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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 30/07/2020 01:30

Πρεμιέρα στις 22/8 για τη μεγάλη γιορτή που φέτος συμπίπτει με
το «Έτος Μελίνα Μερκούρη», με αφορμή τα 100 χρόνια από τη
γέννηση της σπουδαίας Ελληνίδας ηθοποιού

Της Λεμονιάς Βασβάνη

Έντεκα παραστάσεις από Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), το Κρατικό
Θέατρο Βορείου Ελλάδος και τις δύο θεατρικές σκηνές του δήμου Νεάπολης-Συκεών θα
φιλοξενήσουν αυτό το καλοκαίρι τα «Μερκούρεια 2020».

Μάλιστα η φετινή 26η διοργάνωση συμπίπτει με το «Έτος Μελίνα Μερκούρη», με
αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της σπουδαίας Ελληνίδας ηθοποιού.

Το κοινό θα παρακολουθήσει τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
για αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού τις νέες παραγωγές από τις 22 Αυγούστου
έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2020, στο Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης»
(Καρόλου Κουν 13, Συκιές). Μάλιστα η φετινή διοργάνωση έχει περισσότερες
συμμετοχές θεάτρων (δέκα έναντι επτά το 2019), όπως αυξημένες είναι και οι
παραστάσεις (11 έναντι 7).
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 «Στην εποχή της μάσκας και των αντισηπτικών, που μάθαμε πλέον να ζούμε τηρώντας
κανόνες και μέτρα προστασίας, η ζωή συνεχίζεται και όλοι προσπαθούμε να βρούμε
τους ρυθμούς μας…», αναφέρει στο μήνυμά του ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης. Όπως
επισημαίνει, «στο δήμο μας, (…) επιμένουμε να επενδύουμε στη δύναμη του
Πολιτισμού, μεταδίδοντας το μήνυμα ότι αποτελεί αναγκαίο συστατικό στοιχείο της
ζωής μας, της ύπαρξής μας, της δυνατότητας να σταθούμε όρθιοι και να εμπνευστούμε,
και δεν πρέπει να παραγκωνίζεται, ιδιαίτερα μάλιστα σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή
που διανύουμε». Και με αφορμή την ανακήρυξη του έτους 2020 ως ‘‘Έτος Μελίνα
Μερκούρη’’, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό για να παρακολουθήσει τις
θεατρικές παραγωγές.

Έναρξη με «Ανθισμένες Μανόλιες»
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Η αυλαία θα ανοίξει στις 22/8 με το έργο «Ανθισμένες Μανόλιες» του RobertHarling,
που ανεβάζει η Κεντρική Σκηνή του δήμου Νεάπολης-Συκεών σε μετάφραση Ερρίκου
Μπελιέ και σκηνοθεσία Σταμάτη Στάμογλου.

Στις 23/8 σειρά θα έχει η  παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών με τίτλο «Από Θέση
Ισχύος/Η δύναμη του δημόσιου λόγου» σε σύλληψη – σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι με
τους Φιλαρέτη Κομνηνού, Αλέκο Συσσοβίτη, Άννα Μάσχα, Καλλιόπη Ευαγγελίδου. Η
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παράσταση αναφέρεται σε λόγους και διαγγέλματα που εκφωνήθηκαν σε κρίσιμες
καμπές της ελληνικής ιστορίας, από ανθρώπους σε θέση ισχύος.

Στις 24/8 τη σκυτάλη θα πάρει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης με την παράσταση «Αχ
έρωτα!..» σε σύνθεση κειμένων – σκηνοθεσία Νανάς Νικολάου με τους Νάντια
Μπουλέ, Παναγιώτη Πετράκη, Γιάννη Καλατζόπουλο, Δήμητρα Στογιάννη, Πελαγία
Αγγελίδου, Χρήστο Ντόβα, Έφη Σισμανίδου, Δημήτρη Συνδουκά.

Στο πιάνο θα είναι Κωνσταντίνος Κωτούλας, ενώ στο ρόλο της Μπερνάρντα Άλμπα
ακούγεται η Λήδα Πρωτοψάλτη. Επί σκηνής θα δείτε μια σύνθεση τεσσάρων έργων του
μεγάλου ποιητή και δραματουργού Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Την τριλογία του
«Ματωμένος Γάμος», «Γέρμα» και «Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα», μαζί με την
λαϊκή κωμωδία «Η Μπαλωματού».

Στις 25/8 το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων θα ανεβάσει το «Καλιφόρνια Ντρίμιν» σε
σκηνοθεσία  Λευτέρη Πλασκοβίτη και Χρήστου Χρήστου. Στο έργο δύο αγόρια
καλούνται  να παρουσιαστούν στο στρατό. Αποφασίζουν όμως να φύγουν εκτός
Ελλάδος για να βιώσουν το δικό τους όνειρο ή… μια ακόμα αυταπάτη. Μαζί τους είναι
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και δύο κορίτσια. Ο ένας συλλαμβάνει το σχέδιο «απόδρασης» και παρασύρει τους
άλλους τρεις της παρέας σε τραγελαφικές περιπέτειες, όπου το κωμικό εναλλάσσεται με
το τραγικό, δοκιμάζεται η φιλία τους και οι ερωτικές σχέσεις τους …

Στις 27 και 28/8 το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα παρουσιάσει την «Γκόλφω»
του Σπυρίδωνος Περεσιάδη, σε μια νέα ματιά από τον Χρήστο Παπαδημητρίου. 
Παίζουν :Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Δημήτρης Μορφακίδης, Χρήστος Παπαδημητρίου,
Χρύσα Τουμανίδου, Θάνος Φερετζέλης

Στις 29/8 το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Λάρισας-Θεσσαλικό Θέατρο, σε συνεργασία με την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λάρισας θα φέρει «Τα Αγάλματα» του Ανδρέα Φλουράκη σε
δραματουργία – σκηνοθεσά Κυριακής Σπανού.

Το έργο είναι εμπνευσμένο από τη μεγάλη επιχείρηση Απόκρυψης των αρχαιοτήτων
όλων των Μουσείων της χώρας το 1940, για να προστατευθούν από τους
βομβαρδισμούς, τις μάχες και τις λεηλασίες των Ναζί.

Την Κυριακή 30/8 σειρά θα έχει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας που ανεβάζει την
παράσταση «Οδυσσέως σχεδία» σε δραματουργική επεξεργασία – θεατρική διασκευή
Πλάτωνα Μαυρομούστακου, Γιάννη Μαργαρίτη. Παίζουν: Κώστας Αρζόγλου,
Χρυσάνθη Δούζη, Νίκος Καρδώνης,  Στάθης Κόικας. Το έργο είναι βασισμένο σε
ραψωδίες της «Οδύσσειας» του Ομήρου, σε μετάφραση Δημήτρη Μαρωνίτη.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας παρουσιάζει στις 31/8 το έργο «Μια Ιλιάδα» της Λίζα
Πήτερσεν και του Ντένις Ο’ Χέαρ σε σκηνοθεσία Βαρβάρας Δούκα με ερμηνευτή τον
Νίκο Αρβανίτη. Σε αυτό παντρεύεται με απλό τρόπο η αφήγηση της Ιλιάδας, από έναν
αφηγητή-ραψωδό, μια μεταφορική παρουσία του ίδιου του Ομήρου με το σήμερα, για
να καταλήξει σε μία εντυπωσιακή ονοματολογία όλων των πολέμων που έζησε ποτέ η
ανθρωπότητα.
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Το Θεατρικό Εργαστήρι «ΘΕΣΠΙΣ» του Δήμου Νεάπολης-Συκεών θα ανεβάσει στις 1/9
το έργο του Μποστ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» σε σκηνοθεσία Γιώφργου Κιουρτσίδη και η
αυλαία θα πέσει στις 2/9 με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής που έχει ετοιμάσει το έργο
«ΜΗΝΙΣ»,Project στην Ιλιάδα του  Ομήρου σε σκηνοθεσία – επιμέλεια κειμένου από
την Άννα Μαχαιροπούλου.

Χρήσιμα

-ΤΗΛ.: 2313.313 125, 2313.329 540, 2310.631 305 (ισχύει τις ημέρες και ώρες των
παραστάσεων)

-ΑΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ:

(23) Στάση Βίτσι, (28) Στάση Δεδέογλου, (18) Στάση Νηπιαγωγείο.

Από την έντυπη έκδοση της εφημερίδας "Τύπος Θεσσαλονίκης"

TAGS

Μερκούρεια
Θεσσαλονίκη
Μερκούρεια 2020
δήμος Νεάπολης Συκεών

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14:00
Μέχρι αύριο η μεταφορά 400 ασυνόδευτων ανηλίκων από τη Μόρια

Μέχρι αύριο η μεταφορά 400 ασυνόδευτων ανηλίκων από τη Μόρια

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13:50
Θεσσαλονίκη: Διαδηλωτές κατά της μάσκας στα σχολεία
προπηλάκισαν δημοσιογράφο

Θεσσαλονίκη: Διαδηλωτές κατά της μάσκας στα σχολεία
προπηλάκισαν δημοσιογράφο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13:40
Θεσσαλονίκη: Στο τελικό στάδιο ο διαγωνισμός για την επέκταση του
6ου Προβλήτα

Θεσσαλονίκη: Στο τελικό στάδιο ο διαγωνισμός για την επέκταση του
6ου Προβλήτα
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13:30
Κορωνοϊός: Στους 293 οι νεκροί - Κατέληξε ηλικιωμένος στη
Θεσσαλονίκη

Κορωνοϊός: Στους 293 οι νεκροί - Κατέληξε ηλικιωμένος στη
Θεσσαλονίκη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13:20
Πρόστιμα €150 σε 32 παραβάσεις των μέτρων για τον κορωνοϊό στη
Θεσσαλονίκη

Πρόστιμα €150 σε 32 παραβάσεις των μέτρων για τον κορωνοϊό στη
Θεσσαλονίκη

ΥΓΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ 13:12
Εμβόλιο κορωνοϊός: «Φρένο» για ανεξήγητη ασθένεια – Γιατί είναι
«καλό νέο»

Εμβόλιο κορωνοϊός: «Φρένο» για ανεξήγητη ασθένεια – Γιατί είναι
«καλό νέο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13:10
Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση με € 10 εκατ. ευρώ για τα δημοτικά ΚΔΑΠ

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση με € 10 εκατ. ευρώ για τα δημοτικά ΚΔΑΠ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13:00
Θεσσαλονίκη: Μάχιμες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στο Ωραιόκαστρο ζητά
ο Τσακίρης

Θεσσαλονίκη: Μάχιμες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στο Ωραιόκαστρο ζητά
ο Τσακίρης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12:50
Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσαν 10 δενδρύλλια κάνναβης σε ρέμα
(ΦΩΤΟ)

Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσαν 10 δενδρύλλια κάνναβης σε ρέμα
(ΦΩΤΟ)

ΣΤΟΙΧΗΜΑ 12:44
Πάμε Στοίχημα: Προβάδισμα για Ίλβες, κερδίζει το Χιούστον

Πάμε Στοίχημα: Προβάδισμα για Ίλβες, κερδίζει το Χιούστον
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12:40
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 4 μήνες η Λέσβος

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 4 μήνες η Λέσβος

ΓΕΥΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12:32
Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν 2 νέα «γυάλινα» μαγαζιά στη Νέα Παραλία
(ΦΩΤΟ)

Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν 2 νέα «γυάλινα» μαγαζιά στη Νέα Παραλία
(ΦΩΤΟ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12:30
ΣΥΡΙΖΑ: Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης για τη Μόρια

ΣΥΡΙΖΑ: Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης για τη Μόρια

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12:20
Δολοφονία Γραικού: «Δεν θέλησα ποτέ τον θάνατό του», λέει ο
κατηγορούμενος

Δολοφονία Γραικού: «Δεν θέλησα ποτέ τον θάνατό του», λέει ο
κατηγορούμενος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12:10
Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη Σιμόπουλου στο Ιπποκράτειο (ΦΩΤΟ)

Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη Σιμόπουλου στο Ιπποκράτειο (ΦΩΤΟ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12:00
Πυρκαγιά ξέσπασε στη Νέα Μάκρη - Στο σημείο δυνάμεις της
Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά ξέσπασε στη Νέα Μάκρη - Στο σημείο δυνάμεις της
Πυροσβεστικής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11:52
Νεκρή 27χρονη ενώ δούλευε από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη

Νεκρή 27χρονη ενώ δούλευε από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11:50
Αστυνομικοί από Θεσσαλονίκη έπιασαν έμπορο ναρκωτικών στη
Μύκονο (ΦΩΤΟ)

Αστυνομικοί από Θεσσαλονίκη έπιασαν έμπορο ναρκωτικών στη
Μύκονο (ΦΩΤΟ)
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11:40
Κορωνοϊός: Στους 292 οι νεκροί - Κατέληξε 77χρονος

Κορωνοϊός: Στους 292 οι νεκροί - Κατέληξε 77χρονος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11:30
Θεσσαλονίκη: Δωρεάν σεμινάρια ΚΑΡΠΑ στο Ωραιόκαστρο -
Ξεκινούν οι εγγραφές

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν σεμινάρια ΚΑΡΠΑ στο Ωραιόκαστρο -
Ξεκινούν οι εγγραφές
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
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