Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Μάρτιος - Απρίλιος 2019

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών
Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»
Αγίας Μαρίνας 55
Τηλ. 26510 83961, 26510 83940
Εκθεσιακός Χώρος Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Ιωαννιτών
Αγίας Μαρίνας 55
Τηλ. 26510 83961, 26510 83940
Πολιτιστικός Χώρος «Δημήτρης Χατζής»
Μετσόβου και Ακτή Μιαούλη
Εκθεσιακός Χώρος Πολιτιστικού Πολυχώρου
«Δημήτρης Χατζής»
Μετσόβου και Ακτή Μιαούλη
Κέντρο Προβολής Σπηλαίου & Υποδοχής Επισκεπτών
«Άννα Πετροχείλου»
Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Πέραμα
τηλ. 2651086202
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ανατολής
Κερασούντος 13, 45221 Ανατολή

Μουσική

Με τον ερχομό της Άνοιξης, όλα αλλάζουν!
Η διάθεση μεταβάλλεται, οι ελπίδες αναθερμαίνονται, τα όνειρα
προβάλλουν περισσότερο κοντινά.
Μπορεί τα προβλήματα και οι δυσκολίες να παραμένουν, με κάποιο
τρόπο, όμως, το εαρινό φως τα κάνει να μοιάζουν λιγότερο απειλητικά.
Όπως η φύση αναγεννιέται, έτσι και οι δικές μας δυνάμεις φαντάζουν μεγαλύτερες.
Με αυτή τη διάθεση κατά νου, σχεδιάσαμε το πρόγραμμα που κρατάτε στα χέρια σας.
Περιέχει σημαντικές συνεργασίες με τους μεγαλύτερους εθνικούς
φορείς πολιτισμού, όπως την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με τον διεθνούς φήμης βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκο, την Ελληνική Ακαδημία
Κινηματογράφου, το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, το Θέατρο Νέου
Κόσμου κ.ά.
Περιέχει σημαντικές εκδηλώσεις από τον χώρο των παραστατικών
τεχνών, συναυλίες κορυφαίων Ελλήνων μουσικών, Πανόραμα Ελληνικού Κινηματογράφου, αφιέρωμα στον Θόδωρο Αγγελόπουλο.
Παράλληλα, όμως, περιλαμβάνει και σημαντικές εκδηλώσεις των
τμημάτων του Πνευματικού Κέντρου, όπως η Συμφωνική μας Ορχήστρα, τα σχήματα του Ωδείου μας, το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών,
κ.ά.
Τέλος, στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων Μαρτίου – Απριλίου φιλοξενούνται δεκάδες εκδηλώσεις Συλλόγων, φορέων, καλλιτεχνών και
δημιουργών της περιοχής μας, με την υποστήριξη του Πνευματικού
Κέντρου.
Φυλλομετρήστε το και αφήστε το δημιουργικό πνεύμα και τη θετική
διάθεση που διατρέχει τις σελίδες του, να σας συνεπάρουν και να ενισχύσουν και τη δική σας διάθεση.
Ας ανταμώσουμε, λοιπόν, στις αίθουσες και τους χώρους του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών, αλλά και στους δρόμους, τις πλατείες και τις δημοτικές ενότητες της πόλης μας.
Ασφαλώς, περιμένουμε και τους επισκέπτες της πόλης μας, ειδικά
τις μέρες των γιορτινών εκδηλώσεων, να γιορτάσουμε μαζί!
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Κωνσταντίνος Γκόγκος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Δημοτικός Σύμβουλος

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Παρασκευή 1
& Σάββατο 2 | 9 μ.μ.
Θεατρική Σκηνή Ηπείρου ΣΥΝΘΕΣΗ
Πένυ Φυλακτάκη, Λατρεμένη μου Οικογένεια
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κατσάνος
Ερμηνεύουν: Ειρήνη Κόρβινγκτον, Φωτεινή Κούτση,
Θάλεια Οικονόμου, Άρης Τσούκης, Δημήτρης Κατσάνος, Θεοχάρης Μπερρής, Αιμιλία Παγώνα, Νίκος Παπανικολάου
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»
Γενική είσοδος: 7€ (Προπώληση: 5€)
Μειωμένο: 5€ (ΑΜΕΑ, Φοιτητές, Άνεργοι, άνω των 65
ετών)
Παιδιά ως 12 ετών: 3€

Δευτέρα 4 | 8:30 μ.μ.
Ευρωπαίοι συνθέτες του Μεσοπολέμου στην Αμερική
Ελευθέριος Καραγιάννης, κλαρινέτο
Δημήτρης Δημόπουλος, πιάνο
Ερμηνεύουν έργα των:
P. Hindemith, E. Krenek, H. Eisler, I. Stravinsky, E.
Schulhoff
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»
Είσοδος ελεύθερη

1 ο ΦεστιβΑλ ΧαρΑς για μεγΑλους
που μΕνουν «πΑντα παιδιΑ»!

Τετάρτη 6 | 7 μ.μ.
«Βραδιά Μαγείας»
Χορευτικά ΚΑΠΗ
Ο πολυμήχανος, ταλαντούχος κι αστείρευτος Mάγος
Oscar έρχεται μαζί με την ομάδα του για να παρουσιάσει ένα απίστευτο μαγικό Show φτιαγμένο για μικρούς
και μεγάλους με τίτλο: “The Enchanting Magic World
of Oscar”
Έκθεση χειροτεχνημάτων
Μπουφέ με παραδοσιακά φαγητά

Πέμπτη 7 | 7 μ.μ.
Χορωδίες ΚΑΠΗ
«Ένα βράδυ που ’βρεχε»
Από το ρετρό στον αρχοντορεμπέτικο με μνήμες και
αρώματα μιας εποχής που μας έχει ανεξίτηλα σημαδέψει.

Ο Νίκος Παπαδιώτης μαζί με φίλους επιλέγουν αγαπημένα τραγούδια των Αττίκ, Σουγιούλ, Γούναρη, κ.ά. και
μας καλούν να τραγουδήσουμε μαζί τις μελωδίες, που
θα μας ταξιδέψουν στο χρόνο και στις μνήμες…
Τραγουδούν: Νίκος Παπαδιώτης, Χαρά Καλπακίδου.
Παίζουν οι μουσικοί: Δήμητρα Ηγουμενίδη, πιάνο, Ανδρέας Κάσσος, πλήκτρα, Νίκος Μητσόπουλος, μπουζούκι, Σωτήρης Κατσούρας, βιολί, Απόστολος Παπαπέτρος, κοντραμπάσο.
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»
Είσοδος ελεύθερη
Διοργάνωση: Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας –
Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών – ΟΚΠΑΠΑ, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών

Παρασκευή 8 | 9 μ.μ.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Η Ερωφίλη και η Αφεντούλα Ραζέλη συναντούν
την ορχήστρα Smyrna
Ένα μουσικό σχήμα που αποτελείται μόνο από γυναίκες.
Γυναικεία συμμαχία, γεμάτη γνώση και ωριμότητα, σ’
ένα πρόγραμμα με τραγούδια που έχουν τις ρίζες τους
σ’ ένα πολιτισμό που σμιλεύτηκε μέσα από διαφορετικές κουλτούρες.
Η Ερωφίλη και η Αφεντούλα Ραζέλη, ερμηνεύτριες που
μετρούν αρκετά χρόνια αξιόλογης παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι τόσο μέσα από την προσωπική τους
δισκογραφία όσο και με τις συνεργασίες τους με δεκάδες ξεχωριστούς ερμηνευτές και δημιουργούς, συναντούν την πολλά υποσχόμενη και δραστήρια ορχήστρα
Smyrna.
Με τις χαρακτηριστικά αναγνωρίσιμες φωνές τους, μας
παρασύρουν με το προσωπικό τους ύφος, αρμονικά
δεμένο με το χθες και συνδυάζοντας τη φρεσκάδα με
την παράδοση, μας ταξιδεύουν μελωδικά στο χρόνο
με σκοπούς και τραγούδια από τη Μικρά Ασία, την
Καππαδοκία, την Κωνσταντινούπολη, τη Θράκη, την
Μακεδονία, την Ήπειρο, το Αιγαίο αλλά και Σμυρνιών
συνθετών.
Οι πέντε κοπέλες της ορχήστρας ΣΜΥΡΝΑ είναι:
Σταυρούλα Βλασοπούλου (τσέλο, τραγούδι), Άντρια Ζήκου (κιθάρα, τραγούδι),
Κάλια Καμπούρη (κανονάκι, τραγούδι), Δανάη Λουκίδη(βιολί, τραγούδι) και Πένυ Παπακωνσταντίνου (πολίτικο λαούτο, κρουστά, τραγούδι).
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»
Είσοδος ελεύθερη

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ
Α π ο κ ρΙ Ε ς σ τ α Γ ι Α ννενα

Κυριακή 3 | 12 το μεσημέρι
Γαϊτανάκια, χορός και δρώμενα της Αποκριάς με τη
συμμετοχή Πολιτιστικών Συλλόγων και φορέων
Κεντρική πλατεία
ΚαρναβΑλι ΚατσικΑ

Σάββατο 9 | 9 μ.μ
Πάρτυ καρναβαλιστών. Dj Set Λευτέρης Καραγιώργος

Κυριακή 10 | 12 το μεσημέρι
Καρναβαλική παρέλαση. Παρουσίαση, Μίλτος Γήτας –
Σέβη Ευθυμίου. Dj Set Χάρης Τσίτος
Διοργάνωση: Δημοτική Κοινότητα Κατσικά, Πολιτιστικός Σύλλογος Κατσικά υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών και του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών

Κυριακή 10
Στις γειτονιές της πόλης μας ανάβουν από το απόγευμα
οι παραδοσιακές τζαμάλες, που, μαζί με τα υπόλοιπα
παραδοσιακά δρώμενα της Ηπειρώτικης Αποκριάς,
πυροδοτούν για άλλη μια χρονιά το κέφι και τη χαρά.
Άφθονο κρασί, χορός γύρω από τη φωτιά, πειράγματα
και γλέντι μέχρι τα ξημερώματα.

Δευτέρα 11|12 το μεσημέρι
Ηπειρώτικα Κούλουμα στα Λιθαρίτσια
Ανταμώνουμε στο πάρκο Λιθαρίτσια για να ανταλλάξουμε ευχές μετά μουσικής και χορού για την επερχόμενη άνοιξη και να μοιραστούμε παραδοσιακούς
μεζέδες συντροφιά με λαϊκή ορχήστρα με το Δημήτρη
Υφαντή και παραδοσιακή ορχήστρα με το Γιώργο Ευαγγέλου.

Τρίτη 12 | 9:30 μ.μ.

Κινηματογραφική Ομάδα
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΚΟΠΙ
Αφιέρωμα: «Πέραν του Πραγματικού»
«Χαμένη Λεωφόρος», του Ντέιβιντ Λιντς
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»
Είσοδος ελεύθερη

Τετάρτη 13 | 8:30 μ.μ.
Προσφορά Μουσικής & Μουσική ΠροσφοράΛεωνίδας Καβάκος - Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών συνεχίζοντας
την εξαιρετική συνεργασία του με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, φιλοξενεί και πάλι τον διεθνούς ακτινοβολίας Έλληνα μουσικό Λεωνίδα Καβάκο στα Ιωάννινα
την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 8:30 μ.μ.
Οι εμφανίσεις του Λεωνίδα Καβάκου, παγκοσμίως,
αποτελούν κορυφαίο καλλιτεχνικό γεγονός. Στην Ελλάδα, δίπλα στην προσδοκία, μπαίνει η τονωτική,
ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς, υπερηφάνεια. Η
επιθυμία του Λεωνίδα Καβάκου είναι να προσφέρει
υψηλού επιπέδου μουσική σε πόλεις της περιφέρειας. Να προσφέρει στην ίδια τη μουσική. Να φτάσει σε
όλους εκείνους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε
συμφωνικές συναυλίες, να ευεργετήσει τους λιγότερο
ευνοημένους αλλά και να συνδράμει στην κάλυψη των
μεγάλων αναγκών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών,
με την οποία συνδέεται με παλιούς, βαθείς δεσμούς.
Κατά την τρέχουσα καλλιτεχνική περίοδο που σηματοδοτεί την 3η χρονιά του σημαντικού προγράμματος
Προσφορά Μουσικής & Μουσική Προσφορά ο τιμημένος με τις σπουδαιότερες διακρίσεις του κόσμου, βιολονίστας και αρχιμουσικός, επισκέπτεται το Πνευματικό
Κέντρο Ιωαννίνων. Το ενδιαφέρον των Ιωαννιτών, των
παλιών και νέων φίλων της συμφωνικής μουσικής,
οξυμένο. Γιατί ο διεθνούς ακτινοβολίας Έλληνας μουσικός, χτίζει ένα μύθο σε κάθε του εμφάνιση.
Ως αρχιμουσικός, αλλά και ως σολίστ, δημιουργεί αυτήν τη μυστηριώδη, άρρητη, διαρκώς αμφίδρομη και
ειλικρινή επικοινωνία του κοινού αλλά και των μουσικών, μεταξύ τους και με την υψηλή Τέχνη.
Η βραδιά ξεκινά με το κατά γενική ομολογία πιο δημοφιλές Κοντσέρτο για βιολί του Μότσαρτ, το ευρηματικό
και «πολύχρωμο» Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα
αρ. 3 σε σολ μείζονα, Κ.216, συνεχίζει με τη μεγαλειώδη Συμφωνία αρ. 31 σε ρε μείζονα «του Παρισιού»,
K. 297 - έργο ταυτόσημο με τη μετάβαση του Μότσαρτ
στην ωριμότητα- και ολοκληρώνεται με τη θριαμβευτική αποθέωση της ζωής και της ύπαρξης στην Έβδομη
Συμφωνία του Μπετόβεν.
Για μια ακόμα φορά ο Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει
με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών αφιλοκερδώς, παραχωρώντας την αμοιβή του υπέρ των μεγάλων αναγκών της Ορχήστρας, με τα έσοδα των συναυλιών να
δίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς και συγκεκριμένα, στις δομές Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. (Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας – Αλληλεγγύης & Προσχολικής ΑγωγήςΚοινωνικές δομές, κοινωνικό παντοπωλείο, δομές
αστέγων κλπ) και Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π. (Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων).

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ
Το πρόγραμμα με μια ματιά:
ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ AΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟΤΣΑΡΤ (1756–1791)
1. Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αρ.3
σε σολ μείζονα, Κ.216
2. Συμφωνία αρ.31 σε ρε μείζονα «του Παρισιού»,
K. 297
ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770–1827)
Συμφωνία αρ.7 σε λα μείζονα, έργο 92
Γενική είσοδος: 20€, 15€ μειωμένο, 10€ (πίσω σειρές)
Προπώληση εισιτηρίων (από 19/2) στο Ταμείο του
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών και ηλεκτρονικά ticketservices.gr και Public
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»

Πέμπτη 14 &
Παρασκευή 15 | 9 :15 μ.μ.
David Ηare, Φεγγίτης
Skylight
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Ερμηνεύουν: Δημήτρης Καταλειφός, Λουκία Μιχαλοπούλου
Ένα χειμωνιάτικο βράδυ στο Λονδίνο, ο επιτυχημένος
επιχειρηματίας, Τομ Σάρτζεντ (Δημήτρης Καταλειφός)
εμφανίζεται απρόσμενα στο διαμέρισμα της Κίρα Χόλις
(Λουκία Μιχαλοπούλου), τρία χρόνια μετά το τέλος της
ερωτικής σχέσης τους.
Ο Τομ είναι ένας εύπορος ιδιοκτήτης χώρων εστίασης
που έχει χάσει πρόσφατα τη γυναίκα του και επιδιώκει
την επανασύνδεση με την πρώην σύντροφό του Κίρα, η
οποία έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της και πλέον εργάζεται ως δασκάλα σε ένα σχολείο στην πιο υποβαθμισμένη περιοχή του Λονδίνου.
Οι δυο τους, κατά τη διάρκεια της βραδιάς, παρά τις
διαφορετικές πολιτικές ιδεολογίες τους, την αντίληψή
τους για τη ζωή και τα προβλήματα του παρελθόντος,
θα επιχειρήσουν να επανεξετάσουν τη σχέση τους –
για να διαπιστώσουν, αν η παλιά φλόγα ανάμεσά τους,
μπορεί να αναζωπυρωθεί. Θα μπορέσει όμως ο Τομ να
αποδεχθεί την «καινούρια» Κίρα και θα ενδώσει τελικά
εκείνη σε ένα τρόπο ζωής και σε μια κοσμοθεωρία που
μέχρι πρότινος είχε απορρίψει;
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»
Είσοδος: 15€ & 12€ (φοιτητικό, ανέργων και ΑΜΕΑ)

Σάββατο 16 | 8:15 μ.μ.
Σαββατόβραδο στην όμορφη πόλη
Οι μαθητές του 3ου Λυκείου Ιωαννίνων
«Επιφάνειος Σχολή» τραγουδούν Μίκη Θεοδωράκη
Συμμετέχουν:
Έρρικα Γκούνη, πιάνο / Κλαυδία Καρρά, τραγούδι
Αφροδίτη Μάντζιου, πιάνο / Ελένη Μητρογιάννη, τραγούδι / Γιώργος Μπέκας, τραγούδι / Σταυρούλα Νάκη,
κιθάρα - τραγούδι / Γιώργιος Νικόπουλος, μπουζούκι/
Γιώργος Ντέρος, κλαρίνο / Αχιλλέας Παπαγρηγορίου,
κρουστά / Παρασκευή Παπαδάτου, τραγούδι / Σπύρος
Σιλίρας, βιολί / Διονύσης Φέϊσο, τραγούδι / Γιώργος
Χαρίτος, μπουζούκι
Μουσική Επιμέλεια: Βασίλης Τζιώτης
Κείμενα-Παρουσίαση: Νίκη Λιαπίκου
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»
Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 16 & Κυριακή 17 | 9 μ.μ.
Θέατρο Νέου Κόσμου
Αισχύλου, Χοηφόροι
Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών σε συνεργασία με το Θέατρο Νέου Κόσμου παρουσιάζουν την παράσταση Χοηφόροι, Αισχύλου.
ΧΟΗΦΟΡΕΣ <χοή και φέρω, αυτές που φέρουν τιμές
στο νεκρό.
Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά τραγωδία του Αισχύλου στην τριλογία, Ορέστεια.
Η ομάδα Terre de Semis αυτή τη φορά έρχεται αντιμέτωπη με τον πυρήνα και την αφετηρία του Θεάτρου
και της έννοιας του Χορού. Ο τελευταίος εκπροσωπείται
από το σύνολο των ηθοποιών/αφηγητών που θα καλούνται σε διάφορους αριθμητικούς συνδυασμούς να
μας αφηγηθούν την ιστορία(μονοφωνικά ή πολυφωνικά) σε μια μορφή τελετουργίας, που προετοιμάζει το
θεατή για το μεγάλο συμβάν. Θα αποτελέσει το σύνολο
των πολιτών που ποθούν να αναβιώσουν την ιστορία
μιας πόλης που βουλιάζει στην αδικία και της έλευσης
του Ορέστη που θα διαλύσει και θα επανιδρύσει την τάξη. Όλοι οι πολίτες, εξόριστοι, στους δρόμους, υποτάσσονται σε μια αλόγιστη εξουσία. Οι ηθοποιοί/αφηγητές
σκυταλοδρόμοι σε έναν αγώνα, στη μέση του χρονικού
πουθενά.
Διασκευή: Ειρήνη Φαναριώτη, Ομάδα Terre de Semis
Σκηνοθεσία: Ειρήνη Φαναριώτη
Ερμηνεύουν: Λάζαρος Βαρτάνης, Άρης Λάσκος, Δήμητρα Μητροπούλου, Ειρήνη Φαναριώτη
Συμμετέχει η Αμαλία Μουτούση (βίντεο προβολή)
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»
Εισιτήρια 12€ κανονικό, 8€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμΕΑ)

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Δευτέρα 18 | 8 μ.μ.
Συναυλία – βράβευση του παραδοσιακού ερμηνευτή
Σάββα Σιάτρα
Διοργάνωση: Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»

Δευτέρα 18 έως Κυριακή 24
Πανόραμα Ελληνικού Κινηματογράφου
Βραβευμένες ταινίες 2008 - 2018
Οι ώρες προβολών θα είναι 7 μ.μ. και 9 μ.μ., ενώ θα
παρεμβάλεται και η ταινία μικρού μήκους.
Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, στο πλαίσιο
των δράσεων για τον κινηματογράφο, σε συνεργασία
με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, παρουσιάζει το Πανόραμα Ελληνικού Κινηματογράφου με
επιλογή από τις βραβευμένες ταινίες των τελευταίων
10 ετών.
Το Πανόραμα περιλαμβάνει 14 ταινίες μεγάλου μήκους
και 7 μικρού, βραβευμένες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά
και στα περισσότερα Φεστιβάλ του εξωτερικού.
Κατά τη διάρκεια του Πανοράματος, σκηνοθέτες, ηθοποιοί και άλλοι συντελεστές, θα μιλήσουν για τις ταινίες
τους, αλλά και για τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο.
Θα προβάλονται καθημερινά 2 ταινίες μεγάλου και 1
μικρού μήκους.
18/3
Σταύρος Ψυλλάκης, Άλλος δρόμος δεν υπήρχε - 87’
Γιώργος Ζώης, Casus Belli - 11’
Γιώργος Λάνθιμος, Κυνόδοντας - 97’
19/3
Αγγελική Ανδρικοπούλου / Αργύρης Τσεπελίκας,
Τα Παιδία δεν Παίζει - 80’
Στέλλα Κυριακοπούλου, Βόλτα - 10’
Φίλιππος Τσίτος, Άδικος Κόσμος - 118‘
20/3,
Πάνος Ευαγγελίδης, Λάμπουν στο Σκοτάδι - 71’
Χρήστος Μασσαλάς, Copa Loca - 14’
Πάνος Κούτρας, Xenia - 134’
21/3
Λευτέρης Χαρίτος, Dolphin man - 80’
Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, Limbo - 30’
Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, Suntan - 104’

22/3
Στέλλα Θεοδωράκη, Ημερολόγια Αμνησίας - 104’
Ρηνιώ Δραγασάκη, Ο Μπαμπάς μου, ο Λένιν κι ο Φρέντυ - 20’
Ελίνα Ψύκου, Ο γιος της Σοφίας - 111’
23/3
Χρήστος Καρακέπελης, Πρώτη Ύλη - 78’
Τζώρτζης Γρηγοράκης, Κι εγώ για μένα - 20’
Γιάννης Οικονομίδης, Μαχαιροβγάλτης - 108’
24/3
Έκτορας Λυγίζος, Το Αγόρι Τρώει το Φαγητό του Πουλιού - 80’
Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, Washingtonia - 24’
Θάνος Αναστόπουλος, Η Τελευταία Παραλία - 118’
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»
Γενική είσοδος: 4€

Τρίτη 19 | 9:15 μ.μ.
Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν
Ζαν Ζενέ, Οι Δούλες
Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κουν παρουσιάζουν την παράσταση Οι δούλες,
του Ζαν Ζενέ.
Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Μαριάννα Κάλμπαρη
Συνεργάτης στη Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου
Δραματολόγος παράστασης: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου
Σκηνικά-Κοστούμια: Χριστίνα Κάλμπαρη
Μουσική επιμέλεια: Νέστωρ Κοψιδάς
Επιμέλεια κίνησης: Βάλια Παπαχρήστου
Ερμηνεύουν: Κάτια Γέρου, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Μαριάννα Κάλμπαρη
Δύο υπηρέτριες καταστρώνουν την εξόντωση της λατρεμένης αλλά και απόλυτα μισητής τους Κυρίας. Τα
αφελή σχέδια τους αποτυγχάνουν και στρέφονται εναντίον τους.
Τι είναι όμως αυτό που κάνει το έργο του Ζενέ να
ανεβαίνει τόσο συχνά στην παγκόσμια σκηνή από το
1947 που γράφτηκε μέχρι τις μέρες μας; Σίγουρα: «Δεν
πρόκειται για ένα έργο που θέλει να υπερασπιστεί τη
μοίρα της τάξης των υπηρετών. Υπάρχει συνδικάτο
που ασχολείται με τα ζητήματα αυτών των ανθρώπων.
Πρόκειται για μια αλληγορική ιστορία...» διευκρινίζει ο
ίδιος ο Ζενέ.
Διοργάνωση: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών
Γενική είσοδος: 15€, 10€ μειωμένο, 8€ ανέργων
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Τετάρτη 20 | 8 μ.μ.

Δευτέρα 25 | 7 μ.μ.

Αθλητικά Βραβεία 2018
Ετήσια εκδήλωση βράβευσης των αθλητών των Σωματείων του Δήμου μας που διακρίθηκαν την αγωνιστική
περίοδο Ιανουάριος 2018 - Δεκέμβριος 2018
Είσοδος ελεύθερη
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»

3o Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών
Διοργάνωση:
Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Πνευματικού Κέντρου
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»

Πέμπτη 21 έως Σάββατο 30

Τρίτη 26 | 9:30 μ.μ.

Περιοχές της λίμνης. Πρώτη προσέγγιση
Έκθεση ζωγραφικής – σχεδίου του Χρήστου Γιώτη
Ώρες λειτουργίας: 7-10 μ.μ.
Εκθεσιακός Χώρος «Δημ. Χατζής»
Είσοδος ελεύθερη

Κινηματογραφική Ομάδα
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΚΟΠΙ
Αφιέρωμα: «Πέραν του Πραγματικού»
«O Νεκρός», του Τζιμ Τζάρμους
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»
Είσοδος ελεύθερη

Παρασκευή 22 | 9 μ.μ.
Μεγάλοι Ερμηνευτές
Κώστας Χατζής
Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο
του κύκλου Μεγάλοι Ερμηνευτές φιλοξενεί τον Κώστα
Χατζή. Μαζί του τραγουδούν η Μαρία Αλεξίου και η
Αντωνία Χατζίδη.
Συμμετέχουν οι μουσικοί:
Γιώργος Παγιάτης, πιάνο – πλήκτρα
Χρήστος Αλεξόπουλος, ντραμς
Αλέξανδρος Πάντζιος, μπάσο
Ρήγας Σαριτζιώτης, σαξόφωνο & φλάουτο
Την ορχήστρα διευθύνει ο Μαέστρος Γιώργος Παγιάτης.
Ο μεγάλος Έλληνας δημιουργός και ερμηνευτής Κώστας Χατζής, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή υπηρετώντας πιστά και με διεισδυτικό λόγο το κοινωνικό τραγούδι για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Με ένα
τρόπο ξεχωριστό – μ’ εκείνη την ιδιαίτερη «βραχνάδα»
στη φωνή του – όταν βρίσκεται απέναντι στο κοινό επικοινωνεί μ’ έναν μοναδικό τρόπο μαζί του. Με το άκουσμα των στίχων Σπουδαίοι άνθρωποι αλλά, η μοναξιά
τους παγώνει… λίγοι – έως ελάχιστοι- είναι εκείνοι
που δεν αναγνωρίζουν τον ιδανικό ερμηνευτή τους!
Ο Κώστας Χατζής είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στην
ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Με την κιθάρα και την
ιδιότυπη φωνή του ήταν ουσιαστικά ο πρώτος που τραγούδησε μπαλάντες με κοινωνικό περιεχόμενο. Πολλά
τραγούδια του έχουν μείνει κλασικά:«Απ’ τ’ αεροπλάνο»,
«Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά…», «Ο Στρατής», «Σύνορα η
αγάπη δεν γνωρίζει», «Δε βαριέσαι αδερφέ», «Κι ύστερα», «Η αγάπη όλα τα υπομένει» και τόσα άλλα!
Εισιτήρια από 12€
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»

Παρασκευή 29 | 10:30 πμ
Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον ήρωα, ποιητή και
Εθνομάρτυρα Ευαγόρα Παλληκαρίδη
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»
Είσοδος ελεύθερη
Διοργάνωση: Γυμνάσιο Ανατολής Ιωαννίνων υπό την
αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών και με τη συνεργασία του
Σπιτιού της Κύπρου

Σάββατο 30 | 9 μ.μ.
Η Σονάτα του Σεληνόφωτος (Venceremos)
Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Μάριος Ιορδάνου μεταφέρει στη σκηνή τη Σονάτα του Σεληνόφωτος, που
για πρώτη φορά παίζεται από νέα σε ηλικία ηθοποιό,
τη Σοφία Καζαντζιάν. Παρουσιάζεται ένας συνδυασμός
έργων του ποιητή με στίχους των Χαλίλ Γκιμπράν, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και Ερνέστο Τσε Γκεβάρα.
Σκηνοθεσία / Μουσική επιμέλεια: Μάριος Ιορδάνου
Θεατρική Διασκευή / Χορογραφίες: Σοφία Καζαντζιάν
Ερμηνεύουν: Σοφία Καζαντζιάν, Μάριος Ιορδάνου
Ενδυματολογία: Ελευθερία Τώρα
Σκηνογραφία: Βαλεντίνο Βαλάσης
Γενική είσοδος: 13€. Μειωμένο: 10€. Προπώληση: 10€,
Ομαδικό: 8€
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Κυριακή 31 | 7:30 μ.μ.

Δευτέρα 1 έως Σάββατο 6

Ευεργέτες του Δήμου Ιωαννιτών και παιδεία
Φίλιππος Γιώτης
Δημήτριος Κοτρότσιος
Ιωάννης Σαντάς
Παρουσίαση: Γεωργία Γιώτη, εντεταλμένη σύμβουλος
κληροδοτημάτων Δήμου Ιωαννιτών
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»

Αλεξάνδρα Μπόμπολη – Κωνσταντίνα Ζήδρου
Τα Τζουμέρκα……. αλλιώς
Διαφορετικές όψεις του πολιτισμού τους μέσα στους
αιώνες
Αποτύπωση, μέσω φωτογραφιών, κυρίως του Κ. Μπαλάφα και άλλων δημιουργών, της αέναης, διαχρονικής
προσπάθειας των απλών Tζουμερκιωτών να επιβιώσουν, δημιουργώντας ταυτόχρονα πολιτισμό.
Εκθεσιακός χώρος «Δημ. Χατζής»
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 6– 9 :30 μ.μ.
Είσοδος ελεύθερη

Κυριακή 31 | 7 μ.μ.
…φύσα το χρυσαλιφούρφουρο την Άνοιξη να φέρει…
Μαθητική Ορχήστρα DO-RE-MI
Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων
Παιδική Χορωδία Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων
Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο CANTUS
Μια δροσερή συνεργασία μουσικών συνόλων του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων που καλωσορίζει την Άνοιξη με συνθέσεις:
G.F. Haendel, J. Pachelbel, F. Schubert, J. Offenbach,
Δ. Μαραγκόπουλου, Λ. Πλάτωνος, Ν. Κυπουργού, Μ.
Χατζιδάκι, Μ. Θοδωράκη, Ν. Τέλφερ και J. Hadar
Ενορχηστρώσεις: Γ. Γιακουμή, Γ, Χλίτσιος, Γ. Λώλης
Συνοδεία πιάνου: Π. Λιαροστάθη
Επιμέλεια – Διεύθυνση χορωδιών: Κωνσταντίνα Μήλια
Επιμέλεια – Διεύθυνση ορχήστρας: Γεράσιμος Λώλης
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»
Είσοδος ελεύθερη

Παρασκευή 5 | 8 μ.μ.

Τα Τζουμέρκα……. αλλιώς
Διαφορετικές όψεις του πολιτισμού τους μέσα στους
αιώνες
Εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση – υπενθύμιση
– ανάδειξη, με ποικίλους τρόπους, λόγο, ποίηση, μουσική κ.α., διαφορετικών όψεων του πολιτισμού των
Τζουμέρκων, όπως διαμορφώθηκε και εξακολουθεί
να διαμορφώνεται από την απώτατη αρχαιότητα έως
σήμερα.
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δ. Χατζής»
Είσοδος ελεύθερη
Διοργάνωση: Αλεξάνδρα Μπόμπολη και Κωνσταντίνα
Ζήδρου, υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών

Τρίτη 2 | 9:30 μ.μ.
Κινηματογραφική Ομάδα
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΚΟΠΙ
Αφιέρωμα: «Πέραν του Πραγματικού»
«Αngel’s Egg», του Mαμόρου Όσιι
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»
Είσοδος ελεύθερη

Τετάρτη 3 | 7 μ.μ.
Ο Σύλλογος Κρητών Ηπείρου
υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου Ιωαννιτών παρουσιάζει το βιβλίο
της Χαρούλας Βερίγου-Μπάντιου,
«Οι άλλες ν’ απλώνουν ρούχα κι εσύ τριαντάφυλλα».

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Καθηγητής Κοινωνικής Λαογραφίας, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Βασίλης Νιτσιάκος.
Για το λογοτεχνικό έργο της συγγραφέως θα μιλήσει
ο Ομότιμος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Ιωάννης Ν. Περυσινάκης.
Συντονίζει η δημοσιογράφος Αρετή Στασινού.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και τη συγγραφέα.
Αποσπάσματα από το βιβλίο θα αναγνώσει η Αναστασία Νικηφόρου (το γένος Σαριδάκη), Φιλόλογος, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Κρητών Ηπείρου.
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»

Πέμπτη 4 | 8 μ.μ.

Ευεργέτες του Δήμου Ιωαννιτών και η συμβολή τους
στην κοινωνική μέριμνα
Ελένη Ζωγράφου
Αγλαΐα Χαραλάμπους
Μερόπη Κοτρότσιου
Παρουσίαση: Γεωργία Γιώτη, εντεταλμένη σύμβουλος
κληροδοτημάτων Δήμου Ιωαννιτών
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»

Πέμπτη 4 & Παρασκευή 5
| 9 μ.μ.
Θεατρική Ομάδα Επί Σκηνής Δήμου Ζήτσας
Κ. Πρετεντέρη – Α. Γιαλαμά,
Μιας πεντάρας νιάτα
Σκηνοθεσία: Νίκος Σφαιρόπουλος
Κείμενο: Κώστας Πρετεντέρης, Ασημάκης Γιαλαμάς
Σκηνικά: Χριστίνα Παπαδοπούλου
Κοστούμια: Η Ομάδα
Μουσική Επιμέλεια: Σοφία Αγιοπετρίτου
Παίζουν οι ηθοποιοί: Δημήτρης Ντίνας, Κωνσταντίνα
Σουλιώτη, Πάνος Σιώνης, Έφη Στάμου, Γιάννης Βούλγαρης, Χρήστος Μπέλλος, Αλέξανδρος Μπενάτσης,
Γιολάντα Μπότσικου, Βούλα Καραγκούνη, Γιώργος Καψάλης, Νίκος Τζίμας, Φωτεινή Κολιού.
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»

Σάββατο 6 | 9 μ.μ.
& Κυριακή 7 | 8 μ.μ.
TOC TOC του Laurent Baffie
Αγάπη... ρε μ#&ν!@
Σκηνοθεσία: Κώστας Σπυρόπουλος
Παίζουν: Κώστας Σπυρόπουλος, Δημήτρης Σταρόβας,
Βίβιαν Κοντομάρη, Νίκος Πολυδερόπουλος, Κατερίνα
Θεοχάρη, Γιούλη Τσαγκαράκη, Δημήτρης Κατσόγιαννος, Εβελίνα Καραπάνου.
Ο Ομάρ Ταρίφ ή bill dab ή αλλιώς Βασίλης Δαμπάογλου
το τρελό Παόκι απ’ την Θεσσαλονίκη, με ανανεωμένο
πλατίνα μαλλί αλογοουρά, κατεβαίνει με το ταξί του
στην Αθήνα, να συναντήσει το γιατρό! Ιδεοψυχαναγκασμός του η αριθμομανία.
Ο Φώτης Σταθάκης έρχεται με το σύνδρομό του, το
«Jill de la Turret»...μπινελικώνει και γαυγίζει !!! Τα
γαυγισματάκια του «βγαίνουν»σε καταστάσεις στρες, ο
Φώτης είναι πολυτάλαντος και έχει εκατό ειδικότητες!
Η Κρητικιά Νίτσα Νοικοκυράκη με το βαλιτσάκι-οπλοστάσιό της καθαρίζει και απολυμαίνει ό,τι βρει μπροστά
της και χτυπάει μικρόβια και ιούς ανελέητα!
Η Άννα Μαρία Κλεοπάτρα Μπιμπίκα, θεούσα πάντα,
συνεχίζει να αρνείται ότι έρχεται στο γιατρό για την ίδια
και τα τικ της, αλλά για μια φίλη, που δεν μπορεί να μετακινηθεί. Επικαλείται ακόμα όλους τους αγίους και τις
ιδιότητες αυτών, ενώ όταν ακούει τα γαλλικά του “Ζαν
Λουί” Φώτη, αρχίζει και τα ξόρκια!
Η Λαρισαία Λίλη Παπαγεωργοδημητρομανωλακίδη
επαναλαμβάνει από την πρώτη στιγμή ό,τι λέει πάντα 2
φορές και «κάποιες φορές» επαναλαμβάνει την τελευταία λέξη ή συλλαβή. Σύνδρομό της η παλιλαλία!
Ο Μπάμπης Γραμμένος επιστρέφει με το μηχανάκι του...
συνεχίζει να μην πατάει πάνω σε γραμμές αλλά, πλέον
και να τραυλίζει, όταν τις βλέπει - θέμα μεγάλο έχει πια
ακόμα και με τη συμμετρία!
Όλοι αυτοί, άγνωστοι μεταξύ τους, συναντώνται στον
προθάλαμο του παγκοσμίου φήμης γιατρού, στις ικανότητες του οποίου έχουν εναποθέσει όλες τις ελπίδες
τους για οριστική θεραπεία. Ο γιατρός όμως λείπει και,
όπως συνεχώς ενημερώνει τους ασθενείς η βοηθός
του, προσπαθεί να έλθει και όλο κοντεύει και όλο όμως
αργεί.
Οι ήρωές μας περιμένουν και όσο περιμένουν κουβεντιάζουν και όσο κουβεντιάζουν οδηγούνται μοιραία
σε group therapy αυτοδίδακτο ελλείψει ιατρού, τα
αποτελέσματα του άκρως απρόσμενα και ανατρεπτικά,
ξεκαρδιστικά και συγκινητικά.
Τιμές εισιτηρίων: 20€ & 15€ μειωμένο
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Σάββατο 6 | 8:30 μ.μ.

Τρίτη 9 | 9:30 μ.μ.

Βιβλιοπαρουσίαση
Πόπη Μανιφάβα – Μαντζούκη, Φαέθων
Εκδόσεις OASIS
Προλογίζει η Κική Σαραντέα, Διεθνολόγος, Π.Μ.Σ. Δημιουργική γραφή
Ποιήματα διαβάζουν: Κυριάκος Μαντζιάρας, Σταυρούλα Συγκούνα
Ενορχήστρωση – πνευστά: Ελευθέριος Καραγιάννης
Πιάνο: Γεωργία Αναστάση
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δ. Χατζής»
Είσοδος ελεύθερη

Κινηματογραφική Ομάδα
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΚΟΠΙ
Αφιέρωμα: «Πέραν του Πραγματικού»
«Calamari Union», του Άκι Καουρισμάκι
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»
Είσοδος ελεύθερη

Κυριακή 7 & Δευτέρα 8 | 8 μ.μ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
Αναπαράσταση της Μνήμης
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών για να
τιμήσει τον σκηνοθέτη που αγάπησε τα Γιάννενα και
κινηματογράφησε τα τοπία της πόλης διοργανώνει:
7 Απριλίου:
Προβολή του ντοκιμαντέρ Επιστολή στο Θεόδωρο Αγγελόπουλο (Lettre à Théo)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Elodie Lélu
8 Απριλίου:
Παρουσίαση του βιβλίου
Τα Γιάννενα στο Κινηματογράφο
Μνήμη και Αναπαράσταση
Συγγραφέας: Νικόλαος Ι. Β. Βαδαλούκας
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δ. Χατζής»

Δευτέρα 8 | 8:30 μ.μ.
Χορευτικός Σύλλογος «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ»
Τραγούδια και χοροί που συναντούν αληθινές ιστορίες
«Κάτσε καλά γιατί θα σε κάνουμε τραγούδι». Αυτό λέει
ο θυμόσοφος λαός μας, πράγμα που αποδεικνύει ότι
κάθε δημοτικό κρύβει και μια ιστορία. Υπάρχουν πολλά τραγούδια που αφορούν σε πραγματικά γεγονότα,
σε ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή. Ιστορίες όπου τα
συναισθήματα ήταν τόσο έντονα, ώστε το τραγούδι και
ο χορός ήταν το καλύτερο μέσο για να εκφραστούν.
Ποια είναι αυτά τα τραγούδια; Για ποιους γράφτηκαν;
Ελάτε μαζί μας να βρούμε την άκρη του νήματος. Θα
σας διηγηθούμε πολλές ιστορίες που αφορούν τραγούδια της παράδοσής μας και θα χορέψουμε τους αντίστοιχους χορούς.
Η παράσταση πλαισιώνεται από ορχήστρα παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»
Είσοδος ελεύθερη

Τετάρτη 10 | 6 μ.μ.

Ενημερωτική εκδήλωση για το ιατρικό δυναμικό και το
κοινό της πόλης με θέμα:
Κλινικές Δοκιμές και Καινοτόμες θεραπείες
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»
Είσοδος ελεύθερη
Διοργάνωση: Σύλλογος Ασθενών με νεοπλασία, Φίλων
και Οικογενειών «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ!», Τμήμα Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
και Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Τετάρτη 10 | 9 μ.μ.

Σοφία Παπάζογλου – Θοδωρής Κοτονιάς
Ένα & Ένα
Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο
των αφιερωμάτων του, παρουσιάζει Τα αγαπημένα
τραγούδια του Μανώλη Ρασούλη
Μιχάλης Ατσάλης, κιθάρα
Νίκος Σαμαράς, μπουζούκι, τζουρά, μπαγλαμά και τρομπέτα
Καλογιάννης Βεράνης, βιολί
Δυο φίλοι καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί αρκετές
φορές με αφορμή τα τραγούδια του Θοδωρή Κοτονιά
αυτή τη φορά σμίγουν μουσικά για λόγους αγάπης προς
τα τραγούδια του Μανώλη Ρασούλη. Του ανθρώπου
που άλλαξε την πορεία του λαϊκού τραγουδιού στην
Ελλάδα, που έδωσε τα «όπλα» να «εκδικηθεί» η μέχρι
τότε «γυφτιά», μαζί με μια παρέα από ανθρώπους που
σημάδεψαν πάντα τη καρδιά μας.
Με πρώτο από όλους τον Νικόλα Παπάζογλου, τον Νίκο
Ξυδάκη τον Πέτρο Βαγιόπουλο τη Βάσω Αλλαγιάννη, τον
Διονύση Σαββόπουλο και άλλους. Ο Θοδωρής Κοτονιάς
και η Σοφία Παπάζογλου με τη ζεστή τους ερμηνευτική
ικανότητα, μας βάζουν στη παρέα και μας φέρνουν κοντά
με τα τραγούδια που «μεγαλώσαμε» μαζί τους.
Ένα & Ένα διαλεγμένα τραγούδια με καρδιά, που στέκονται πάντα δίπλα μας στις όμορφες και τις δύσκολες
στιγμές. Ένα μουσικό σημείο αναφοράς «για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι». Βραδιές με
τραγούδι και χορό, με ευαισθησία και μερακλίκλι.
Γεμάτες από Ρασούλη και όχι μόνο…
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»
Είσοδος ελεύθερη

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Σάββατο 13 | 8 μ.μ.
ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ
Συναυλία μουσικής δωματίου
Έργα των Johannes Brahms, Dmitri Shostakovich,
Francis Poulenc
Trios, quartetti, duo
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»
Είσοδος ελεύθερη
Διοργάνωση: Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων

Σάββατο 13 & Κυριακή 14
| 9 μ.μ.
«Η Γελάδα» του Ναζίμ Χικμέτ*
Ένα σπάνιο αλληγορικό παραμύθι του σπουδαίου
Τούρκου δημιουργού «Η Γελάδα», λαϊκή παραβολή,
συμβολικό παραμύθι και ιδιότυπη κοινωνική σάτιρα
μαζί, γράφεται στη Μόσχα το 1956, από τον πιο αγαπημένο στους Έλληνες Τούρκο ποιητή συγκεντρώνοντας
όλα τα χαρακτηριστικά της πρωτότυπης και πρωτοπόρας δραματουργίας του. Με λόγια απλά, καθαρή ματιά και πνεύμα οξύ, ο μεγάλος ποιητής και τρυφερός
παραμυθάς, μιλάει μέσα από το έργο του, στο σήμερα,
θαρρείς και τίποτα δεν έχει αλλάξει στον κόσμο των
ανθρώπων… Μήπως πράγματι, δεν έχει αλλάξει τίποτα; Μήπως ακόμη οι άνθρωποι ψάχνουν για έναν από
μηχανής θεό να τους «σώσει» από την πραγματικότητα
που δεν τους ικανοποιεί;
Ο σκηνοθέτης Πέτρος Νάκος παρουσιάζει το αλληγορικό, αλλά πάντα ανθρώπινο, σύμπαν του Ναζίμ Χικμέτ
στη σκηνή του Altera Pars, με ένα φρέσκο, αληθινό
τρόπο, αναδεικνύοντας τόσο το χιούμορ όσο και τη
σκληρή αλήθεια ενός ... «παραμυθιού».
Η υπόθεση: Μια μικροαστική οικογένεια με μεγάλα όνειρα για κοινωνική ανέλιξη, για καταξίωση, για
πρόοδο και προκοπή, η μάνα, η κόρη, ο γιος... Ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο. Η μάνα θέλει το καλύτερο για τα παιδιά της και τα παιδιά φορτώνονται τις
προσδοκίες και τις επιθυμίες της μητέρας τους. Η κόρη
θα γίνει σπουδαία καλλιτέχνης της όπερας και ο γιος
ο μεγαλύτερος ποιητής της εποχής του. Όνειρα που
είναι μεγαλύτερα από την πραγματικότητα που τους
περιορίζει. Λύση έρχεται να δώσει μια γελάδα... Μία
παχιά γελάδα που θα κατεβάζει γάλα και το γάλα της
θα γίνει βούτυρο, γιαούρτι και θα πουληθεί και έτσι θα
πλουτίσουν και αφού πλουτίσουν ... τότε σίγουρα όλα
θα είναι καλύτερα. Σύντομα όμως το μέσο γίνεται σκοπός και τα πάντα ανατρέπονται. Η γελάδα ιεροποιείται,
γίνεται θεός και τύραννος μαζί και φορτωμένη με όλες

τις ελπίδες της οικογένειας γίνεται ο δυνάστης τους. Η
γελάδα που θα τους έσωζε, τώρα τους απελπίζει. Ποιος
θα βρεθεί να τους απαλλάξει από την τυραννία της;
Κείμενο: Ναζίμ Χικμέτ
Σκηνοθεσία: Πέτρος Νάκος
Βοηθός σκηνοθέτη: Αγγελική Κοντού
Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη
Μουσική επιμέλεια: Αγγελική Κοντού
Επιμέλεια κίνησης: Ελβίρα Μπαρτζώκα
Παίζουν: Μίνα Χειμώνα, Πέτρος Νάκος, Αγγελική Κοντού,
Σπύρος Σιδέρης, Ηλίας Τσούμπελης
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»

Δευτέρα 15 | 9 μ.μ.
«ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ…»*
Μία από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές και εμπορικές
θεατρικές επιτυχίες των τελευταίων ετών, που συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία για 11η σαιζόν.
Τη μαύρη κωμωδία σκηνοθετεί, όπως πάντα, ο Αλέξανδρος Ρήγας, επιφυλάσσοντάς μας για άλλη μία φορά νέες εκπλήξεις…
Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά οι: Γιώργος Γιαννόπουλος, Μάριος Δερβιτσιώτης, Παντελής Καναράκης, Γιάννης Κρητικός, Μάρκος Μπούγιας, Σοφία Παυλίδου, Πένυ Σταθάκη, Πρόδρομος Τοσουνίδης, Μαρία Φιλίππου,
Παρθένα Χοροζίδου
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»

Δευτέρα 15
Ευεργέτες του Δήμου Ιωαννιτών και πολιτισμός
Ισμήνη Τζαβέλλα
Φερενίκη Καλούδη
Παρουσίαση: Γεωργία Γιώτη, εντεταλμένη σύμβουλος
κληροδοτημάτων Δήμου Ιωαννιτών
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»

Τρίτη 16 | 9:30 μ.μ.

Κινηματογραφική Ομάδα
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΚΟΠΙ
Αφιέρωμα: «Πέραν του Πραγματικού»
«The Holy Mountain», του Αλεχάντρο Χοδορόφσκι
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»
Είσοδος ελεύθερη

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Τετάρτη 17 | 9 μ.μ.

Σάββατο 20 | 9 μ.μ.

Maggie Reilly, Live!*
Μια διεθνής παραγωγή, στο Πνευματικό Κέντρο.
Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών παρουσιάζει
τη διεθνούς φήμης Σκωτσέζα τραγουδίστρια Maggie
Reilly σε μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στις 9 μ.μ.
Η Σκωτσέζα τραγουδίστρια Maggie Reilly, που έγινε
γνωστή από τη συνεργασία της με τον Mike Oldfield χαρίζοντας μας διαχρονικά τραγούδια, όπως το Moonlight
shadow, To France, Foreign Affair, αλλά και Family
Man έρχεται για πρώτη φορά στη Ελλάδα για να μας
ταξιδέψει με την ονειρική και μεταξένια φωνή της..!
Η Maggie Reilly, εκτός από την προσωπική της δισκογραφία που απαριθμεί 10 album και τη συνεργασία της
με τον Mike Oldfield, έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλα
ονόματα του χώρου, όπως οι Sisters of mercy, Smokie,
Nick Mason, Jack Bruce και αρκετούς άλλους!
Η Maggie Reilly έρχεται στο Πνευματικό Κέντρο και
φέρνει στις αποσκευές της όλα τα μεγάλα της hits με
τα οποία θα μας μεταφέρει πίσω στο χρόνο, τότε που
όλα ήταν αθώα.

Ο χορός των προγόνων
του Μιχάλη Σπέγγου
Πέντε μονόπρακτα, ματιές σε στιγμές της ιστορίας μας
από μια ασυνήθιστη οπτική γωνία. Ένα τελικό μονόπρακτο όπου το παρελθόν έρχεται μεταλλαγμένο στο
σήμερα και προσπαθεί να προβλέψει το μέλλον.

Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»

Σάββατο 20 | 8:30 μ.μ.
«Πασχαλινή Συναυλία»
Wolfgang Amadeus Mozart, «Requiem» K.626
Συμφωνική Ορχήστρα Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων
Μουσική Διεύθυνση: Γιώργος Χλίτσιος
Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Χορωδίας: Μαίρη Κωνσταντινίδου
Σολίστ από το πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Οι Νέοι της Όπερας», με τη στήριξη του Ιδρύματος
Ι. Σ. Λάτση
Μαρία Αλεξάνδρου, υψίφωνος
Ιουλία Σπανού, μεσόφωνος
Χρυσόστομος Καλογριδάκης, τενόρος
Γιώργος Παπαδημητρίου, βαθύφωνος
Διδασκαλία: Βαγγέλης Χατζησίμος & Μιχάλης Παπαπέτρου
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»
Είσοδος ελεύθερη

Δωδώνη
Βρισκόμαστε στην αρχαία Δωδώνη. Στο αρχαίο θέατρο.
Ένας άντρας ετοιμάζεται. Απαγγέλει λόγια από την Ιλιάδα
και τον Οιδίποδα. Έξω, είκοσι χιλιάδες θεατές περιμένουν. Ο μονόλογος του άντρα αποκαλύπτει αλλά και εκπλήσσει. Οι εποχές έχουν αλλάξει.
Κυρά Φροσύνη
Το μοιραίο βράδυ. Γιάννενα, Γενάρης 1801. Τα γεγονότα θα
τα δούμε μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας. Μιας γυναίκας σε
αγωνία για την ίδια της την τύχη. Μια γυναίκας με ιδιαιτερότητες. «Ωραία και μπανταλή πήρες ορέ», είπε στον άντρα της
κάποτε ο τρομερός και φοβερός αστυνομικός διευθυντής του
Αλή Πασά, ο Ταχήρ Αμπάζης.
Μετανάστευση
Τα καραβάνια που έπαιρναν του ξενιτεμένους στην ξενιτειά. Λίγο πριν την Ελληνική επανάσταση. Δυο Φυγάδες.
Ένας απαγορευμένος έρωτας, λίγο πριν το καραβάνι φτάσει στο Βουκουρέστι.
Ολοκαύτωμα
Στις 25 Μαρτίου 1944, η δραματική σύλληψη των Γιαννιωτών Εβραίων από τους Γερμανούς. Μέσα από τα μάτια μιας
αδικοχαμένης ψυχής που κατάφερε και νίκησε την Ιστορία.
Εμφύλιος
Εκείνος, ο ανακριτής Εκείνη, η αιχμάλωτη. Αδέλφια οι
δυο τους.
Σήμερα
Οι απόγονοι των προηγούμενων ηρώων επιστρέφουν
στον τόπο τους, στο σήμερα. Συναντιούνται, ερωτεύονται.
Μεταξύ τους, τον τόπο Παίρνουν αποφάσεις ζωής. Αποφάσεις επιστροφής και ελπίδας. Στο τέλος μας καλούν όλους
να ενώσουμε μαζί τις φωνές μας και να τραγουδήσουμε
ένα τραγούδι επιστροφής. Όλοι μαζί. Σαν υπόσχεση.
Με τους: Αλέξανδρο Κλημόπουλο, Ηλέκτρα Τσακαλία,
Δήμητρα Χασιακή
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»
Είσοδος: 10€

Κυριακή 21 | 8 μ.μ.

Χορευτικός Όμιλος Χουλιαράδων
Μουσικοχορευτική παράσταση με το Χορευτικό Όμιλο
Χουλιαράδων
Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»
Είσοδος: 3€
*Προπώληση και τιμές εισιτηρίων θα ανακοινωθούν
σύντομα.

Αγ. Μαρίνας 55 - 45221 Ιωάννινα
Τηλ. 26510 83940, Fax: 26510 75784
e-mail: pkioannina@gmail.com
www.pkdi.gr
facebook: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών
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