN	[theatre]
20/7	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
ΚυΡ	/	suN	 ΦΙλΙΠΠοΣ	ΠλΙΑτΣΙΚΑΣ,	ΜΠΑΜΠΗΣ	ΣτοΚΑΣ	&	γΕΩΡγΙΑ	ΝτΑγΚΑΚΗ	[συναυλία]
	 PhIlIPOs	PlIatsIkas,	babIs	stOkas	&	GEORGIa	NtaGakI	[concert]
23/7	 ανοιχτο θέατρο ΠαρΚου Κατέρινησ / open park theatre of katerini
τΕτΑΡτΗ	 Η	ΑΚΡΗ	του	ουΡΑΝου	του	fatIh	akIN	[κινηματογράφος]
	 auf	dER	aNdEREN	sEItE	(thE	EdGE	Of	hEavEN)	bY	fatIh	akIN	[cinema]
26/7	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
ΣΑΒ	/	sat	 ΘΕΣΜοΦοΡΙΑΖουΣΕΣ	του	ΑΡΙΣτοΦΑΝΗ	[θέατρο]
	 aRIstOPhaNEs’	thEsMOPhORIaZusaE	[theatre]
27/7	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
ΚυΡ	/	suN	 ΣτΑυΡοΣ	ΞΑΡΧΑΚοΣ	-	ΜΑΝΑ	Μου	ΕλλΑΣ	[συναυλία]
	 stavROs	XaRhakOs	- ΜΑNa	MOu	Ellas	[concert]

30/7	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
tEt	/	wEd	 ΜΑγΕΜΕΝοΣ	ΑυλοΣ	του	w.	a.	MOZaRt	[παιδικό θέατρο]
	 wOlfGaNG	aMadEus	MOZaRt		-	thE	MaGIC	flutE	[children’s theatre]

1/8	 Καστρο Πλαταμώνα / castle of plataMonas
ΠΑΡ	/	fRI	 ΔΗΜΗτΡΗΣ	ΖΕΡΒουΔΑΚΗΣ	“ΖΩΗΣ	ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ” [συναυλία]
	 dIMItRIs	ZERvOudakIs	-	“lIfE	GaMEs”	[concert]
2/8	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
ΣΑΒ	/	sat	 ΚΡΑτΙΚο	ΘΕΑτΡο	ΒοΡΕΙου	ΕλλΑΔοΣ-ΠΕΡΣΕΣ	του	ΑΙΣΧυλου	[θέατρο]
	 NatIONal	thEatRE	Of	NORthERN	GREECE-aEsChYlus’	PERsaE	[theatre]

3/8	 Καστρο Πλαταμώνα / castle of plataMonas
ΚυΡ	/	suN	 λΙΖΕτΑ	ΚΑλΗΜΕΡΗ,	ΦΩτΕΙΝΗ	ΒΕλΕΣΙΩτου	&	ΣοΦΙΑ	ΝΑτΣΙου [συναυλία]
	 lIZEta	kalIMERI,	fOtINI	vElEsIOtOu	&	sOfIa	NatsIOu	[concert]
4/8	 ανοιχτο θέατρο ΠαρΚου Κατέρινησ / open park theatre of katerini
ΔΕυ	/	MON	 ΦΙλΙΠΠοΣ	ΚΑΙ	ΑλΕΞΑΝΔΡοΣ	[οπερα]	/	PhIlIPPΕ	aNd	alEXaNdΕR [opera]

6/8	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
tEt	/	wEd	 ΠΑΝτΡολογΗΜΑτΑ	του	ΝΙΚολΑϊ	γΚογΚολ	[θέατρο]
	 MaRRIaGE	bY	NIkOlaI	GOGOl	[theatre]
8/8	 αγιονέρι διου / agioneri of dion	
ΠΑΡ	/	fRI	 ΑΡΧΑΙολογΙΚΕΣ	οΜΙλΙΕΣ	/	aRChaEOlOGICal	sPEEChEs	

9/8	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
ΣΑΒ	/	sat	 ΕΘΝΙΚο	ΘΕΑτΡο	-	ΙΠΠολυτοΣ	του	ΕυΡΙΠΙΔΗ	[θέατρο]
	 NatIONal	thEatRE	Of	GREECE	-	EuRIPIdEs’	hIPPOlYtus	[theatre]
10/8	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
ΚυΡ	/	suN	 το	ΜΑγΙΚο	ΚλΕΙΔΙ	[παιδικό θέατρο] / thE	MaGIC	kEY	[children’s theatre]

11/8	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
ΔΕυ	/	MON	 ΜΑΡΙοΣ	ΦΡΑγΚουλΗΣ	-	ΕλλΗ	ΠΑΣΠΑλΑ	 [συναυλία]
	 MaRIOs	fRaGOulIs	-	EllI	PasPala [concert]
13/8	 Καστρο Πλαταμώνα / castle of plataMonas
tEt	/	wEd	 ΒΑΣΙλΗΣ	ΠΑΠΑΚΩΝΣτΑΝτΙΝου	[συναυλία]
	 vasIlIs	PaPakONstaNtINOu	[concert]
14/8	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
ΠΕΜ	/	thu	 ΑΦΙΕΡΩΜΑ	ΣτοΝ	ΧΡΗΣτο	ΝΙΚολοΠουλο	[συναυλία]
	 tRIbutE	tO	ChRIstOs	NIkOlOPOulOs [concert]
16/8	 Καστρο Πλαταμώνα / castle of plataMonas
ΣΑΒ	/	sat	 ΧΡΗΣτοΣ	ΘΗΒΑΙοΣ-ΜΙλτοΣ	ΠΑΣΧΑλΙΔΗΣ	[συναυλία]
	 ChRIstOs	thIvaIOs-MIltOs	PasChalIdIs	[concert]
17/8	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
ΚυΡ	/	suN	 ΜουΣΙΚΕΣ	ΔΙΑΔΡοΜΕΣ	τΗΣ	ΑυΣτΡΙΑΣ	 [συναυλία]
	 “a	MusICal	JOuRNEY	thROuGh	austRIa” [concert]
18/8	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
ΔΕυ	/	MON	 ΒΑΚΧΕΣ	του	ΕυΡΙΠΙΔΗ	[θέατρο] /	EuRIPIdEs’	baCChaE [theatre]

20/8	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
tEt	/	wEd	 ΧΙΩτΗΣ	MaMbO	 [συναυλία]	/	ChIOtIs	MaMbO [concert]

22/8	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
ΠΑΡ	/	fRI	 λυΣΙΣτΡΑτΗ	του	ΑΡΙΣτοΦΑΝΗ	[θέατρο]
	 aRIstOPhaNEs’	lYsIstRata	[theatre]
	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
	 ΘΕΑτΡου	ΕΠΑΙΝοΣ	/	thEatRE	PRaIsE
23/8	 alMira beach bar- Παραλια Κατέρινησ
ΣΑΒ	/	sat	 MOOP	MaMa	uRbaN	bRass	lIvE	[συναυλία/concert]
	 Κέντρο μέσογέιαΚών ψηφιδώτών διου
	 ΑΘΑΝΑτΕΣ	ΜουΣΙΚΕΣ….	ΕΝ	ΧοΡΔΑΙΣ	[συναυλία]
	 IMMORtal	MusIC	......wIth	stRINGs	[concert]
24/8	 Βυζαντινοσ ναοσ Παναγιασ Κονταριώτισσασ
ΚυΡ	/	suN	 ΑΦΙΕΡΩΜΑ	ΣτΗ	ΜΙΚΡΑ	ΑΣΙΑ	[συναυλία]
	 byzantine church of panagia kontariotissa
	 tRIbutE	tO	asIa	MINOR	[concert]
25/8	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
ΔΕυ	/	MON	 «ΩΧ…	ΗλΕΚτΡΑ»	του	ΑλΕΞΑΝΔΡου	ΚΑλΙτΣΗ	[θέατρο]
	 «OOPs	...	ElECtRa»	bY	alEXaNdROs	kalItsIs	[theatre]
27/8	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
tEt	/	wEd	 «ΨυΧΗ	ΚΑΙ	ΣΩΜΑ»	[συναυλία]	/	«bOdY	aNd	sOul»	[concert]

29/8	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
ΠΑΡ	/	fRI	 ΚΑτΕΡΙΝΗ,	ο	τοΠοΣ-οΙ	ΑΝΘΡΩΠοΙ	[συναυλία / χορός]
	 katERINI,	thE	PlaCE	-	thE	PEOPlE	[concert & dance]
30/8	 αρχαιο θέατρο διου / ancient theatre of dion
ΣΑΒ	/	sat	 “το	ΣΚΙΑΧτΡο”	του	ΧΡΗΣτου	γΙΑΝΝουλΗ	[παιδική όπερα]
	 “thE	sCaRECROw”	bY	ChRIstOs	GIaNNOulIs	[children’s opera]
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ΣυνΟΠΤιΚΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ/PrOGrAMME OF EvEnTS 2014
43ο ΦΕΣΤιΒΑλ ΟλυΜΠΟυ/43rd OlyMPuS FESTivAl



Θέατρο και Μουσική,
Τραγούδι και Χορός,

Κινηματογράφος
και Εικαστικές παρουσιάσεις,

συνθέτουν ένα μείγμα
καλλιτεχνικής δραστηριότητας

στο φετινό 43ο Φεστιβάλ Ολύμπου.

Η ορχήστρα στο Αρχαίο Θέατρο Δίου
συνενώνει αλληλέγγυα

όλες τις πνευματικές
και καλλιτεχνικές δυνάμεις,

με οράματα, αναzητήσεις και ουτοπίες,
ώστε να ατενίzουμε το μέλλον

με αισιοδοξία,
αφήνοντας πνευματικά αποτυπώματα

στις νέες γενιές. 

Κώστας Μυστακίδης
Καλλιτεχνικός Διευθυντής Φεστιβάλ Ολύμπου

ΚΕνΤρΟ ΜΕΣΟΓΕιΑΚΩν ΨΗΦιΔΩΤΩν ΔιΟυ
ΕιΚΑΣΤιΚΗ ΠΑρΟυΣιΑΣΗ ΤΩν ΤιΜΩΜΕνΩν ΧΩρΩν
διΑρκειΑ εκθεσησ: ιούλιοσ-Αύγούστοσ
MEDiTErrAnEAn MOSAiCS CEnTrE OF DiOn 
PrESEnTATiOn OF GuEST OF hOnOur COunTriES
exhibition duration: July-Αugust 

Μείνε!
Η Αρκαδία ως θέμα στη χαρακτική μεταξύ 1490 και 1830
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ Trier  

Stay! 
Arcadia as a matter engraving between 1490 and 1830.
organizaTion: gerMan eMbassy
 UniversiTy of Trier

Είσοδος ελεύθερη / Admission Free

Η έκθεση αυτή που βασίzεται στη Συλλογή Χαρακτικών του Πανεπιστη-
μίου του Τρίερ αναπαριστά βάσει πενήντα επιλεγμένων αριστουργη-
μάτων από το χρονικό διάστημα μεταξύ 1490 και 1830, την εξέλιξη της
αρκαδικής εικόνας σε όλη την πολυπλοκότητά της. Ιδιαίτερα τονίzεται
η ένταξη κοσμικών θεμάτων στην αναπαράσταση του παραδείσου της
Χρυσής Εποχής και σκιαγραφείται η τάση της μεταφοράς του Αρκαδικού
στοιχείου στην αναπαράσταση της πατρίδας.

ΠρογρΑΜΜΑ/PrograM
ιΟυλιΟΣ/July 2014
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Theatre and Music,
Singing and Dancing,
Cinema
and Visual presentations,
are composing a mixture
of artistic activities in this year’s 
43rd Olympus Festival. 
The stage of the Ancient Theatre 
of Dion combines with solidarity 
all spiritual and artistic forces,
with visions, utopias and 
searches, so we look
to the future with optimism,
leaving spiritual impressions
to new generations.

Kostas Mistakidis
Art Director of the Olympus Festival

5/7
ΣΑΒΒΑτο
saturday



Gustav Klimt
Πρωτοπόρος του Μοντερνισμού

[2012] 150Η ΕΠΕΤΕιΟΣ ΑΠΟ ΤΗν ΓΕννΗΣΗ ΤΟυ
ΠΑρΟυΣιΑΣΗ ΤΗΣ ζΩΗΣ ΚΑι ΤΟυ ΕρΓΟυ ΤΟυ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ  

Gustav Klimt
A forerunner of Modernism

[2012] 150Th AnnivErSAry OF hiS BirTh
PrESEnTATiOn On hiS liFE AnD WOrK

organisaTion: aUsTrian eMbassy

Είσοδος ελεύθερη / Admission Free

ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
Fred Boissonnas - ΑΡΧΕΙΟ ΜΦΘ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 
 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ASCENDING THE MOUNTAIN OF THE GODS
Fred Boissonnas – TMP ARCHIVE 
Co-organizaTion: swiss eMbassy
 MUseUM of PhoTograPhy Thessaloniki 

Είσοδος ελεύθερη / Admission Free

ΚΕνΤρΟ ΜΕΣΟΓΕιΑΚΩν ΨΗΦιΔΩΤΩν ΔιΟυ
ΕιΚΑΣΤιΚΗ ΠΑρΟυΣιΑΣΗ ΤΩν ΤιΜΩΜΕνΩν ΧΩρΩν

διΑρκειΑ εκθεσησ: ιούλιοσ-Αύγούστοσ

MEDiTErrAnEAn MOSAiCS CEnTrE OF DiOn 
PrESEnTATiOn OF GuEST OF hOnOur COunTriES
exhibition duration: July-Αugust 

Ο Klimt (1862-1918) αντιπροσωπεύει την εποχή του Μοντερνισμού που
εξακολουθεί να γοητεύει και να έχει απήχηση μέχρι και σήμερα. Ο καλλι-
τέχνης άφησε το στίγμα του κυρίως στη Βιέννη και συνετέλεσε στη δια-
μόρφωση της περιόδου γύρω στο 1900 μαzί με τους Josef Hoffmann, 
Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich, Richard Gerstl, Egon Schiele και 
Oskar Kokoschka. Το 2012 η πόλη της Βιέννης γιόρτασε τα 150 χρόνια 
του «Gustav Klimt και τη γέννηση του Μοντερνισμού».

Πρόκειται για μία συνοπτική αφήγηση της φωτογράφισης του Ολύμπου 
και της γύρω περιοχής από τον Ελβετό φωτογράφο Fred Boissonnas
με επιλεγμένα έργα από το αρχείο του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλο-
νίκης. Μαzί με τον Χρήστο Κάκαλο από το Λιτόχωρο, και τον συνοδοιπόρο
του και συγγραφέα Daniel Baud-Βοvy ο Fred Boissonnas ήταν ο πρώτος
που ανέβηκε μέχρι και τον Μύτικα το 1913.  Στην έκθεση παρουσιάzονται 
έργα από τις αναβάσεις του τόσο από το 1913, όσο και από το 1919 και 
το 1927.
Ένας από τους πρώτους διεθνείς φωτογράφους που επιλέγει να φωτο-
γραφίσει την Ελλάδα, ακολουθώντας την παράδοση του Grand Tour του
19ου αιώνα, επισκέπτεται την χώρα μας κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας
και εκ των υστέρων κατόπιν ανάθεσης από τον ίδιο τον πρωθυπουργό 
Ελευθέριο Βενιzέλο. 



ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

ΜΑΜΑΖΑ Eifo Efi      
ΓιΑννΗΣ ΜΑνΤΑΦΟυνΗΣ, ΦΑΜΠριΣ ΜΑζλιΑ ΚΑι Η ΜΑy ζΑρυ  

Ο Γιάννης Μανταφούνης, ο Φαμπρίς Μαzλιά και η Μάυ Ζάρυ είναι 
κάτι περισσότερο από απλοί συνεργάτες. Με διαφορετικές καταβολές 

ο καθένας, αλλά και κοινές επιρροές κατά την παραμονή τους στην 
εξαιρετική ομάδα χορευτών του Ουίλλιαμ Φόρσαϋθ, μοιράzονται το 

πάθος τους για το χορό. Οι χορευτές δοκιμάzουν και δοκιμάzονται
μέσα από συνθήκες που διαρκώς ανατρέπονται. Η δημιουργία

και η έρευνα αποτελούν γι’ αυτούς μια ξεχωριστή εμπειρία. 
MΕ ΤΗν υΠΟΣΤΗριξΗ ΤΗΣ ΠρΕΣΒΕιΑΣ

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟνΔιΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚρΑΤιΑΣ ΤΗΣ  ΓΕρΜΑνιΑΣ 

Είσοδος ελεύθερη / Admission Free

ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

Φιλοκτήτης του Σοφοκλή
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤρΑΣ-ΑrTiviTiES – ΦΕΣΤιΒΑλ ΑΘΗνΩν

ΣκηνοθΕΣία: ΚΩΣΤΑΣ ΦιλιΠΠΟΓλΟυ
ΠρωταΓωνίΣτούν: ΚΩνΣΤΑνΤινΟΣ ΜΑρΚΟυλΑΚΗΣ, MιΧΑΗλ ΜΑρΜΑρινΟΣ, 

ΑιΜιλιΟΣ ΧΕιλΑΚΗΣ

Φιλοκτήτης, Ηρακλής, Οδυσσέας. Ήρωες, θύματα, θεοί και άνθρωποι. 
Βρισκόμαστε στον δέκατο χρόνο του Τρωικού πολέμου. Ο χρησμός λέει 

πως χωρίς τον Φιλοκτήτη και το φονικό του τόξο, δώρο του ίδιου του 
Ηρακλή, η Τροία δεν πέφτει. Πρέπει να τον φέρουν πίσω.

Εισιτήρια:
ΚΑνΟνιΚΟ 17€ / ΦΟιΤΗΤιΚΟ, ΜΑΘΗΤιΚΟ, ΑνΕρΓΩν 13€  

ΑνΟιΧΤΟ ΘΕΑΤρΟ ΠΑρΚΟυ ΚΑΤΕρινΗΣ
OPEn PArK ThEATrE OF KATErini

More than honey του Markus Imhoof         
ΠρΟλΟΓιζΕι Ο ΣΚΗνΟΘΕΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑινιΑΣ  

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είπε κάποτε: «Αν ποτέ εκλείψουν οι μέλισσες,
στην ανθρωπότητα θα απομένουν μόνο τέσσερα χρόνια zωής».
Τα τελευταία πέντε χρόνια, δισεκατομμύρια μέλισσες απλώς 
εξαφανίστηκαν, για λόγους που ακόμη παραμένουν αδιευκρίνιστοι. 
Ψάχνοντας απαντήσεις, η ταινία ξεκινά ένα ταξίδι ανά τον κόσμο
για ν’ ανακαλύψει ανθρώπους και μέλισσες. Η προκλητική αλλά και 
συγκινητική ιστορία για το τι μπορεί να συμβεί στην ανθρωπότητα.
MΕ ΤΗν υΠΟΣΤΗριξΗ ΤΗΣ ΠρΕΣΒΕιΑΣ ΤΗΣ ΕλΒΕΤιΑΣ &
ΣΕ ΣυνΕρΓΑΣιΑ ΜΕ ΤΗν ΚινΗΜΑΤΟΓρΑΦιΚΗ λΕΣΧΗ ΚΑΤΕρινΗΣ

Είσοδος ελεύθερη / Admission Free

ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

Μαρία Πενταγιώτισσα του Μπόστ
ΑΚρΟΠΟλ
ΣκηνοθΕΣία: ΓιΑννΗΣ ΜΠΟΣΤΑνΤζΟΓλΟυ
ΠρωταΓωνίΣτούν: ΓιΑννΗΣ ΜΠΟΣΤΑνΤζΟΓλΟυ, ΔΗΜΗΤρΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ,
ΓιΑννΗΣ ΑϊΒΑζΗΣ, ΘΑνΑΣΗΣ ΒιΣΚΑΔΟυρΑΚΗΣ

Ο ΜΠΟΣΤ με το έργο του «Μαρία Πενταγιώτισσα» παρουσιάzει
την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα της Ελλάδας τα τελευταία
50 χρόνια, μέσα από το προσωπικό χαρακτηριστικό του χιούμορ.
Ένα δραματικό ειδύλλιο και ταυτόχρονα μια ξεκαρδιστική 
σουρεαλιστική κωμωδία, μία λαϊκή όπερα.
Εισιτήρια:
ΠρΟΠΩλΗΣΗ 14€ / ΚΑνΟνιΚΟ 18€ / ΦΟιΤΗΤιΚΟ, ΜΑΘΗΤιΚΟ, ΑνΕρΓΩν 10€    

5/7
ΣΑΒΒΑτο
saturday

7/7
ΔΕΥτΕΡΑ
MONday

6/7
ΚΥΡΙΑΚΗ
suNday

11/7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

FrIday

21:30 21:30 

21:30 21:30 



ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

Ή σε ποιόν ανήκει ο κόσμος 
Σύλληψη–ΣκηνοθΕΣία-ΧοροΓραΦία: ΚυριΑΚΟΣ ΧΑΤζΗιΩΑννΟυ

ΠαίΖούν: AnJA MESEr, FAlK rÖSSlEr, JOST vOn hArlESSEM.
ΚυριΑΚΟΣ ΧΑΤζΗιΩΑννΟυ, léOnArD BErThOlET, νΑνΣυ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟυλΟυ

ύΠΕύθύνη ΠαραΓωΓηΣ: STrAnGEr in COMPAny, FrAnziSKA SChMiDT

Η παράσταση «Ή σε ποιόν ανήκει ο κόσμος» του χορογράφου και 
χορευτή Κυριάκου Χατzηιωάννου είναι η πρώτη

θεατρική προσέγγιση που συνδέεται με την πολιτική ταινία (1932)
«Kuhle Wampe, or who owns the world».

Αυτή η ταινία ήταν προϊόν μιας κολεκτίβας στης οποίας τα μέλη 
συμπεριλαμβάνονταν οι Slatan Dodow (σκηνοθεσία), Bertolt Brecht 

(σενάριο), Hanns Eisler (μουσική) και Ernst Bush (ηθοποιός).
MΕ ΤΗν υΠΟΣΤΗριξΗ ΤΗΣ ΠρΕΣΒΕιΑΣ ΤΗΣ ΕλΒΕΤιΑΣ & ΤΗΣ PrO hElvETiA

Είσοδος ελεύθερη / Admission Free

ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

Η Κοιμωμένη ξύπνησε της ξένιας Καλογεροπούλου
ΘΕΑΤρΟ ΤΟυ νΕΟυ ΚΟΣΜΟυ

ΣκηνοθΕΣία: ΒΑΓΓΕλΗΣ ΘΕΟΔΩρΟΠΟυλΟΣ
ΠρωταΓωνίΣτούν: ΑΜΑλιΑ ΑρΣΕνΗ, ΑνΘΗ ΕυΣΤρΑΤιΑΔΟυ, ΟρΕΣΤΗΣ ΤζιΟΒΑΣ

«Η Κοιμωμένη Ξύπνησε» είναι και παραμυθένια και σημερινή. Ένα 
πειραγμένο παραμύθι με νεράιδες, πύργους και πριγκιπόπουλα, αλλά 

και με αυτοκινητόδρομους, τρένα, υπολογιστές, τηλεοράσεις, κινητά 
τηλέφωνα, όπου η πριγκίπισσα δουλεύει σκληρά για να βγάλει το 

ψωμί της και να κερδίσει τον έρωτα του σύγχρονου πρίγκιπα.
Εισιτήρια: ΚΑνΟνιΚΟ 10€

ΠΟλυΤΕΚνΩν, ΑνΕρΓΩν, ΑΜΕΑ, ΟΜΑΔιΚΟ (ΑνΩ ΤΩν 10 ΑΤ) 8€ / ΟΓΑ  

ΑνΟιΧΤΟ ΘΕΑΤρΟ ΠΑρΚΟυ ΚΑΤΕρινΗΣ
OPEn PArK ThEATrE OF KATErini

Ποντάροντας στον κύριο Ζούκερ του Dani Levi            
  
Ο Dani Levy αφηγείται με ανελέητο χιούμορ, σπιρτάδα και ειρωνεία
την ιστορία μιας εβραϊκής οικογένειας που χωρίστηκε από την
ανέγερση του Βερολινέzικου Τείχους, παρέμεινε έκτοτε χωρισμένη
και τσακωμένη και ξανασυναντιέται τώρα στο Βερολίνο του σήμερα
για την κηδεία της μάνας. 
MΕ ΤΗν υΠΟΣΤΗριξΗ ΤΗΣ ΠρΕΣΒΕιΑΣ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟνΔιΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚρΑΤιΑΣ ΤΗΣ  ΓΕρΜΑνιΑΣ 
ΣΕ ΣυνΕρΓΑΣιΑ ΜΕ ΤΟ GOEThE inSTiTuT
KAi ΤΗν ΚινΗΜΑΤΟΓρΑΦιΚΗ λΕΣΧΗ ΚΑΤΕρινΗΣ

Είσοδος ελεύθερη / Admission Free

ΑνΟιΧΤΟ ΘΕΑΤρΟ ΚΟλινΔρΟυ
OPEn ThEATrE KOlinDrOS

ΑνΟιΧΤΟ ΘΕΑΤρΟ ΠΑρΚΟυ ΚΑΤΕρινΗΣ
OPEn PArK ThEATrE OF KATErini

Χάιντι (το κορίτσι των βουνών) της Γιοχάνα Σπίρι
ΣκηνοθΕΣία: λΕυΤΕρΗΣ ΓιΟΒΑνιΔΗΣ
ΠρωταΓωνίΣτούν: ΒιΒιΑν ΚΟνΤΟΜΑρΗ, ΧρΗΣΤΟΣ ΤριΠΟΔΗΣ, ιΣιΔΩρΑ ΣιΔΕρΗ, 
ΠΑνΑΓΟΣ ιΩΑΚΕιΜ

Η θεατρική διασκευή του αριστουργήματος (1872) τής Γιοχάνα Σπίρι, 
που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από μικρά και… μεγάλα παιδιά αναδεικνύει 
σύγχρονα παιδαγωγικά zητήματα, την θετική επιρροή της φύσης στον 
ψυχισμό του ανθρώπου, την δύναμη της αγάπης, της φιλίας και της 
συντροφικότητας απέναντι στις δυσκολίες της zωής..
MΕ ΤΗν υΠΟΣΤΗριξΗ ΤΗΣ ΠρΕΣΒΕιΑΣ ΤΗΣ ΕλΒΕΤιΑΣ

Εισιτήρια: ΓΕνιΚΗ ΕιΣΟΔΟΣ 6€  
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ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

Τρωάδες του Ευριπίδη  
ΣκηνοθΕΣία: ΘΕΜΗΣ ΜΟυΜΟυλιΔΗΣ

ΠρωταΓωνίΣτούν: ΦιλΑρΕΤΗ ΚΟΜνΗνΟυ, ΣΤΕλιΟΣ ΜΑϊνΑΣ, ΜΑριΑ 
ΠρΩΤΟΠΑΠΠΑ, ΑρΗΣ λΕΜΠΕΣΟΠΟυλΟΣ, ζΕΤΑ ΔΟυΚΑ, ιΩΑννΑ ΠΑΠΠΑ,

λΕνΑ ΠΑΠΑλΗΓΟυρΑ

Οι Τρωάδες, είναι η πιο δημοφιλής από τις σωzόμενες
τραγωδίες του Ευριπίδη, κείμενο κατεξοχήν αντιπολεμικό,

αποτυπώνει όσο κανένα κείμενο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας 
την αλαzονεία της εξουσίας και τις ολέθριες συνέπειες της.

Εισιτήρια:
ΚΑνΟνιΚΟ 15€ / ΦΟιΤΗΤιΚΟ, ΠΑιΔιΚΟ 13€, ΑνΕρΓΩν 10€  

ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

Φίλιππος Πλιάτσικας, Μπάμπης Στόκας
& Γεωργία Νταγκάκη 

 Ο Φίλιππος Πλιάτσικας κι ο Μπάμπης Στόκας ξαναβρίσκονται στη 
σκηνή σε μια μουσική διαδρομή γεμάτη εναλλαγές και όμορφες 
εκπλήξεις...από χρόνια ξέγνοιαστα...με την ίδια σπίθα, το πάθος,

την ένταση, τα συναισθήματα και την φωτιά του τότε..
αλλά μέσα από την ματιά του σήμερα.

Εισιτήρια:
ΚΑνΟνιΚΟ 15€ / ΦΟιΤΗΤιΚΟ, ΠΑιΔιΚΟ, ΑνΕρΓΩν 12€  

ΑνΟιΧΤΟ ΘΕΑΤρΟ ΠΑρΚΟυ ΚΑΤΕρινΗΣ
OPEn PArK ThEATrE OF KATErini

Η άκρη του ουρανού του Fatih Akin            
Ένα δυνατό δράμα με υπέροχο καστ, στο οποίο
οι zωές και οι μοίρες έξι ανθρώπων -τεσσάρων Τούρκων και
δύο Γερμανών- διασταυρώνονται ανάμεσα στον έρωτα και το θάνατο,
το Αμβούργο και την Πόλη.  
MΕ ΤΗν υΠΟΣΤΗριξΗ ΤΗΣ ΠρΕΣΒΕιΑΣ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟνΔιΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚρΑΤιΑΣ ΤΗΣ  ΓΕρΜΑνιΑΣ 
ΣΕ ΣυνΕρΓΑΣιΑ ΜΕ ΤΟ GOEThE inSTiTuT
KAi ΤΗν ΚινΗΜΑΤΟΓρΑΦιΚΗ λΕΣΧΗ ΚΑΤΕρινΗΣ

Είσοδος ελεύθερη / Admission Free

ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

Θεσμοφοριάzουσες του Αριστοφάνη 
ΑΚρΟΠΟλ
ΣκηνοθΕΣία: ΓιΩρΓΟΣ ΚιΜΟυλΗΣ
ΠρωταΓωνίΣτούν: ΓιΩρΓΟΣ ΚιΜΟυλΗΣ, ΔΗΜΗΤρΗΣ ΠιΑΤΑΣ, ΦΑιΗ ξυλΑ,
ΘΑνΑΣΗΣ ΑλΕυρΑΣ

Στις Θεσμοφοριάzουσες του Αριστοφάνη, όλα είναι... γυναίκα.
Άντρες μιλούν για τις γυναίκες, γυναίκες μιλούν για τις γυναίκες, 
άντρες μιμούνται τις γυναίκες, άντρες ντύνονται γυναίκες,
άντρες εναντιώνονται στο γυναικείο κόσμο,
γυναίκες ελπίzουν σ’ έναν κόσμο γυναικείο.
Εισιτήρια:
ΓΕνιΚΗ ΕιΣΟΔΟΣ 18€ / ΦΟιΤΗΤιΚΟ, ΠΑιΔιΚΟ 15€ / ΑνΕρΓΩν, AMEA 12€   
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ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ Μάνα μου Ελλάς
ΗρΩ ΣΑϊΑ-ζΑΧΑριΑΣ ΚΑρΟυνΗΣ- νΕΟΚλΗΣ νΕΟΦυΤιΔΗΣ

Ο Σταύρος Ξαρχάκος, ένας από τους μεγαλύτερους έλληνες 
μουσικοσυνθέτες, θα παρουσιάσει μία συναυλία με τίτλο

«Μάνα μου Ελλάς». Τραγούδια από την αρχή της σταδιοδρομίας του 
μέχρι σήμερα, τραγούδια από τον κινηματογράφο, το θέατρο,

που όλοι αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και μελωδίες
που μας συντροφεύουν και μας ακολουθούν! 

Εισιτήρια: ΠρΟΠΩλΗΣΗ 10€ / ΚΑνΟνιΚΟ 12€  

ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

Μαγεμένος αυλός του W. A. Mozart
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚρΗΤΗΣ - ΑΤΤιΚΗ ΑυλΑιΑ

ΔίαΣκΕύη-ΣκηνοθΕΣία: ΘΑνΑΣΗΣ ΘΕΟλΟΓΗΣ
ΠρωταΓωνίΣτούν: ΤΑΣΟΣ ΠΑλΑνΤζιΔΗΣ, ιΩΑννΑ ΔΕλΑΚΟυ,

ΜΑιρΗ ΣΑΟυΣΟΠΟυλΟυ

Tο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης παρουσιάzει τη θεατρική παράσταση
«Ο Μαγεμένος Αυλός», βασισμένο στο ομώνυμο αριστούργημα

του Wolfgang Αmadeus Μozart. Ένα διαχρονικό,
συμβολικό παραμύθι όπου κεντρικό του θέμα είναι η δύναμη

της αγάπης, της αλήθειας, και η αναzήτηση των μεγάλων ιδανικών. 
Εισιτήρια: ΓΕνιΚΗ ΕιΣΟΔΟΣ 10€  / ιΣΧυΟυν ΕιΣιΤΗριΑ Ο.Γ.Α.

ΚΑΣΤρΟ ΠλΑΤΑΜΩνΑ
CASTlE OF PlATAMOnAS

Δημήτρης Ζερβουδάκης «Ζωής Παιχνίδια»
Ο Θεσσαλονικιός τραγουδοποιός, έρχεται για μια ακόμη
καλοκαιρινή συνάντηση, με το αγαπημένο του κοινό!
Επίσημη «πρώτη» και για τη νέα δισκογραφική πρόταση
του δημιουργού, με γενικό τίτλο «Ζωής Παιχνίδια»
Εισιτήρια: ΓΕνιΚΗ ΕιΣΟΔΟΣ 10€

  

ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

Πέρσες του Αισχύλου
ΚρΑΤιΚΟ ΘΕΑΤρΟ ΒΟρΕιΟυ ΕλλΑΔΟΣ
ΣκηνοθΕΣία: νιΚΑιΤΗ ΚΟνΤΟυρΗ
ΠρωταΓωνίΣτούν:ΓιΑννΗΣ ΦΕρΤΗΣ, λΑζΑρΟΣ ΓΕΩρΓΑΚΟΠΟυλΟΣ,
ΑΚΗΣ ΣΑΚΕλλΑριΟυ

Το αντιπολεμικό έργο του Αισχύλου «Πέρσες» αποτελεί μια τραγωδία 
διαχρονική, με οικουμενικό λόγο και αναλλοίωτες αξίες,
που διερευνά με συναρπαστικό τρόπο το θέμα της «ύβρεως»,
της ανθρώπινης αλαzονείας, της ελευθερίας του ατόμου και
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ένα διαχρονικό μάθημα ηθικής
πάνω στην άκαμπτη συνείδηση του κάθε δυνάστη, που, ιστορικά,
έχει προκαλέσει πολέμους και ανθρώπινο πόνο.
Εισιτήρια: ΚΑνΟνιΚΟ 15€ /
ΦΟιΤΗΤιΚΟ, ΑνΩ ΤΩν 65 ΕΤΩν ,ΜΑΘΗΤιΚΟ, ΑνΕρΓΩν, ΟΜΑΔιΚΟ 12€
ΤιΜΗ ΠρΟΠΩλΗΣΗΣ 12€ /ΤιΜΗ ΠρΟΠΩλΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗλΕΚΤρΟνιΚΗΣ ΚρΑΤΗΣΗΣ 
(ΕΩΣ ΚΑι 15 ΗΜΕρΕΣ Πριν ΤΗν ΠΑρΑΣΤΑΣΗ) 10€

ΑυΓΟυΣΤΟΣ/Αugust 2014
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ΚΑΣΤρΟ ΠλΑΤΑΜΩνΑ
CASTlE OF PlATAMOnAS

Λιzέτα Καλημέρη - Φωτεινή Βελεσιώτου &
Σοφία Νάτσιου

Η Λιzέτα Καλημέρη και η Φωτεινή Βελεσιώτου ανταμώνουν
και αυτό το καλοκαίρι σε μια σειρά συναυλιών έξω από τα δεσμευτικά 

όρια ενός προγράμματος, σε ένα αληθινό ταξίδι στους δρόμους
των τραγουδιών που όλοι αγαπάμε. Στην παρέα τους

η Θεσσαλονικιά τραγουδοποιός Σοφία Νάτσιου και
μια ομάδα νέων μουσικών με φρέσκο ήχο και άριστη χημεία..! 

Εισιτήρια: ΓΕνιΚΗ ΕιΣΟΔΟΣ 10€ 

ΑνΟιΧΤΟ ΘΕΑΤρΟ ΠΑρΚΟυ ΚΑΤΕρινΗΣ
OPEn PArK ThEATrE OF KATErini

ΦΙΛΙΠΠΟΣ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Όπερα
ΣύνθΕΣη-ΜούΣίκη ΔίΕύθύνΣη: ΣΑρΑνΤΗΣ ΚΑΣΣΑρΑΣ

ΔίΔαΣκαλία καί ΔίΕύθύνΣη ΧορωΔίαΣ: ΕυΘυΜΗΣ ΜΑυριΔΗΣ

Η όπερα αναφέρεται στο όραμα του Φίλιππου Β’ να ενώσει τους 
αλληλοσπαρασόμενους Έλληνες σε ένα έθνος με στόχο

την εκστρατεία εναντίον της Περσίας και την εχθρική στάση του 
Δημοσθένη εκπρόσωπο της πολιτικής τάξης της Αθήνας
με αποτέλεσμα την συντριβή του στρατού των Αθηναίων

και Θηβαίων στη μάχη της Χαιρώνειας. Η αιφνίδια δολοφονία του 
Φίλιππου Β’ έχει ως αποτέλεσμα το όραμα αυτό να εκπληρώσει

ο γιός του Αλέξανδρος ο οποίος μετά τις γιορτές στο Δίον
ξεκινά το μακρύ ταξίδι για την Περσία.

Εισιτήρια: ΓΕνιΚΗ ΕιΣΟΔΟΣ 5€

ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

Παντρολογήματα του Νικολάι Γκόγκολ         
ΣκηνοθΕΣία: ΓιΑννΗΣ ΜΠΕζΟΣ
ΠρωταΓωνίΣτούν: ΓιΑννΗΣ ΜΠΕζΟΣ, νΑΤΑλιΑ ΤΣΑλιΚΗ, ΧρΗΣΤΟΣ λΟυλΗΣ

Ένας αναποφάσιστος, νωθρός και άτολμος εργένης σκέφτεται
επιτέλους να παντρευτεί. Σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής 
προσλαμβάνει μια προξενήτρα. Ένας επιστήθιος φίλος του 
υπερθεματίzει ως προς την καταλληλότητα της νύφης.
Η συνάντηση στο σπίτι της μέλλουσας συzύγου όπου καταφθάνουν
και άλλοι απίθανοι υποψήφιοι καταλήγει σε φιάσκο. 
Εισιτήρια:
ΚΑνΟνιΚΟ 18€ / ΦΟιΤΗΤιΚΟ, ΠΟλυΤΕΚνΩν 10€ / ΠΑιΔιΚΟ, ΑνΕρΓΩν 12€ 

ΑΓιΟνΕρι ΔιΟυ
ΑGiOnEri OF DιΟn

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΜΕ ΤΗν ΕΠΟΠΤΕιΑ ΤΟυ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤρΗ ΠΑνΤΕρΜΑλΗ - ΠρΟΕΔρΟυ  ΤΟυ 
ΜΟυΣΕιΟυ ΤΗΣ ΑΚρΟΠΟλΗΣ ΚΑι ΤΗ ΣυΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟυ ΓΕρΜΑνιΚΟυ ΑρΧΑιΟλΟΓιΚΟυ 
ινΣΤιΤΟυΤΟυ ΑΘΗνΩν ΚΑι ΤΗΣ ΕλΒΕΤιΚΗΣ ΑρΧΑιΟλΟΓιΚΗΣ ΣΧΟλΗΣ.

Είσοδος ελεύθερη / Admission Free
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ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

Ιππόλυτος του Ευριπίδη
ΕΘνιΚΟ ΘΕΑΤρΟ

ΣκηνοθΕΣία: λυΔιΑ ΚΟνιΟρΔΟυ
ΠρωταΓωνίΣτούν: λυΔιΑ ΚΟνιΟρΔΟυ, ΚΟυρΗΣ νιΚΟΣ,

ΘΕΜΗΣ ΠΑνΟυ, λΗΔΑ ΠρΩΤΟΨΑλΤΗ

Πιστός στην Άρτεμη, ο Ιππόλυτος απαξιώνει τις χαρές του έρωτα, 
αρνούμενος να αποδώσει τιμές στην Αφροδίτη. Εκείνη, για να τον 

τιμωρήσει, πλέκει το δίχτυ της καταστροφής του εμπνέοντας στη 
μητριά του Φαίδρα, σφοδρό έρωτα για τον προγονό της. Η Φαίδρα 

εξομολογείται το πάθος της και, αφού ο Ιππόλυτος την αποκρούει με 
αγανάκτηση, αποφασίzει να δώσει τέλος στη Zωή της. Ο Θησέας

βρίσκει τη γυναίκα του νεκρή, πείθεται ότι ο Ιππόλυτος είναι η αιτία
του θανάτου της και zητά από τον Ποσειδώνα την τιμωρία του γιου του. 

Όταν η αλήθεια βγαίνει στο φως, είναι πια αργά. 
Εισιτήρια:

ΚΑνΟνιΚΟ 15€ / ΦΟιΤΗΤιΚΟ, ΠΑιΔιΚΟ, ΑνΕρΓΩν 12€ 

ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

Το μαγικό κλειδί
ΒΑΣιΣΜΕνΟ ΣΤΟ ΠΑρΑΜυΘι ΤΗΣ ΠΗνΕλΟΠΗΣ ΔΕλΤΑ «Η ΚΑρΔιΑ ΤΗΣ ΒΑΣιλΟΠΟυλΑΣ»

keiMeno-ΣκηνοθΕΣία: ΚΑρΜΕν ρΟυΓΓΕρΗ 
ΠρωταΓωνίΣτούν: ΕυΑΓΓΕλιΑ ΚΑρΑΚΑΤΣΑνΗ, ΟρΕΣΤΗΣ ΚΑρυΔΑΣ,

ΑλΕξΑνΔρΟΣ ΚΟΜΠΟΓιΩρΓΑΣ

 Ένα υπέροχο παραμύθι που προσφέρει τροφή για σκέψη και 
zωντανεύει στη σκηνή με τον μοναδικό τρόπο

της αγαπημένης δημιουργού μικρών και μεγάλων. 
Εισιτήρια: ΓΕνιΚΗ ΕιΣΟΔΟΣ 10€

ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

Μάριος Φραγκούλης-Έλλη Πασπαλά
ΕλλΗνιΚΟΣ ΚινΗΜΑΤΟΓρΑΦΟΣ  

Μετά από μια επιτυχή περιοδεία στην Αμερική,
ο Μάριος Φραγκούλης επιστρέφει στην Ελλάδα για μια σειρά
συναυλιών με άρωμα και χρώμα Ελληνικό.
Το καλοκαίρι ο Μάριος Φραγκούλης & η Έλλη Πασπαλά
μας ταξιδεύουν στις πιο αγαπημένες μουσικές
του Ελληνικού κινηματογράφου με μελωδίες μεγάλων συνθετών
που επένδυσαν μουσικά ταινίες πού όλοι αγαπήσαμε
και τραγουδήσαμε.
Εισιτήρια: ΓΕνιΚΗ ΕιΣΟΔΟΣ 15€

ΚΑΣΤρΟ ΠλΑΤΑΜΩνΑ
CASTlE OF PlATAMOnAS

Βασίλης Παπακωνσταντίνου “Πάντα εδώ”
Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει για άλλη μια φορά
τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο δρόμο. Με την μπάντα και
τα τραγούδια του, τα πολύτιμα εφόδια μιας διαδρομής με ανοιχτό 
ορίzοντα και πολλά χιλιόμετρα ακόμα.
Ο πλέον αγαπητός συναυλιακός καλλιτέχνης των τελευταίων
σαράντα χρόνων, διατηρεί σταθερά δυνατή την φλόγα της σκηνικής 
του παρουσίας και μας προσκαλεί σε μια συναυλία
που θα προσφέρει συγκίνηση και δυναμισμό, εκτόνωση και σκέψη.
Εισιτήρια: ΠρΟΠΩλΗΣΗ 10€ / ΚΑνΟνιΚΟ 12€  
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ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

«Οι δρόμοι μας τραγούδια»
ΑΦιΕρΩΜΑ ΣΤΟν ΧρΗΣΤΟ νιΚΟλΟΠΟυλΟ
τραΓούΔούν: ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟνΑΣ, ΓιΩΤΑ νΕΓΚΑ, 

ΔΗΜΗΤρΗΣ ΜΠΑΣΗΣ, ΣΟΦιΑ ΠΑΠΑζΟΓλΟυ

Ο μεγαλύτερος σύγχρονος Έλληνας λαϊκός συνθέτης θα παρουσιάσει 
κάποιους από τους κυριότερους σταθμούς της μουσικής του 

διαδρομής, μια διαδρομή γεμάτη μεγάλες επιτυχίες με μουσικές και 
τραγούδια που σημάδεψαν την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού 

λαϊκού τραγουδιού. Ο Χρήστος Νικολόπουλος με τη συνοδεία των 
εξαιρετικών συνεργατών του, ερμηνευτών και μουσικών, ξεδιπλώνει 

το ευρύ ρεπερτόριο του με δεξιοτεχνία και έμπνευση,
δημιουργώντας μία αυθεντική λαϊκή γιορτή!
Εισιτήρια: ΠρΟΠΩλΗΣΗ 10€ / ΚΑνΟνιΚΟ 12€

ΚΑΣΤρΟ ΠλΑΤΑΜΩνΑ
CASTlE OF PlATAMOnAS

Χρήστος Θηβαίος-Μίλτος Πασχαλίδης

 Ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Χρήστος Θηβαίος θα ενώσουν ξανά 
τις φωνές και τις προσωπικότητες τους για μια μεγάλη συναυλία.  

Τραγούδια σταθμοί από την προσωπική τους δισκογραφία αλλά και 
ιστορίες που τους ένωσαν τα τελευταία 20 χρόνια της παράλληλης 

πορείας τους. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με επιλογές
από την Κρητική παράδοση, το ιταλικό τραγούδι και άλλα τραγούδια

που τους συγκινούν κι ας μην είναι δικά τους.
Εισιτήρια: ΠρΟΠΩλΗΣΗ 10€ / ΚΑνΟνιΚΟ 12€ 

ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

Μουσικές διαδρομές της Αυστρίας
Β.Α. ΜΟΤΣΑρΤ, ΦρΑνΤζ ΣΟυΜΠΕρΤ, ΑνΤΟν ΜΠρΟυΚνΕρ,
ΓΚΟυΣΤΑΒ ΜΑλΕρ, ΓιΟΧΑν ΣΤρΑΟυΣ ΚΑι ΦρΑνΤζ λΕΧΑρ
ΣκηνοθΕΣία: ΓιΩρΓΟΣ ρΕΜΟυνΔΟΣ
ΔίΕύθύνΣη/ ΔίαΔαΣκαλίαΣ ορΧηΣτραΣ & ΧορωΔίαΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΔρΑΚΑΚΗΣ 
  
H Αυστριακή Πρεσβεία Αθηνών, το επίτιμο Προξενείο της Αυστρίας 
Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Ολύμπου συνέπραξαν με τον σκηνοθέτη 
Γιώργο Ρεμούνδο στην διοργάνωση της μουσικής εκδήλωσης αυτής, 
που στοχεύει να αναδείξει ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία της Αυστρίας, 
ως τιμώμενης χώρας. Βασικός φορέας της παράστασης
είναι η «Χορωδία Πειραιώς-1960».
MΕ ΤΗν υΠΟΣΤΗριξΗ ΤΗΣ ΠρΕΣΒΕιΑΣ ΤΗΣ ΑυΣΤριΑΣ

Είσοδος ελεύθερη / Admission Free

ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

Βάκχες του Ευριπίδη
ΣκηνοθΕΣία: ΑνΤζΕλΑ ΜΠρΟυΣΚΟυ
ΠρωταΓωνίΣτούν: ΑΓλΑϊΑ ΠΑΠΠΑ, ΑρΗΣ ΣΕρΒΕΤΑλΗΣ,
ΑΓΓΕλΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤριΟυ  
Οι Βάκχες είναι το τελευταίο και το πιο αινιγματικό έργο του Ευριπίδη. 
Η μοναδική σωzόμενη τραγωδία με διονυσιακό θέμα.
Ένας περιπλανώμενος θίασος ακολουθεί έναν καινούργιο θεό,
τον Διόνυσο σ’ ένα  μαγικό ταξίδι αυτογνωσίας και έκστασης.
Εισιτήρια:
ΚΑνΟνιΚΟ 15 € / ΦΟιΤΗΤιΚΟ-ΠΟλυΤΕΚνΩν-ΠΑιΔιΚΟ-ΑνΕρΓΩν 12€ 
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ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

ΧΙώΤΗΣ mambo!
ΔΗΜΟΤιΚΟ ΩΔΕιΟ ΚΑΤΕρινΗΣ - ΟρΧΗΣΤρΑ «ΠΟλυΤΟνιΚΗ»
τραΓούΔούν: ΑλΕξΑνΔρΟΣ ΚΑλλιΦΑΤιΔΗΣ, ΚΩνΣΤΑνΤινΟΣ ΚΑΨΑλΗΣ,

ΜΑριΑ ΔρΑΓΑΣιΑ, ΒΑΣιλιΚΗ ΚΩΣΤΟΠΟυλΟυ, ΜΑριΚΑ ΦΩΤΟΠΟυλΟυ

«Χιώτης mambo!» Η Πολυτονική Ορχήστρα συναντά
τον Μανόλη Χιώτη. Ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη

που ξεκινά από τα χρόνια του ρεμπέτικου έως το mambo, από
την 50μελή Πολυτονική Ορχήστρα του δημοτικού Ωδείου Κατερίνης.

Είσοδος ελεύθερη / Admission Free

ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

Λυσιστράτη του Αριστοφάνη 
ΣκηνοθΕΣία: ΤΣΕζΑριΣ ΓΚρΑΟυζινιΣ

ΠρωταΓωνίΣτούν: ΜΑριΑ ΚΑΒΟΓιΑννΗ. ΚΑιΤΗ ΚΩνΣΤΑνΤινΟυ,
ΑνΤΩνΗΣ λΟυΔΑρΟΣ, ΘΑνΑΣΗΣ ΤΣΑλΤΑΜΠΑΣΗΣ, νΑνΤιΑ ΚΟνΤΟΓΕΩρΓΗ

 Η μεγαλοφυέστερη σύλληψη αντιπολεμικής κωμωδίας του 
παγκόσμιου θεάτρου. Οι Αθηναίες με πονηριά καταλαμβάνουν την 

Ακρόπολη, όπου φυλάγεται ο θησαυρός της πόλης και αναλαμβάνουν 
τη διακυβέρνηση.Από δω και πέρα ακολουθούν εκρηκτικά κωμικά 
επεισόδια, άλλοτε με λεπτό χιούμορ και άλλοτε σαν χοντρή φάρσα.

Εισιτήρια: ΚΑνΟνιΚΟ 18 € 
ΦΟιΤΗΤιΚΟ-ΑνΩΤΩν 65-ΑΜΕΑ 15€/ ΑνΕρΓΩν 12€

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ  Ε Π Α Ι Ν Ο Σ
Τιμώμενο πρόσωπο o ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

Με τον νέο θεσμό «Θεάτρου Έπαινος» ο ΟΡ.ΦΕ.Ο
φιλοδοξεί να τιμά κάθε χρόνο μια εξέχουσα προσωπικότητα

από τον θεατρικό χώρο. 

ΚΕνΤρΟ ΜΕΣΟΓΕιΑΚΩν ΨΗΦιΔΩΤΩν ΔιΟυ
MEDiTErrAnEAn MOSAiCS CEnTrE OF DiOn

ΠΑρΟυΣιΑΣΗ ΤΟυ ΕρΓΟυ ΤΗΣ ΣυΓΓρΑΦΕΩΣ ΣΟνιΑΣ ΜιΧΑΗλιΔΟυ
Συλλογή ποιημάτων
«Τα λεμόνια ωριμάzουν τον χειμώνα», 1996
MΕ ΤΗν υΠΟΣΤΗριξΗ ΤΗΣ ΠρΕΣΒΕιΑΣ ΤΗΣ ΑυΣΤριΑΣ

Αθάνατες μουσικές…. εν Χορδαίς
ΧρΗΣΤΟΣ ΚΑνΕΤΤΗΣ [ΒιΟλι] ΚΑι AniTA MiTTErEr [ΒιΟλΑ] /
ThErESE vOn BEMBErG [ΒιΟλι] /  ιΑΣΩν ΤζΑνΑΚΟΣ [ΒιΟλΑ]
ΚΑι lEO MOrEllO [ΒιΟλΟνΤΣΕλλΟ]

Ένα σύνολο εγχόρδων από καθηγητές και εξαίρετους διεθνείς 
σπουδαστές της πασίγνωστης Μουσικής Ακαδημίας «Mozarteum»
του Salzburg, έρχεται να κοσμήσει το φετινό
Διεθνή Κύκλο Εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ολύμπου.
MΕ ΤΗν υΠΟΣΤΗριξΗ ΤΗΣ ΠρΕΣΒΕιΑΣ ΤΗΣ ΑυΣΤριΑΣ

Είσοδος ελεύθερη / Admission Free

ΑlMirA BΕΑCh BAr - ΠΑρΑλιΑ ΚΑΤΕρινΗΣ
ΑlMirA BEACh BAr -PArAliA KATErini

Moop mama Urban Brass Live
Οι δέκα μουσικοί του συγκροτήματος MoopMama έρχονται με έναν 
συνδυασμό από Brass und Rap από το Μόναχο και φέρνουν στην σκηνή 
ροκ μουσική με πνευστά. Το σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος που 
ιδρύθηκε το 2008 από τον Marcus Kesselbauer, είναι ο αυθορμητισμός 
και η υπέρβαση των μουσικών ορίων.
MΕ ΤΗν υΠΟΣΤΗριξΗ ΤΗΣ ΠρΕΣΒΕιΑΣ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟνΔιΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚρΑΤιΑΣ ΤΗΣ  ΓΕρΜΑνιΑΣ

Είσοδος ελεύθερη / Admission Free
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ΒυζΑνΤινΟΣ νΑΟΣ ΠΑνΑΓιΑΣ ΚΟνΤΑριΩΤιΣΣΑΣ
ByzAnTinE ChurCh OF PAnAGiA KOnTAriOTiSSA

Αφιέρωμα στη Μικρά Ασία
MEhTAP DEMir, ΧΑρΑ ΚΑλΑΤζιΔΟυ, ΜΑριΚΑ ΦΩΤΟΠΟυλΟυ

Τα τραγούδια ερμηνεύουν η ελληνίδα soprano Χαρά Καλατzίδου
και η τουρκάλα τραγουδοποιός και πανεπιστημιακός Μehtap Demir.

Συμμετέχουν οι χορωδίες «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ»
του συλλόγου Μικρασιατών Ν. Εφέσου

και «ΠΙΕΡΕΣ» του πολιτιστικού συλλόγου Κονταριώτισσας,
υπό τη διεύθυνση της Μαρίκας Φωτοπούλου. 

Εισιτήρια: ΓΕνιΚΗ ΕιΣΟΔΟΣ 5€

ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

ώχ… Ηλέκτρα» του Αλέξανδρου Καλίτση  
ΣκηνοθΕΣία: ΑννΑ ΠΑνΑΓιΩΤΟΠΟυλΟυ - ΠΕΤρΟΣ ΦιλιΠΠιΔΗΣ

ΠρωταΓωνίΣτούν: ΠΕΤρΟΣ ΦιλιΠΠιΔΗΣ, ΓΕρΑΣιΜΟΣ ΣΚιΑΔΑρΕΣΗΣ,ΕλιΣΑΒΕΤ 
ΚΩνΣΤΑνΤινιΔΗ, ΔΗΜΗΤρΗΣ ΜΑυρΟΠΟυλΟΣ, ΚρΑΤΕρΟΣ ΚΑΤΣΟυλΗΣ

 Ο Αλέξης Καλλίτσης, βασιzόμενος στις γνωστές τραγωδίες του 
Σοφοκλή και του Ευριπίδη, έγραψε μια παρωδία σε έμμετρο 

δεκαπεντασύλλαβο, με κεντρική ηρωίδα την Ηλέκτρα, η οποία 
μη μπορώντας ν’ αντέξει τα δεινά της οικογένειάς της, δηλαδή τις 

συμφορές του οίκου των Ατρειδών, καταφεύγει στη βοήθεια ειδικού: 
απευθύνεται δηλαδή σε ψυχολόγο!

Εισιτήρια: ΓΕνιΚΗ ΕιΣΟΔΟΣ 15€ / ΟΓΑ

ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

Ματθαίος & Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης
«ΨυΧΗ ΚΑι ΣΩΜΑ»  

Ένα μαγικό μουσικό ταξίδι υψηλής αισθητικής και συγκίνησης
με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη
σε μια εκρηκτική αδελφική συμμαχία, για μία και μόνο συναυλία,
που καταργεί τα καθιερωμένα μουσικά «σύνορα». Το μουσικό σχήμα 
«Ψυχή & Σώμα», μετά το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Sold out 
concert), όπου ενθουσίασε κι απέσπασε άριστες κριτικές, επανέρχεται 
στο Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα σύνολο 15 μουσικών ερμηνεύουν
τις τελευταίες συνθέσεις των καλλιτεχνών, καθώς επίσης και
γνωστά κομμάτια σε ένα σύγχρονο αμάλγαμα παράδοσης και εξέλιξης.
Μια απρόβλεπτη μουσική συνεύρεση αρχέγονων και μοντέρνων ήχων.
Εισιτήρια: ΚΑνΟνιΚΟ 13€ 
ΠρΟΠΩλΗΣΗ/ΑνΕρΓΩν /ΦΟιΤΗΤΕΣ/ΣΠΟυΔΑΣΤΕΣ ΩΔΕιΩν 10€

ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

Κατερίνη, Ο Τόπος - Οι Άνθρωποι
ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΟνυΜΟ ΒιΒλιΟ ΤΟυ ΓιΑννΗ ΚΑζΤΑριΔΗ.
ΣκηνοθΕΣία: ΓιΩρΓΟΣ Χ. ΧΑνΔΟλιΑΣ 
ΔίΕύθύνΣη ορΧηΣτραΣ: νιΚΟΣ ΠΑΤρΗΣ

Η φυλετική σύνθεση των κατοίκων της Κατερίνης
κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Γηγενείς, Βλάχοι, Πρόσφυγες.
Η πορεία της αστικοποίησης τους, μέσα από το τραγούδι,
τη μουσική και το χορό.
ΣΕ ΣυνΕρΓΑΣιΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕνΤρΟ ΓρΑΜΜΑΤΩν ΚΑι ΤΕΧνΩν ΔιΟυ 
Εισιτήρια: ΓΕνιΚΗ ΕιΣΟΔΟΣ 5€
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ΣτουΣ θεατεΣ παρεχεται η δυνατοτητα μεταφοραΣ τουΣ Στο αρχαιο θεατρο του διου
με το αΣτικο κ.τ.ε.Λ. κατερινηΣ.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: π.Βαρδακα & παρμενιωνοΣ γωνια.
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 20:00    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: μετα το περαΣ τηΣ παραΣταΣηΣ.

The public may be TransporTed To The ancienT TheaTre of dion
by The urban bus service of KaTerini.

Bus TerMinal: p. vardaKa sTreeT and parmenionos sTreeT juncTion
DeparTure TiMe: 20:00

The public may reTurn To KaTerini
by buses deparTing from The ancienT TheaTre of dion.

ο ορ.φε.ο. διατηρει το δικαιωμα αΛΛαγηΣ του προγραμματοΣ Σε περιπτωΣη αναγκηΣ.
για  καθε αΛΛαγη θα ενημερωνεται το κοινο απο τα μ.μ.ε.

The olympus fesTival organizaTion mainTains The righT To alTer The program in case of
emergency. The public will be KepT informed of any changes by The mass media.

το κοινο καΛειται να ΣυμΒαΛει Στην προΣταΣια του αρχαιου θεατρου του διου
με την προΣεκτικη κυκΛοφορια και την τηρηΣη τηΣ καθαριοτηταΣ.

The public is Kindly requesTed To proTecT The ancienT TheaTre of dion
and Keep The place Tidy.

φοιτητεΣ, ανεργοι και ποΛυτεκνοι να φερουν μαζι τουΣ την ειδικη ταυτοτητα.

sTudenTs, unemployed persons and parenTs of large families should be able
To produce Their special id card.

δεν επιτρεπεται η φωτογραφηΣη, μαγνητοφωνηΣη και μαγνητοΣκοπηΣη των παραΣταΣεων
χωριΣ την αδεια των υπευθυνων.

all phoTography and recording during performances is prohibiTed wiThouT permission.

με την εναρξη τηΣ παραΣταΣηΣ δεν επιτρεπεται η χρηΣη κινητου τηΛεφωνου.

The use of mobile phones is prohibiTed during performances.

δεν επιτρεπεται η χρηΣη καρπων, αναψυκτικων και αΛκοοΛουχων ποτων
εντοΣ των χωρων των εκδηΛωΣεων.

The consumpTion of food, refreshmenTs and alcohol is prohibiTed in The evenT venues.

δεν επιτρεπεται η χρηΣη φεΛιζοΛ εντοΣ των χωρων των εκδηΛωΣεων.

The use of expanded polysTyrene foam (epf) cushions is prohibiTed in The evenT venues.

δεν επιτρεπεται το καπνιΣμα ΣτουΣ χωρουΣ κατα την διαρκεια των παραΣταΣεων.

smoKing is prohibiTed in The evenT venues during performances.

η ειΣοδοΣ των θεατων θα γινεται 30 Λεπτα πριν την εναρξη τηΣ παραΣταΣηΣ.

doors open 30 minuTes before performances sTarT.

αν Λογω ανωτεραΣ ΒιαΣ ματαιωθει εκδηΛωΣη, η εξαργυρωΣη των ειΣητηριων δεν θα γινει
την ιδια μερα. η ημερα εξαργυρωΣηΣ θα ανακοινωθει απο τα μ.μ.ε.

if an evenT is cancelled due To force majeure, TicKeTs will noT be refunded The same day. 
The olympus fesTival organizaTion will announce The TicKeT refunding day

Through The mass media.

Σε περιπτωΣη που μια εκδηΛωΣη διακοπει Λογω καιρικων Συνθηκων η αΛΛων Λογων ανωτεραΣ
ΒιαΣ μετα το περαΣ 30’ απο την εναρξη του προγραμματοΣ, η εκδηΛωΣη
δεν επαναΛαμΒανεται και δεν επιΣτρεφεται το αντιτιμο του ειΣιτηριου.

in case ThaT an evenT is inTerrupTed due To weaTher condiTions or oTher force majeure 
reasons afTer 30 minuTes have elapsed since The performance sTarT, The evenT

will noT be repeaTed and TicKeTs will noT be refunded.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 23510 76041                                          FurTher inForMaTion: 23510 76041

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΟΥ τ. 23510 53206 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΟΥ τ. 23510 53484

ΕΝΩΣΗ ξΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ τ. 23510 37219 • ΚΑΣΤΡΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ τ. 23520 42775
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΔΙΟΥ τ. 23510 54015 • ΚΕΠ ΔΙΟΥ τ. 23510 54054

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ τ. 23523 50100 • ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ τ. 23523 50002
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ τ. 23520 83000

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ τ. 2351 351260

με αποφαΣη του  ορ.φε.ο . ,
τα  καθαρα εΣοδα απο τ ιΣ  εκδηΛωΣειΣ

του  43 ου φεΣτ ιΒαΛ οΛυμπου
θα δ ιατεθουν γ ια  την ενιΣχυΣη
του  φιΛανθρωπικου  Σωματειου

«ΣυΛΛογοΣ  μεριμναΣ του  παιδ ιου»  κατερινηΣ
ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια και ενίσχυση, τους:

περιφερεια κεντρικηΣ μακεδονιαΣ
δημο κατερινηΣ

δημο διου-οΛυμπου
δημο πυδναΣ-κοΛινδρου

κζ’ επκα κατερινηΣ
9η εφορια Βυζαντινων αρχαιοτητων

υπηρεΣια ποΛιτικηΣ αεροποριαΣ
κρατικο αεροΛιμενα θεΣΣαΛονικηΣ “μακεδονια”

αΣτικο κτεΛ κατερινηΣ
αΣτυνομικη διευθυνΣη πιεριαΣ

διαΣωΣτικη ομαδα πιεριαΣ
τμημα Σαμαριτων ερυθρου Σταυρου

πνευματικη κινηΣη ΛεπτοκαρυαΣ
κινηματογραφικη ΛεΣχη κατερινηΣ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ  πΛατεια εΛευθεριαΣ  10:00-14:00 & 18:00-21:00

ΛΙΤΟΧΩΡΟ  πρακτορειο τυπου καψαΛη  09:00-21:00
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ  πρακτορειο προ-πο μυΛονερου  10:00-14:00 & 18:00-21:00

ΔΙΟΝ  κεντρο μεΣογειακων ψηφιδωτων  10:00-13:30 & 18:00 - 21:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ,

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΑρΧΑιΟ ΘΕΑΤρΟ ΔιΟυ
ΑnCiEnT ThEATrE OF DιΟn

«Το Σκιάχτρο» του Χρήστου Γιαννούλη
ΜΕ ΤΗν ΣυΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑλλιΤΕΧνΩν ΤΗΣ λυριΚΗΣ ΣΚΗνΗΣ

ΚΑι ΤΗν υΠΟΣΤΗριξΗ ΤΗΣ ΕΘΕλΟνΤιΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔρΑΣΗΣ νΟΜΟυ ΠιΕριΑΣ

Πρόκειται για μια «πράσινη» παιδική όπερα
στην οποία πρωταγωνιστές δεν είναι οι άνθρωποι

αλλά η ίδια η φύση. Τα πλάσματα της φύσης αποκτούν ψυχή και 
αναλαμβάνουν να σώσουν τον Πλανήτη

από την επερχόμενη καταστροφή και τους δόλιους Ατέρμονες. 
Είσοδος ελεύθερη / Admission Free
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ



ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ


