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June 30, 2022

Όλα όσα θα δούμε φέτος το καλοκαίρι στην Επίδαυρο
lifo.gr/culture/theatro/ola-osa-tha-doyme-fetos-kalokairi-stin-epidayro
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Θέατρο
Επτά τραγωδίες και μια κωμωδία συνθέτουν το φετινό πρόγραμμα των παραστάσεων της
Επιδαύρου.

Αργυρώ Μποζώνη 30.6.2022 | 08:52

Η Έμιλυ Κολιανδρή στον ρόλο της Ελένης.

Επτά τραγωδίες και μια κωμωδία, η σύγχρονη μεταγραφή της Μήδειας από τον Μποστ,
συνθέτουν το φετινό πρόγραμμα των παραστάσεων της Επιδαύρου. Ένας Ολλανδός,
ένας Γερμανός, ένας Λιθουανός και πέντε Έλληνες καταθέτουν τις σκηνοθετικές τους
προτάσεις και παρουσιάζουν μέσα από τη δική τους οπτική κλασικά κείμενα. Η Μικρή
Επίδαυρος, σε παράλληλη λειτουργία, προσφέρει φέτος ένα πρόγραμμα που
περιλαμβάνει μουσική και έργα-αναθέσεις σύγχρονων συγγραφέων ειδικά γραμμένα για
το πρόγραμμα που εγκαινιάστηκε πέρσι με τίτλο «Κύκλος Contemporary Ancients».

Παγκόσμια πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου (1 & 2 Ιουλίου) κάνει η Άλκηστη
του Ευριπίδη. Μια μετάκληση της εκδοχής του γνωστού μύθου της γυναίκας που
θυσιάζεται για να σωθεί ο ετοιμοθάνατος άντρας της και όταν επιστρέφει από τον Άδη
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είναι μια ξένη για την οικογένειά της από τον ιδρυτή του διάσημου Theater Hollandia
(1985) και εκ των πρωτεργατών της ευρωπαϊκής θεατρικής πρωτοπορίας, τον Ολλανδό
Γιόχαν Σίμονς. Στην παράστασή του, που έχει στηθεί με όχημα τη μουσική της ομώνυμης
όπερας του Γκλουκ, θα δούμε τέσσερις τραγουδιστές και ένα εκκλησιαστικό όργανο στη
θέση του Χορού.

Ένας Ολλανδός, ένας Γερμανός, ένας Λιθουανός και πέντε Έλληνες καταθέτουν τις
σκηνοθετικές τους προτάσεις και παρουσιάζουν μέσα από τη δική τους οπτική
κλασικά κείμενα.

Η πρεμιέρα του Εθνικού Θεάτρου στην Επίδαυρο (8 & 9 Ιουλίου) γίνεται με ένα έργο-
σταθμό της νεοελληνικής δραματουργίας, τη Μήδεια του Μέντη Μποσταντζόγλου ή
Μποστ, υπό τη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Καλαβριανού. Γραμμένη το 1993 σε
δεκαπεντασύλλαβο, είναι μια εκρηκτική κωμωδία για τη σύγχρονη πραγματικότητα αυτής
της χώρας. Η Μήδεια, η Αντιγόνη, ένας ψαράς, ο Ιάσονας, μια καλόγρια και ένας
διαφορετικός Χορός συναντιούνται αναπάντεχα για να διαλύσουν κάθε μας βεβαιότητα,
«να επικρίνουν τους επικριτάς, να προβληματίσουν τους κριτάς και να ελευθερώσουν
τους θεατάς».

Τη δική του ρηξικέλευθη ματιά πάνω στους Πέρσες του Αισχύλου (15 & 16 Ιουλίου) θα
παρουσιάσει ο Δημήτρης Καραντζάς σε μια παράσταση που σηματοδοτεί την επιστροφή
της Ρένης Πιττακή στο αρχαίο θέατρο μετά από δεκαπέντε χρόνια. Το έργο παρουσιάζεται
ως τραγωδία της ανθρωπότητας, ως μικροσύστημα που αντανακλά ζητήματα ύπαρξης
και συνύπαρξης άλυτα ανά τους αιώνες, θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα όσον αφορά το τι
συνιστά «κοινωνία» και τι ισότιμη συμπερίληψη των πολιτών σε αυτήν, τι σημαίνει η
επίμονη προσκόλληση στην εξουσία και η ανάγκη της πίστης σ’ έναν οδηγό, άνθρωπο ή
Θεό σε έναν κόσμο που έχει συντριβεί.

Ο Αγαμέμνων του Αισχύλου (22 & 23 Ιουλίου) είναι η δεύτερη παγκόσμια πρεμιέρα στην
Επίδαυρο, με τον Γερμανό σκηνοθέτη Ούλριχ Ράσε να παρουσιάζει το πρώτο κεφάλαιο
της αισχύλειας τριλογίας, την επιστροφή του Αγαμέμνονα στην πατρίδα, σηματοδοτώντας
ένα νέο αιματηρό κεφάλαιο βίας: δολοφονείται από τη γυναίκα του σε μια
καλοκουρδισμένη χορογραφία που εκτελείται πάνω σε μηχανοκίνητες περιστρεφόμενες
σκηνές με ζωντανή μουσική υπόκρουση.

Η δεύτερη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου είναι ο Αίας (29 7 30 Ιουλίου) σε σκηνοθεσία
Αργύρη Ξάφη, ο οποίος κατεβαίνει για πρώτη φορά ως σκηνοθέτης στο αρχαίο θέατρο. Ο
ήρωας του Σοφοκλή αδυνατεί να συμβαδίσει με το περιβάλλον και την εποχή του. Ο
κόσμος αλλάζει ραγδαία, όρκοι καταπατούνται, το ατομικό συμφέρον διαμορφώνει τις
σχέσεις, μια νέα, πιο «δημοκρατική» κοινωνία των πολιτών αναδύεται, ωστόσο ο Αίας
στέκει αμετακίνητος, ενώ με τον θάνατό του τελειώνει μια ολόκληρη εποχή.

Ο Λιθουανός σκηνοθέτης Τσέζαρις Γκραουζίνις σκηνοθετεί την πιο δημοφιλή ηρωίδα της
αρχαίας τραγωδίας, την Αντιγόνη (5 & 6 Αυγούστου), σε μια σύγχρονη και επίκαιρη
μεταφορά της σοφόκλειας τραγωδίας στην επομένη του Εμφυλίου στη Θήβα, όταν οι
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προστάτες της πόλης γιορτάζουν τη νίκη τους, προσπαθώντας να σβήσουν από τη μνήμη
τους τις μέρες της ανασφάλειας και της δυστυχίας. Η νεαρή Αντιγόνη γιορτάζει την
ανυπακοή της που τη φωτίζει ο ενθουσιασμός της αντίστασης στην τυραννία.

Το ΚΘΒΕ κατεβαίνει στην Επίδαυρο με την Ελένη του Ευριπίδη (12 & 13 Αυγούστου) σε
σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου. Από τα λιγότερο γνωστά έργα του τραγικού ποιητή,
που σχεδόν καταχρηστικά ταξινομείται ως τραγωδία, καθώς διακρίνεται και για τα κωμικά
του στοιχεία, για τον αντιπολεμικό του χαρακτήρα και για την ανάδειξη αρετών όπως η
δύναμη του όρκου και η ευφυΐα που προσωποποιούνται στη μορφή της κεντρικής
ηρωίδας.

Με την Ιφιγένεια εν Αυλίδι (19 & 20 Αυγούστου) ολοκληρώνονται οι παραστάσεις στο
Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει την
κεντρική ηρωίδα να πεθαίνει για έναν μάταιο και καταστροφικό επεκτατικό πόλεμο. Μια
κοινωνία σε παρακμή θυσιάζει την Ιφιγένεια η οποία ενσαρκώνει μια ολόκληρη γενιά νέων
ανθρώπων. Δυόμισι χιλιάδες χρόνια αργότερα και ενώ αντικρίζουμε τα πρώτα σημάδια
ενός δυστοπικού μέλλοντος, εξακολουθούμε να αναρωτιόμαστε: «Είναι δυνατόν να
αλλάξουν τα πράγματα;».

Το πρόγραμμα της Μικρής Επιδαύρου αυτήν τη χρονιά ξεκινά στις 2 Ιουλίου με το
μουσικό σχήμα ΤΑΚΙΜ που αποτελείται από πέντε σημαντικούς δεξιοτέχνες της ελληνικής
δημοτικής παράδοσης, τους Θωμά Κωνσταντίνου (ούτι, λαούτο), Αλέξανδρο
Αρκαδόπουλο (κλαρίνο), Γιώργο Μαρινάκη (βιολί), Κώστα Μερετάκη (παραδοσιακά και
λαϊκά κρουστά) και Γιάννη Πλαγιανάκο (κοντραμπάσο). Η παράστασή τους, που έχει τίτλο
«Περιπλανώμενο» και θα πραγματοποιηθεί με τη σύμπραξη της Ελένης Βιτάλη, του
Κώστα Τριανταφυλλίδη και της Σοφίας Παπάζογλου και του μουσικού Ηλία Μαντικού στο
κανονάκι, είναι μια περιπλάνηση στις μουσικές της Ελλάδας.

Στις 9 Ιουλίου, ο Νίκος Κυπουργός θα παρουσιάσει μια ατμοσφαιρική βραδιά με τα
«Κυπο-Θεατρικά» του, αφιερωμένη στο πολύπλευρο έργο του για το θέατρο που
εκτείνεται από το αρχαίο δράμα ως το μιούζικαλ. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι όπως ο
Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Θηβαίος, η Μαρία Κατριβέση, ο Δημήτρης Πακσόγλου και
η Μαρίνα Σάττι με τις Ερασμία Μαρκίδη και Έλενα Παπαδημητρίου θα ερμηνεύσουν
αγαπημένα αλλά και άγνωστα τραγούδια του.

Με το έργο της Κάλλιας Παπαδάκη στις 15 και 16 Ιουλίου Ρίζες από βαμβάκι, σε
σκηνοθεσία Έφης Θεοδώρου, ξεκινά το θεατρικό πρόγραμμα στο μικρό αρχαίο θέατρο.
Εμπνευσμένο από τον Αίαντα του Σοφοκλή, είναι τοποθετημένο σε ένα χωριό του Έβρου
το καλοκαίρι το 1978 και παρουσιάζει τη ζωή ενός σύγχρονου ήρωα που νιώθει να
αδικείται όταν μαθαίνει ότι ο πατέρας του έχει ορίσει μοναδικό του κληρονόμο τον μικρό
του αδελφό Οδυσσέα που έμεινε κοντά του, έκανε οικογένεια και δούλεψε τη γη.

Οι Επιτρέποντες του Μενάνδρου ακολουθούν στις 22 και 23 Ιουλίου σε διασκευή και
σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, ανοίγοντας τη συζήτηση για τον έρωτα και τις
σχέσεις των δύο φύλων στην εποχή μας, καθώς η έννοια της συναίνεσης εκ μέρους της
γυναίκας αμφισβητείται, ενώ η αντρική επιβολή θεωρείται δεδομένη.
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Στις 29 και 30 Ιουλίου ο Ευριπίδης Λασκαρίδης και η OSMOSIS κάνουν πρεμιέρα με την
ΤΟΥΡΝΕ, ρίχνοντας ένα βλέμμα στις αλλοπρόσαλλες ιστορίες που λέμε για τον εαυτό μας
και την αρχαιότητα μέσα σε ένα θέατρο αφιερωμένο στον Διόνυσο.

Στις 5 και 6 Αυγούστου ο σκηνοθέτης Σύλλας Τζουμέρκας παρουσιάζει το έργο του Ηλία
Μαγκλίνη Φάκελος Βάνκαου που είναι εμπνευσμένο από την Άλκηστη του Ευριπίδη.
Πρόκειται για την περίπτωση Βάνκαου, μιας γυναίκας που βρέθηκε νεκρή σε όρθια
στάση, δηλαδή χωρίς τη συνήθη μεταθανάτια μυϊκή παράλυση, η οποία εν προκειμένω
αντικαταστάθηκε από μια σπάνια ακαριαία πτωματική ακαμψία.

Επίδαυρος

Άλκηστη του Ευριπίδη
 Σκηνοθεσία: Johan Simons

 1/7 & 2/7, 21:00

Μήδεια του Μποστ
Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός

 8/7 & 9/7, 21:00

Πέρσες του Αισχύλου
 Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

 15/7 & 16/7, 21:00

Αγαμέμνων του Αισχύλου
 Σκηνοθεσία: Ulrich Rasche

 22/7 & 23/7, 21:00

Αίας του Σοφοκλή
 Σκηνοθεσία: Αργύρης Ξάφης

 29/7 & 30/7, 21:00

Αντιγόνη του Σοφοκλή
 Σκηνοθεσία: Cezaris Graužinis

 5/8 & 6/8, 21:00

Ελένη του Ευριπίδη
 Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαβασιλείου

 12/8 & 13/8, 21:00

Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη
 Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης

 19/8 & 20/8, 21:00

Μικρή Επίδαυρος

TAKIM - Περιπλανώμενο
 2/7, 21:30
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Νίκος Κυπουργός- Τα Κυπο-Θεατρικά
9/7, 21:30

Ρίζες από βαμβάκι της Κάλλιας Παπαδάκη
Σκηνοθεσία: Έφη Θεοδώρου
15/7 & 16/7, 21:30

Επιτρέποντες του Μενάνδρου
Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου
22/7 & 23/7, 21:30

ΤΟΥΡΝΕ
Σκηνοθεσία: Ευριπίδης Λασκαρίδης
29/7 & 30/7, 21:30

Φάκελος Βάνκαου του Ηλία Μαγκλίνη
Σκηνοθεσία: Σύλλας Τζουμέρκας
5/8 & 6/8, 21:30

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΘΕΑΤΡΟ

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2022: Όσα θα δούμε σε Πειραιώς 260, Ηρώδειο και
Επίδαυρο

28.03.22
Θέατρο

Tags

https://www.lifo.gr/culture/theatro/festibal-athinon-epidayroy-2022-osa-tha-doyme-se-peiraios-260-irodeio-kai-epidayro
https://www.lifo.gr/culture/theatro
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Επίδαυρος
Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Αρχαία τραγωδία
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Για να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα στο email σας μια επιλογή από τα καλύτερα άρθρα του
lifo.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χορός / Η ξέφρενη Marlene Monteiro Freitas επέστρεψε στο Φεστιβάλ Αθηνών

Η ικανότητά της να συνδυάζει και να εναρμονίζει ετερόκλητα στοιχεία από εντελώς
διαφορετικά πεδία και εποχές προσδίδει μια συναρπαστική εκλεκτικιστική γοητεία στη
δουλειά της Freitas, κι ας έχουν γράψει γι’ αυτήν ότι τείνει επικίνδυνα προς τη «Φωλιά του
Κούκου».

ΛΟΥΙΖΑ ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑ

1.7.2022

Κριτική Θεάτρου / «Dusk» της Κριστιάν Ζαταΐ: Δεν πηγαίνουμε στο θέατρο για να
μας κάνουν μάθημα

https://www.lifo.gr/tags/epidayros
https://www.lifo.gr/tags/festibal-athinon-epidayroy
https://www.lifo.gr/tags/arhaia-tragodia
https://www.lifo.gr/tags/arhaio-theatro-epidayroy
https://www.lifo.gr/infos/terms
https://www.lifo.gr/infos/privacy-policy
https://www.lifo.gr/culture/theatro/i-xefreni-marlene-monteiro-freitas-epestrepse-sto-festibal-athinon
https://www.lifo.gr/culture/theatro/dusk-tis-kristian-zatai-den-pigainoyme-sto-theatro-gia-na-mas-kanoyn-mathima
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Κριτική για την παράσταση «Dusk» της βραβευμένης με Χρυσό Λέοντα στην Μπιενάλε
της Βενετίας σκηνοθέτιδας, που βασίστηκε στην ταινία «Dogville» του Λαρς φον Τρίερ και
παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών.

ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΛΤΑΚΗ

30.6.2022

Αρχαίο Δράμα Explained / Αρχαίο Δράμα Explained: Το αίνιγμα της «Άλκηστης»

Η κριτικός θεάτρου Λουίζα Αρκουμανέα επιχειρεί να μας βάλει μέσα στον κόσμο της
«Άλκηστης», του έργου του Ευριπίδη που ανοίγει τα φετινά Επιδαύρια.

ΛΟΥΙΖΑ ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑ

29.6.2022

Θέατρο / 18 παραστάσεις που θα δούμε το καλοκαίρι στην Αθήνα

Σημαντικές ξένες παραστάσεις και νέες δουλειές Ελλήνων δημιουργών στην Πειραιώς
260, αρχαίο δράμα και μεγάλες παραγωγές που περιοδεύουν στα ανοιχτά θέατρα της
Αττικής.

ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

26.6.2022

https://www.lifo.gr/culture/theatro/dusk-tis-kristian-zatai-den-pigainoyme-sto-theatro-gia-na-mas-kanoyn-mathima
https://www.lifo.gr/podcasts/arxaio-drama-explained/arhaio-drama-explained-ainigma-tis-alkistis
https://www.lifo.gr/culture/theatro/18-parastaseis-poy-tha-doyme-kalokairi-stin-athina
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Όπερα / «Μέσα Χώρα»: Μια σπαραχτική όπερα για τον θάνατο από μοναξιά στην
τρίτη ηλικία

Η LiFO παρακολούθησε την πρόβα της νέας όπερας που έγραψαν ο Άγγελος
Τριανταφύλλου και ο Γιάννης Αστερής και σκηνοθετεί ο Νίκος Καραθάνος για την Εθνική
Λυρική Σκηνή.

ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

24.6.2022

Κριτική Θεάτρου / Ο Ταρτούφος στην εποχή της Λεπέν

Ο Ίβο βαν Χόβε καταθέτει με την παράσταση της Comédie-Française που
παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών μία ανανεωτική ερμηνευτική πρόταση για
τη μολιερική δραματουργία.

ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΛΤΑΚΗ

22.6.2022

The Review / «Ερωτευμένα Άλογα»: Μια σημαντική παράσταση για το ελληνικό
θέατρο;

https://www.lifo.gr/culture/theatro/mesa-hora-mia-sparahtiki-opera-gia-ton-thanato-apo-monaxia-stin-triti-ilikia
https://www.lifo.gr/culture/theatro/o-tartoyfos-stin-epohi-tis-lepen
https://www.lifo.gr/podcasts/the-review/eroteymena-aloga-mia-simantiki-parastasi-gia-elliniko-theatro
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Ο Χρήστος Παρίδης και η δημοσιογράφος Βένα Γεωργακοπούλου συζητούν για την
παράσταση «Ερωτευμένα Άλογα» της Ομάδας «Εν δυνάμει» που παρουσιάστηκε στην
κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ

21.6.2022

Θέατρο / «Άνοιξη»: Μια παράσταση για την εποχή που τα κορίτσια αποκλείονταν
από τις θετικές επιστήμες

Η Γιούλα Μπούνταλη ανεβάζει στο Φεστιβάλ Αθηνών ένα έργο που τοποθετείται στο
Μεσολόγγι του ‘60 και μιλά για τη δράση μια ομάδας μαθητριών που αντιδρά στον
αποκλεισμό τους από τα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης.

ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

19.6.2022

2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης / Το πιο μικροσκοπικό
τσίρκο του κόσμου και οι δράσεις του στην Ελευσίνα

Συναντήσαμε τον Ελευθέριο Κεχαγιόγλου, καλλιτεχνικό διευθυντή του οργανισμού Le Plus
Petit Cirque du Monde, για να μας εξηγήσει τι είναι το πιο μικρό τσίρκο στον κόσμο και
την ιδέα πίσω από αυτό.

ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

15.6.2022

https://www.lifo.gr/podcasts/the-review/eroteymena-aloga-mia-simantiki-parastasi-gia-elliniko-theatro
https://www.lifo.gr/culture/theatro/anoixi-mia-parastasi-gia-tin-epohi-poy-ta-koritsia-apokleiontan-apo-tis-thetikes
https://www.lifo.gr/culture/theatro/pio-mikroskopiko-tsirko-toy-kosmoy-kai-oi-draseis-toy-stin-eleysina
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Θέατρο / Στην πρόβα της νέας και εντελώς ρηξικέλευθης εκδοχής του Δημήτρη
Καραντζά για τους «Πέρσες» του Αισχύλου

Με συμμετοχή εθελοντών και τολμηρές διασκευές του αρχικού έργου ο Καραντζάς θέλει
να μιλήσει για τη φύση της δημοκρατίας και της εξουσίας.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ

9.6.2022

Κριτική / «Η άλλη πλευρά της καταιγίδας»: Ούτε κωμωδία, ούτε ρομάντσο, ούτε
χορταστικό μελόδραμα

Κριτική για την παράσταση που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Χουβαρδάς για το Φεστιβάλ
Αθηνών.

ΛΟΥΙΖΑ ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑ

7.6.2022

Θέατρο / Οι σιωπηλές ποιήτριες του αρχαίου κόσμου αποκτούν ξανά φωνή

Ο άγνωστος κόσμος των ποιητριών της αρχαιότητας έρχεται στο φως, με την παράσταση
«Σιωπηλών Σπαράγματα» που αντλεί υλικό από το ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Τσακνάκη
και θα πραγματοποιηθεί στην Ελευσίνα, σε επιμέλεια Μιχαήλ Μαρμαρινού, μουσική Λένας

https://www.lifo.gr/culture/theatro/stin-proba-tis-neas-kai-entelos-rixikeleythis-ekdohis-toy-dimitri-karantza-gia-toys
https://www.lifo.gr/culture/theatro/i-alli-pleyra-tis-kataigidas-oyte-apolaystiki-komodia-oyte-ilektrismeno-romantso
https://www.lifo.gr/culture/theatro/oi-siopiles-poiitries-toy-arhaioy-kosmoy-apoktoyn-xana-foni
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Πλάτωνος, με ερμηνεύτρια τη Μαρία Φαραντούρη.

ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

6.6.2022

I Was There / «Ριγολέττος»: Το Ηρώδειο άνοιξε με την εντυπωσιακή πρεμιέρα της
όπερας του Βέρντι

Εντυπώσεις από το τολμηρό ανέβασμα του διάσημου έργου του Βέρντι από την Κατερίνα
Ευαγγελάτου, μια παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το Φεστιβάλ Αθηνών
Επιδαύρου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ

4.6.2022

Θέατρο / Άρης Σερβετάλης: «Όχι, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να ξεχάσω τον
φετινό χειμώνα»

Μια ειλικρινής, αποκαλυπτική συζήτηση με τον ηθοποιό Άρη Σερβετάλη για το θέατρο, το
σινεμά, την επικαιρότητα και την πίστη, με αφορμή την παράσταση «Το Όνειρο ενός
Γελοίου» και την ταινία «Αγέλη Προβάτων» στις οποίες πρωταγωνιστεί.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑΣ

2.6.2022

https://www.lifo.gr/culture/theatro/oi-siopiles-poiitries-toy-arhaioy-kosmoy-apoktoyn-xana-foni
https://www.lifo.gr/culture/theatro/rigolettos-irodeio-anoixe-me-tin-entyposiaki-premiera-tis-operas-toy-bernti
https://www.lifo.gr/culture/theatro/aris-serbetalis-ohi-se-kamia-periptosi-den-thelo-na-xehaso-ton-fetino-heimona
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Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου / Ριγολέττος και Τόσκα: Οι δύο όπερες της Λυρικής
που ανοίγουν και κλείνουν το Ηρώδειο

Οι δύο καλοκαιρινές παραγωγές της Λυρικής για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ

1.6.2022

σχόλια

Δεν υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού

https://www.lifo.gr/culture/theatro/rigolettos-kai-toska-oi-dyo-operes-tis-lyrikis-poy-anoigoyn-kai-kleinoyn-irodeio

