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Φίλες και φίλοι,

Και αυτό το καλοκαίρι δηλώνουμε «παρών» με 
μοναδικές ταινίες, συναυλίες, θεατρικές παρα-
στάσεις και τα αναβαθμισμένα μουσικά μας σύ-
νολα. Με δεκάδες δράσεις για μικρούς και με-
γάλους. Με δράσεις, τις οποίες είμαι βέβαιος ότι 
για μια ακόμη φορά θα τιμήσετε με την στήριξη, 
συμμετοχή σας και το θερμό σας χειροκρότημα.

Δρώμενα προσεκτικά επιλεγμένα από το Τμήμα 
Πολιτισμού, με την υποστήριξη της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης του Δήμου Μεταμόρφωσης. 
Πολιτιστικά δρώμενα που -λόγω της πανδη-
μίας- έχουμε ανάγκη περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά. 

Για αυτό άλλωστε, αφού μας δίνεται επιτέλους 
η δυνατότητα, το πρόγραμμα των εκδηλώσεών 
μας είναι εμπλουτισμένο. Με μεγάλες συναυ-
λίες και γνωστές θεατρικές παραστάσεις, τις 
οποίες δεν είχαμε την ευκαιρία να απολαύσου-
με την τελευταία διετία. Και στις οποίες σας πε-
ριμένουμε!

Ραντεβού λοιπόν στις οθόνες, στις πλατείες και 
στα σχολεία μας σε όλη τη Μεταμόρφωση!

Στράτος Σαραούδας 
Δήμαρχος Μεταμόρφωσης

δήμΟς 
μετΑμΟΡφωςής 

 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
2022

ΘΕΡινή ΚινήΜαΤοΓΡαΦιΚή λΕσχή
Μια ΜουσιΚή ΠαΡΕα σΤήν ΠλαΤΕια

συναυλιΕσ
ΘΕαΤΡιΚΕσ ΠαΡασΤασΕισ

ή ΜΕΤαΜοΡΦωσή ΓιοΡΤαζΕι
σΕΜιναΡιο ΔήΜιουΡΓιΚήσ ΓΡαΦήσ σΕναΡιου

σινΕΜα ΜΕ Τον ΠαΠΠου Και Τή ΓιαΓια
αΦιΕΡωΜα «ΜιΚήσ ΘΕοΔωΡαΚήσ»

αΦιΕΡωΜα «ΒαΓΓΕλήσ ΠαΠαΘανασιου»
ΕΠΕΤΕιαΚΕσ ΕΚΔήλωσΕισ «100 χΡονια 
αΠ’ Τήν ΜιΚΡασιαΤιΚή ΚαΤασΤΡοΦή»

ΔΡασΕισ Των ΜουσιΚων συνολων Του ΔήΜου
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

ΘεΡΙΝής 
ΚΙΝ/φΙΚής 

ΛεςΧής 2022
ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

(ΚΑΘΕ ηλΙΚΙΑΣ) και ΜΕΓΑλΟΥΣ

ΠΑΡΑςΚευή 1/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

τΑ ΠΑΡΑΠΟνΑ ΣτΟν ΔηΜΑΡχΟ 
ΙταλΙκή κωμωδΙα • δΙαρκεΙα: 92΄
Καθώς ένα οικονομικό σκάνδαλο ξεσπάει παραμονές των 
εκλογών, οι δημότες ενός μικρού χωριού της σικελίας κά-
νουν την υπέρβαση και δεν ψηφίζουν τον διεφθαρμένο, 
παλαιοκομματικό πρώην δήμαρχο, αλλά έναν ιδεαλιστή δά-
σκαλο που υπόσχεται ισονομία και πάταξη της διαφθοράς. 
Όταν όμως αρχίζει να εφαρμόζει τις εξαγγελίες του, οι κά-
τοικοι ξεσηκώνονται…
ΣκηνοθεΣία: σαλΒαΤοΡΕ ΦιΚαΡα, ΒαλΕνΤινο ΠιΚονΕ 
Παίζουν: σαλΒαΤοΡΕ ΦιΚαΡα, σαλΒαΤοΡΕ ΠιΚονΕ

ςΑββΑτΟ 2/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

Ο ΡΑφτηΣ
ελλήνΙκή δραματΙκή • δΙαρκεΙα: 100΄ 

ΚυΡΙΑΚή 3/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

λΟύκΑ (ΓιΑ ΠΑιΔιΑ κΑΘε ηλικιΑΣ)

αμερΙκανΙκή • AnimAtion • δΙαρκεΙα: 95΄

ο λούκα και ο αλμπέρτο είναι δύο μικρά αγόρια που ζουν 
ένα ονειρεμένο καλοκαίρι στην ιταλική Ριβιέρα. Γίνονται 
φίλοι με την ατίθαση Τζούλια και αποφασίζουν να τη βοη-
θήσουν σε έναν ποδηλατικό αγώνα, προσέχοντας να μην 
αποκαλυφθεί το μεγάλο μυστικό τους. Το ότι στην πραγματι-
κότητα δεν είναι άνθρωποι, αλλά θαλάσσια τέρατα από έναν 
άλλο κόσμο ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού.
ΣκηνοθεΣία: ΕνΡιΚο ΚαζαΡοζα

τετΑΡτή 6/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

τΟ ΑΠιΘΑνΟ κΟΑλΑ (ΓιΑ ΠΑιΔιΑ κΑΘε ηλικιΑΣ)

αΜερίκανο - αυΣτραλεζίκη • AnimAtion 
Δίαρκεία: 93΄
ο Μπλίνκι Μπιλ είναι ένα μικρό κοάλα που ονειρεύεται να 
αφήσει την μικρή του πράσινη πόλη και να ακολουθήσει τον 
εξερευνητή πατέρα του στα ταξίδια του. Όταν όμως ο τελευ-
ταίος χάνεται, ο Μπλίνκι πιστεύει πως είναι ακόμα ζωντανός 
και ξεκινάει μια περιπέτεια αναζήτησής του που τον φέρνει 
αντιμέτωπο με τον επικίνδυνο έξω κόσμο. 
ΣκηνοθεΣία: νΤιν ΤΕιλοΡ

ΠεμΠτή 7/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

Ο ΑνΘΡωΠΟΣ τΟύ ΘεΟύ 
«ΣΙνεμα με τΟν ΠαΠΠΟΥ kAi τή ΓΙαΓΙα» 
ελλήνΙκή δραματΙκή • δΙαρκεΙα: 109΄
(ειΔικη ΠΡΟΒΟλη ΓιΑ τΑ κΑΠη τηΣ ΠΟληΣ)

αφού χάνει τη θέση του επισκόπου Πενταπόλεως και εκδι-
ώκεται από την αλεξάνδρεια, ο Άγιος νεκτάριος επιστρέφει 
στην Ελλάδα για να συνεχίσει την ιερή αποστολή του παρά 
τις αντιξοότητες.
ΣκηνοθεΣία: ΓΕλΕνα ΠοΠοΒιΤσ 
Παίζουν: αΡήσ σΕΡΒΕΤαλήσ, αλΕξανΤΕΡ ΠΕΤΡοΦ, ΚαΡυοΦυλλια 
ΚαΡαΜΠΕΤή, Τονια σωΤήΡοΠουλου, ΜιΚι ΡουΡΚ

Ένας εκκεντρικός πενηντάρης ράφτης, απομονωμένος στη 
σοφίτα του οικογενειακού μαγαζιού, βλέπει τον πατέρα του 
να αρρωσταίνει και την τράπεζα να απειλεί να κατάσχει την 
επιχείρησή τους. 
Έχει έρθει η ώρα να αντιμετωπίσει επιτέλους την πραγμα-
τικότητα.
ΣκηνοθεΣία: σονια λιζα ΚΕνΤΕΡΜαν 
Παίζουν: Θανασήσ ΠαΠαΓΕωΡΓιου, σΤαΘήσ σΤαΜουλαΚαΤοσ, 
ΔήΜήΤΡήσ ήΜΕλλοσ, ΤαΜιλα ΚουλιΕΒα
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ΠΑΡΑςΚευή 8/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

η τελεύτΑιΑ ΠΑΡΑΣτΑΣη
αμερΙκανΙκή • δραματΙκή • δΙαρκεΙα: 105΄

τετΑΡτή 13/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ
ΓαλλΙκή με ΥΠΟτΙτλΟΥΣ • δΙαρκεΙα: 118΄

Ο ΑΣτεΡιξ ΣτΟύΣ ΟλύΜΠιΑκΟύΣ 
ΑΓωνεΣ (ΓιΑ ΠΑιΔιΑ κΑΘε ηλικιΑΣ)

Θέλοντας να βοηθήσουν τον Καψουρίξ να κερδίσει την 
καρδιά της Ελληνίδας πριγκίπισσας Ειρήνης, ο αστερίξ και 
ο οβελίξ ταξιδεύουν μέχρι την ολυμπία και συμμετέχουν 
στους αγώνες ενάντια στον ραδιούργο Βρούτο.
ΣκηνοθεΣία: ΦΡΕνΤΕΡιΚ ΦοΡΕσΤ ΤοΜασ λανΓΚΜαν 
Παίζουν: ΚλοΒισ ΚοΡνιΓιαΚ, ζΕΡαΡ νΤΕΠαΡνΤιΕ,  
ΜΠΕνουα ΠΕλΒουΡνΤ, αλΕν νΤΕλον

ΠεμΠτή 14/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

Ο ΑνΘΡωΠΟΣ τΟύ ΘεΟύ
ελλήνΙκή δραματΙκή • δΙαρκεΙα: 109΄

αφού χάνει τη θέση του επισκόπου Πενταπόλεως και εκδι-
ώκεται από την αλεξάνδρεια, ο Άγιος νεκτάριος επιστρέφει 
στην Ελλάδα για να συνεχίσει την ιερή αποστολή του παρά 
τις αντιξοότητες.
ΣκηνοθεΣία: ΓΕλΕναΠοΠοΒιΤσ 
Παίζουν: αΡήσ σΕΡΒΕΤαλήσ, αλΕξανΤΕΡ ΠΕΤΡοΦ,  
ΚαΡυοΦυλλια ΚαΡαΜΠΕΤή, Τονια σωΤήΡοΠουλου, ΜιΚι ΡουΡΚ

ΠΑΡΑςΚευή 15/7/2022 
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

τΟ κΟλΠΟ τΟύ ΑιωνΑ
αρΓεντΙνΙκή ΠερΙΠετεΙα • δΙαρκεΙα: 114́

στο Μπουένος Άιρες του 2006 μια ομάδα μικροκακοποιών 
σχεδιάζει να ληστέψει ένα υποκατάστημα της BancoRio κά-
νοντας μια εντυπωσιακή είσοδο και μια εντελώς απρόβλε-
πτη έξοδο.
ΣκηνοθεΣία: αΡιΕλ ΓουινοΓΚΡανΤ 
Παίζουν: ΓΚιΓιΕΡΜο ΦΡανΚΕλα, νΤιΕΓΚο ΠΕΡΕΤι, ΠαΜΠλο ΡαΓΚο

Ένα διάσημο κουαρτέτο εγχόρδων ετοιμάζεται να γιορτάσει 
την 25η επέτειό του. αυτό όμως που φαινόταν σαν μια ευ-
καιρία εορτασμού, σύντομα θα αποδειχτεί μια θυελλώδης 
έκρηξη από καταπιεσμένα συναισθήματα, μακρόχρονες πι-
κρίες και επώδυνες προδοσίες
ΣκηνοθεΣία: ΓιαΡον ζιλΜΠΕΡΜαν, σΕΘ ΓΚΡοσΜαν 
Παίζουν: ΚΡισΤοΦΕΡ ΓουοΚΕν, ΦιλιΠ χοΦΜαν, ΚαΘΡιν ΚινΕΡ, 
ιΜοΤζΕν ΠουΤσ

ςΑββΑτΟ 9/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

St. Vincent: 
Ο ΑΓΑΠηΜενΟΣ ΜΟύ ΑΓιΟΣ
αμερΙκανΙκή κωμωδΙα • δΙαρκεΙα: 102΄
σε απελπιστική οικονομική κατάσταση, ο μέθυσος, τζογαδό-
ρος και μισάνθρωπος Βίνσεντ αναλαμβάνει να προσέχει και 
να «εκπαιδεύσει» με το δικό του τρόπο το 12χρονο γειτονό-
πουλό του, του οποίου η μητέρα δουλεύει σκληρά.
ΣκηνοθεΣία: Τζον σλΕιΤΕΡι 
Παίζουν: ΜΠιλ ΜαΡΕι, ναοΜι ΓουοΤσ, ΜΕλισα ΜαΚΚαΡΘι,  
ΤζΕινΤΕν λιΜΠΕΡΕΡ

ΚυΡΙΑΚή 10/7/2022 
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

ΑΣτεΡιξκΑι ΟΒελιξ Στη ΒΡετΑνιΑ 
(ΓιΑ ΠΑιΔιΑ κΑΘε ηλικιΑΣ)

ΓαλλΙκή με ΥΠΟτΙτλΟΥΣ • δΙαρκεΙα: 102΄
ο αστερίξ και ο οβελίξ ταξιδεύουν στη Βρετανία, συνοδεύ-
οντας ένα βαρέλι με μαγικό φίλτρο, για να βοηθήσουν ένα 
εγγλέζικο χωριό το οποίο αντιστέκεται στην εισβολή των 
Ρωμαίων του ιούλιου Καίσαρα.
ΣκηνοθεΣία: λοΡανΤιΡαΡ 
Παίζουν: ΕνΤουαΡ ΜΠαΕΡ, ζΕΡαΡ νΤΕΠαΡνΤιΕ, ΚαΤΡιν νΤΕνΕΒ, 
ΓΚιΓιοΜ ΓΚαΓιΕν
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ςΑββΑτΟ 16/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

Brooklyn
αΓΓλΟ-ΙρλανδΙκή • δραματΙκή • δΙαρκεΙα: 111́

Μια νεαρή ιρλανδέζα φτάνει στο Μπρούκλιν της δεκαετίας 
του ’50 και υπομονετικά χτίζει εκεί μια καινούργια, ευτυχι-
σμένη ζωή. Μέχρι που το παρελθόν την καλεί ξανά, αναγκά-
ζοντάς την να διαλέξει ανάμεσα στην πατρίδα, την οικογέ-
νεια και τον έρωτα.
ΣκηνοθεΣία: Τζον ΚΡοουλι 
Παίζουν: σΕΡσια Ροναν, νΤοναλ ΓΚλιζον, 
ΤζιΜ ΜΠΡοουνΤΜΠΕνΤ, Τζουλι ΓουοΤΕΡσ

ΚυΡΙΑΚή 17/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

Ο λΟύηΣ κΑι Οι εξωΓηινΟι 
(ΓιΑ ΠΑιΔιΑ κΑΘε ηλικιΑΣ)

ΓερμανΟ-δανεζΙκή • AnimAtion • δΙαρκεΙα: 86́
Ένα 11χρονο αγόρι γίνεται φίλος με τρεις σκανταλιάρηδες 
εξωγήινους που προσγειώνονται μυστικά στον πλανήτη μας.
ΣκηνοθεΣία: ΚΡισΤοΦ λοουΕνσΤαιν, ΒολΦΓΚανΓΚ λοουΕνσΤαιν

τετΑΡτή 20/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

encanto ενΑΣ κΟΣΜΟΣ ΜΑΓικΟΣ
αμερΙκανΙκή • AnimAtion • δΙαρκεΙα: 99΄
ή οικογένεια των Μαδριγάλ ζει εδώ και χρόνια σ’ ένα μαγε-
μένο σπίτι στο Ενκάντο, μια απομονωμένη από βουνά κοι-
λάδα της Κολομβίας. Κάθε μέλος της έχει κι ένα υπερφυσικό 
χάρισμα, εκτός από τη μικρή Μιραμπέλ, η οποία διαισθάνε-
ται πρώτη τους αόρατους κινδύνους που απειλούν αυτή την 
ευτυχισμένη κοινότητα.
ΣκηνοθεΣία: ΜΠαιΡον χαουαΡνΤ, ΤζαΡΕνΤ ΜΠουσ

ΠεμΠτή 21/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

Serpiko (aφιεΡωΜΑ ΜικηΣ ΘεΟΔωΡΑκηΣ)

αμερΙκανΙκή αΣτΥνΟμΙκή • δΙαρκεΙα: 130΄
αστυνομική ταινία με βαθιές κοινωνικές προεκτάσεις γύρω 
από τη δράση ενός αγνού αστυνομικού που αρνείται να συ-
νεργαστεί με τους προστάτες του οργανωμένου εγκλήματος.
ΣκηνοθεΣία: σινΤνΕυ λιουΜΕΤ • ΜουΣίκη: ΜιΚήσ ΘΕοΔωΡαΚήσ 
Παίζουν: αλ ΠαΤσινο, Τζον ΡονΤολΦ

ΠΑΡΑςΚευή 22/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

η ΠεΘεΡΑ χτύΠΑει την ΠΟΡτΑ 
ΓαλλΙκή κΟμεντΙ • δΙαρκεΙα: 88΄
Μια παρεμβατική μητέρα αναγκάζεται να μετακομίσει στο 
σπίτι της κόρης της για όσο καιρό ανακαινίζεται το διαμέρι-
σμά της. οι μέρες, όμως, γίνονται βδομάδες και οι βδομάδες 
μήνες, με την αγαπημένη μαμά να μη λέει να το κουνήσει 
από το σπίτι.
ΣκηνοθεΣία: ΕΡιΚ λαΒΕν 
Παίζουν: ζοσιαν ΜΠαλασΚο, ΜαΤιλνΤ σΕνιΕ, ζΕΡοΜ ΚοΜανΤΕΡ

ςΑββΑτΟ 23/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

κΑτηΓΟΡω
ΓαλλΟ - ΙταλΙκή • δραματΙκή • δΙαρκεΙα: 132΄

Πατέρας και γιος, δύο πλάσματα που ανήκουν στο φαντα-
στικό είδος των φρουφρούληδων, καταφέρνουν να επιβιβα-
στούν στην κιβωτό του νώε. Την τελευταία στιγμή, όμως, 
χωρίζονται κατά λάθος και αναζητούν πάση θυσία τρόπο να 
επανενωθούν.
ΣκηνοθεΣία: ΤοΜΠι ΓΚΕνΚΕλ, σον ΜαΚ ΚοΡΜαΚ

Το 1894 ο εβραϊκής καταγωγής Γάλλος αξιωματικός αλ-
φρέντ ντρεϊφίς καταδικάζεται για εσχάτη προδοσία, κα-
θαιρείται και φυλακίζεται στο νησί του Διαβόλου. αλλά μια 
σειρά στοιχείων κάνει τον επικεφαλής των μυστικών υπη-
ρεσιών αντισυνταγματάρχη Πικάρ να αμφιβάλλει για την 
ενοχή του.
ΣκηνοθεΣία: ΡοΜαν ΠολανσΚι 
Παίζουν: ζαν νΤιζαΡνΤΕν, λουι ΓΚαΡΕλ, ΕΜανουΕλ σΕνιΕ

ΚυΡΙΑΚή 24/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

ΟύΠΣ! Ο νωε χΑΘηκε 
(ΓιΑ ΠΑιΔιΑ κΑΘε ηλικιΑΣ) 

ΓερμανΟ-ΒελΓΙκή • AnimAtion • δΙαρκεΙα: 86́
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τετΑΡτή 27/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

κΟντΟΡιτΟ (ΓιΑ ΠΑιΔιΑ κΑΘε ηλικιΑΣ)

ΠερΟΥΒΙανή • AnimAtion • δΙαρκεΙα: 88΄

ςΑββΑτΟ 30/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

ΣτΑΣΟύ ΣτΟ ύψΟΣ ΣΟύ
ΓαλλΙκή κωμωδΙα • δΙαρκεΙα: 98΄
ή νταϊάν είναι μια επιτυχημένη δικηγόρος που ερωτεύεται 
τον ευγενικό, γοητευτικό, χαρισματικό και ύψους... 1,50 μ. 
αλεξάντρ. Θα μπορέσει άραγε να ξεπεράσει η σχέση τους τα 
κοινωνικά ταμπού;
ΣκηνοθεΣία: λοΡΕν ΤιΡαΡ 
Παίζουν: ζαν νΤιζαΡνΤΕν, ΒιΡζινι ΕΦιΡα, σΕνΤΡιΚ Καν

ΚυΡΙΑΚή 31/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

η ΡΑιΑ κΑι Ο τελεύτΑιΟΣ ΔΡΑκΟΣ 
(ΓιΑ ΠΑιΔιΑ κΑΘε ηλικιΑΣ)

αμερΙκανΙκή • AnimAtion • δΙαρκεΙα: 107΄
Το μυθικό βασίλειο της Κουμάντρα απειλείται με καταστρο-
φή αν η νεαρή πολεμίστρια Ράια δεν καταφέρει να βρει τον 
τελευταίο ζωντανό δράκο και να ενώσει τα σπασμένα κομ-
μάτια μιας πανίσχυρης, μαγικής πέτρας.
ΣκηνοθεΣία: νΤον χολ, ΚαΡλοσ λοΠΕζ ΕσΤΡαΔα

τετΑΡτή 3/8/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

ξενΟΔΟχειΟ ΓιΑ τεΡΑτΑ 3 -  
ωΡΑ ΓιΑ ΔιΑκΟΠεΣ 
(ΓιΑ ΠΑιΔιΑ κΑΘε ηλικιΑΣ)

αμερΙκανΙκή • AnimAtion • δΙαρκεΙα: 97΄
ή Μέιβις κλείνει οικογενειακό πακέτο διακοπών για τον 
εργασιομανή πατέρα της, τον οποίο συνοδεύει όλη η τερα-
τοπαρέα σε μια εξωτική κρουαζιέρα στο Τρίγωνο των Βερ-
μούδων. σ’ αυτήν ο Δράκουλας θα ερωτευτεί παράφορα την 
καπετάνιο του κρουαζιερόπλοιου Έρικα, αγνοώντας πως εί-
ναι δισέγγονη του ορκισμένου κυνηγού τεράτων Έιμπρααμ 
βαν χέλσινγκ.
ΣκηνοθεΣία: ΓΚΕνΤι ΤαΡΤαΚοΦσΚι

ΠεμΠτή 4/8/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

η ΠΡιΓκιΠιΣΣΑ τΟ ‘ΣκΑΣε
αΓΓλΙκή κΟμεντΙ • δΙαρκεΙα: 97΄
8 Μαΐου 1945. Όλοι στο λονδίνο γιορτάζουν τη λήξη του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Δύο κορίτσια παίρνουν την άδεια να 
βγουν για πρώτη φορά έξω το βράδυ, ζώντας μια απίστευτη 
περιπέτεια. Και φυσικά επιστρέφουν στο σπίτι καθυστερη-
μένα. Μόνο που το σπίτι τους τυχαίνει να είναι το παλάτι του 
Μπάκιγχαμ.
ΣκηνοθεΣία: Τζουλιαν ΤζαΡολνΤ 
Παίζουν: σαΡα ΓΚΕινΤον, ΕΜιλι ΓουαΤσον,  
ΤζαΚ ΡΕινοΡ, ΜΠΕλ Ποουλι

Ερωτευμένος με την όμορφη Γιαγίτα, ο ανέμελος Κοντορί-
το έχει μπει στο μάτι της μητέρας της Τρεμεμπούντα. Όταν 
όμως εκείνη απάγεται από εξωγήινους, είναι ο μόνος που 
μπορεί να τη φέρει πίσω και να σώσει τον πλανήτη.
ΣκηνοθεΣία: αλΕξ οΡΕλ

ΠεμΠτή 28/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

τιΠΟτΑ Δεν τελειωνει κύΡιε κΟλινΣ
αμερΙκανΙκή δραματΙκή κΟμεντΙ • δΙαρκεΙα: 106́

ο ντάνιΚόλινς είναι ένας 65άρης, παραδομένος στις κατα-
χρήσεις, τη ρουτίνα και τις αρπαχτές ροκ σταρ. Όταν φτά-
νει στα χέρια του ένα γράμμα που του είχε γράψει πριν από 
δεκαετίες ο Τζον λένον, εμπνεόμενος από το αγνό ταλέντο 
του, ο Κόλινς αποφασίζει να κόψει τα ναρκωτικά, να ξανα-
βρεί τον αποξενωμένο γιο του και να αναζητήσει την παλιά 
έμπνευσή του.
ΣκηνοθεΣία: νΤανΦοΓΚΕλΜαν 
Παίζουν: αλ ΠαΤσινο, ανΕΤ ΜΠΕνινΓΚ,  
ΚΡισΤοΦΕΡ ΠλαΜΕΡ, ΜΠοΜΠι ΚαναΒαλΕ

ΠΑΡΑςΚευή 29/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

Ο ΘΑνΑτΟΣ τΟύ ΣτΑλιν
ΓαλλΟ-αΓΓλΙκή • κωμωδΙα • δΙαρκεΙα: 106́
στη 1/3/1953 ο ιωσήφ στάλιν παθαίνει εγκεφαλικό και πέ-
φτει σε κώμα. αμέσως ξεκινάει ένας αγώνας δρόμου για τη 
διαδοχή του ανάμεσα στα μέλη του Πολιτικού Γραφείου.
ΣκηνοθεΣία: αΡΜανΤο ιανουΤσι 
Παίζουν: σΤιΒ ΜΠουσΕΜι, σαιΜον ΡασΕλ ΜΠιλ,  
ολΓα ΚουΡιλΕνΚο, ΤζΕΦΡι ΤαΜΠοΡ
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ΠΑΡΑςΚευή 26/8/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

ενΑΣ ΑΠΡΟΒλεΠτΟΣ ΣύΓΓΡΑφεΑΣ
ΓαλλΙκή κΟμεντΙ • δΙαρκεΙα: 110΄
Τον Δεκέμβριο του 1897 ο θεατρικός συγγραφέας Εντμόν 
Ροστάν, πατέρας δύο παιδιών, αναζητά απελπισμένα μια 
επιτυχία. Καταφέρνει να πείσει τον διάσημο ηθοποιό Κον-
στάν Κοκλάν πως μπορεί να γράψει μια έμμετρη ηρωική 
κωμωδία αλλά, αν και η διορία είναι ασφυκτική, αυτός έχει 
έτοιμο μόνον τον τίτλο: «σιρανό ντε Μπερζεράκ».
ΣκηνοθεΣία: αλΕξισ ΜιΚαλιΚ 
Παίζουν: ολιΒιΕ ΓΚουΡΜΕ, ΜαΤιλνΤσ ΕνιΕ,  
νΤοΜινιΚ Πινον, ΤοΜα σολιΒΕΡ

ςΑββΑτΟ 27/8/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

SuBurBicon
αμερΙκανΙκή δραματΙκή • δΙαρκεΙα: 104́
Φιλήσυχη οικογένεια της ειδυλλιακής πόλης του σαμπέρ-
μπικον, οι λοτζ δέχονται την επίθεση δύο αγνώστων, οι 
οποίοι εισβάλλουν στο σπίτι τους και δολοφονούν τη μητέρα 
του μικρού νίκι. Γιατί όμως, όταν λίγο αργότερα τους κρατά 
ως υπόπτους η αστυνομία, ο πατέρας και η αδερφή της μη-
τέρας του λένε πως δεν τους αναγνωρίζουν;
ΣκηνοθεΣία: ΤζοΡΤζ ΚλουνΕι 
Παίζουν: ΜαΤ νΤΕιΜον, Τζουλιαν ΜουΡ,  
οσΚαΡ αιζαΚ, ΓΚλΕν ΦλΕσλΕΡ

ΚυΡΙΑΚή 28/8/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

FroZen 2 - ψύχΡΑ κι ΑνΑΠΟΔΑ 2 
(ΓιΑ ΠΑιΔιΑ κΑΘε ηλικιΑΣ)

αμερΙκανΙκή AnimAtion • δΙαρκεΙα: 103΄
Γιατί γεννήθηκε η Έλσα με μαγικές δυνάμεις; Μαζί με την 
Άννα, τον Κρίστοφ, τον Όλαφ και τον σβεν, θα ξεκινήσει ένα 
επικίνδυνο και συναρπαστικό ταξίδι για να βρει την καταγω-
γή της και να σώσει για μια ακόμα φορά το βασίλειο της.
ΣκηνοθεΣία: ΚΡισ ΜΠαΚ, ΤζΕνιΦΕΡ λι

τετΑΡτή 31/8/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

ΑΣτεΡιξ-τΟ ΜύΣτικΟ τΟύ  
ΜΑΓικΟύ ζωΜΟύ (ΓιΑ ΠΑιΔιΑ κΑΘε ηλικιΑΣ)

ΓαλλΙκή • AnimAtion • δΙαρκεΙα: 85΄
ο δρυίδης Πανοραμίξ αποφασίζει να συνταξιοδοτηθεί. Πρέ-
πει λοιπόν να βρει έναν ταλαντούχο νεαρό για διάδοχό του 
και να του εμπιστευτεί την κρυφή φόρμουλα του μαγικού 
ζωμού. ή αναζήτησή του θα συνοδευτεί από τους αστερίξ 
και οβελίξ, οι οποίοι πρέπει να τα βάλουν με τον κακόβουλο 
Διαβολίξ.
ΣκηνοθεΣία: λουι Κλισι, αλΕξανΤΡ ασΤιΕ

ΠεμΠτή 1/9/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

Blade runner 
(ΑφιεΡωΜΑ ΒΑΓΓεληΣ ΠΑΠΑΘΑνΑΣιΟύ)

αμερΙκανΙκή εΠΙΣτήμΟνΙκήΣ φανταΣΙαΣ 
δΙαρκεΙα: 117΄

ή ταινία παρουσιάζει ένα δυστοπικό λος Άντζελες, στο 
οποίο κατασκευάζονται γενετικά προηγμένες «ρεπλίκες», 
οι οποίες είναι εξωτερικά όμοιες με τους ανθρώπους. ή 
χρήση τους στη Γη απαγορεύεται, και ρυθμίζονται αποκλει-
στικά για επικίνδυνες ή ιατρικές εργασίες, σε αποικίες του 
εξώκοσμου. οι ρεπλίκες που αψηφούν την απαγόρευση 
και επιστρέφουν στη Γη καταζητούνται και θανατώνονται 
(«αποσύρονται») από ειδικούς εργαζόμενους της αστυνομί-
ας, γνωστούς ως «Blade Runners»
ΣκηνοθεΣία: ΡινΤλΕι σΚοΤ • ΜουσιΚή: ΒαΓΓΕλήσ ΠαΠαΘανασιου 
Παίζουν: χαΡισον ΦοΡνΤ, ΡουΤΓΚΕΡχαουΕΡ, σον ΓιανΓΚ, 
ΕνΤουαΡνΤ ΤζΕήΜσ ολΜοσ, νΤαΡιλ χανα

ΠΑΡΑςΚευή 2/9/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

ΑλεξηΣ ζΟΡΜΠΑΣ 
(aφιεΡωΜΑ ΜικηΣ ΘεΟΔωΡΑκηΣ)

ελλήνΙκή • δραματΙκή κΟμεντΙ • δΙαρκεΙα: 146́

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του νίκου Καζαντζάκη «Βίος 
και Πολιτεία του αλέξη ζορμπά». ή ταινία περιγράφει τη 
γνωριμία και τη συνεργασία ενός Άγγλου συγγραφέα που 
ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη, με τον εργάτη ορυχείων τον ζορ-
μπά και πως αντιλαμβάνεται τη ζωή ο καθένας μέσα από τα 
βιώματά του. ο ζορμπάς άλλαξε άρδην τη ζωή του συγγρα-
φέα και του έμαθε πως να απολαμβάνει τις μικρές καθημε-
ρινές χαρές της ζωής.
ΣκηνοθεΣία: Μιχαλήσ ΚαΚοΓιαννήσ 
ΜουΣίκη: ΜιΚήσ ΘΕοΔωΡαΚήσ 
Παίζουν: ανΤονι Κουιν, αλαν ΜΠΕιΤσ, ΕιΡήνή ΠαΠΠα

7



ςΑββΑτΟ 3/9/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

ενΑ ΓεννΑιΟ ψεΜΑ
αμερΙκανΙκή δραματΙκή • δΙαρκεΙα: 110΄
Τέσσερις νεαροί σουδανοί πρόσφυγες φτάνουν το 2001 στις 
ήΠα. οι τρεις άντρες μεταφέρονται στο Κάνσας σίτι, όπου 
με τη βοήθεια μιας κοινωνικής λειτουργού προσπαθούν να 
βρουν δουλειά και να φέρουν κοντά τους την αδελφή του 
ενός, η οποία έχει δοθεί σε μια ανάδοχη οικογένεια στη Βο-
στόνη.
ΣκηνοθεΣία: ΦιλιΠ ΦαΡαλνΤο 
Παίζουν: Ρισ ΓουιΔΕΡσΠουν, αΡνολνΤ οΤσΕνΓΚ, ΓΚΕΡνΤουανι

ΚυΡΙΑΚή 4/9/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

κΟύΜΠΑ - ΜιΑ ζεΒΡΑ κΑι ΜιΣη 
(ΓιΑ ΠΑιΔιΑ κΑΘε ηλικιΑΣ)

νΟτΙΟαφρΙκανΙκή • AnimAtion • δΙαρκεΙα: 85΄

ΠεμΠτή 8/9/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

«ΡεΜΠετικΟ» 
(εΠετειΑκεΣ εκΔηλωΣειΣ «100 χΡΟνιΑ 
ΑΠ’ τη ΜικΡΑΣιΑτικη κΑτΑΣτΡΟφη»)

ελλήνΙκή κΟΙνωνΙκή • δΙαρκεΙα: 150΄

Γεννημένος με τις μισές ραβδώσεις, ο Κούμπα εξορίζεται 
από τις υπόλοιπες ζέβρες του κοπαδιού και ξεκινά μια μα-
κριά πορεία αναζήτησης, η οποία θα αλλάξει τη μοίρα όλων 
των ζώων της περιοχής.
ΣκηνοθεΣία: ανΤονι σιλΒΕΡσΤον

τετΑΡτή 7/9/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ

η χΑΜενη ΑτλΑντιΔΑ 
(ΓιΑ ΠΑιΔιΑ κΑΘε ηλικιΑΣ)

αμερΙκανΙκή AnimAtion • δΙαρκεΙα: 97’
Το 1914, ο χαρτογράφος Μάιλο και μια ομάδα τυχοδιωκτών 
ανακαλύπτουν στα βάθη της θάλασσας το χαμένο βασίλειο 
της ατλαντίδος. Όμως κάποιοι από τους εξερευνητές θέ-
λουν να αρπάξουν την πηγή ενέργειας της μυθικής πόλης.
ΣκηνοθεΣία: ΓΚαΡι ΤΡουσνΤΕιλ, ΚΕΡΚΓουαιζ

Με αφορμή το οδοιπορικό μιας τραγουδίστριας του ρεμπέτι-
κου από το 1917, που γεννιέται στη σμύρνη, ως το 1955 που 
πεθαίνει στην αθήνα, μια διαφορετική ματιά στη σύγχρονη 
ελληνική ιστορία και τις επιπτώσεις της στον περιθωριακό 
κόσμο των ρεμπετών και των καταγωγίων. Εξαιρετική η 
μουσική του σταύρου ξαρχάκου.
σΚήνοΘΕσια: κώΣταΣ ΦερρηΣ 
Παίζουν: σωΤήΡια λΕοναΡΔου, νιΚοσ ΚαλοΓΕΡοΠουλοσ,  
ΘΕΜιΔα ΜΠαζαΚα, ΒιΚυ ΒανιΤα

ςΑββΑτΟ 10/9/2022
ΘεΑτΡΑκι ΑττικηΣ ΟΔΟύ

η ύΠΟΣχεΣη τηΣ ΑύΓηΣ
ΓαλλΙκή δραματΙκή • δΙαρκεΙα: 131́

ή απεικόνιση της θυελλώδους ζωής του Γάλλου σπουδαίου 
συγγραφέα Ρομέν Γκαρί, που βασίζεται στο ομότιτλο αυτο-
βιογραφικό βιβλίο του.
ΣκηνοθεΣία: ‘ΕΡιΚ ΜΠαΡΜΠιΕ 
Παίζουν: σαΡλοΤΓΚΕνσΜΠουΡΓΚ, ΠιΕΡνινΕ, νΤινΤιΕ ΜΠουΡνΤον, 
ζαν ΠιΕΡνΤαΡουσΕν

ΚυΡΙΑΚή 11/9/2022
ΘεΑτΡΑκι ΑττικηΣ ΟΔΟύ

η Αλικη Στη χωΡΑ των ΘΑύΜΑτων 
(ΓιΑ ΠΑιΔιΑ κΑΘε ηλικιΑΣ)

AnimAtion - ΒαΣΙΣμενή Στα ερΓα τΟΥ λΙΟΥιΣ καρΟλ

οι Περιπέτειες της αλίκης στη χώρα τωνΘαυμάτων και μες 
στον καθρέφτη και τι βρήκε η αλίκη εκεί. ή αλίκη δεν είχε 
ξαναδεί κουνέλι να μιλάει. χωρίς δεύτερη σκέψη κουλουρι-
άστηκε και ακολούθησε τον Κούνελο μέσα στην κουνελό-
τρυπα.
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ΠεμΠτή 15/9/2022
ΘεΑτΡΑκι ΑττικηΣ ΟΔΟύ

τΟ ΠΑιΔι ΑΠΟ τη ΓεΡΜΑνιΑ
ΓερμανΟ-ΣΟΥήδΙκή • δΙαρκεΙα: 105΄

ΠΑΡΑςΚευή 23/9/2022
ΘεΑτΡΑκι ΑττικηΣ ΟΔΟύ

Ο τζΑΣτιν κΑι Οι ΓεννΑιΟι ιΠΠΟτεΣ 
(ΓιΑ ΠΑιΔιΑ κΑΘε ηλικιΑΣ)

ΙΣΠανΙκή • AnimAtion • δΙαρκεΙα: 90΄
ο Τζάστιν ζει σε ένα βασίλειο, όπου κυριαρχούν οι γραφιά-
δες, ενώ οι ιππότες έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Το όνειρό 
του, όμως, είναι να γίνει ιππότης, όπως ο παππούς του, ενώ 
ο πατέρας του, σύμβουλος της βασίλισσας, τον φαντάζεται 
δικηγόρο. Μετά από την επίσκεψή του, όμως, στη γιαγιά 
του, ο Τζάστιν εγκαταλείπει το σπίτι του και ρίχνεται στην 
περιπέτεια.
ΣκηνοθεΣία: ΜανουΕλ σιΘιλια

ςΑββΑτΟ 24/9/2022
ΘεΑτΡΑκι ΑττικηΣ ΟΔΟύ

κΑΡΔιΟκΑτΑκτητηΣ 
ΓαλλΙκή κΟμεντΙ • δΙαρκεΙα: 90΄λίγο μετά το θάνατο των γονιών της σε ατύχημα, ένας 

άγνωστος άντρας εμφανίζεται στη συγγραφέα Έρικα Φαλκ, 
ισχυριζόμενος πως είναι αδελφός της. Όταν βρεθεί δολο-
φονημένος, εκείνη θα ξεκινήσει μια έρευνα στο παρελθόν 
της, η οποία θα φέρει στο φως καλά κρυμμένα οικογενειακά 
αλλά και ιστορικά μυστικά.
ΣκηνοθεΣία: ΠΕΡ χανΕΦιοΡνΤ 
Παίζουν: ΚλαουνΤια ΓΚαλι, ΡιΤσαΡνΤ ουλΦσΕΤΕΡ, ΕνΤΒιν ΕνΤΡΕ

ΠΑΡΑςΚευή 16/9/2022
ΘεΑτΡΑκι ΑττικηΣ ΟΔΟύ

ΘελειΣ η Δεν ΘελειΣ
ΓαλλΙκή κΟμεντΙ • δΙαρκεΙα: 88΄

ο λαμπέρ και η ζουντίτ είναι εθισμένοι στο σεξ. ή μία νιώθει 
υπέροχα γι’ αυτό, ο άλλος όμως προσπαθεί να το ξεπεράσει. 
Όταν, λοιπόν, γνωρίζονται και αρχίζουν να δουλεύουν μαζί 
ως σύμβουλοι γάμου, εκείνη κάνει τα πάντα για να τον ρίξει 
στο κρεβάτι κι εκείνος αντιστέκεται με όλες του τις δυνάμεις.
ΣκηνοθεΣία: Τονι ΜαΡσαλ 
Παίζουν: σοΦι ΜαΡσο, ζαν-ΠιΕΡ ΜαΡιΕλ, ΠαΤΡιΚ ΜΠΡιΕλ

στη Γαλλία του 1809 ο γοητευτικός λοχαγός νεβίλ είναι έτοι-
μος να αρραβωνιαστεί την αφελή Πολίν, όταν τον καλούν 
επειγόντως στο μέτωπο. Μη λαμβάνοντας νέα του, εκείνη 
πέφτει σε μελαγχολία και αρρωσταίνει βαριά, ενώ αναγκά-
ζει την αδερφή της Ελιζαμπέτ να της γράφει ψεύτικες ερωτι-
κές επιστολές με την υπογραφή του «ηρωικού» νεβίλ.
ΣκηνοθεΣία: λοΡΕν ΤιΡαΡ 
Παίζουν: ζαν νΤιζαΡνΤΕν, ΜΕλανι λοΡαν, νοΕΜι ΜΕΡλαν

ΚυΡΙΑΚή 25/9/2022
ΘεΑτΡΑκι ΑττικηΣ ΟΔΟύ

η ωΡΑιΑ κΟιΜωΜενη 
(ΓιΑ ΠΑιΔιΑ κΑΘε ηλικιΑΣ)

Μια φορά κι έναν καιρό, σ’ ένα μακρινό βασίλειο, γεννήθηκε 
μια μικρή πριγκίπισσα, που τη βάραινε μια φοβερή κατάρα! 
ή χαριτωμένη πριγκίπισσα ήταν γραφτό να τρυπηθεί με μια 
βελόνα και να βυθιστεί σ’ έναν ατέλειωτο ύπνο! Ευτυχώς 
που οι νονές τις, οι τρεις καλές νεράιδες, τη μοίραναν τη 
στιγμή της γέννησής της, να συναντήσει κάποτε έναν ωραίο 
νέο, που με το φιλί του και τη δύναμή της αγάπης του, να τη 
βγάλει από την αιώνια νάρκη της! ο γοητευτικός πρίγκιπας 
όμως πρέπει πρώτα να βρει το θάρρος και τη γενναιότητα 
να αντιμετωπίσει τα διαβολικά κόλπα της παντοδύναμης Κα-
κιάς Μάγισσας...
Το κλασικό παραμύθι του σαρλ Περώ
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

ςυΝΑυΛΙες μΟυςΙΚωΝ ςυΝΟΛωΝ 
δήμΟυ μετΑμΟΡφωςής

ΠεμΠτή 23/6/2022
ΣύνεΔΡιΑκΟ κεντΡΟ

«ελενη» εύΡιΠιΔη
Σε ΣΥνερΓαΣΙα με τΟ 1Ο ΓΥμναΣΙΟ μετ/ΣήΣ
• μικτή Χορωδία
• Χορωδία καΠή
• νεανική Χορωδία
• Ensemble δωματίου και
• συνεργαζόμενοι καλλιτέχνες (solist - ηθοποιός)

ΠΑΡΑςΚευή 1/7/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ (ΠΡΟΑύλιΟ)

ΣΥναΥλΙα - ΠρεμΙερα κΙν/κήΣ λεΣΧήΣ

ΟΠεΡετΑ - ΠΑλιΑ ΑΘηνΑ 
κινηΜΑτΟΓΡΑφΟΣ
• μικτή Χορωδία, Χορωδία καΠή
• Ορχήστρα Πνευστών & κρουστών
• Ensemble δωματίου και
• συνεργαζόμενοι καλλιτέχνες (solist)

ΠΑΡΑςΚευή 2/9/2022
1Ο ΔηΜΟτικΟ ΣχΟλειΟ (ΠΡΟΑύλιΟ)

aφιεΡωΜΑ ΜικηΣ ΘεΟΔωΡΑκηΣ
δρωμενΟ ΣτΟν αΣτΙκΟ ΧωρΟ 
καλλΙτεΧνΙκΟ μνήμΟΣΥνΟ  
ΣτΟν μΙκή ΘεΟδωρακή
Θα ακολουθήσει προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας 
«αλέξης ζορμπάς»
• μικτή Χορωδία
• Χορωδία καΠή
• Ensemble δωματίου
• Bandina, solist

τετΑΡτή 14/9/2022
ΠΡΟΠύλΑιΑ ι. ν. ΜετΑΜΟΡφωΣηΣ 
τΟύ ΣωτηΡΟΣ

εΠετεΙακεΣ εκδήλωΣεΙΣ
«100 χΡΟνιΑ ΑΠ’ τη ΜικΡΑΣιΑτικη 
κΑτΑΣτΡΟφη»
εΠετειΑκη ΣύνΑύλιΑ  
ΓιΑ την ΣύΜΠληΡωΣη 100 χΡΟνων  
ΑΠ’ τη ΜικΡΑΣιΑτικη κΑτΑΣτΡΟφη
Σε ΣΥνερΓαΣΙα με τΟν Ι.ν. μετ/ΣήΣ τΟΥ ΣωτήρΟΣ 
καΙ τήν Ιερα μήτρΟΠΟλή κήφΙΣΙαΣ, αμαρΟΥΣΙΟΥ, 
ωρωΠΟΥ &μαραΘωνΟΣ, 
• μικτή Χορωδία
• Χορωδία καΠή
• Ensemble δωματίου και
• συνεργαζόμενοι καλλιτέχνες (solist), 

111110



ο Δήμος Μεταμόρφωσης, η Ένωση σεναριογράφων Ελλάδος και η Περιφέρεια αττικής  
διοργανώνουν διήμερο σεμινάριο συγγραφής σεναρίου με ελεύθερη συμμετοχή  

για όσους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.

Διακεκριμένοι σεναριογράφοι θα αποκαλύψουν τα «μυστικά» της τέχνης τους  
στους συμμετέχοντες, δείχνοντάς τους πώς δημιουργείται ένα σενάριο, πώς αναπτύσσεται η πλοκή,  

πώς εξελίσσονται οι χαρακτήρες, πώς γράφονται οι διάλογοι, ποια είδη σεναρίου υπάρχουν  
και μία σειρά άλλων θεμάτων που καλύπτουν «τα πάντα γύρω από το σενάριο».  

οι συμμετέχοντες, πέρα από τις γνώσεις που θα αποκτήσουν,  
θα κληθούν να παρακολουθήσουν και δύο MasterClass,  

από δύο καταξιωμένους δημιουργούς!

ΣΑΒΒΑτΟ 23 &  
κύΡιΑκη 24 ιΟύλιΟύ

ΣτΟ ΣύνεΔΡιΑκΟ κεντΡΟ τΟύ ΔηΜΟύ 
(λητΟύΣ & κύΜηΣ) 

αΠΟ τΙΣ 10.00 τΟ ΠρωΙ εωΣ τΙΣ 16.00 τΟ αΠΟΓεΥμα

Σ ε Μ ι ν Α Ρ ι Ο 

τΑ ΠΑΝτΑ  
ΓυΡω ΑΠ’ τΟ ςεΝΑΡΙΟ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή  
στο E–mail: politismos@metamorfossi.gr  

(με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας) 
ή στο 213 20.12.997 

(δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 - 14.30)
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ΘεΑτΡΙΚωΝ 
ΠΑΡΑςτΑςεωΝ 2022

ΠεμΠτή 23 ΙΟυΝΙΟυ
ΣύνεΔΡιΑκΟ κεντΡΟ (κύΜηΣ & λητΟύΣ)

ΠΑΡΑςτΑςή ΘεΑτΡΙΚΟυ ΑΝΑΛΟΓΙΟυ 
«ελενη» τΟύ εύΡιΠιΔη
Από το 1ο ημερήσιο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης  
και το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου
- ξέρετε πού βρισκόμουν είκοσι χρόνια τώρα  

που λείπω από τη σπάρτη;
- στην Τροία, φυσικά! Πού αλλού; O Όμηρος μας το είπε!
- Κάνετε λάθος! Παρανόησε ο Όμηρος!
- Ποιο λάθος; Τι εννοείς; Όλη η Ελλάδα ξέρει…  

Βασιλιάδες και στρατός μαζί, με χίλια πλοία,  
πήγαν στην Τροία, για να σε φέρουν πίσω!

- Κι όμως εγώ ήμουνα στην αίγυπτο!  
Πρέπει να με πιστέψετε! σας λέω την αλήθεια!

- Μα πώς είναι δυνατόν! Τόσος μόχθος  
κι αγώνας για έναν ίσκιο;

ΣυντελεΣτεΣ: 
ελενη: Ρένα Κυπριώτη
ΜενελαοΣ / ΜουΣίκη εΠίΜελεία / καλλίτεχνίκη 
ΔίευθυνΣη: Δημοσθένης χρ. σταυριανός
EnsEmblE ΔώΜατίου Δήμου Μεταμόρφωσης
ενορχηΣτρώΣείΣ: Θεοδόσιος αγγ. σμυρνιός
Μίκτη χορώΔία Δήμου Μεταμόρφωσης
χορώΔία 3ηΣ ηλίκίαΣ «οί αίώνίοί εΦηβοί»
ΔίΔαΣκαλία χορώΔίών/ ΜουΣίκη ΔίευθυνΣη: 
Γιάννης Βρυζάκης
υΠοΣτηρίξη ΠαραγώγηΣ: Γιώργος Τερζής, Φιλόλογος
υΠευθυνη ΔραΣηΣ / ΔίΔαΣκουΣα καθηγητρία /  
ΠροΣαρΜογη κείΜενου / ΔραΜατολογίκη 
αναλυΣη: Ελευθερία σταυριανού, Φιλόλογος
ΜαθητεΣ καί ΜαθητρίεΣ τηΣ γ’ γυΜναΣίου 
του 1ου ηΜερηΣίου γυΜναΣίου ΜεταΜορΦώΣηΣ 
συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά: Μάρκος Βασιλείου, 
αργυρώ ζαφείρη, Ελένη Καρακάση, σαμπρίνα Καχρεμάνι, 
ήλιάννα - Μαρία Κοκοβέτσου, ‘αλμπα Μπακιάση,  
χριστίνα Παπαδημητρίου, Μαρίλντα σελένι,  
Μαρία - αναστασία σπυροπούλου,  
ήλιάννα σταϊκοπούλου, Κατερίνα χονδροπούλου
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δευτεΡΑ 27 ΙΟυΝΙΟυ
ΣύνεΔΡιΑκΟ κεντΡΟ (κύΜηΣ & λητΟύΣ)

ΘεΑτΡΙΚή ΠΑΡΑςτΑςή ΓΙΑ μΙΚΡΑ ΠΑΙδΙΑ 
«ΠεΡιΠετειΑ ΣτΟ ΔΑΣΟΣ»
Aπό το «Θέατρο Κηφισιάς» 
σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής
Το «Θέατρο Κηφισιάς» με χαρά παρουσιάζει τη μουσι-
κή-χορευτική- διαδραστική παράσταση για παιδιά, (έως 
10 ετών). Το έργο είναι ένα ταξίδι γνώσης στα ανθρώπινα 
συναισθήματα, όπως φιλία, αγάπη, αλληλεγγύη, ελπίδα!
Με πρωτότυπο τρόπο «διδάσκει» την αγάπη για τα ζώα  
και το περιβάλλον!!! «Μια περιπέτεια στο δάσος», με 
εντυπωσιακές μεταμφιέσεις, κεφάτα τραγουδάκια… 
και το μήνυμα της ΕλΠιΔασ, να γεμίζει με αισιοδοξία  
τις παιδικές ψυχές!!!
οί ηθοΠοίοί: ΣΠυροΣ αυγουΣτατοΣ καί  
Σονία καλαΪτζίΔου

χορεύουν, τραγουδούν, μεταμφιέζονται  
και παίζουν με τα παιδιά, μεταφέροντας  
με τον καλύτερο τρόπο τα μηνύματα του έργου!

ΣυντελεΣτεΣ: 
κείΜενο – ΣκηνοθεΣία: ΚιΚή αυΓουσΤαΤου
ΜουΣίκη: ΓιωΡΓου αυΓουσΤαΤου
χορογραΦίεΣ: αννα ανυΦανΤαΚή
Σκηνίκα, καταΣκευεΣ, καΠελα: ΜαΡια ΠοΘήΤου
κοΣτουΜία: ΕλΕνή ΚωσΤή

τετΑΡτή 13 ΙΟυΛΙΟυ
ΑνΟιχτΟ ΘεΑτΡΑκι ΑττικηΣ ΟΔΟύ
(ενΑντι ΠΡΟΑΣτιΑκΟύ ΣιΔηΡΟΔΡΟΜΟύ)

«εΓω η ΠΟντιΑ ΣεΒΑΣ χΑνΟύΜ»
από την «Πολύνα Γκιωνάκη - Θεατρικές 
επιχειρήσεις» σε συνδιοργάνωση με την 
Περιφέρεια Αττικής (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔηλΩΣΕΙΣ 
«100 ΧΡΟΝΙΑ  
ΑΠ’ Τη ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚη ΚΑΤΑΣΤΡΟΦη»)
Πόντος - Μεταπολεμική αθήνα - Θεσσαλονίκη -  
Τα άνθη του κακού - ο Τζίμης ο χοντρός - ή νύχτα -  
Το underground ρεμπέτικο - το «φτωχοκάλυβο» -  
ο Τσιτσάνης… - η Μπέλλου - τα Κοκκινόγεια και ο 
Έρωτας του Καζαντζίδη για την αμαζόνα του πάλκου και 
της ζωής, την αγέρωχη - την Δωρική - την ασυμβίβαστη 
σεβάς χανούμ από την σαμψούντα του Πόντου που 
ξαναζεί την ζωή της στην οδό των αργών τραγουδιών 
που σβήνουν στο βάθος του δρόμου… 
Μια παράσταση - ύμνος στην Πόντια σεβάς χανούμ  
ή σεβαστή Παπαδοπούλου, όπως είναι το πραγματικό 
της όνομα. Το έργο του Γιώργου χρονά, σε σκηνοθεσία 
του Μανώλη ιωνά, θα αναδείξει τη ζωή και το έργο της 
μεγάλης τραγουδίστριας με το έντονο ταμπεραμέντο.

ΣυντελεΣτεΣ: 
ερΜηνευουν: Πολύνα Γκιωνάκη, λευτέρης 
Παπανικολάου Γκιωνάκης
κουΣτουΜία: 
Το αυθεντικό κουστούμι της σεβάς χανούμ
ΦώτίΣΜοί: Μανώλης Μπράτσης
κίνηΣη - ΜουΣίκη εΠίΜελεία - VidEo: 
αυγερινός σουλόπουλος
ΔηΜοΣίεΣ ΣχεΣείΣ: Άντζυ νομικού
βοηθοΣ Σκηνοθετη: Έλενα αγγελοπούλου

Μια μουσική - διαδραστική παράσταση για μικρά παιδιά 3-8 ετών

Περιπέτεια 
στο Δάσος 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ & ΣΟΝΙΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ
παίζουν, αυτοσχεδιάζουν τραγουδούν και χορεύουν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΌ ΚΕΝΤΡΌ  
ΔΉΜΌΥ ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΉΣ  

(Κύμης & Λητούς)
ΩΡΑ 19:30

27.6
ΚΕΊΜΕΝΟ / ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ: 

ΚΙΚΉ ΑΥΓΌΥΣΤΑΤΌΥ
ΜΟΥΣΊΚΗ: 

ΓΙΩΡΓΌΥ ΑΥΓΌΥΣΤΑΤΌΥ
ΧΟΡΟΓΡΑΦΊΕΣ: 

ΑΝΝΑ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΉ
ΣΚΗΝΊΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,  

ΚΑΠΕΛΑ: 
ΜΑΡΙΑ ΠΌΘΉΤΌΥ

ΚΟΣΤΟΥΜΊΑ: 
ΕΛΕΝΉ ΚΩΣΤΉ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Σ Υ Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Ά Ν Ω Σ Η  Μ Ε
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τΡΙτή 9 ςεΠτεμβΡΙΟυ
ΑνΟιχτΟ ΘεΑτΡΑκι ΑττικηΣ ΟΔΟύ
(ενΑντι ΠΡΟΑΣτιΑκΟύ ΣιΔηΡΟΔΡΟΜΟύ)

«1822» 
one year later- ενΑ χΡΟνΟ ΜετΑ
Από τον Γιώργο Μακρή - (Gm Productions) 
σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής 
ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔηλΩΣΕΙΣ «100 ΧΡΟΝΙΑ  
ΑΠ’ Τη ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚη ΚΑΤΑΣΤΡΟΦη»
Ένα ταξίδι γέλιου. Μια κοινωνικοπολιτική κωμωδία-ε-
πιθεώρηση για όλη την οικογένεια. Παρουσιάζει το σή-
μερα μέσα από το πέρασμα της ιστορίας της Ελληνικής 
οικογένειας με όλες τις δυσκολίες,τα προβλήματα αλλά 
και τις χαρές αυτής. Τρείς πολεμιστές και δυο μαχήτριες 
του 1821 διηγούνται την τότε εποχή των Ελλήνων με όλα 
τα προβλήματα που ακόμα και σήμερα βιώνουμε,μετα-
φέρουν τα θέλω τους,τα πιστεύω τους,αγανακτούν με το 
τι τους βρίσκει στη χώρα μας. Παρουσιάζουν την ιστορία 
μας αλλιώς και με πολύ γέλιο. Κωμικοτραγικά ευτράπελα 
και απίθανοι ήρωες θα ταξιδέψουν το θεατή αβίαστα σε 
μονοπάτια του γέλιου.
ΠρώταγώνίΣτουν:
ΓιωΡΓοσ ΜαΚΡήσ, Βασιλήσ ΚαΜιΤσήσ, 
Γιαννήσ ΠαΠαΘανασήσ, ΚαΤΕΡινα σΤΡαΤή 
και άλλοι...
Μαζί μας ταλαντούχοι μουσικοί που μας ταξιδεύουν σε 
Μονοπάτια Κρητικών,Ποντιακών και άλλων παραδοσια-
κών Ήχων.
ΠαραΔοΣίακοί χοροί Με τον Συλλογο «ευξείνοΣ 
ΠοντοΣ’’ΜεταΜορΦώΣηΣ

ΣυντελεΣτεΣ: 
κείΜενα – ΣκηνοθεΣία - ΜουΣίκη εΠίΜελεία: 
Γιώργος Μακρής
ΦώτογραΦία: PeterTamas
ενΔυΜατολογοΣ: Τούλα Μακρή
Σκηνίκα: Gm Productions – P. Pristouris
καταΣκευη Σκηνίκών: Magic Wood (ξυλουργικές 
Εργασίες) Δ.ΠαΠαΓιαννήσ 
εΠίΠλα Σκηνίκών: Go Smart - Είδη σπιτιού
ΣτολεΣ ΠαραΔοΣίακεΣ:  
Ένδυμα & Παράδοση (Τζαβάρα Ελένη)
Μακίγίαζ: Το Καμαρίνι by Elena Mara &Marilia
studio – ηχογραΦηΣεών: 
Earth sound studio (Άκης Μελής)
ηχοΣ -Φώτα: ιωάννου χριστόφορος
ΔίαΣκευη τραγουΔίών – ερΜηνεία: N-oah’sar-K
ΜουΣίκοΣ / κρητίκα: Μιχάλης Κατρίνης
χορογραΦίεΣ: Παναγιώτης Ψυλλάκης
ΔηΜίουργοί VidEo: 
Make Art Astakos (cinematography)
υΠευθυνοΣ ΔηΜοΣίών ΣχεΣεών:  
χ.Πετρίδης
Παραγώγη: Gm Productions

ςΑββΑτΟ 1 ΟΚτωβΡΙΟυ
ΣύνεΔΡιΑκΟ κεντΡΟ
(κύΜηΣ & λητΟύΣ)

«Στην ΑΠενΑντι ΟχΘη»
Από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars 
theatre, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια 
Αττικής (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔηλΩΣΕΙΣ ‘’ 100 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠ’ Τη ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚη ΚΑΤΑΣΤΡΟΦη’’)
ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει 
την πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση “στην 
απέναντι όχθη...”, μια παράσταση αφιερωμένη στους 
Μικρασιάτες πρόσφυγες και τις δύσκολες και όμορφες 
ιστορίες τους. Τους πρόσφυγες, που με τις γεύσεις, τις 
μυρωδιές και τις μελωδίες τους ρίζωσαν τελικά την 
ελληνική κοινωνία, συμβάλλοντας καθοριστικά στη 
διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.
Μια γυναίκα πρόσφυγας απ’ τη σμύρνη ξετυλίγει το 
νήμα της ζωής της. ή αφήγηση της ξεκινά την ώρα που 
14χρονώ κοριτσάκι μπαίνει σε μια βάρκα για να περά-
σει στην απέναντι ασφαλή όχθη.
Βασισμένο σε αληθινές μαρτυρίες προσφύγων πρώ-
της γενιάς, άρθρα εφημερίδων και ντοκουμέντα της 
εποχής.

ΠρώταγώνίΣτουν:
Mίνα χειμώνα, αγγελική Κοντού, 
με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής

ΣυντελεΣτεΣ: 
ερευνα/ΔραΜατουργία: 
αγγελική Κοντού – Μίνα χειμώνα
Σκηνοθετίκη εΠίΜελεία: αγγελική Κοντού
ΦώτίΣΜοί: Πέτρος νάκος
κίνηΣίολογίκη εΠίΜελεία: Eλβίρα Μπαρτζώκα
κοΣτουΜία: Frame up

μΠΟΡΟυμε ΝΑ 
βΡΟυμε ΑΛΛή 
φωτΟΓΡΑφΙΑ?
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μΑΓΙΚΟς 
ΑυΛΟς 
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μετΑμΟΡφωςή 
μια μΟυςΙΚή ΠΑΡεΑ 
στην ΠΛΑτεΙΑ
ωΡΑ ενΑΡξηΣ 20.30

Συναυλίες Ακουστικού Χαρακτήρα 
σε Περιφερειακές Πλατείες της Πόλης
Πρόκειται για την ιδιαίτερη και πρωτότυπη δράση 
που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια με μεγάλη επιτυ-
χία.αποτελείται από επτά συναυλίες ακουστικού 
χαρακτήρα και φέρνει σε περιφερειακές πλατείες 
της πόλης, μια νότα καλοκαιρινής δροσιάς και η 
ανάμνηση των εποχών που η συνάντηση γινόταν 
παρέα, η κουβεντούλα τραγούδι και το τραγούδι 
συγκίνηση.

Το πρόγραμμα εξελίσσεται από τις 4 ιουλίου έως 
και τις 12 σεπτεμβρίου και στελεχώνεται από νέους 
– κατά κανόνα – καλλιτέχνες της πόλης. ή δράση 
σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να 
συμμετέχουν solo καλλιτέχνες ή μουσικά σχήματα 
που αποτελούνται από δύο (2), τρείς (3) ή τέσσερις 
(4) μουσικούς (duetti – trio - quartetti), οι οποίοι 
εκπροσωπούν πολλά είδη και τάσεις καλής μουσι-
κής για όλα τα γούστα.

δευτεΡΑ 4 ΙΟυΛΙΟυ
ΠλΑτειΑ ΜΟύΣτΑκλη ΣτΑ ΑΣΠΡΑ χωΜΑτΑ

κλεΟνικη χΡύΣΑνΘΑκΟΠΟύλΟύ–
Συνοδευόμενη από ακουστική κιθάρα  
και πιάνο
Έντεχνο – ελληνικό & ξένο ρεπερτόριο

τετΑΡτή 6 ΙΟυΛΙΟυ
ΠλΑτειΑ ΣτΑύΡιΑνΟύ

ελενη ΓΟύΡζη
Συνοδεία πιάνου σε λαϊκό (παλιό και 
σύγχρονο) και έντεχνο ελληνικό τραγούδι

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

ςυΝΑυΛΙωΝ δευτεΡΑ 11 ΙΟυΛΙΟυ
ΠλΑτειΑ ΠετΡΟύλΑ

κύΡιΑκη ΑΔΑΜ, 
νικΟλΑΣ ΣιΔηΡΟΠΟύλΟΣ, 
ΒΑΣιληΣ ζιΑκΑΣ, 
νικΟλΑΣ ΑΣΒεΣτΑΣ 
Με κουτάλια, μπουζούκι, ακορντεόν και 
κιθάρα σε ρεμπέτικο και λαϊκό ρεπερτόριο.

ΠεμΠτή 28 ΙΟυΛΙΟυ
ΠλΑτειΑ ΟΔΟύ Πεύκων & 
ΠΑύλΟύ ΜελΑ (ΠετΡινη), κΑνΑΠιτΣΑ 

rock up ola 
Ένα ακουστικό-rock σχήμα με ευρεία γκάμα 
ακουσμάτων και covers (rock – pop – πινελιές 
ελαφρολαϊκού).

τΡΙτή 30 ΑυΓΟυςτΟυ
ΠλΑτειΑ εΠι τηΣ τΑτΟιΟύ
(ενΑντι 6Ού ΔΣ)

νικΟΣ ΠΑλλΑΔιΟΣ
Συνοδεία πιάνου,τραγούδια που σημάδεψαν 
μια ολόκληρη εποχή, και τραγούδια από την 
δισκογραφία του.

νΑτΑλιΑ ΡΟύτΣΟλιΑ & ΠιΑνΟ, 
ντΡΑΜΣ, ΜΠΑΣΟ trio.
Με τη νέα της κυκλοφορία με τίτλο «Μονόπλευρα». στα 
live της κυριαρχούν ο προσεγμένος στίχος, ο λυρισμός, ο 
πλουραλισμός υφών και παιξίματος,πινελιές από jazz εναρ-
μονίσεις, νεορομαντική pop αισθητική και η αγάπη για πιο 
λαϊκότροπα και παραδοσιακά ακούσματα.

τΡΙτή 6 ςεΠτεμβΡΙΟυ
ΑνΟιχτΟ ΘεΑτΡΑκι ΑττικηΣ ΟΔΟύ

κωΣτΑΣ ΑΡΜενΟΠΟύλΟΣ - τΡΑΓΟύΔι
Συνοδευόμενος από πιάνο, κιθάρες, ντραμς
νεανικό και έντεχνο ελληνικό ρεπερτόριο
η συναυλία θα αποδοθεί και στη νοηματική γλώσσα 
από τον Βαγγέλη Μιστιλόγλου.

δευτεΡΑ 12 ςεΠτεμβΡΙΟυ
ΠλΑτειΑ νεΑΣ ζωηΣ

ΜΑΡιΑ ΒΟύΔΟύΡη & ΠιΑνΟ trio
σε τραγούδια μεγάλων ελλήνων συνθετών.
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«FAME»
Ο ρυθμός της επιτυχίας 
σε συνδιοργάνωση με την  
Περιφέρεια Αττικής

δευτεΡΑ 18 ΙΟυΛΙΟυ
ΑνΟιχτΟ ΘεΑτΡΑκι ΑττικηΣ ΟΔΟύ
ωΡΑ 21:00

ή Όλγα Βενέτη ετοιμάζεται για την καλοκαιρινή της 
περιοδεία, επιλέγοντας τα ωραιότερα τραγούδια της δε-
καετίας του 80’ και όχι μόνο. Τραγούδια που στιγμάτισαν 

τις στιγμές μας, που χορέψαμε, ξενυχτίσαμε, που δίνουν 
ρυθμό στη ζωή μας μέχρι σήμερα και που ερμήνευσαν 
σπουδαίες φωνές από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο 
όπως οι Shirley Bassey, Ελπίδα, αλέκα Κανελλίδου, 
Δήμητρα Γαλάνη, Τζένη Βάνου, κ.ά. από μια τέτοια 
συναυλία δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι επιτυχίες του 
εμβληματικού συγκροτήματος των ABBA, όπως και τα 
κομμάτια «Για σένα» και «Θα’ μαι μαζί σου» της Όλγας 
Βενέτη, που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό. 

Παίζουν οί ΜουΣίκοί:
Πίανο: Μάριος Καραμπότης
τροΜΠετα: Διονύσης αγαλιανός
κίθαρα: Πέτρος σπιθουράκης
ΜΠαΣο: Μάρκος Δημόπουλος
ντραΜΣ: Παναγιώτης Κολιαβασίλης

ΛευτεΡή βΑζΑΙΟς - φωτεΙΝή βΑςΙΛΑΚή
ςυναυλία παραδοσιακής / νησιώτικης μουσικής 

με τον διακεκριμένο ερμηνευτή Λευτέρη βαζαίο, την φωτεινή βασιλάκη 
και ορχήστρα κορυφαίων μουσικών του είδους!

τετΑΡτή 20 ΙΟυΛΙΟυ
ΠλΑτειΑ ΠΡΟφητη ηλιΑ - ωΡΑ 21:00

(Στο πλαίσιο του εορτασμού της ενορίας)
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ή μετΑμΟΡφωςή 
ΓΙΟΡτΑζει
ΣύνΑύλιΑ Με τη ΓλύκεΡιΑ

ςτα πλαίσια του εορτασμού 
της μεταμόρφωσης του ςωτήρος

ΠΑΡΑςΚευή 5 
ΑυΓΟυςτΟυ
ΠλΑτειΑ ΔηΜΑΡχειΟύ - ωΡΑ 21:00
ή χαρισματική ερμηνεύτρια Γλυκερία, που διακρί-
νεται για τη γνησιότητα, τη ζεστασιά και την αυθε-
ντική ψυχαγωγία που χαρίζει στο κοινό της, παρου-
σιάζει ένα πρόγραμμα που επιμελείται ο στέλιος 
Φωτιάδης, με γνωστά τραγούδια λαïκά – έντεχνα 
– παραδοσιακά, και όλες τις επιτυχίες της («Μέχρι 
να βρούμε ουρανό», «Δεν έχω πολλά», «Ό,τι αγαπώ 
είναι δικό σου», «ή νύχτα μυρίζει γιασεμί», κ.ά.), 
πλαισιωμένη από τον χάρη Μακρή και τη χριστίνα 
Γαλιάτσου και μια σπουδαία ορχήστρα διακεκριμέ-
νων μουσικών.
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ΣύνΑύλιΑ Me tHn ΠεΓκύ ζηνΑ  
κΑι ton χΡηΣτΟ νικΟλΟΠΟύλΟ

ςΑββΑτΟ 6 
ΑυΓΟυςτΟυ
ΠλΑτειΑ ΜετΑΜΟΡφωΣηΣ
τΟύ ΣωτηΡΟΣ
Μια αγαπημένη τραγουδίστρια και ένας από τους 
πιο πολυτραγουδισμένους συνθέτες, η Πέγκυ ζήνα 
και ο χρήστος νικολόπουλος, συναντιούνται φέτος 
επί σκηνής και ταξιδεύουν στην Ελλάδα, κάνοντας 
στάση στην Πλατεία Μεταμόρφωσης του σωτήρος, 
το σάββατο 6 αυγούστού 2022. οι δύο σημαντικοί 
καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν μια μουσική παρά-
σταση με δυνατές στιγμές από την προσωπική πο-
ρεία τους. συνθέσεις του χρήστου νικολόπουλου, 
χαραγμένες στο μυαλό και στην καρδιά μας τρα-
γουδισμένες μοναδικά από την Πέγκυ ζήνα, αλλά 
και μεγάλες επιτυχίες από το πλούσιο ρεπερτόριο 
της εξαιρετικής ερμηνεύτριας.
ΣυΜΜετεχουν: Γιώργος ζαχαρίου, Θοδωρής 
αλεξάκης, Μανώλης Δρόσος, Μίλτος ήλίου, ήλίας 
Καλούδης, χάρης Κελλάρης, αϊχάν Μεμίσογλου, 
Παναγιώτης Μπάρλος, Ματθαίος Μπούμπαρης, 
Μιχάλης Πορφύρης, χάρης Γεωργίου
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ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝωφΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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