
 
 
 



 
ΕΝΑΡΞΗ 

 
ΠΕΜΠΤΗ 21.11    
Πλατεία έναντι πλ.Καραϊσκάκη - ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens    18.30 
O Φάνης Καφούσιας με σύγχρονη χορευτική παντομίμα και την ιδιαίτερη κυματική του κίνηση             
οριοθετεί τους δύο κόσμους που δεν έπαψαν ποτέ να συναντώνται στα καμπαρέ.  
Οι Teatro Theama με ξυλοπόδαρους ακροβάτες σε διαδραστικές περφόρμανς.   
 
Εντός ξενοδοχείου Wyndham Grand Athens 

 
Έκθεση αφίσας - γκραβούρας με θέμα “Τα καμπαρέ του κόσμου”    19:00 
Επίσημη Έναρξη του φεστιβάλ   
Μικτή Χορωδία του Δήμου Αθηναίων    19:30 
Μουσικός διάλογος από τις κυρίες: Αργυρώ Καπαρού, Μάρθα Μορελεόν, 
Nastazia Beikof, Tερέζα Καζιτόρη, Ιωάννα Τσαγκάρη ...    20:00 



 
 
 
 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΥ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
 
ΠΕΜΠΤΗ 21.11   
ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ             18:00 
Πλατεία έναντι πλατείας  Καραϊσκάκη Μεταξουργείο  
Μπροστά από Hotel Wyndham Grand Athens   
Βλέπε Έναρξη. 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.11 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ από το Εθνικό Θέατρο Express              19:30 & 20:30 
Πλατεία έναντι πλατείας  Καραϊσκάκη Μεταξουργείο  
Μπροστά από Hotel Wyndham Grand Athens   
Βλέπε Θέατρο. 



CIRCUS ARTS ENTERTAINMENT               20:00 
Πλατεία Αγίου Παύλου 
Οι performers της ομάδας Circus Arts Entertainment ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, για             
τέταρτη συνεχή χρονιά, στο Μικρό Παρίσι των Αθηνών με ένα θέαμα γεμάτο χορογραφίες και              
ακροβατικά παιχνίδια με τη φωτιά. 
Performers: Γιώργος Λούκας - Noe Gutierrez - Angeliki Tsani 
 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.11 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ   
Πεζόδρομος Αγίου Παύλου   12:00 
Διδασκαλία-Διεύθυνση: Ελπίδα Παουλίνο 
Πιάνο: Νίκος Ντεκούλης 
 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ FreeStyle Football               18:30 
Πλατεία Αγίου Παύλου 
Επίδοξοι ποδοσφαιριστές επιδεικνύουν τις δυνατότητές τους στο καλλιτεχνικό ποδόσφαιρο         
δρόμου και διαγωνίζονται σε δύο ηλικιακές κατηγορίες Κ12 και Κ16. 
(Δηλώσεις συμμετοχής μισή ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού) 
Special guests: Αλέξανδρος Πιτσαλίδης (επίδειξη στο Freestyle Football) & Πέτρος “Dudek”           
Γιαννακόπουλος (επίδειξη στο Freestyle Basketball) 
 
Street Dance Party   21:00 
Πλατεία Αγίου Παύλου 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.11 
“Η MΟΝΜΑΡΤΡΗ ΤΗΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ” 
Πεζόδρομος Μαιζώνος - Πλατεία Βάθης  

 
 
“Ζωγράφοι στη Μονμάρτρη”      11:00 – 13:00 
Οι ζωγράφοι του δρόμου σχεδιάζουν τη Μονμάρτρη και τον κόσμο της υπό τους ήχους του               
Γαλλικού Βαλς. 
Καλλιτέχνες: Αναστασία Ρούσσου, Αγγελική Μπάρα, Βίκυ Σαμουηλίδου, Mayalol Alvarez 
Ομάδα Teatro – Theama      11:00 – 13:00 
Συμμετέχει η ομάδα “Teatro - Theama”, δημιουργώντας διαδραστικά δρώμενα και happenings. 
Face painting από τους Μουτζούρες    12:00  
Φιλαρμονική Ορχήστρα του  Δήμου Αθηναίων               12:00 
Η ΜΠΑΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΤΟΥ QUILOMBO    12:30 
Ένα πολυπληθές σύνολο από εν κινήσει κρουστούς, που χορεύουν σε ρυθμούς Samba            
Batucada και Samba Reggae. Ένα εκρηκτικό οπτικό-ακουστικό θέαμα, αμάλγαμα βραζιλιάνικου,          
αφρικάνικου, κουβανέζικου και reggae ρυθμού. 
 



 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.11  
Deva - Circus show               19.30 
Πλατεία Καραϊσκάκη 
Οι Deva Performing παρουσιάζουν ένα μοναδικό fire circus θέαμα που θα σας καθηλώσει. Δύο              
μοναδικοί fire artists θα μας μεταφέρουν στον εντυπωσιακό τους κόσμο όπου η Φωτιά και το               
φως εναλλάσσονται σε δυναμικές χορογραφίες υψηλής τεχνικής. Ένα συναρπαστικό θέαμα με           
πολλαπλά φλεγόμενα αντικείμενα που θα ταξιδέψει το κοινό μέσα από το χορό. Fire in Motion:               
Αντώνης Πασβάντης (DEVA), Τόνια Μπανίλα. 
 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ από το Εθνικό Θέατρο Express 
Πλατεία Αυδή  19:30 & 20:30 
Είσοδος ελεύθερη. Δελτίο εισόδου μία ώρα πριν την παράσταση (18 θέσεις). 
(Βλέπε θέατρο) 
 
 
Son histoire - Acrodance by Anna Omiridi    20.00 
Πλατεία Καραϊσκάκη 
Η ομάδα του AcrOdance by Anna Omiridi ταξιδεύει στα καμπαρέ όλου του κόσμου και              
παρουσιάζει... "Son Histoire"! 
"Νωθρή και μελαγχολική. Τι μου συμβαίνει; Μες στον καθρέφτη ποια είναι αυτή; Είμαι εγώ ή               
είσαι εσύ; Τι σου συμβαίνει; Σχεδόν αλκοολική. Πρέπει να φύγω... Το ίδιο κι εσύ"... 
Performers: Γκούμα Άννα, Θετάκη Φρύνη, Καράτζιου Ανδρομάχη, Λαζούρα Ηλιάνα,         
Λεονταρίτου  
Κατερίνα, Λυδάκης Μανόλης, Μάλαμα Φαίη, Μεταξά Ευγενία, Μούρτου Νεφέλη, Νάκου  
Αγγελική, Νινίτη Βάσω-Λίνα, Ομηρίδη Αναστασία, Ομηρίδη Άννα, Ομηρίδη Ηλιάννα,  
Πατρικαράκου Νατάσα, Πουλή Ζωή, Ρεϊζάκη Μαριαλένα, Σπανουδάκη Τατιάνα, Τσιγκρή  
Κλητώ 
Επιμέλεια: Άννα Ομηρίδη  
 
 
Πεζόδρομος Κρήτης, πλατεία Αγίου Παύλου    21:00 
Street Party 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 1.12 
ΛΗΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  
Βλέπε λήξη 



 
 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-STREET ART 
 
 

Μπάγκειον, πλατεία Ομονοίας 18 
Εικαστικά  
Ομαδική έκθεση: «Μια πουπουλένια υπόσχεση εφήμερης ευτυχίας» 
Επιμέλεια: Λία Κουτελιέρη 
Ώρες λειτουργίας: 17:00-21:00 
Εγκαίνια: Παρασκευή 22 Νοεμβρίου στις 19:30  
 
Μεταξύ μύθου και πραγματικότητας, η ανήθικη φαντασία συναντά την τέχνη μέσα στα καμπαρέ             
του κόσμου. Αέρινες μορφές, μουσική, χορός και η αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας. Αυτή             
είναι η έννοια του καμπαρέ που γεννήθηκε στην καρδιά του Παρισιού κι έμελλε να ενώσει               
κουλτούρα, μπουρζουαζία, αισθητική, αισθησιασμό και φαντασία. Οι καλλιτέχνες της έκθεσης          
δημιούργησαν έργα που εισάγουν τον θεατή στον χώρο των καμπαρέ με μια διακριτική ματιά              
γεμάτη ευαισθησία κι αναδεικνύουν την λάμψη της νύχτας και το θαμπό ξημέρωμα στην όμορφη              
Μονμάρτρη, που ενέπνευσε την δημιουργία των καμπαρέ του κόσμου. 

Συμμετέχουν: Σ.Ασημάκη, Μ.Βλασερού, Κ.Βλαχόπουλος, Ε.Γεωργανά, Χ.Ευθυμιοπούλου,      
Λ.Ιατρούλη, Ε.Καραδήμου, Κ.Κουλιά, Λ.Κουτελιέρη, Γ.Λαμπαθάκης, Σ.Μανιατάκη, Σ.Μητσάκου,       



Ι.Μπέτση, Γ.Μπούνιας, Ν.Νικολέτου, Σ.Πανέρας, Γ.Παπαβασιλείου, Μ.Παπαβασιλείου,      
Ε.Σγουρού, Τ.Σέμψη, Ι.Σκουλαξινού, Μ.Σπάρου, Γ.Τζίμας, Χ.Τσούμα, Ι.Τσούμας, Κ. Χρανιώτη,         
Κ.Χρήστου.  

 

Εθνικό Ωδείο M.Kαλομοίρης, Μάγερ 18, πλατεία Βάθη 
Εικαστικά  
Ομαδική έκθεση: Cabaret Nouveau 
Επιμέλεια: Αγγελική Μπάρα - Αντώνης Σαριδάκης 
Ώρες λειτουργίας: 17:00-21:00 
Εγκαίνια: Σάββατο 23 Νοεμβρίου στις 18:30 

Τo Cabaret μέσα από ένα σύγχρονο βλέμμα. O ναός των όμορφων γυναικών, ένας ιδανικός              
χώρος διασκέδασης, ένας κήπος χρωμάτων με όαση την μοναδική διακόσμηση, αυτό είναι το             
Cabaret. Με κορυφαίους αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες να ασχολούνται μαζί του εδώ και δύο             
αιώνες, το Cabaret παραμένει στο πολιτιστικό προσκήνιο και αποτελεί το καλλιτεχνικό ερέθισμα            
που ενώνει όλες τις μορφές της τέχνης. Oι καλλιτέχνες προβάλλουν μέσα από τα έργα τους το                
Cabaret Nouveau,  μια νέα ματιά στο «Πρώτο παλάτι των γυναικών».  

Συμμετέχουν: Σ. Βούγιατζης, Λ. Ιατρούλη, Κ. Κανταρτζής, Ν.Καρατσικάκη,  
Μ. Κοάν, Π. Κόγια, Ν. Κολέτσος, Μ. Κρανιώτη, Τ. Μαραγκουδάκη, Μ. Μπίγαλη, Μ. Σούλιος, Α.               
Χαντζηντεβέ. 
Performer: Αθήνα Κανελλοπούλου 
Σχεδιαστές: Gallouartfashion (Anniez Gallou), Celebrity Skin (Δημήτρης Στρέπκος) 

 

Match Point Cafe-Bistrot, Αινιάνος 1, ΗΣΑΠ Βικτώρια  
Φωτογραφία, αφίσα, γκραβούρα 
Ομαδική έκθεση: Τhat’ s the show  in New York, in Paris and in little Paris 
Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου 
Ώρες λειτουργίας: 17:00-21:00 
Εγκαίνια: Kυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 18:00 

Ένας Αμερικανός στο Παρίσι, μια Ιταλίδα στην Κυψέλη, δύο Κουβανοί στο Μαϊάμι, μία Γαλλίδα              
στη Σαϊγκόν κι ένας Μαλαισιανός στο μικρό Παρίσι των Αθηνών ψάχνουν στα περασμένα “μικρά              
παρίσια” τον Toulouse Lautrec. Θα τον βρουν; Ίσως ναι, αν τον αναζητήσουν στα καμπαρέ. 
Η ματιά των φωτογράφων του “Μικρού Παρισιού των Αθηνών” των προηγουμένων ετών,            
συναντά τη φετινή θεματολογία. Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 29/11. 

 

Μπάγκειον, πλατεία Ομονοίας 18 
Φωτoγραφία  



Ομαδική έκθεση: Omonoia lovers 
Ώρες λειτουργίας: 17:00-21:00 
Εγκαίνια: Παρασκευή 22 Νοεμβρίου στις 19:30  

Η “φώτο ομάδα” που γεννήθηκε από μια ιδέα του Στράτου Νεσλεχανίδη και την αγάπη όλων               
των μελών της για την ευρύτερη περιοχή, αποτυπώνει φωτογραφικά το τοπίο της Ομόνοιας με              
τις συνεχείς αντιθέσεις του, που παραμένει σχεδόν άγνωστο σε πολλούς. 
Συμμετέχουν: Σ.Νεσλεχανίδης, Β.Γκραβαρίτης, Γ.Καψαλάκης, Ν.Μαλιάκος, Α.Σούλτος,      
Ν.Σωτηρόπουλος, N.Tas, Μ.Τσαβίδης 

 

Project -κάδρα, ρωγμές, γωνίες-  
42ο Γυμνάσιο Αθηνών, Μιχαήλ Βόδα 12 - Ομαδική έκθεση φωτογραφίας 
Επιμέλεια: Αρτεμις Παπαδάκη, Ραφαήλ Ρουφαήλ 
Βοηθός: Σταματία Κορατζάνη  
Μέρες & ώρες λειτουργίας: 24/11 & 25/11 από 17:00 ως 19:00  
 
Μια δράση από τα ίδια τα παιδιά του σχολείου με διπλό στόχο. Πρώτον να ανακαλύψουμε την                
χάρη της επαγγελματικής φωτογραφικής μηχανής και δεύτερον να μάθουμε την ιστορία του            
σχολείου και της ιστορικής οδού Μιχαήλ Βόδα. Τα παιδιά που συμμετείχαν, είχαν την ευκαιρία              
να ταξιδέψουν στον χρόνο μέσα από τις ρωγμές, ενός κτιρίου που αντέχει… 
Στις 25/11 στις 19:00 θα ακολουθήσει συζήτηση για την πορεία του project, την ιστορία της οδού                
Μιχαήλ Βόδα και την ιστορία του κτιρίου του 42ου γυμνασίου Αθηνών, στον χώρο πολιτισμού              
“Αρμάζι”, Ηπείρου 60, είσοδος στον πεζόδρομο Ακακιών. 
 

 

STREET ART 
Παράδοση για το φεστιβάλ αποτελεί η street art. Έργα από προηγούμενα έτη βρίσκονται στην              
οδό Μαιζώνος, στο 51ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, στο Εθνικό Ωδείο, στη Λεωφόρο            
Δηληγιάννη, στη διασταύρωση των οδών Σάμου και Κ.Παλαιολόγου και αλλού. Το Μικρό Παρίσι             
και οι συμμετέχοντες street artists όπως ο WD, ο SimpleG και άλλοι, έρχονται ξανά για να                
γεμίσουν τέχνη τους δρόμους του φεστιβάλ.  
 



 

CABARET  
 
 
ΠΕΜΠΤΗ 21.11  
PAVLINA STYL - ‘Clock Tick’  
El convento del Arte, Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο                                 21:30  
Τηλ. 2105200602. Είσοδος: 10 ευρώ  
Η περφόρμερ PAVLINA STYL παρουσιάζει ένα νέο μουσικό project με ηλεκτρονικό ήχο,            
πρωτότυπες διασκευές, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και θεατρικά στοιχεία. Η Pavlina Styl          
ερμηνεύει μαζί με τον Χρήστο Κωνσταντόπουλο αγαπημένα κομμάτια των Piaf, P. Kass, J. Brel,              
Noir Desir, D. Bowie, P. Glass, Λ. Πλάτωνος, J. Kander, κ.α.  
Σκηνοθεσία: Πέμη Ζούνη , Πιάνο-πλήκτρα-programming-ενορχήστρωση: Νίκος Καλαντζάκος,       
Bιολί: Διονύσης Βερβιτσιώτης, Ντράμς-κρουστά: Φοίβος Άνθης, Κείμενα: Ερωφίλη Κόκκαλη,         
Σχεδιασμός Φώτων: Περικλής Μαθιέλης, Hχοληψία: Μανώλης Παλαιολόγος, Επιμέλεια        
παραγωγής: Pavlina Styl 
 
 
 
 



ΣΑΒΒΑΤΟ  23.11 
“ Ne regrette rien ”  (15’) 
KYVOS TRAINING , Κεραμέων και Βίκτωρος Ουγκώ 72         20:00 
Οι γυναίκες του καμπαρέ της οδού Β.Ουγκώ με μια καρέκλα, ένα στύλο, ένα στεφάνι και μια                
κούνια, ακροβατούν στα όρια της ηθικής της εποχής του 60’ δηλώνοντας ότι “ne regrette rien” .   
Ιδέα: Κωνσταντίνα Ντιναπόγια 
Σκηνοθεσία/Ερμηνεία: KYVOS Training (Νιόβη Ασλανίδου, Τζο Μαρινάκου, Κωνσταντίνα        
Ντιναπόγια, Άλκηστις Τζιβελάκη, Ηλέκτρα Καρτάνου, Κυριακή Μπαϊλή)  
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.11  
Within project - Ιωάννα Τσαγκάρη (Black Cotton Doll) 
‘’Όταν η Ανατολή συναντά τη Δύση & η Μεγάλη Φωνή την Ξέφρενη κίνηση'' στα Cabaret του                
κόσμου. 
Cabaret Voltaire, Μαραθώνος 30, Μεταξουργείο                                                              21:30 
Τηλ. 2105227046    Είσοδος: 6 ευρώ  
Μία σαγηνευτική ντίβα της Ανατολής ξενιτεύεται στη Δύση, ερμηνεύοντας τραγούδια με           
ανατολίτικα τσιγγάνικα, βυζαντινά, βαλκανικά, μεσογειακά, αφρικάνικα και τζαζ στοιχεία και          
παρουσιάζει original συνθέσεις της. 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.11 
“Φλορίς” του Απόστολου Θηβαίου  
Cabaret Voltaire, Μαραθώνος 30, Μεταξουργείο                                                              21:30 
Τηλ. 2105227046 . Είσοδος: 4 ευρώ 
Η Φλορίς ζει με το τίποτε. Ανήκει στην σφαίρα του μύθου σαν όλα τα σπουδαία θαύματα που                 
τώρα πάλιωσαν. Ο κονφερανσιέ λέει δύο λόγια και χάνεται πίσω από τα φώτα της              
μεσοπολεμικής σκηνής. Η συνέχεια στο Cabaret Voltaire. Με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο και            
ένα πιάνο. Και την αμύθητη μνήμη της μαγικής Φλορίς, ενός σύμπαντος που γερνά και χάνεται. 
Παίζει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.  
 
 
 
ΤΡΙΤΗ 26.11 
Blondes In Black 
Cabaret Voltaire, Μαραθώνος 30, Μεταξουργείο                                                              21:30 
Τηλ. 2105227046 . Είσοδος: 6 ευρώ 
Ένα πρόγραμμα βασισμένο στην αισθητική του Dark Cabaret, πλαισιωμένο και από άλλα είδη             
κοντινού ύφους σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με άρωμα γυναίκας. Τρεις νέες μουσικοί             
δημιουργούν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα τόσο μέσα από την ίδια τη μουσική όσο και από τις               



ενδυματολογικές επιλογές και τα στοιχεία performance, παρασύροντας τις αισθήσεις μας με τη            
γυναικεία διαίσθηση και με μια λίγο πιο “σκοτεινή” αισθητική.  
Αθηνά Μαρία: φωνή, Λουκία Γκαρδιακού: πλήκτρα, φωνητικά και ακορντεόν,  
Κλειώ Δερτιλή:  πλήκτρα, φωνητικά, καχόν και κρουστά. 
 
 
ΠΕΜΠΤΗ 28.11 
Histoire d' une autre époque  
Cabaret Voltaire, Μαραθώνος 30, Μεταξουργείο                                                              21:30 
Τηλ. 2105227046 . Είσοδος: 6 ευρώ  
Με άκρως κινηματογραφική διάθεση, οι Organsmic The Band στη μουσική και η Καλλιόπη             
Μαρινάκη στο video art θα μας ταξιδέψουν μέχρι και έναν αιώνα πίσω, στην εποχή των Cabaret                
du Monde μέσα από μια ιστορία που συνδέει γνώριμες μελωδίες, διασκευασμένες και μη. 
Γιώργος Κοντοπρίας: πιάνο/φλάουτο και ενορχήστρωση, Αγγελική Κοντοπούλου: αφήγηση,        
Λένα Σταμέλου: φωνή, Κωνσταντίνος Χατζηβασιλείου: ηλεκτρική κιθάρα, Διονύσης        
Αποστολόπουλος: ντραμς, Νικόλαος Ρήγας: τούμπα, Αθηνά Νταβάνα: βιολοντσέλο, Καλλιόπη         
Μαρινάκη: εικαστικά 
 
PAVLINA STYL- ‘Clock Tick’ 
El convento del Arte, Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο                                 21:30  
Τηλ. 2105200602. Είσοδος: 10 ευρώ  
Βλέπε Πέμπτη 21.11 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.11 
Οpera Chaotique 
El convento del Arte, Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο                                 22:00  
Τηλ. 2105200602. Είσοδος: 8 ευρώ  
Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι πέτυχαν σε όλα εκτός από δυο: τους Όπερα Καοτίκ.  
Έδωσαν τα φώτα του πολιτισμού σε όλο το κόσμο και δεν έμεινε τίποτα για τον πληκτροφόρο                
αοιδό Τένορμαν και τον κυμβαλοτυμπανοκρούστη Βουντού. Το παράξενο ντουέτο εμπνέεται          
από τους προγόνους του και παρουσιάζει ένα κωμικοτραγικό χαοτικό  διονυσιακό καμπαρέ.  
Γιώργος Τζιουβάρας (Tenorman): φωνή, αφήγηση, πιάνο 
Χρήστος Κουτσογιάννης (Voodoo Drummer): ντραμς 
 
 
 
 
 
 



 
ΘΕΑΤΡΟ   

 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.11 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ από το Εθνικό Θέατρο Express 
Πλατεία έναντι πλατείας  Καραϊσκάκη Μεταξουργείο             19:30 & 20:30 
Είσοδος ελεύθερη. Δελτίο εισόδου μία ώρα πριν την παράσταση (18 θέσεις). 
Το Εθνικό Θέατρο και ο ΟΑΣΑ παρουσιάζουν τις “Ιστορίες καθ’ οδόν”. Πρόκειται για εύθυμες 
διηγήσεις για τις πρώτες προσπάθειες οργάνωσης του ελληνικού κράτους και της 
πρωτεύουσάς του, τους ανθρώπους, τις συνήθειες και τις παραδόσεις τους. 
Η σκηνή μέσα στο Λεωφορείο αναδεικνύει με τον πιο εύσχημο και απολαυστικό τρόπο τη 
σχέση του χθες και του σήμερα. Ένα πρωτότυπο, εμπνευσμένο και ευχάριστο θεατρικό 
δρώμενο, μια παράσταση που συνδυάζει τη γλυκιά μνήμη με την ορμή του αύριο με 
αφορμή αφηγήσεις, διηγήσεις και ευθυμογραφήματα. 
Σκηνοθεσία: Τάσος Πυργιέρης 
Δραματουργία: Γιάννης Παναγόπουλος 
Σκηνογραφική επιμέλεια: Κατερίνα Κανελλοπούλου 
Ενδυματολογική επιμέλεια: Μαρία Τσιώτη 
Μουσική επιμέλεια: Αλέξης Κωτσόπουλος 



Φωτισμοί: Τάσος Πυργιέρης 
Δραματολόγος: Ειρήνη Μουντράκη 
Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Σταύρος Καραγιάννης, Ρένα Κυπριώτη, Γιάννης Παναγόπουλος, Τάσος Πυργιέρης 
 
Vive la Femme 
Τυπογράφος,  
Κοδράτου & Κεραμέων 14, Σταθμός Μετρό Μεταξουργείο               21:00 
Τηλ.2130993067. Είσοδος: 6 ευρώ 
Ζήτω η γυναίκα! 15 γυναίκες ηθοποιοί. 50 γυναίκες συγγραφείς. Χωρισμένες σε ομάδες,            
“εισβάλλουν” σε μαγαζιά σε όλη την Αθήνα. Υπάρχουν τόσες υπέροχες γυναικείες φωνές, αλλά             
η γυναικεία οπτική ματιά υπο-αντιπροσωπεύεται έως και στις μέρες μας. Ας το αλλάξουμε αυτό              
λοιπόν, διαδραστικά με το κοινό. Με χιούμορ, ρομαντισμό, σασπένς και πάνω από όλα αλήθεια,              
Vive La Femme!  
Σκηνοθεσία: Ιωάννης Μακρόπουλος  
Παίζουν: Ειρήνη Αμανατίδου, Ελένη Γκιούρα, Αναστασία Γκολέμα, Λίνα Δημάκη, Ερατώ          
Καραθανάση, Ειρήνη Λιονέττι, Iωάννα Μητσιάλη, Ιωάννα Μυλωνά, Ειρήνη Ξυγκάκη, Τόνια          
Οικονόμου, Στέλλα Παπαδοπούλου, Χαρά Ράμαλη, Δέσποινα Ρεντούμη, Παρή Τρίκα,         
Αναστασία Φλεμοτόμου 
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ  23.11 
D’ EON του Renny Krupinski 
Αγγέλων Βήμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια                                       20:30 
Τηλ. 2105242211. Είσοδος: 10 ευρώ 
Η αληθινή, συγκλονιστική ιστορία του/της Σαρλ/Ζενεβιέβ Λουί Ωγκύστ Αντρέ Τιμοτέ Ντ’ Εόν ντε             
Μπωμόν, του ανθρώπου που διεκδίκησε κόντρα σε βασιλείς και κυβερνήσεις και επέβαλε το             
αυτονόητο δικαίωμά του να είναι απλά ο εαυτός του ανεξάρτητα από το φύλο του και έζησε την                 
μισή του ζωή ως άντρας και την υπόλοιπη ως γυναίκα.  
Μετάφραση: Μαργαρίτα Δαλαμάγκα - Καλογήρου 
Σκηνοθεσία: Ανδρονίκη Αβδελιώτη  
Πρωτότυπη Μουσική: Σπύρος Παπαθεοδώρου  
Σχεδιασμός Φωτισμών: Βασίλης Κλωτσοτήρας  
Φωτογραφίες: Ναταλία Β. 
Σκηνικά-Κοστούμια: Νίκος Μαρμαροτούρης, Ανδρονίκη Αβδελιώτη 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελεάννα Παναγουλέα 
Παίζουν: Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Νίκος Αναγνωστόπουλος, Γιώργος Γογώνης, Ανδρέας Ζάκας,         
Γιάννης Ίτσιος, Αθηνά Μαυρομάτη, Σταμάτης Μπαντούνας, Δημήτρης Ξηρός, Ελεάννα         
Παναγουλέα, Βασίλης Σαμαριτάκης, Ποπέτα Σούκου  
Στο πιάνο επί σκηνής ο Σπύρος Παπαθεοδώρου. 
  
 



  
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 
Διεθνές κέντρο θεάτρου Άτροπος, Κ. Παλαιολόγου 26                                                          21:00 
Τηλ. 6947132894 / 6980940720  
Είσοδος: 12 ευρώ κανονικό / 10 ευρώ φοιτητές, αμεα, συνοδοί αμεα 
Μια παράσταση εμπνευσμένη από αρχαίες μυθολογίες (ζωροαστρική, σουμεριακή, αφρικάνικη,         
ελληνική, ινδική, αιγυπτιακή) πάνω στη δημιουργία του κόσμου. Θέατρο, ζωντανή μουσική από               

παραδοσιακά όργανα, τραγούδι και αφήγηση είναι τα μέσα που μεταφέρουν τόσο τους θεατές                         

όσο και τους συντελεστές ενώπιον της μεγάλης ανθρώπινης και ιερής κληρονομιάς μας: Τη                         

μνήμη και την ευθύνη. 
Δραματουργία/Μουσικές στην πρώτη εκτέλεση: Σεργκέι Σόζιν 
Μουσική εκτέλεση: Ορέστης Ζαφειρόπουλος 
Ηχοληψία: Χρήστος Μαραγκουδάκης NMB Studio 
Αφήγηση: Βασίλης Κρητικός  
Σωματοποίηση/Σκηνοθεσία: Σταμάτης Ευσταθίου  
 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.11 
Καμπαρέ – Το Θανατάδικο 
Θέατρο των Αλλαγών, 3ης Σεπτεμβρίου 19α                         20:00 
Τηλ. 2105248251. Είσοδος ελεύθερη - απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση. 
Εμπνευσμένο από την οικογενειακή τραγικωμωδία της Alison Bechdel “Fun Home”, το           
«Καμπαρέ-Το Θανατάδικο» πραγματεύεται, με αφορμή τη σχέση ενός πατέρα με την κόρη του,             
θέματα όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η συναισθηματική και σωματική βία, η           
αυτοκτονία, οι ενδοοικογενειακές σχέσεις. Το καμπαρέ του κόσμου γίνεται στην παράστασή μας            
το καμπαρέ της ζωής. 
Σύνθεση κειμένου – Δραματουργική επεξεργασία: Έλενα Πάσχου 
Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Ευδόκιμος Τσολακίδης 
Σκηνικά – Κοστούμια – Φωτισμοί : Ο θίασος 
Μακιγιάζ: Γιούλη Λιτσαρδάκη 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Χριστίνα Ηλία, Αντώνης Καργιώτης, Λήδα Ματάλα, Μίριαμ Μεταξά,           
Μάγκεντ Ναμπίλ, Άννα Νταγκουνάκη, Δημήτρης Παπαλάμπρος, Έλενα Πάσχου, Σούλα         
Τσάκωνα, Χάρης Χούτας. 
 
Lemon, βασισμένο στο “Χίλιαεννιακόσια” του Alessandro Baricco 
Μπάγκειον,  Πλατεία Ομονοίας 18, Αθήνα                                                                              20:00 
Τηλ. Κρατήσεων: 697777385 . Είσοδος: 12 ευρώ 
Η απίστευτη ιστορία του πιανίστα Χιλιαεννιακόσια, που γεννήθηκε πάνω σ’ ένα καράβι που δεν              
κατέβηκε ποτέ από αυτό. Η παράσταση, που βρίσκει τις πρωτότυπες θεατρικές της σκηνές             
ανάμεσα σε στεριά και θάλασσα, συνδυάζει το γέλιο με τη συγκίνηση, τη χαρά με τη νοσταλγία,                
το ανθρώπινο με το μεταφυσικό, το πραγματικό με το φανταστικό. Ο Μελαχρινός Βελέντζας στο              
ρόλο του θρυλικού πιανίστα 1900 και ο Γιώργος Δρίβας, στο ρόλο του τρομπετίστα Τιμ Τούνυ,               



αφηγούνται με όλα τους τα εκφραστικά μέσα την πιο ανθρώπινη ιστορία του προηγούμενου             
αιώνα. 

Μία ανεξάρτητη παραγωγή των Experimento 

Διασκευή | Σκηνοθεσία | Κίνηση: Γεωργία Τσαγκαράκη 
Μετάφραση: Σταύρος Παπασταύρου 
Σκηνογραφία: Νατάσα Τσιντικίδη 
Κατασκευή πιάνου: Θωμάς Μαριάς 
Κοστούμια: Κέλλυ Σταματοπούλου 
Ηχητικός σχεδιασμός | Stage manager: Λευτέρης Δούρος 
Σχεδιασμός φωτισμού: Αλέξανδρος Θεοφυλάκτου 
Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανίδης 
Graphic design: Ελένη Σαραντοπούλου 
Video | Trailer: Παναγιώτης Αγκαβανάκης 
Location scouting: Λουκία Μπατσή 
Stunt rigger: Ηλίας Φωτεινός 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ράνια Παπαδοπούλου 
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Μελαχρινός Βελέντζας 
 
D’ EON του Renny Krupinski 
Αγγέλων Βήμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια                                       20:30 
Τηλ. 2105242211. Είσοδος: 10 ευρώ 
Βλέπε Σάββατο 23.11 
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.11 
H ΖΑΡΙΑ του Peter Straughan    
Αγγέλων Βήμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια                                       21:15 
Τηλ. 2105242211. Είσοδος: 10 ευρώ  
Επαρχιακή Αγγλία, Χριστούγεννα δεκαετίας του ’60. Ένα πορνοσινεμά καταχρεωμένο στους          
νονούς-προστάτες της περιοχής. Ήρωες τέσσερις losers, οι δύο αδέλφια-ιδιοκτήτες και οι δύο            
υπάλληλοί τους και ένας καψωμένος γκάνγκστερ. Ένα σπαρταριστό παιχνίδι γάτας / ποντικού            
για πέντε παίκτες που θυμίζει άλλοτε ασπρόμαυρες γκανγκστερικές ταινίες και άλλοτε κωμικές            
ταινίες του βωβού που, όμως, έχει ένα απροσδόκητο και αιματηρό τέλος. 
Μετάφραση: Μαργαρίτα Δαλαμάγκα-Καλογήρου 
Σκηνοθεσία: Θοδωρής Βουρνάς 
Σκηνικά: Αρετή Μουστάκα 
Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα-Χριστίνα Πανοπούλου 
Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Σπύρος Σιακαντάρης  
Παίζουν: Μάριος Δερβιτσιώτης, Μανώλης Κλωνάρης, Γιώργος Μπανταδάκης, Αλέξανδρος        
Νταβρής, Τάκης Παρασκευόπουλος 



ΤΡΙΤΗ 26.11 
Vive la Femme 
Bukowski Athens BARt, Φαβιέρου 48, Μεταξουργείο                 19:30 
Τηλ. 6984377709. Είσοδος:  6 ευρώ 
Βλέπε Παρασκευή 22.11 
 
H ΖΑΡΙΑ του Peter Straughan    
Αγγέλων Βήμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια                                       21:15 
Τηλ. 2105242211. Είσοδος: 10 ευρώ 
Βλέπε Δευτέρα 25.11 
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.11 
ΝΑΝΑ του Emile Zola 
Αγγέλων Βήμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια  20:00  
Τηλ. 2105242211. Είσοδος: 10 ευρώ  
Κοπέλα ταπεινής καταγωγής που «μοιάζει σαν να βγήκε απ’ τα σκουπίδια», σύντομα            
εξελίσσεται σε «φυσικό φαινόμενο» και «δύναμη κακού». Με πρωτοφανή κυνισμό και           
αμοραλισμό, η Νανά, στο σύντομο πέρασμά της από ένα ήδη μολυσμένο και διαπυημένο             
περιβάλλον διαπλεκόμενων «παραγόντων», εκμαυλίζει, μολύνει, διαφθείρει, κατατρώει και        
καταστρέφει συνειδήσεις, περιουσίες και ανθρώπους καθ’ οδόν προς την δική της αναπότρεπτη            
έξοδο.  
Θεατρική Διασκευή: Μαργαρίτα Δαλαμάγκα-Καλογήρου  
Σκηνοθεσία: Ανδρονίκη Αβδελιώτη 
Μουσική: Σίσσυ Βλαχογιάννη 
Σχεδιασμός Φωτισμού: Βασίλης Κλωτσοτήρας 
Φωτογραφίες: Ναταλία Β. 
Σκηνικά-Κοστούμια: Νίκος Μαρμαροτούρης, Ανδρονίκη Αβδελιώτη  
Παίζουν: Νίκος Αναγνωστόπουλος, Αμαλία Ασκορδαλάκη, Ελένη Κερολάρη, Αλέξιος Κοτσώρης,         
Σοφία Λιάκου, Αθηνά Μαυρομάτη, Ελεάννα Παναγουλέα, Βασίλης Σαμαριτάκης, Ποπέτα         
Σούκου 
  
Lemon, βασισμένο στο “Χίλιαεννιακόσια” του Alessandro Baricco 
Μπάγκειον,  Πλατεία Ομονοίας 18, Αθήνα   20:00 
Τηλ.κρατήσεων: 697777385. Είσοδος: 12 ευρώ 
Βλέπε Κυριακή 24.11 
 
 
ΠΕΜΠΤΗ 28.11 
ΝΑΝΑ του Emile Zola 
Αγγέλων Βήμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια  21:00  
Τηλ. 2105242211. Είσοδος: 10 ευρώ 



Βλέπε Τετάρτη 27.11 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.11 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ από το Εθνικό Θέατρο Express 
Πλατεία Αυδή                                                                                                            19:30 & 20:30 
Είσοδος ελεύθερη. Δελτίο εισόδου μία ώρα πριν την παράσταση (18 θέσεις). 
Βλέπε Παρασκευή 22.11 
 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 
Διεθνές κέντρο θεάτρου Άτροπος, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 26   21:00 
Τηλ. 6947132894 / 6980940720 
Είσοδος: 12 ευρώ κανονικό / 10 ευρώ φοιτητές, αμεα, συνοδοί αμεα 
Βλέπε Σάββατο 23.11 
 
ΚΑΜΠΑΡΕ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ATHENS CABARET 
Θεατράκι της σχολής θεάτρου «Δήλος», Ελευσινίων 11, Μεταξουργείο 
Τηλ. 2105203562. Είσοδος ελεύθερη   
21:15 
Το ελληνικό ταμπεραμέντο συναντάει την κλασική μουσική των καμπαρέ σε μια εναλλακτική            
πραγματικότητα όπου διάσημα τραγούδια του λαϊκού στρώματος δεν σιγομουρμουρίζονται με τη           
μουσική του μπουζουκιού αλλά με εκείνη του πιάνου. Οι απόφοιτοι της σχολής θεάτρου             
«Δήλος» διοργανώνουν ένα μουσικοθεατρικό σχήμα που πληροί όλες τις προϋποθέσεις ενός           
κλασικού καμπαρέ. 
Ηθοποιοί – Χορευτές: Γεωργία Ζάχου, Νίκος Σαμουρίδης, Βαλεντίνη Σπύρου, Αναστασία          
Δένδια, Μαρίνα Καμαλάκη 
Χορογραφίες: Γεωργία Ζάχου, Νίκος Σαμουρίδης 
Πιάνο – Σκηνοθεσία: Αλεξάν Σαριγιάν 
 
 



 
ΜΟΥΣΙΚΗ 

 
 
  
ΠΕΜΠΤΗ 21.11  
SCARLET NIGHTS 
Ακροβάτης, Ψαρρών 26 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο              22:00 
Τηλ. 2105230750. Είσοδος: 6 ευρώ  
Από την Billie Holiday μέχρι τον Tom Waits, από τον Nat King Cole μέχρι τη Melody Gardot και                  
από τα cabaret της Ευρώπης μέχρι τους δρόμους της Νέας Ορλεάνης, οι Scarlet Nights μάς               
ταξιδεύουν σε εποχές που η νύχτα μύριζε χορό, καπνό και brandy.  
Δώρα Τσίγκα: φωνή, Σωτήρης Πέπελας: τρομπέτα, Αλέξης Στενάκης: πιάνο 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.11 
VOYAGE  JAZZ TRIO & DAPHNE LAZOU 
Bukowski Athens BARt, Φαβιέρου 48, Μεταξουργείο   21:30 
Τηλ. 6984377709. Είσοδος: 6 ευρώ  



Ένα μουσικό πρόγραμμα εμπνευσμένο από τα καμπαρέ, τα σαλόνια του Παρισιού, τα σοκάκια             
της Μονμάρτρης, τα jazz clubs της Νέα Υόρκης και το Broadway. Γνώριμες μελωδίες των Satie,               
Michel  Legrand, Gershwin αλλά και τραγούδια των Beatles σε τζαζ διασκευές. 
Δάφνη Λάζου: φωνή, Αλέκος Ορφανός: πιάνο, Χάρης Πανταζής: κοντραμπάσο, Αλέκος          
Χρηστίδης: ντραμς 
  
ΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - “Ο Αττίκ στο Παρίσι” 
Ακροβάτης, Ψαρρών 26 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο                                                             22:00 
Τηλ. 2105230750. Είσοδος: 6 ευρώ  
Ένα σύγχρονο καμπαρέ με αφηγήσεις και τραγούδια από τα πρώτα χρόνια του Αττίκ στη              
γαλλική πρωτεύουσα μέχρι την περίφημη Μάντρα του. Στο β' μέρος, οι ιστορίες πίσω απ' τα               
γνωστά και μη, τραγούδια του μεσοπολέμου, που επιβεβαιώνουν την αξία αλλά και την             
επικαιρότητά τους. 
Τον Γ.Χριστοδούλου συνοδεύει ο Χάρης Σταυρακάκης στο πιάνο και το ακορντεόν. 

DESMOTSDOUX - “La Vie en Rose” 
BeeRaki, Ψηλορείτη 6, Σταθμός Λαρίσης 22:00  
Τηλ. 2108822322. Είσοδος: 3 ευρώ  
Μια βραδιά αφιέρωμα στο γαλλικό τραγούδι των Edith Piaf, Yves Montand, Charles Aznavour,             
Joe Dassin, Jacques Brel, Gilbert Bécaud, Dalida, Lara Fabian, Adamo & άλλων αγαπημένων             
καλλιτεχνών. Μια βραδιά «Ύμνος στον ΄Ερωτα» που κάνει τη «Ζωή σαν Τριαντάφυλλο»... 
Ένα μελωδικό ταξίδι από τις «Ομπρέλες του Χερβούργου» στην «Μποέμικη Ζωή» της            
Μονμάρτρης και από εκεί στο «Πλήθος» της λεωφόρου «Champs-Élysées», πάντα «Κάτω από            
τον Παρισινό Ουρανό»… «Σε Σένα»… “À Toi”… 
Ναυσικά: τραγούδι, Σπύρος Νίκας: ακορντεόν, Στέλιος Κεφαλόπουλος: μπάσο 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ  23.11 
DILEMMA 
Bukowski Athens BARt, Φαβιέρου 48, Μεταξουργείο    21:30 
Τηλ. 6984377709. Είσοδος: 6 ευρώ 
Mία βουτιά στα σκοτεινά καμπαρέ του κόσμου με μια αφήγηση από σπάνιες ιστορίες και              
πρωτότυπες μουσικές υπό τον ιδιαίτερο dark ήχο του ντουέτου. 
Πόπη Νταλαχάνη: φωνή, κιθάρα, loops, Σωτήρης Τράγκας: φωνή, σαξόφωνο, φυσαρμόνικες. 

ZΑΝΕΛ  
Τυπογράφος, Κοδράτου & Κεραμέων 14, Σταθμός Μετρό Μεταξουργείο   
21:30 
Τηλ.2130993067. Είσοδος: 6 ευρώ 
"Το κορίτσι με τη βελούδινη φωνή", παρουσιάζει τραγούδια με τη μουσική ευωδιά και ποιότητα              
της χρυσής εποχής της Jazz στην Ελλάδα, της δεκαετίας του '50 και του '60, με "πινελιές" από                 
τη διαχρονική διεθνή Jazz μουσική αλλά και ξεχωριστές επιλογές από το σύγχρονο ρεπερτόριο.  



Τη Ζανέλ συνοδεύουν ο Φοίβος Μποζάς στο σαξόφωνο και ο Δημήτρης Νάσσιος στην κιθάρα              
και τη φωνή. 
 
DOMINANT GIPSY PROJECT 
BeeRaki, Ψηλορείτη 6, Σταθμός Λαρίσης    22:00  
Τηλ. 2108822322. Είσοδος: 3 ευρώ  
Για όσους αγαπούν τον Django Reinhardt, ένα από τα πιο επιτυχημένα gipsy jazz group της               
Ελληνικής μουσικής σκηνής, που δημιούργησε ο κιθαρίστας και συνθέτης Γιώργος Κρομμύδας,           
συναντά την Jazz ερμηνεύτρια Νάσια Γκόφα. Ο Κώστας Πατσιώτης στο κοντραμπάσο και            
Γιώργος Πατσιώτης στην κιθάρα και φωνή.  
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.11 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΣ 
Café Concerto, Μαιζώνος & Μάγερ 18, Μεταξουργείο               13:00  
Τηλ. 2105243330. Είσοδος: 3 ευρώ  
Ο Δημήτρης Τσάκας με το κουαρτέτο του, πιστός στο ραντεβού του με το μικρό Παρίσι,               
παρουσιάζει συνθέσεις των μελών του γκρουπ καθώς και τζαζ standards προσαρμοσμένα στον            
ήχο του γκρουπ και στη τζαζ διάθεση του φεστιβάλ. 
Γιάννης Παπαδόπουλος: πιάνο, Ντίνος Μάνος: κοντραμπάσο, Παναγιώτης Κωστόπουλος:        
ντραμς και Δημήτρης Τσάκας: σαξόφωνο. 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
Απολλώνιο Ωδείο, Αριστοτέλους 69, Πλ.Βικτωρίας   19:30 
Τηλ: 2108815219 (17:00 - 20:00). Είσοδος: 5 ευρώ 
Ο πιανίστας και συνθέτης Γιώργος Ψυχογιός αυτοσχεδιάζει πάνω στη μουσική των cabaret και             
των musicals της εποχής του Μεσοπολέμου. 
 
“Καφέ Αμάν, Καφέ Σαντάν & Φραγκολεβαντίνοι” 
Ακροβάτης, Ψαρρών 26 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο                                                             22:00 
Τηλ. 2105230750. Είσοδος: 6 ευρώ  
Ο Κυριάκος Γκουβέντας & οι βιολιστές της στέγης του κόσμου παρουσιάζουν ένα μουσικό ταξίδι              
από το καφέ Αμάν της Πόλης, στην Αθηναϊκή καντάδα και τις κλασικές συνθέσεις των Σουγιούλ,               
Κωνσταντινίδη και Αττίκ, μέχρι το καφέ Σαντάν και το γαλλικό καμπαρέ του μεσοπολέμου. Μαζί              
με ένα μικρό αφιέρωμα στις μουσικές του γαλλικού σινεμά. 
Στο τραγούδι η Εύη Μάζη, στο πιάνο ο Γιάννης Τσέρτος, στο ακορντεόν ο δεξιοτέχνης Δήμος               
Βουγιούκας και η ομάδα των βιολιστών της στέγης του κόσμου με επικεφαλή τον Κυριάκο              
Γκουβέντα στο βιολί. 
 
ALONE TOGETHER TRIO 
BeeRaki, Ψηλορείτη 6, Σταθμός Λαρίσης                                                                               22:00  
Τηλ. 2108822322. Είσοδος: 3 ευρώ  



Ο κιθαρίστας Πέτρος Ζορμπάς, ο κοντραμπασίστας Θοδωρής Μαραϊδώνης και η drummer           
Ευαγγελία Σταύρου επικοινωνούν και εκφράζονται ατομικά (Alone) και συλλογικά (Together) με           
μουσικές από την ευρωπαϊκή και την αμερικάνικης Jazz. 
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.11 
Danai & Io - μια φωνή και ένα ακορντεόν αφηγούνται  
Απολλώνιο Ωδείο, Αριστοτέλους 69, Πλ.Βικτωρίας   19:30 
Τηλ: 2108815219 (17:00 - 20:00). Είσοδος: 5 ευρώ 
Από τον Brassens στον Brel και στην Piaf, από τον Χατζιδάκη μέχρι και την Σμυρνιά Παπαγκίκα,                
από τους Madredeus μέχρι το Αμερικάνικο folk, οι Danai & Ιο θα μας διηγηθούν ιστορίες που                
ξεπερνούν πολιτισμικές, γλωσσικές και ηλικιακές διαφορές και περιέργως ανήκουν στον καθένα           
από μας με τρόπο βαθιά συλλογικό.  
Ιώ Λε Μολλέρ: ακορντεόν - Δανάη Τεζαψίδου: τραγούδι 
 
THE JEEPERS CREEPERS BAND  
Ακροβάτης, Ψαρρών 26 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο                                                             22:00 
Τηλ. 2105230750. Είσοδος: 6 ευρώ  
Η μπάντα που πήρε το όνομά της από το διάσημο τραγούδι του Harry Warren, που έγινε                
γνωστό από τον Louis Armstrong, σε ένα αφιέρωμα στις χρυσές δεκαετίες 1930 και 1940 του               
Swing. 
Γιώργος Θωμόπουλος: τρομπέτα, Κωνσταντίνος Εφραιμίδης, Ραφαήλ Μελετέας: πιάνο,        
Ελισσάβετ Μήτσου: κιθάρα & φωνητικά, Χάρης  Πανταζής: μπάσο, Σεραφείμ Τούρικας: ντραμς 
 
Βlues in Cabaret 
BeeRaki, Ψηλορείτη 6, Σταθμός Λαρίσης 22:00  
Τηλ. 2108822322. Είσοδος: 3 ευρώ  
Ο Βασίλης Κάκος με κιθάρα, φωνή & blues harp ερμηνεύει blues από τον περιθωριακό              
πληθυσμό των νότιων Πολιτειών και τά κοινωνικά σπάργανα της μαύρης μουσικής των αρχών             
του εικοστού αιώνα αλλά και standard jazz κομμάτια της δεκαετίας '30-'40 που συνέβαλαν στην              
διαμόρφωση του Αμερικάνικου καμπαρέ.  
 
 
ΤΡΙΤΗ 26.11 
YORGOS KROMMYDAS ORGAN TRIO 
BeeRaki, Ψηλορείτη 6, Σταθμός Λαρίσης 22:00  
Τηλ. 2108822322. Είσοδος: 3 ευρώ  
Παραδοσιακή  jazz και μαύρη μουσική με μοντέρνα ματιά και αισθητική.  
Γιώργος Κρομμύδας: κιθάρα, Γιάννης Παπαδόπουλος: Organ & Αλέξανδρος Δράκος: τύμπανα. 
 
 
 



ΤΕΤΑΡΤΗ 27.11 
JANET KAPUYA, ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ  
Cabaret Voltaire, Μαραθώνος 30, Μεταξουργείο     
21.30 
Τηλ. 2105227046. Είσοδος: 6 ευρώ 
Ο Carlos Gardel να πίνει mate με τον Αττίκ, ο Astor Piazzolla να ζυμώνει empanadas για να                 
κεράσει την Ella Fitzgerald, και η Janet Kapuya, ο Κώστας Βλαχόπουλος και ο Ανδρέας              
Στεργίου με το tango σαν αφετηρία να μας μεταφέρουν στα μεθυσμένα μπαρ του κόσμου.  
Janet Kapuya: τραγούδι, Κώστας Βλαχόπουλος: χρωματική φυσαρμόνικα,  
Ανδρέας Στεργίου: κιθάρα. 
 
LOU IS - “Straight from the Soul” 
Αγγέλων Βήμα, φουαγιέ, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια                                                            22:00 
Τηλ. 2105232211. Είσοδος: 10 ευρώ με κρασί 
Η Lou is, κατά κόσμον Λουίζα Σοφιανοπούλου, με τη συνοδεία του Μάνου Κιτσικόπουλου στο              
πιάνο, σε μία διαδρομή από το καμπαρέ στο μιούζικαλ, το θέατρο και το σινεμά με έμπνευση                
μεγάλες και αγαπημένες ερμηνεύτριες και όχημα τη δύναμη και τον πολύπλευρο χαρακτήρα της             
ανθρώπινης φωνής που πηγάζει απ´ευθείας από την ψυχή. 
 
SYMPATHIQUE 
Ακροβάτης, Ψαρρών 26 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο                                                            22:00 
Τηλ. 2105230750. Είσοδος: 6 ευρώ  
Με έμφαση στο γαλλικό τραγούδι αλλά και latin επιλογές, η Μίλλυ με τους Sympathique, μάς               
ταξιδεύουν με jazz διάθεση. 
Άγγελος Τσουρέλης: πιάνο, Μάκης Αναστασόπουλος: σαξόφωνο, κιθάρα, Γιώργος Ράδος:         
ντραμς και η Μίλλυ: τραγούδι.  
 
ΛΙΝΑ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ 
El convento del Arte, Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο                                      22:00  
Τηλ. 2105200602. Είσοδος: 8 ευρώ  
Η Λίνα Ροδοπούλου παρουσιάζει ένα μουσικό πρόγραμμα που θα μας μεταφέρει στα καμπαρέ             
της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων.  
Μαζί της επί σκηνής: Κώστας Παρισιάδης στην κλασσική κιθάρα, Δημήτρης Κούστας στο            
ακορντεόν και Λουκάς Γιαννακίτσας στο κοντραμπάσο.  
 
 
ΠΕΜΠΤΗ 28.11 
ΤΕΤΗ ΚΑΣΙΩΝΗ 
Ακροβάτης, Ψαρρών 26 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο                                                             22:00 
Τηλ. 2105230750. Είσοδος: 6 ευρώ  
Χρώμα Παριζιάνικου καμπαρέ, μελωδίες, ποίηση και άρωμα από νεραντζιές...Μια περιπλάνηση          
στο Μικρό Παρίσι των Αθηνών, εκεί όπου ο Μάνος Χατζιδάκις συναντά τον Nicola Piovani, ο               



Νίκος Καββαδίας τον Θάνο Μικρούτσικο και η Amalia Rodriguez την Edith Piaf, σε μια              
παράσταση γεμάτη νοσταλγία και φθινοπωρινή αύρα. 
Μάρκος Κώτσιας: πιάνο, Βασίλης Ραψανιώτης: βιολί, Τέτη Κασιώνη: τραγούδι 
 
FROG STRING TRIO 
BeeRaki, Ψηλορείτη 6, Σταθμός Λαρίσης 22:00  
Τηλ. 2108822322. Είσοδος: 3 ευρώ  
Ένα μουσικό σχήμα που συνδυάζει τη μουσική παράδοση της τζαζ και των Βαλκανίων με τον               
κλασικό ήχο ενός σύγχρονου τρίο εγχόρδων, προσφέροντας μια εναλλακτική μουσική πρόταση           
σύμπραξης τριών τοξοτών εγχόρδων με άφθονη αυτοσχεδιαστική διάθεση. 
Γιάννης Ζαρίας: βιολί, Μιχάλης Καταχανάς: βιόλα, Κώστας Αρσένης: κοντραμπάσο 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.11 
REMI chante Georges Brassens 
Cabaret Voltaire, Μαραθώνος 30, Μεταξουργείο     
21.30 
Τηλ. 2105227046 . Είσοδος: 6 ευρώ 
Ο Γάλλος τραγουδιστής Remi Cavat συναντά δύο αξιόλογους μουσικούς της εγχώριας τζαζ            
σκηνής και παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον μεγάλο Γάλλο συνθέτη με τραγούδια που            
σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή και αγαπήθηκαν από τους φίλους του γαλλικού chanson. 
Remi Cavat: κιθάρα, τραγούδι, Αντώνης Αρφάνης: κιθάρα, Κωνσταντίνος Κλάγκος:         
κοντραμπάσο. 
 
“Στα καμπαρέ του μεσοπολέμου”  
Αγγέλων Βήμα, φουαγιέ, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια                                                            22:00 
Τηλ. 2105232211 / Είσοδος: 10 ευρώ με κρασί 
Γνωστά και αγαπημένα τραγούδια από Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ελλάδα και τρία νέα του             
Λεωνίδα Κανάρη με θέμα το καμπαρέ. 
Μαργαρίτα Συγγενιώτου: φωνή, Τρύφωνας Θωμόπουλος: πιάνο. 
 
MANOUCHEDROME - “Μusette Chanté Project” 
Ακροβάτης, Ψαρρών 26 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο                                                             22:00 
Τηλ. 2105230750. Είσοδος: 6 ευρώ  
Οι Μanouchedrome παρουσιάζουν το νέο μουσικό project τους με στόχο την ανάδειξη του             
παριζιάνικου μουσικού ιδιώματος musette. Διασκευάζουν κομμάτια με έντονη θεατρικότητα και          
νοσταλγικά ηχοχρώματα ενώ κινούνται αποκλειστικά σε γαλλικό στίχο, ταξιδεύοντας το κοινό           
στο Παρίσι των εμβληματικών προσωπικοτήτων της Edith Piaf, του Charles Aznavour, του            
Georges Brassens, καθώς και στα Café Chantant. 
Δημήτρης Ψαλλίδας: σόλο κιθάρα-σύνθεση, Γιάννης Μάκκας: ρυθμική κιθάρα, Νικήτας         
Φουστέρης: κοντραμπάσο, Αλίνα Σαπρανίδου: ακορντεόν, Δήμητρα Σιδέρη: γαλλικό τραγούδι. 
 



 
LOOKING UP TRIO    
BeeRaki, Ψηλορείτη 6, Σταθμός Λαρίσης       22:00 
Τηλ. 2108822322. Είσοδος: 3 ευρώ 
To σχήμα πήρε το όνομά του από ένα κομμάτι του σπουδαίου Γάλλου πιανίστα Michel              
Petruciani. Το trio κινείται στο χώρο της ευρύτερης Jazz με τάσεις προς το Swing, την Latin                
Jazz, το Funk και την μπαλάντα. Παίζει κυρίως συνθέσεις των Michel Petruciani, Chick Corea,              
Michael Brecker, Dave Grusin, Pat Metheny, Wayne Shorter, Enrico Pieranunzi κ.α. Έντονος            
ρυθμός, αρμονία και πολύπλοκες φόρμες με ανατρεπτικούς αυτοσχεδιασμούς.  
Αλέξανδρος Ορφανός: πιάνο, Γιώργος Ντάνης: κοντραμπάσο, Σωκράτης Γανιάρης: ντραμς 
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.11 
JAZZ TRIO: Καψαμπέλης, Αρβανίτης, Μελετέας 
Bukowski Athens BARt Φαβιέρου 48, Μεταξουργείο    21:30 
Τηλ. 6984377709. Είσοδος: 6 ευρώ  
Παραδοσιακή Jazz και Αφροαμερικάνικο bop του 1940 -1950, όπως αυτά με κύριους εκφραστές             
τους Bud Powell, Kenny Clark, Dexter Gordon, ταξίδεψαν στη Γαλλία και κατόπιν διαδόθηκαν σε              
όλη την Ευρώπη.  
Παναγιώτης Καψαμπέλης: κιθάρα, Αντώνης Αρβανίτης: κοντραμπάσο, Ραφαήλ Μελετέας:        
τύμπανα 
 
“Από την ιστορία του Καμπαρέ” 
BeeRaki, Ψηλορείτη 6, Σταθμός Λαρίσης 22:00  
Τηλ. 2108822322. Είσοδος: 3 ευρώ  
Καμπαρέ...Χώρος ονείρου ή εφιάλτης, εικόνα παρακμής ή διέξοδος, τόπος αμφισβήτησης ή           
διασκέδασης;  
Ένα ταξίδι μουσικό, παρόμοιο με αυτό της ιστορίας του Καμπαρέ, με μουσικές απ' όλα τα               
"Καμπαρέ του κόσμου" και με νότες από Ευρωπαϊκή μουσική, τζαζ, μιούζικαλ αλλά και             
Λατινοαμερικάνικα ακούσματα.  
Κώστας Βλαχόπουλος: χρωματική φυσαρμόνικα, Βασιλική Τσιμπούκη: πιάνο,  
Roman Gomez: μπαντονεόν - πιάνο.  
 

MIRANDA VEROULI BOSSA JAZZ TRIO 
Τυπογράφος, Κοδράτου & Κεραμέων 14, Σταθμός Μετρό Μεταξουργείο   
22:00 
Τηλ.2130993067. Είσοδος: 6 ευρώ 
H τραγουδίστρια/τραγουδοποιός παρέα με τους Bossa Jazz Trio της, ερμηνεύει γνωστά γαλλικά            
τραγούδια σε ρυθμούς swing και bossa nova και όχι μόνο. Επίσης Jazz standards, brazilian,              
latin hits και άλλα διαχρονικά θέματα, ακούγονται σε ολόφρεσκες διασκευές από την Μιράντα             
που τραγουδά με άνεση σε έξι γλώσσες και με αυθεντικό στυλ, μας προσκαλεί να την               
ακολουθήσουμε στις μουσικές γειτονιές του κόσμου. 



Μιράντα Βερούλη: φωνή, Μάνος Θεοδοσάκης: τρομπέτα, Σπύρος Μάνεσης: πιάνο 
 
 

 
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  23.11               18:30 
Οι Γυναίκες ως φορείς του λαϊκού πολιτισμού και της κοινωνικής απελευθέρωσης στα            
Καμπαρέ του Κόσμου 
Match Point Αινιάνος 1,πεζόδρομος ΓΣΕΕ 
Πηνελόπη Π. Πετροπούλου, Αντιπρόεδρος παρ/τος Αθηνών Ένωση Γυναικών Ελλάδας.  
 
Ο ρόλος των γυναικών στην δημιουργία της ατμόσφαιρας των καμπαρέ, από την εποχή της              
εμφάνισής τους στο Παρίσι και αργότερα κατά την εξέλιξή τους στα βερολινέζικα καμπαρέ,             
βαριετέ και τα αμερικάνικα μιούζικαλς. Στόχος μας είναι, αγγίζοντας την ιστορία των καμπαρέ να              
επαναπροσδιορίσουμε και να επανατοποθετήσουμε την έννοια και τη θέση της γυναίκας στον            
κόσμο του θεάματος της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας μέσα από καινούριες συνθέσεις και             
καλλιτεχνικές ευαισθησίες. 

 

ΤΡΙΤΗ 26.11               18.30 
Το Βερολινέζικο Καμπαρέ στην εποχή του μεσοπολέμου, με τα μάτια και τα αυτιά του              
Νίκου Σκαλκώτα  



Μπάγκειον Πλ. Ομονοίας 18 
Γιώργος Β. Μονεμβασίτης, κριτικός και Ιστορικός Μουσικής 
Ο επιφανέστερος των Ελλήνων μουσουργών Νίκος Σκαλκώτας (1904-1949) – συμπληρώθηκαν          
φέτος 70 χρόνια από το θάνατό του – έζησε στο Βερολίνο από το 1921 έως το 1933, οπότε                  
επέστρεψε στην Ελλάδα. Υπήρξε επομένως αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας της μεγάλης           
ακμής του Βερολινέζικου Καμπαρέ. Δεν υπάρχουν προφορικές μαρτυρίες του ίδιου για την            
σχετική εμπειρία του, μια και ήταν ιδιαιτέρως εσωστρεφής. Στη μουσική του, ωστόσο, αυτή που              
συνέθεσε τόσο στην εκεί παραμονή του, όσο και μετέπειτα, αντικαθρεπτίζονται ξεκάθαρα τα            
χαρακτηριστικά ηχοχρώματα του Βερολινέζικου Καμπαρέ.  

 

ΠΕΜΠΤΗ 28.11   18.30  
«Ο Μπούρας χορεύει, παίζει και δεν τραγουδά σε παρισινό καμπαρέ του Μεσοπολέμου            
ενόσω ζωγραφίζει με λέξεις τις αρτίστες» 
Match Point Αινιάνος 1, πεζόδρομος ΓΣΕΕ 
Δρ. Κωνσταντίνος Μπούρας, Ποιητής-Κριτικός 
 
Τα παρισινά καμπαρέ στον αντίποδα της θεατρικότητας του βερολινέζικου καμπαρέ ευνοούν τη            
χαρά της ζωής, ψυχαγωγούν χωρίς να προβληματίζουν ιδιαίτερα και γίνονται πόλος έλξεως            
ηδονιστών κάθε λογής, χωρίς να αποκλείονται φυσικά οι ποιητές, όμως οι εικαστικοί καλλιτέχνες             
φαίνεται ότι έχουν εκεί τη δεύτερη έδρα τους. Το Έρεβος, ακόμα κι αν εμφιλοχωρεί αυτό γίνεται                
μέσα από μια ελληνορωμαϊκή αντίληψη της ζωής ως πηγής ηδονών κι όχι ως κοιλάδας              
δακρύων. Η ουσία της σωματικότητας και του ρυθμού γίνεται εδώ σχεδόν συνώνυμη της             
ελευθεριότητας και δεν έχει να κάνει με πολιτικές σκοπιμότητες και σκοτεινά κίνητρα. Η             
δημοκρατία της διασκέδασης είναι μάλλον καρναβαλικού τύπου και θυμίζει περισσότερο          
Μεσόγειο παρά τις σκοτεινές κι ανήλιαγες μητροπόλεις του Βορρά. Το Παρίσι φέρει ακόμα τις              
γαλατικές επιρροές του" περίληψη της εισήγησης του Κωνσταντίνου Μπούρα. 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11              18.30 
Wyndham Grand Athens Hotel, Πλ.Καραϊσκάκη (στάση μετρό Μεταξουργείο) 
Κορσές: Από τα καμπαρέ στην υψηλή ραπτική 
Αγγελική Μπάρα, Ιστορικός Τέχνης  
Στην διάλεξη συμμετέχουν : ο Δημήτρης Στρέπκος ( Celebrity Skin) fashion designer, Αννιέζ             
Γκάλλου ( Gallouartfashion ) fashion designer και εικαστικός  
 
Ο κορσές, ένα από τα απόλυτα αξεσουάρ στην ιστορία της ενδυματολογίας, πρωτοεμφανίστηκε            
στα τέλη του 16ου αιώνα και καθιερώθηκε τον 19ο αιώνα. Για αρκετούς αιώνες λειτούργησε σαν               
εσωτερικό ρούχο που σταθεροποιούσε την γυναικεία σιλουέτα, τονίζοντας την γραμμή της           
μέσης. Φορέθηκε από όλες τις γυναίκες, όλων των κοινωνικών στρωμάτων, κηρύσσοντας το ως             
το απόλυτο εργαλείο θηλυκότητας. Με την απαγόρευση του κορσέ στις αρχές του 20ο αιώνα, ο               
κορσές παρέμεινε αναπόσπαστο κομμάτι των ενδυμάτων των καμπαρέ. Το απαγορευμένο          



αξεσουάρ, επανέρχεται δυναμικά την δεκαετία του ’80, αποτελώντας σήμα κατατεθέν για           
μεγάλους σχεδιαστές όπως ο Jean Paul Gaultier και Thierry Mugler, με τον κορσέ να εισβάλει               
δυναμικά στην υψηλή ραπτική. Η διάλεξη αυτή, μας βάζει σε μια άλλη οπτική της ιστορίας της                
μόδας, μέσα από κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια. 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/11 18.30  
Τα ελληνικά «καμπαρέ»: Καφέ-Σαντάν και Καφέ-Αμάν 
Μπάγκειον, Πλ. Ομονοίας 18 
Λάμπρος Λιάβας, Εθνομουσικολόγος, Καθηγητής ΕΚΠΑ 
 
Από την Πόλη και τη Σμύρνη στα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται              
σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής «Φοίβος Ανωγειανάκης». 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 
Συζητήσεις διαχειριστών του φεστιβάλ με το κοινό θα γίνουν στον χώρο “Bukowski” Athens             
BARt (Φαβιέρου 48, Μεταξουργείο) την Δευτέρα 25/11 και την Τετάρτη 27/11 στις 16:00. Το              
θέμα θα είναι “μελλοντικές πολιτιστικές δράσεις του Αθηναϊκού καλλιτεχνικού δικτύου”. 

 

 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 1.12 10.00 
ΔΡΟΜΟΙ ΠΑΛΙΟΙ 
Ιχνηλατώντας την οδό Πειραιώς και την ιστορία της 
Οδηγός μας  η Νικολέττα Τασσοπούλου, ΕΕΠ/ΕΚΠΑ, διπλωματούχος ξεναγός 
Σημείο συνάντησης: Μπάγκειον, Πλ. Ομονοίας 18 
 

 

 

 



 

Λήξη 
 
Κυριακή 1.12  

 
Πρωινές εκδηλώσεις 
Πλατεία Δουρούτη - πλατεία Αυδή Μεταξουργείο   
Έκθεση και κατόπιν εκκίνηση tour ιστορικών αυτοκινήτων της λέσχης φίλων  
αυτοκινήτων ΟΡΚΑ με κατάληξη τον Άγιο Παύλο.    10:30-12:00 
Τουρνουά Πετάνκ, του παραδοσιακού γαλλικού λαϊκού παιχνιδιού στα πάρκα  
Δηλώσεις συμμετοχής επί τόπου     11:00-14:00  
Ζωγράφοι πορτρέτων (Αγγελική Μπάρα, Βίκυ Σαμουηλίδου, Mayalol Alvarez,  
Αναστασία Ρούσσου )    11:00-14:00 



Face painting από την καλλιτεχνική ομάδα “Moutzoures”                12:00-13:00 
Η Ιωάννα Τσαγκάρη (Black Cotton Doll) σε ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό   
μουσικό πρόγραμμα για παιδιά     12:00-13:00
Ακροβάτες και μίμοι εν δράσει! 
Οι Teatro Theama συναντούν τον Φάνη Καφούσια    12:00-14:00  
 
   
Πλατεία Αγίου Παύλου 
Κατάληξη και έκθεση ιστορικών αυτοκινήτων λέσχης ΟΡΚΑ     12:00-14:00  
   
 
Βραδινές εκδηλώσεις 
Hotel Wyndham Grand Athens έναντι πλατείας Καραϊσκάκη 21:00  
Μεταξουργείο  
ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΙΝΔ.ΙΕΚ  
Οι καταραμένοι ποιητές το 19ο αιώνα στο Παρίσι, τα κινήματα της εποχής, τα καμπαρέ,              
μπουρλέσκ, μιούζικαλ και οι έθνικ χοροί που έφτασαν στην πόλη του φωτός. 
 
Disco party με θέμα "studio 54" και καραόκε με 70s & 80s songs    21.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όλα τα θεάματα δρόμου, οι εκδηλώσεις έναρξης και λήξης, οι διαλέξεις και οι εκθέσεις              
είναι ελεύθερης πρόσβασης για το κοινό. 
 



 
Διοργάνωση Συνδιοργάνωση 

  
 
 
Υποστήριξη Mεγάλος Χορηγός Φιλοξενίας 
 

 
 
Υποστήριξη  

        
 
Χορηγοί 
 

          
 

             

http://athensartnetwork.blogspot.com/
https://opanda.gr/
http://www.patt.gov.gr/site/
http://www.ifa.gr/
http://zeusintl.com/
https://www.athensculturenet.com/en
https://www.n-t.gr/
https://bageios.gr/
http://www.oasa.gr/
https://olympicbrewery.gr/el/1664Blanc
https://www.altakarta.gr/
https://www.altakarta.gr/product-category/santoro/
https://heartandhome.gr/
https://www.vechro.gr/
http://www.thealosgi.gr/


                                
 
 
Υποστηρικτές 

         

              
 

                        
 

  
Χορηγοί επικοινωνίας 
 

   

http://www.cosmoslac.com/
http://www.cosmoslac.com/
https://gr.moleskine.com/
https://www.namasterestaurant.gr/menu
http://www.ethnikoodeio.com/
https://apollon.org.gr/
https://www.orcaclassic.gr/
https://www.novotelathens.gr/
https://www.ornerakis.com/
http://sekb.gr/
http://www.all-athens-hotels.com/
https://www.sae.edu/grc/el
https://eall.gr/
http://apollonioodeio.com/
http://athina984.gr/wp-site/
https://www.rise.gr/
https://www.culturenow.gr/
https://downtown.gr/


      
  

       

 
 

https://ipolizei.gr/
https://fermouart.gr/
http://xpatathens.com/
http://www.catisart.gr/
https://www.all4fun.gr/
https://independent.gr/
https://elamazi.gr/
https://www.allaboutfestivals.gr/
http://tetartopress.gr/
http://toc.gr/
https://www.beasty-press.com/

