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Σας καλωσορίζουμε στο
Summer Nostos Festival 2018!
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ/SNF) σας
καλωσορίζει και φέτος στη μεγάλη γιορτή του
καλοκαιριού, σε μια γιορτή για όλη την πόλη και για
κάθε κάτοικο και επισκέπτη της. Το Summer Nostos
Festival (SNFestival) έρχεται, φέρνοντας μαζί του
ό,τι και ένα καλοκαίρι: ανεμελιά, διασκέδαση, ωραίες
αναμνήσεις! Ένα φεστιβάλ ανοιχτό και φιλόξενο,
με πρόγραμμα που ενθαρρύνει τη συνύπαρξη όλων
χωρίς αποκλεισμούς και καλωσορίζει τον καθένα
ξεχωριστά και όλους μαζί.
Κάθε καλοκαίρι, τις ημέρες του SNFestival,
καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό
συνδιαλέγονται δημιουργικά, αγαπημένες
μουσικές συναντούν καινούριους ήχους, η άθληση
συνδυάζεται με το παιχνίδι, οικογένειες, παιδιά,
νέοι και μεγαλύτεροι μοιράζονται τις στιγμές ενός
πολυσυλλεκτικού φεστιβάλ που έχει ελεύθερη,
δωρεάν είσοδο και κάτι να προσφέρει σε όλους,
μία πρόταση για τον καθένα.
Το Summer Nostos Festival κλείνει μέσα του την
ιδέα του νόστου, της αστείρευτης επιθυμίας για
επιστροφή σε καθετί οικείο, σε συναισθήματα
και παραστάσεις που μας έχουν διαμορφώσει και
νοσταλγούμε. Μέσα από τις ανοιχτές εκδηλώσεις
του SNFestival, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
επιστρέφει για τέταρτο καλοκαίρι, ως οικοδεσπότης,
διοργανωτής και αποκλειστικός δωρητής, στο σπίτι
που δημιούργησε για όλο τον κόσμο, στο Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).
Και επειδή πολλοί ακόμη μας... μπερδεύουν:
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ένας διεθνής

κοινωφελής οργανισμός που τα τελευταία 22 χρόνια
έχει πραγματοποιήσει πάνω από 4.000 δωρεές σε
οργανισμούς, σε περισσότερες από 120 χώρες.
Το ΙΣΝ ενισχύει οργανισμούς, παγκοσμίως, που
αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και
θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία ενώ στηρίζει
προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία
φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως
αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού
(μάθετε περισσότερα για το ΙΣΝ στο www.SNF.org).
Μία από τις δωρεές μας – η μεγαλύτερη ως σήμεραείναι η δημιουργία του ΚΠΙΣΝ, το οποίο δωρίσαμε με
αγάπη πέρσι στην ελληνική κοινωνία και έκτοτε δεν
συμμετέχουμε στη λειτουργία του, αλλά συνεχίζουμε
να ενισχύουμε τη δράση του με δωρεές. Για μία φορά
τον χρόνο, για αυτή την εβδομάδα που διαρκεί το
Summer Nostos Festival, είμαστε και πάλι εδώ, ως
οικοδεσπότες, και ανοίγουμε τις πόρτες του Δικού
Σας σπιτιού σε μουσικές, παιχνίδια, παραστάσεις,
αθλητικές εκδηλώσεις, ένα διεθνές συνέδριο για τη
φιλανθρωπία, και άλλα πολλά.
Με το Summer Nostos Festival, το οποίο
διοργανώνουμε σε συνεργασία με το ΚΠΙΣΝ,
φιλοδοξούμε να φέρουμε κοντά διαφορετικές
ηλικίες και ενδιαφέροντα, διαφορετικές μορφές
έκφρασης και ερεθίσματα, σε μία μεγάλη
καλοκαιρινή γιορτή ανοιχτή σε όλους, που
συγκεντρώνει κάτω από την ίδια σκεπή και πάνω
στην ίδια σκηνή αυτά που ξαφνιάζουν, ανατρέπουν,
κλείνουν παιχνιδιάρικα το μάτι και μας επιστρέφουν
στα καλύτερά μας καλοκαίρια!
Καλωσήρθατε στο Summer Nostos Festival 2018!
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ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

Διακόπτουμε το Πρόγραμμά μας
για να σας Μεταδώσουμε μια
Έκτακτη Είδηση!
Πρόγραμμα Διεθνούς Video Art υπό την καλλιτεχνική
διεύθυνση του Robert Storr και την επιμέλεια των
Barbara London, Καλλιόπης Μηνιουδάκη,
Francesca Pietropaolo

— 17-24 ΙΟΥΝIΟΥ | 06.00-00.00

ΤΕΧΝΕΣ

—
Φάρος (6)

Όπως σημείωσε κάποτε ο γνωστός Νεοϋορκέζος
συγγραφέας και ευφυολόγος James Thurber, ένα
μεγάλο κομμάτι της σύγχρονης ζωής αναλώνεται
σε «συναγερμούς και εκτροπές». Σήμερα αυτό
ισοδυναμεί με δυσάρεστες ειδήσεις, ψευδείς ειδήσεις
(τα γνωστά μας fake news), και έναν εναλλασσόμενα
διασκεδαστικό και απωθητικό παραλογισμό. Οι
τέχνες όμως έχουν τη σπάνια ικανότητα να πιάνουν
τον σφυγμό των καιρών και να αποκρυσταλλώνουν
τις πιο ακραίες εκφάνσεις του, δίνοντάς μας τη
δυνατότητα να τις βιώσουμε πιο ολοκληρωμένα
και να αξιολογήσουμε ενδελεχώς τα πιθανά τους
νοήματα αλλά και τις σκέψεις και τα συναισθήματα
που μας γεννά η αβέβαιη σημασία τους.
Το θέμα του φετινού 7ου Διεθνούς Συνεδρίου του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την Κοινωφελή
Δράση είναι η Ανατροπή (Disruption). Εμπνεόμενο
από το θέμα αυτό, το εικαστικό μέρος του Summer
Nostos Festival ανατρέπει τη ροή του προγράμματος
με επιλεγμένα βίντεο και φιλμ από διακεκριμένους
διεθνείς καλλιτέχνες τα οποία αντιμετωπίζουν την

ίδια την έννοια της ανατροπής με ποικίλους τρόπους,
καθώς πραγματεύονται διάφορα κοινωνικοπολιτικά
ζητήματα και πανανθρώπινα υπαρξιακά θέματα. Με
τον ίδιο τρόπο που στη μουσική η αντίστιξη βασίζεται
και χτίζει πάνω σε ένα μοτίβο, εμπλουτίζοντάς το,
έτσι και τα βίντεο και φιλμ αυτού του προγράμματος
τονίζουν άμεσα ή έμμεσα τα κύρια θέματα των
ομιλιών και των συζητήσεων του συνεδρίου του ΙΣΝ.
www.SNFestival.org

				OUΤ
				OF
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Κάποιες φορές ο Νόστος, το βασικό θέμα του Summer
Nostos Festival, μεταφράζεται στη μετουσίωση
της μνήμης, της παράδοσης και των βιωμάτων
διαφορετικών πολιτισμών σε σύγχρονα έργα τέχνης.
Προαιώνια μοτίβα αποκτούν νέα ζωή, δημιουργούν νέες
αναμνήσεις, διαιωνίζονται και επαναπροσδιορίζονται
μέσα από την επανάχρηση από νέους, τολμηρούς
καλλιτέχνες.

AFRICA
Αφιέρωμα στην αφρικανική
μουσική του σήμερα

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι ρόλος των σύγχρονων
φεστιβάλ είναι και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του
διαπολιτισμικού διαλόγου, το Summer Nostos Festival
φέρνει στην Αθήνα ορισμένους από τους καλύτερους
DJs χωρών της Αφρικής, οι οποίοι μπολιάζουν την
ηλεκτρονική μουσική με τοπικούς ήχους, διαλέκτους
και στοιχεία της παράδοσής τους.

Από τους Rudeboyz και τη Gqom house μουσική
από το Durban, έως την Kampire, την ιέρεια της
ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής στην Ανατολική
Αφρική, το κοινό του Summer Nostos Festival θα έρθει
σε επαφή με ορισμένους από τους πιο επιδραστικούς
DJs που διαμορφώνουν νέα ρεύματα στην ηλεκτρονική
σκηνή όχι μόνο στην Αφρική αλλά σε ολόκληρο τον
κόσμο. Η μουσική τους δεν είναι φτιαγμένη με εξωτικά
στοιχεία της Αφρικής για να ικανοποιηθεί το δυτικό
κοινό που αγαπά τους έθνικ ήχους. Είναι οι αυθεντικοί
ήχοι μιας νέας γενιάς καλλιτεχνών που διαμορφώνουν
καινούργια ακούσματα, μετατρέποντας το τοπικό σε
διεθνές και το παραδοσιακό σε επίκαιρο.

Εκτός από τα DJ sets, o Bongeziwe Mabandla,
εκφραστής κι αυτός της νέας αφρικανικής μουσικής
δίνει μία συναυλία στον Λαβύρινθο στις 24/06 (σελ. 106).
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ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Σκηνή στο Κανάλι
(21)

OUT OF AFRICA: DJ SETS
Μεσάνυχτα στη Σκηνή στο Κανάλι

OUT OF AFRICA: DJ SETS
Μεσάνυχτα στη Σκηνή στο Κανάλι

Rudeboyz
— 17/06 | 00.00

Sounds of Sisso
— 21/06 | 00.00

Οι DJs και παραγωγοί των Rudeboyz (Andile T &
Masive_Q) έρχονται στο Summer Nostos Festival με
σκοπό να μας μεταδώσουν τη μοναδική ενέργεια και
τον ήχο του Gqom, ενός μουσικού είδους που έχει
τις ρίζες του στο Durban της Νοτίου Αφρικής και
χαρακτηρίζεται από ρυθμικούς ήχους που θυμίζουν
το Kwaito της δεκαετίας του '90, ένα κράμα
house και hip-hop μουσικής. Αν και φρέσκοι στη
μουσική βιομηχανία, έχουν καταφέρει να κάνουν
γνωστό το Gqom πέρα από το Durban, και πλέον
γνωρίζει ιδιαίτερη απήχηση στη λονδρέζικη μουσική
σκηνή. Το 2015 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους
EP, το Rudeboyz, ενώ το 2017 κυκλοφόρησαν το
Gqomwave.

ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Σκηνή στο Κανάλι
(21)

—
Σκηνή στο Κανάλι
(21)

H DJ Kampire είναι το καυτό όνομα στη χορευτική
σκηνή της Ουγκάντα σήμερα. Τα set της Kampire
συνδυάζουν τέλεια τη νοσταλγική και σύγχρονη
αφρικανική ευαισθησία. Το στιλ της μπορεί να
χαρακτηριστεί δυνατό, με έμφαση στο μπάσο
- το είδος μουσικής που, άσχετα απ' το πόσο
κουρασμένα νιώθεις τα πόδια σου, θα σε κάνει
να χορέψεις. Η Kampire είναι μια υπερήφανη
πρωταθλήτρια του ακμάζοντος νέου κύματος
της μουσικής της Ανατολικής Αφρικής, έχοντας
παράλληλα επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα
ζητήματα των φύλων και τον φεμινισμό.

To Sounds of Sisso είναι ένα σόου ηλεκτρονικής
μουσικής από τον παραγωγό Bampa Pana και
τον MC Makavelli, που επικεντρώνεται στη
συναρπαστική, underground μουσική Singeli, ένα
αναδυόμενο είδος ηλεκτρονικής μουσικής (υποείδος της hardcore techno) που εμφανίστηκε αρχικά
στην πρωτεύουσα της Τανζανίας, το Dar Es Salaam.
Ο ρυθμός είναι καταιγιστικός, με επίσης γρήγορες
μελωδίες, που μπαίνουν και βγαίνουν στα κομμάτια,
ενώ ένας MC ραπάρει –κι αυτός- γρήγορα.

Είναι, σαφώς, ένα χορευτικό (έως και rave) είδος
μουσικής, που προσφέρει παράλληλα τροφή για
σκέψη, μιας και οι στίχοι του καταπιάνονται με
θέματα όπως η διαφθορά που μπορεί να συναντήσει
κανείς στην εξουσία.

Kampire
— 19/06 | 00.00
ΜΟΥΣΙΚΗ
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Otim Alpha
— 23/06 | 00.00
ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Σκηνή στο Κανάλι
(21)

O Otim Alpha κατάγεται από την πόλη Gulu, στη
Βόρεια Ουγκάντα. O μουσικός/τραγουδιστής
αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους του
κινήματος Acholitronix, μιας ηλεκτρονικής
ερμηνείας της λαϊκής μουσικής Acholi (όνομα
που έχει πάρει από την τοπική κοινότητα),
συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των
παραδόσεων.

Η Acholi, πλέον, αναπαράγεται με τη βοήθεια
ηλεκτρονικών υπολογιστών – εξού και το όνομα
Acholitronix. Οι γρήγοροι ρυθμοί, οι κυκλικές
μελωδίες και τα χορωδιακά τραγούδια είναι συνήθως
σε ρυθμό γρήγορου βαλς, αλλά οι έντονοι τόνοι του,
προσδίδουν μια punk, polka και techno αίσθηση.

KYΡΙAΚH

										 							
									 17 ΙOΥΝIΟΥ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Κανάλι (17)

Για παιδιά 10 ετών
και άνω & ενήλικες
Με σειρά
προτεραιότητας
ανά 20 λεπτά
Για τη συμμετοχή
παιδιών κάτω
των 15 ετών είναι
απαραίτητη η
συνοδεία κηδεμόνα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
18.30-19.00
Ξέφωτο (1)
—
21.30-22.00
Αγορά (13)

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

Kayak στο Κανάλι
— 18.00-20.00

Nostos University για παιδιά
— 18.30-19.30

Μικροί και μεγάλοι επισκέπτες του Summer Nostos
Festival θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν kayak
στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ. Πρόκειται για ένα μοναδικό
άθλημα άρρηκτα συνδεδεμένο με την παράδοση
των Εσκιμώων, οι οποίοι κατασκεύαζαν σχεδίες
από δέρμα και λεπτά ξύλα. Το kayak εξελίχθηκε σε
άθλημα που συνδυάζει δύναμη, ταχύτητα και αντοχή.
Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους
μια δεύτερη αλλαξιά ρούχα.
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

—
Επίπεδο 5Α
ΕΛΣ (15)
*Με δελτίο
προτεραιότητας
1 ώρα πριν στο
Info Kiosk Αγορά (13)
Για παιδιά όλων
των ηλικιών

Ο John Edmark είναι εφευρέτης, καλλιτέχνης και
ήταν για 14 χρόνια λέκτορας στο Design Program
του Stanford University. Κατέκτησε το Διαδίκτυο
ανεβάζοντας βίντεο των κινούμενων γλυπτών του τα
οποία φαίνονται σαν να είναι ψηφιακά animation και
όχι πραγματικά γλυπτά.
Σε κάθε μάθημα του Nostos University, ο John
θα μοιραστεί με τα παιδιά τη μαγεία και την
ομορφιά που γεννιέται όταν μαθηματικά και φύση
παντρεύονται.
Τα σπιράλ στην τέχνη και στη φύση

Ο John Edmark θα σας μάθει τα πάντα για τα
σπιράλ. Ανακαλύψτε τα στη φύση γύρω μας,
δείτε πώς τα χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες και
στη συνέχεια φτιάξτε τα δικά σας.

Circus Outdoors
— 18.30-19.00 & 21.30-22.00
Καταξιωμένοι καλλιτέχνες δρόμου έρχονται στο
Summer Nostos Festival για να αιφνιδιάσουν και να
διασκεδάσουν τους επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ με τα
εντυπωσιακά και τολμηρά κατορθώματά τους.
Το Circus Outdoors παρουσιάζει την αστέρα του
τσίρκου Anna Jack, τον βραβευμένο κωμικό και
ζογκλέρ Grant Goldie, το Red Trouser Show και
τους προσκεκλημένους τους, κάθε βράδυ.

Παρακολουθήστε καθημερινά τις all-star εμφανίσεις
του Circus Outdoors στο Ξέφωτο και την Αγορά.

Ρομποτική
— 18.30-20.30
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

—
Μεσογειακός
Κήπος (11)
Για παιδιά 6 ετών
και άνω & ενήλικες,
με σειρά
προτεραιότητας

15

Μέσα από το παιχνίδι με ειδικά ρομπότ, μικροί
και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της ρομποτικής,
παίζοντας, μαθαίνοντας αλλά και καινοτομώντας
οι ίδιοι.
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών (10)
Με σειρά
προτεραιότητας

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

Εδώ Παίζουμε Όλοι
— 18.30-22.00

Capoeira
— 19.00-20.00

Μια αθλητική δραστηριότητα που απευθύνεται
σε παιδιά με κινητικά προβλήματα, προβλήματα
όρασης ή και τυφλότητα. Το boccia, το βόλεϊ
καθήμενων, το μπάσκετ με αμαξίδια και το γκόλμπολ
σας περιμένουν να τα γνωρίσετε.
Θα δημιουργηθούν μικτές ομάδες
παιδιών με αναπηρία και χωρίς.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Ξέφωτο (1)

Για παιδιά 4 ετών
και άνω & ενήλικες,
με σειρά
προτεραιότητας

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος
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Αν σας αρέσει ο χορός, τότε δεν έχετε παρά να
δοκιμάσετε την Capoeira, έναν αφροβραζιλιάνικο
χορό που συνδυάζει την ακροβατική, την αρμονία
και τις συνεχείς εναλλαγές του σώματος,
δίνοντάς σας την ευκαιρία για την απόλυτη
σωματική έκφραση. Θα ακολουθήσει επίδειξη με
προχωρημένες τεχνικές, ζωντανή μουσική (Bateria)
και επίδειξη ακροβατικών.
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Park Games
— 18.30-22.30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Στίβος (5)

Για παιδιά 4-12
ετών με σειρά
προτεραιότητας

Σε αυτά τα παιδικά παιχνίδια, η διασκέδαση
συνδυάζεται με την ανάπτυξη κινητικών και
νοητικών δεξιοτήτων. Τα παιδιά θα παίξουν,
θα συνεργαστούν και θα διασκεδάσουν με τη
βοήθεια και την καθοδήγηση φίλων και συγγενών.

Πίστα Αναρρίχησης
— 18.30-22.30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Εσπλανάδα (18)
Για παιδιά 6 ετών
και άνω & ενήλικες,
με σειρά
προτεραιότητας

Circus Workshop
— 19.00-20.00

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Αν σας αρέσει να σκαρφαλώνετε, πρέπει να
δοκιμάσετε τους πύργους αναρρίχησης.
Σας περιμένουμε να ζήσετε τη μοναδική έκρηξη
αδρεναλίνης που προσφέρει η αναρρίχηση,
με την καθοδήγηση των συνεργατών μας και
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Προτείνεται οι συμμετέχοντες να φορούν αθλητικά
ρούχα και παπούτσια.
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
Κέντρο
Επισκεπτών (7)
Με σειρά
προτεραιότητας

Καταξιωμένοι καλλιτέχνες του τσίρκου παραδίδουν
μαθήματα τσίρκου σε παιδιά και ενήλικες!
Ανακαλύψτε τα κρυφά σας ταλέντα: Δοκιμάστε να
κάνετε ζογκλερικά και ταχυδακτυλουργικά κόλπα,
hula hoop, να περπατήσετε σε τεντωμένο σχοινί και
άλλα πολλά.
Ποτέ δεν είναι αργά για να πραγματοποιήσετε το
παιδικό σας όνειρο να το σκάσετε με τον θίασο
του τσίρκου! Κι αν δεν είχατε ποτέ τέτοιο όνειρο,
ανακαλύψτε απλώς μια διασκεδαστική γυμναστική.
Όσοι θέλουν να δοκιμάσουν, καλό είναι να φορούν
άνετα ρούχα.
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ΧΟΡΟΣ

—
Πίδακες Νερού (8)

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

Seeking Bliss
— 19.30-20.00

Μουσικοί της Καμεράτα,
Γιώργος Πέτρου
Rock Goes Baroque
— 20.30

Μία παράσταση χορού με θέμα την αναζήτηση της
ευτυχίας, παρουσιάζει η ομάδα σύγχρονου χορού
Still Pilgrim Paradox, που ιδρύθηκε το 2013 από τη
Στέλλα Φωτιάδη.

Οι χορευτές Κάντυ Καρρά και Αλέξης Φουσέκης,
υπό τον ήχο ζωντανής πρωτότυπης μουσικής,
ξεκινούν ένα βιωματικό ταξίδι αναζήτησης
της ευτυχίας. Μέσα από ισχυρές εναλλαγές
συναισθημάτων και ξεδιπλώνοντας διαφορετικές
πτυχές της μεταξύ τους σχέσης, οι χορευτές κάνουν
τους θεατές κοινωνούς του κυνηγιού της ευτυχίας.

Φίλιππος Τσαλαχούρης
Ακάθιστο Requiem για την
Ποιήτρια Άννα Αχμάτοβα
— 19.30
ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Εναλλακτική
Σκηνή ΕΛΣ (14)
*Μέσω ηλεκτρονικής
προεγγραφής στο
www.SNFestival.org
*Η είσοδος
επιτρέπεται
σε παιδιά από
12 ετών και άνω

Το έργο του συνθέτη Φίλιππου Τσαλαχούρη,
Ακάθιστο Requiem για την Ποιήτρια Άννα Αχμάτοβα,
αναβιώνει την ιστορία της εμβληματικής Ρωσίδας
ποιήτριας. Στο Ακάθιστο Requiem καλλιτέχνες και
θεατές στέκονται όρθιοι, προς τιμήν της ποιήτριας
που έμεινε επί 17 μήνες στην ουρά μπροστά από τις
φυλακές του Λένινγκραντ, εκεί όπου το καθεστώς
του Στάλιν είχε φυλακίσει τον γιο της για να την
τιμωρήσει για τις ιδέες της. Αυτήν την τραγικότητα
θέλει να αναδείξει το έργο του Φίλιππου
Τσαλαχούρη με την επισήμανση «ακάθιστο».
Ένα Requiem στη στάση που κράτησε η Αχμάτοβα
απέναντι στις δυσχέρειες και τα εμπόδια που
καθόρισαν τη ζωή της.

ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Σκηνή στο Κανάλι
(21)

19

Γνωστοί σε όλο τον κόσμο για τις μπαρόκ ερμηνείες
τους, οι Μουσικοί της Καμεράτα-Ορχήστρας
των Φίλων της Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του
πολυβραβευμένου μαέστρου Γιώργου Πέτρου, θα
παρουσιάσουν ένα μουσικό παιχνίδι με τραγούδια
των Beatles και του Elvis Presley σε μπαρόκ εκδοχή
χάρη στις αριστουργηματικές μεταγραφές του
Σλοβάκου πιανίστα και συνθέτη Peter Breiner.
Παιγνιώδη concerti grossi στο ύφος μπαρόκ
συνθετών όπως οι Corelli, Vivaldi και Handel, και
τραγούδια όπως το "Blue Suede Shoes" και το
"Here Comes the Sun" ερμηνεύονται με μοναδικό
τρόπο από τους σολίστ της Καμεράτα σε όργανα
εποχής.

20

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

American Ballet Theatre
Studio Company
— 20.30
ΧΟΡΟΣ

—
Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ΕΛΣ (14)
*Μέσω ηλεκτρονικής
προεγγραφής στο
www.SNFestival.org
*Η είσοδος
επιτρέπεται σε
παιδιά από 6 ετών
και άνω

Το Studio Company του φημισμένου American
Ballet Theatre (ABT) έρχεται στην Ελλάδα για
μια μοναδική παράσταση που θα παρουσιάσει
αποσπάσματα χορογραφιών από κλασικά και
σύγχρονα έργα.

Το ΑΒΤ θεωρείται από τα σπουδαιότερα μπαλέτα
στον κόσμο και αποτελεί «εθνικό θησαυρό» της
Αμερικής από το 1939 που ιδρύθηκε, ενώ το
Studio Company αποτελεί την υψηλότερη κλίμακα
της σχολής του, προετοιμάζοντας τους πλέον
φερέλπιδες χορευτές, ηλικίας 16-20 ετών.

Στο Summer Nostos Festival το Studio Company
του ABT θα παρουσιάσει μία μίξη κλασικών και
σύγχρονων χορογραφιών που περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, τη Ζιζέλ των Ethan Stiefel και Johan
Kobborg αλλά και μία νέα χορογραφία της Κάρμεν
από τον Marco Pelle.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
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Όρνιθες - Ο Καραγκιόζης
στη Xώρα των Πουλιών
— 21.00
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
Λαβύρινθος (4)
*Με δελτίο
προτεραιότητας
1 ώρα πριν στο
Info Kiosk Λαβύρινθος

Ο Καραγκιόζης συναντά τους Όρνιθες του
Αριστοφάνη σε ένα γιγαντιαίο θέατρο σκιών από
τον βραβευμένο σκηνοθέτη και σκιοπαίκτη Ηλία
Καρελλά σε μουσική των String Demons, την οποία
θα ερμηνεύσουν ζωντανά επί σκηνής.
Ενενήντα γιγαντιαίες φιγούρες ζωντανεύουν σε
έναν μπερντέ 45 τετραγωνικών μέτρων με τη
φωνή του Ηλία Καρελλά, του Χρήστου Θηβαίου
(Τσαλαπετεινός), της Τζώρτζια Κεφαλά του
συγκροτήματος Μπλε (Αηδόνα) και του Θάνου
Κοσμίδη των Burger Project (Προμηθέα).

Ο Καραγκιόζης ως Πεισθέταιρος και ο
Μπαρμπαγιώργος ως Ευελπίδης, απογοητευμένοι
από την πόλη τους αναζητούν την ιδανική πολιτεία
για να ζήσουν. Τα πουλιά που βλέπουν τα πάντα
πετώντας από ψηλά είναι οι καλύτεροι σύμβουλοι
για να τους υποδείξουν αυτήν την ιδανική πολιτεία.

Συντελεστές:
Διασκευή – Σκηνοθεσία – Στίχοι: Ηλίας Καρελλάς
Πρωτότυπη μουσική: String Demons
Κίνηση – Χορογραφία: Αντιγόνη Γύρα
Σκηνογραφία – Φωτισμοί: Ηλίας Καρελλάς
Κοστούμια: Αγγελική Μπόζου
Βοηθός σκηνοθέτη: Δήμητρα Κώνστα
Φιγούρες θεάτρου σκιών: Ηλίας Καρελλάς,
Νικόλας Τζιβελέκης
Κατασκευή σκηνικού: Μιχάλης Ράπτης
Παραγωγή ήχου – Sound designer:
Δημήτρης Ντούλιας
Ειδικές κατασκευές φωτισμού: Γρηγόρης Κουρέλης

Διανομή:
Καραγκιόζης, Μπαρμπαγιώργος & άλλες 35 φωνές:
Ηλίας Καρελλάς
Τσαλαπετεινός: Χρήστος Θηβαίος
Αηδόνα: Τζώρτζια Κεφαλά (Μπλε)
Αφηγητές–Μουσικοί: String Demons
Προμηθέας- Μουσικός: Θάνος Κοσμίδης
(Burger Project)
Μουσικός – κρουστά: Χάρης Παναγιωτόπουλος
Χειρισμός φιγούρας θεάτρου σκιών:
Σπύρος Γεωργίου, Κωνσταντίνα Γκόρου,
Χάρης Μπιλλίνης, Νικόλας Τζιβελέκης,
Δήμητρα Κώνστα

24
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Ο Seu Jorge παρουσιάζει
το The Life Aquatic μαζί με την
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
— 22.00
ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Ξέφωτο (1)

Ο Βραζιλιάνος τραγουδοποιός και τραγουδιστής
της samba, rock, soul και funk μουσικής σκηνής,
Seu Jorge, μαζί με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών,
παρουσιάζουν το The Life Aquatic - ένα αφιέρωμα
στον David Bowie. Στη σκηνή στο Ξέφωτο του
Πάρκου Σταύρος Νιάρχος θα ακουστούν οι
μεγαλύτερες επιτυχίες του Bowie στα πορτογαλικά,
όπως αποδόθηκαν στην ταινία του Wes Anderson,
The Life Aquatic of Steve Zissou, ενώ θα
αναδημιουργηθεί και το σκηνικό της ταινίας.
Ο ίδιος ο Bowie είχε δηλώσει: «Αν ο Seu Jorge
δεν είχε ηχογραφήσει τα τραγούδια μου στα
πορτογαλικά, δεν θα είχα ακούσει ποτέ αυτό το νέο
επίπεδο ομορφιάς με το οποίο τα έχει εμποτίσει».

Z

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
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ΔΕYΤEPA

										 							
									 18 ΙOΥΝIΟΥ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών (10)
Για παιδιά 6-12
ετών με σειρά
προτεραιότητας

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Αθλοπαιδιές στο Πάρκο
— 10.00-12.00

Η Αυλή της Δημιουργικότητας
— 18.00-20.30

Το γερμανικό ποδόσφαιρο και το ρολόι ευστοχίας
περιμένουν τα παιδιά στο νέο πολυμορφικό σημείο
άθλησης του ΚΠΙΣΝ. Αξίζει να το δοκιμάσετε, ακόμα
και αν τα σουτ δεν είναι το φόρτε σας!
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Μεσογειακός
Κήπος (11)
Για παιδιά 3-6 ετών με
σειρά προτεραιότητας

29

Tα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν
τη διασκέδαση και την ψυχική έκφραση μέσα από
κινητικές δραστηριότητες και παιχνίδι. Χάρη σε μία
σειρά από κινητικά, μουσικοκινητικά και ζωγραφικά
παιχνίδια, θα μπορέσουν να ανακαλύψουν τις
δυνατότητές τους και να αναπτύξουν τη σκέψη,
τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Smart & Funny Races
— 18.00-20.00
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Ξέφωτο (1)

Για παιδιά 8 ετών
και άνω & ενήλικες,
με σειρά
προτεραιότητας

Στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, μικροί και μεγάλοι
θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε
15 διασκεδαστικούς αγώνες. Θα χρειαστεί να
χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους και να είναι
γρήγοροι και ευέλικτοι για να πετύχουν τον στόχο
τους στις 15 παραλλαγές σκυταλοδρομίας που
συνδυάζουν σκέψη, ταχύτητα και ευστοχία.
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Kayak στο Κανάλι
— 18.00-20.00
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Κανάλι (17)

Για παιδιά 10 ετών
και άνω & ενήλικες

Ευκαιρία για καγιάκ στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 14.

Γνωριμία με το Pétanque
— 18.00-21.00
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Εσπλανάδα (18)
Για παιδιά 6 ετών
και άνω & ενήλικες,
με σειρά
προτεραιότητας

Το άγνωστο σε πολλούς pétanque (εδαφοσφαίριση)
είναι ένα άθλημα που συνδυάζει την ακρίβεια
του στόχου με τον συντονισμό και την
αυτοσυγκέντρωση. Οι αγωνιζόμενοι, που
παίζουν είτε ένας εναντίον ενός είτε σε ομάδες,
προσπαθούν να προσεγγίσουν τον στόχο, πετώντας
σιδερένιες μπάλες. Tο pétanque πήρε τη σημερινή
του μορφή στη Γαλλία το 1910, ενώ οι ρίζες του
ανάγονται στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη.
Η αθλητική δραστηριότητα πραγματοποιείται σε
συνεργασία με τον Σύλλογο Εδαφοσφαίρισης Les
Pétancoliques d’Athènes.
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

30

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

100 χρόνια από το τέλος του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ιστορικές προσεγγίσεις
— 18.30
ΟΜΙΛΙΕΣ

—
Πύργος Βιβλίων
ΕΒΕ (12)

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει μια
σειρά εκδηλώσεων λόγου στο νέο της σπίτι στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Circus Outdoors
— 18.30-19.00 & 21.30-22.00
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
18.30-19.00
Ξέφωτο (1)
—
21.30-22.00
Αγορά (13)

Καλλιτέχνες δρόμου αιφνιδιάζουν και διασκεδάζουν
με τα εντυπωσιακά κατορθώματά τους.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 14.

Nostos University για παιδιά
— 18.30-19.30
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

—
Επίπεδο 5Α
ΕΛΣ (15)
Για παιδιά όλων
των ηλικιών
*Με δελτίο
προτεραιότητας
1 ώρα πριν στο Info
Kiosk Αγορά (13)

Σε κάθε μάθημα του Nostos University ο John
Edmark και τα κινούμενα γλυπτά του παντρεύουν
τα μαθηματικά με τη φύση με ένα συναρπαστικό και
αναπάντεχο τρόπο.
Η Χρυσή Γωνία: Το μυστικό όπλο της φύσης

Μάθετε την κρυφή συνταγή της φύσης για τη
δημιουργία των ηλιοτρόπιων, των αγκινάρων και
των πεύκων. Στη συνέχεια, δημιουργήστε το δικό
σας σχέδιο που θα βασίζεται στη χρυσή γωνία.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 15.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών (10)
Με σειρά
προτεραιότητας

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Εδώ Παίζουμε Όλοι
— 18.30-22.00

Γνωριμία με την Κωπηλασία
— 18.30-22.30

Μια αθλητική δραστηριότητα που απευθύνεται
σε παιδιά με κινητικά προβλήματα, προβλήματα
όρασης ή και τυφλότητα. Το mini tennis, το boccia,
το βόλεϊ καθήμενων, το μπάσκετ με αμαξίδια και το
γκόλμπολ σας περιμένουν να τα γνωρίσετε.
Θα δημιουργηθούν μικτές ομάδες
παιδιών με αναπηρία και χωρίς.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Στίβος (5)

Για παιδιά 6 ετών
και άνω & ενήλικες,
με σειρά
προτεραιότητας

Οι επισκέπτες θα μπορέσουν να γνωρίσουν την
κωπηλασία, που θα παρουσιαστεί στον Στίβο του
ΚΠΙΣΝ στη στατική της εκδοχή. Όσοι βρεθούν στο
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος θα έχουν την ευκαιρία να
αθληθούν με τη βοήθεια στατικών κωπηλατικών
μηχανημάτων και έμπειρων εκπαιδευτών.
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Πίστα Αναρρίχησης
— 18.30-22.30

Γνωριμία με την Ξιφασκία
— 18.30-22.30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Στίβος (5)

Για παιδιά 4 ετών
και άνω & ενήλικες,
με σειρά
προτεραιότητας

Οι μικροί και μεγάλοι επισκέπτες του Summer
Nostos Festival θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν
σε επαφή με την ξιφασκία, ένα ολυμπιακό άθλημα
που συνδυάζει τεχνική, αυτοσυγκέντρωση και
ευλυγισία. Όλα αυτά σε μια δραστηριότητα,
όπου δύο αντίπαλοι με στρατηγική, ταχύτητα
πνεύματος και σώματος, επιδιώκουν να κερδίσουν,
ακολουθώντας όμως κανόνες και τελετουργικά
ευγένειας. Νικητές είναι όλοι! Η εκδήλωση
πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική
Ομοσπονδία Ξιφασκίας.
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Εσπλανάδα (18)
Για παιδιά 6 ετών
και άνω & ενήλικες

Οι πύργοι αναρρίχησης επιστρέφουν
στο ΚΠΙΣΝ.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 16.

Circus Workshop
— 19.00-20.00
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
Κέντρο
Επισκεπτών (7)

Κάθε μέρα διαφορετικά μαθήματα τσίρκου
για παιδιά και ενήλικες.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 17.
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ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Εναλλακτική
Σκηνή ΕΛΣ (14)
*Μέσω ηλεκτρονικής
προεγγραφής στο
www.SNFestival.org
*Η είσοδος
επιτρέπεται
σε παιδιά από
6 ετών και άνω
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Simone Dinnerstein:
J. S. Bach – Goldberg Variations
— 19.30

The Barr Brothers
— 20.30

Η Aμερικανίδα πιανίστρια Simone Dinnerstein,
μια παθιασμένη μουσικός που έχει σκαρφαλώσει
στην κορυφή των charts κλασικής μουσικής,
έρχεται στη σκηνή του Summer Nostos Festival
με ένα μοναδικό κονσέρτο πιάνου.

ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Σκηνή στο Κανάλι
(21)

Γνωστή για τη «συνειδητή και ανεπιτήδευτη
κομψότητά της», σύμφωνα με το περιοδικό
The New Yorker, η Simone Dinnerstein είναι
επίσης αφοσιωμένη στη διάχυση της μουσικής
εκπαίδευσης. Το άλμπουμ της, Mozart in Havana,
που κυκλοφόρησε το 2017 και ηχογραφήθηκε στην
Κούβα, έφθασε στο Νο.2 του Billboard Classical
Chart. Την ίδια χρονιά, η Simone Dinnerstein
παρουσίασε ένα κονσέρτο πιάνου που γράφτηκε
ειδικά γι' αυτήν από τον Philip Glass ύστερα από
κοινή ανάθεση από δώδεκα ορχήστρες.

Οι Barr Brothers είναι μια folk μπάντα από
το Μόντρεαλ του Καναδά, που μετρά πια μια
δωδεκαετία ζωής. Τα δύο αναπόσπαστα μέλη της
είναι οι αδερφοί Andrew και Brad Barr -ντραμς
και κιθάρα/φωνή αντίστοιχα. Η νέα τους δουλειά,
Queens of the Breakers, περιέχει μια ποικιλία ήχων,
από αμερικανικά μπλουζ, έως ακουστική folk και
ψυχεδελική μουσική.
Οι Barr Brothers καταφέρνουν να μετουσιώνουν
σε μουσική τους ήχους του κόσμου γύρω μας
– εστιάζουν ιδιαίτερα σε ήχους που παράγουν
οι συσκευές που χρησιμοποιούμε στην
καθημερινότητά μας – αξιοποιώντας πλειάδα
μουσικών οργάνων από ολόκληρο τον κόσμο.

Όρνιθες - Ο Καραγκιόζης
στη Χώρα των Πουλιών
— 21.00
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
Λαβύρινθος (4)
*Με δελτίο
προτεραιότητας
1 ώρα πριν στο
Ιnfo Κiosk Λαβύρινθος
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Ο Καραγκιόζης συναντά τους Όρνιθες του
Αριστοφάνη.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στις σελίδες 22-23.
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ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ΕΛΣ (14)
*Μέσω ηλεκτρονικής
προεγγραφής στο
www.SNFestival.org
*Η είσοδος
επιτρέπεται
σε παιδιά από
6 ετών και άνω
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ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Drone Mass
In memoriam:
Jóhann Jóhannsson
— 20.30

Συντελεστές:
Drone Mass (2015) του Jóhann Jóhannsson
American Contemporary Music Ensemble (ACME) &
Theatre of Voices
Διευθύνει ο Paul Hillier

Το διάσημο έργο Drone Mass, ένα 60λεπτο
ορατόριο που συνδυάζει μελωδίες έγχορδων
οργάνων, ηλεκτρονικών ήχων και φωνητικών,
έρχεται στο Summer Nostos Festival. Αποτελεί
σύνθεση του Ισλανδού Jóhann Jóhannsson (δύο
φορές υποψήφιου για Oscar καλύτερης μουσικής)
και θα παρουσιαστεί από το διεθνούς φήμης
American Contemporary Music Ensemble και
το Theatre of Voices υπό τη διεύθυνση του Paul
Hillier. Αντλεί την έμπνευσή του από τα χειρόγραφα
της Βιβλιοθήκης Ναγκ Χαμαντί, θρησκευτικών
κειμένων που έχουν χαρακτηριστεί ως το Κοπτικό
Ευαγγέλιο των Αιγυπτίων. Καθώς πραγματεύεται
φιλοσοφικές αντιλήψεις του Γνωστικισμού, το Drone
Mass συνδυάζει την αρμονία της θρησκευτικής
μουσικής παράδοσης με στοιχεία της σύγχρονης
ποπ, τα οποία παρουσιάζονται μέσα από το παγερό
δράμα του μινιμαλισμού και του μεγαλείου της
εσχατολογικής μουσικής.

American Contemporary Music Ensemble:
Clarice Jensen, Καλλιτεχνική Διευθύντρια & Τσέλο
Ben Russell, Βιολί
Yuki Numata Resnick, Βιολί
Caleb Burhans, Βιόλα

Theatre of Voices:
Paul Hillier, Καλλιτεχνικός Διευθυντής & Διευθυντής
Χορωδίας
Else Torp
Kate Macoboy
Signe Asmussen
Iris Oja
Paul Bentley-Angell
Jakob Skjoldborg
Steffen Bruun
Lauritz Jakob Thomsen
Christina Vantzou και John Also Bennett, Electronics
Francesco Donadello, Ηχολήπτης
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ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ
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Στέρεο Νόβα
— 22.00
ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Ξέφωτο (1)

Το ελληνικό συγκρότημα που έγραψε ιστορία στην
ηλεκτρονική μουσική, στιγμάτισε μία ολόκληρη
γενιά και επηρέασε την ελληνική μουσική σκηνή
όσο λίγοι, οι Στέρεο Νόβα, έρχονται για μια ιστορική
κοινή εμφάνιση στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος
Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ.
Είκοσι χρόνια μετά την τελευταία τους κοινή
δουλειά, οι Κωνσταντίνος Βήτα και Μιχάλης Δέλτα,
θα παρουσιάσουν στο Summer Nostos Festival
παλιότερο αλλά και νέο υλικό.
Συντελεστές:
Κωνσταντίνος Βήτα, synths, φωνή
Μιχάλης Δέλτα, synths
Συμμετέχει στα τύμπανα ο Πέτρος Τσαμπαρλής
Σπύρος Κουρκουμέλης, φωτισμοί
Νίκος Πατρελάκης, σκηνοθεσία
DOC TV Specials, visuals & video art
Ηλιάνα Τσαπατσάρη, 3D animation

TΡΙTΗ

										 							
									 19 ΙΟΥΝIOΥ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών (10)
Για παιδιά 6-12 ετών

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

Αθλοπαιδιές στο Πάρκο
— 10.00-12.00

Ζωγραφίζοντας τον Κόσμο
— 18.00-20.30

Το νέο πολυμορφικό σημείο άθλησης του ΚΠΙΣΝ
περιμένει τα παιδιά.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 28.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
Μεσογειακός
Κήπος (11)
Για παιδιά 2-6 ετών με
σειρά προτεραιότητας

Η Προπαίδεια του Παιχνιδιού
— 18.00-20.00
ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ

—
Ξέφωτο (1)

Για παιδιά 6-12
ετών με σειρά
προτεραιότητας

Είναι γνωστό ότι το παιχνίδι είναι ο καλύτερος
τρόπος για να μάθουμε ακόμα και τα πιο δύσκολα
πράγματα. Την περίοδο του καλοκαιριού, όταν
τα σχολεία είναι κλειστά, ελάτε για μια γρήγορη
επανάληψη σε συνδυασμό με πολλή διασκέδαση και
γέλιο. Παιδιά λίγο πριν από την Α’ Δημοτικού έως
και πριν από την Α’ Γυμνασίου, καλούνται να παίξουν
με τους αριθμούς και τα γεωμετρικά σχήματα,
να τραγουδήσουν την προπαίδεια και το αλφάβητο,
να μάθουν την ώρα και να περάσουν ένα ευχάριστο
απόγευμα αποκτώντας παράλληλα πολλές γνώσεις.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
18.30-19.00
Ξέφωτο (1)
—
21.30-22.00
Αγορά (13)

—
Κανάλι (17)

Για παιδιά 10 ετών
και άνω & ενήλικες

Ευκαιρία για καγιάκ στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 14.

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Καλλιτέχνες δρόμου αιφνιδιάζουν και διασκεδάζουν
με τα εντυπωσιακά κατορθώματά τους.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 14.

Nostos University για παιδιά
— 18.30-19.30
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Τα παιδιά θα εκφραστούν μέσω της κίνησης και της
εναλλαγής των χρωμάτων: θα έχουν την ευκαιρία να
ζωγραφίσουν, να σχεδιάσουν και να αποτυπώσουν
με ζωηρά χρώματα τη φαντασία τους πάνω σε
μεγάλους καμβάδες.

Circus Outdoors
— 18.30-19.00 & 21.30-22.00

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Kayak στο Κανάλι
— 18.00-20.00
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—
Επίπεδο 5Α ΕΛΣ
(15)
Για παιδιά όλων
των ηλικιών
*Με δελτίο
προτεραιότητας
1 ώρα πριν στο
Info Kiosk Αγορά (13)

Σε κάθε μάθημα του Nostos University ο John
Edmark και τα κινούμενα γλυπτά του παντρεύουν
τα μαθηματικά με τη φύση με ένα συναρπαστικό και
αναπάντεχο τρόπο.
Ζωντανά Σπιράλ

Μάθετε γιατί τα σπιράλ είναι πολλές φορές
απαραίτητα για την ανάπτυξη και την ίδια τη ζωή.
Δημιουργήστε ένα «ζωντανό» σπιράλ και ελέγξτε
την κίνησή του.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 15.
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ΟΜΙΛΙΕΣ

—
Πύργος Βιβλίων
ΕΒΕ (12)

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ποιητές και συγγραφείς
της Ευρώπης στον
Α' Παγκόσμιο Πόλεμο
— 18.30

Πίστα Αναρρίχησης
— 18.30-22.30

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει μια
σειρά εκδηλώσεων λόγου στο νέο της σπίτι στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Εσπλανάδα (18)
Για παιδιά 6 ετών και
άνω & ενήλικες

—
Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών (10)

Αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά με κινητικά
προβλήματα, προβλήματα όρασης ή και τυφλότητα.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 16.

Οι πύργοι αναρρίχησης επιστρέφουν στο ΚΠΙΣΝ.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 16.

Γνωριμία με το Badminton
— 18.30-22.30

Εδώ Παίζουμε Όλοι
— 18.30-22.00
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Στίβος (5)

Για παιδιά 4 ετών
και άνω με σειρά
προτεραιότητας

Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν το badminton, αλλά
και κορυφαίους αθλητές του. Αποτελεί ένα από τα
τέσσερα ολυμπιακά αθλήματα όπου χρησιμοποιείται
ρακέτα αλλά με την ιδιαιτερότητα ότι το μπαλάκι
διαθέτει φτερά, με αποτέλεσμα η τροχιά του να
είναι ασυνεπής και απρόβλεπτη.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με
την Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων
Αντιπτέρισης.
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Circus Workshop
— 19.00-20.00
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
Κέντρο
Επισκεπτών (7)

Κάθε μέρα διαφορετικά μαθήματα τσίρκου
για παιδιά και ενήλικες.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 17.
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ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Εναλλακτική
Σκηνή ΕΛΣ (14)
*Μέσω ηλεκτρονικής
προεγγραφής στο
www.SNFestival.org
*Η είσοδος
επιτρέπεται
σε παιδιά από
6 ετών και άνω

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

American Contemporary
Music Ensemble
— 19.30

Ο Δάφνις Κόκκινος χορογραφεί
τη Σχολή Χορού της ΕΛΣ
Lamento
— 20.30

Tο διάσημο μουσικό σύνολο American
Contemporary Music Ensemble (ACME),
παρουσιάζει μοναδικές επιλογές από το
Fontana Mix του John Cage, ενός από τους
σημαντικότερους Αμερικανούς συνθέτες του
20ού αιώνα, καθώς και επιλογές από το πρώτο
σόλο άλμπουμ της διεθνούς φήμης τσελίστριας
Clarice Jensen, For this from that will be filled
(Miasmah), που περιλαμβάνει και το "bc", μία
συνδημιουργία της Jensen και του Jóhann
Jóhannsson. Το ACME, που έχει γίνει παγκοσμίως
γνωστό για τη δεξιοτεχνία, το πάθος και τον
ανεπανάληπτο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει
κλασικούς και ροκ ήχους από έργα μεγάλων
Αμερικανών συνθετών, θα διευθύνει η ίδια η
Jensen. Στη συναυλία θα εμφανιστούν επίσης
ο Αμερικανός συνθέτης John Also Bennet, η
μεσόφωνος Άννα Παγκάλου και η ελληνικής
καταγωγής συνθέτρια Christina Vantzou.

ΧΟΡΟΣ

—
Σκηνή στο Κανάλι
(21)

O Δάφνις Κόκκινος, απόφοιτος της Κρατικής
Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης, είναι ο μοναδικός
Έλληνας χορευτής στο Χοροθέατρο του Βούπερταλ
της Πίνα Μπάους, το οποίο ιδρύθηκε στις αρχές
της δεκαετίας του ΄70 από την ίδια και σφράγισε
ανεξίτηλα τον σύγχρονο χορό. Είναι χορευτής
του συγκροτήματος από το 1993 και παράλληλα
διετέλεσε βοηθός της θρυλικής χορογράφου από το
2002 μέχρι τον θάνατό της, το 2009. Εξακολουθεί
να εργάζεται ως χορευτής και Υπεύθυνος Προβών
του Χοροθεάτρου μέχρι σήμερα.
Στο Summer Nostos Festival θα απολαύσουμε μια
δυναμική χορογραφία του Δάφνι Κόκκινου με τη
Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ)
και μια συνεργασία-έκπληξη με το ABT Studio
Company.
Συντελεστές:
Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Δάφνις Κόκκινος
Βοηθός Χορογράφου: Μαρία Αδαμοπούλου
Ενδυματολόγος: Δώρα Στυλίδου

Όρνιθες - Ο Καραγκιόζης
στη Χώρα των Πουλιών
— 21.00
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
Λαβύρινθος (4)
*Με δελτίο
προτεραιότητας
1 ώρα πριν στο
Ιnfo Κiosk Λαβύρινθος

47

Ο Καραγκιόζης συναντά τους Όρνιθες του
Αριστοφάνη.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στις σελίδες 22-23.
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ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

A Thousand Thoughts
Ένα ζωντανό ντοκιμαντέρ
Από τους Sam Green &
Kronos Quartet
— 20.30
ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ΕΛΣ (14)
*Μέσω ηλεκτρονικής
προεγγραφής στο
www.SNFestival.org
*Η είσοδος
επιτρέπεται
σε παιδιά από
6 ετών και άνω

Το A Thousand Thoughts είναι ένα «ζωντανό
ντοκιμαντέρ» που παράγεται σε πραγματικό χρόνο
στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ και αφηγείται
την ιστορία του εμβληματικού κλασικού κουαρτέτου
εγχόρδων, Kronos Quartet.

Οι κινηματογραφιστές Sam Green και Joe Bini,
ξεδιπλώνουν στη σκηνή την ιστορία του βραβευμένου
με Grammy κουαρτέτου, παρουσιάζουν αρχειακό υλικό
και ηχητικά αποσπάσματα, ενώ ταυτόχρονα το Kronos
Quartet επενδύει την αφήγηση με ζωντανή μουσική
από το πλούσιο ρεπερτόριό τους.
Στο A Thousand Thoughts αφουγκραζόμαστε τη
δύναμη της μουσικής του Kronos Quartet μέσα
από μια πειραματική κιναισθητική εμπειρία η οποία
παντρεύει τη δύναμη του ήχου με τη μαγεία του σινεμά
και την ισχύ της φυσικής παρουσίας στον χώρο.
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ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

John Cale & Band
— 22.00
ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Ξέφωτο (1)

Ο θρυλικός John Cale, ο Ουαλός ροκ σταρ που
έχει στιγματίσει όχι μόνο την παγκόσμια μουσική
βιομηχανία αλλά και τη σύγχρονη κουλτούρα εν
γένει, ανεβαίνει με την μπάντα του στη σκηνή στο
Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ με επιλογές από το σύνολο της
καριέρας του, η οποία μετράει ήδη μισό αιώνα.

Από τους Velvet Underground μέχρι το Songs for
Drella, με αρκετό κλασικό υλικό αλλά και τραγούδια
από την επικείμενη δισκογραφική του δουλειά, ο
John Cale έρχεται στο Summer Nostos Festival για
μια σπάνια μουσική αναδρομή.
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TETAPTH

										 							
									 20 ΙOΥΝIOΥ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών (10)
Για παιδιά 6-12 ετών

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

Αθλοπαιδιές στο Πάρκο
— 10.00-12.00

Ρομποτική
— 18.00-20.30

Το νέο πολυμορφικό σημείο άθλησης του ΚΠΙΣΝ
περιμένει τα παιδιά.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 28.

Μαγειρεύοντας Παιχνίδια
— 18.00-20.00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

—
Ξέφωτο (1)

Για παιδιά 6-12
ετών με σειρά
προτεραιότητας

Πρόκειται για μία σειρά ποικίλων παιχνιδιών, με
στόχο τα παιδιά να κατανοήσουν τις διατροφικές
τους ανάγκες, να μάθουν τη σημασία του πρωινού
και των ενδιάμεσων μικρών γευμάτων, να ξεχωρίζουν
τις κακές από τις καλές τροφές και να καταλάβουν
την αξία της άσκησης και της δραστηριότητας για
την υγεία μας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

—
Όχθη Καναλιού
(23)
Για παιδιά 6 ετών
και άνω & ενήλικες

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
18.30-19.00
Ξέφωτο (1)
—
21.30-22.00
Αγορά (13)

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Kayak στο Κανάλι
— 18.00-20.00
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Κανάλι (17)

Για παιδιά 10 ετών
και άνω & ενήλικες

Ευκαιρία για kayak στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 14.
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Μικροί και μεγάλοι γνωρίζουν τον υπέροχο κόσμο
της ρομποτικής.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 15.

Circus Outdoors
— 18.30-19.00 & 21.30-22.00
Καλλιτέχνες δρόμου αιφνιδιάζουν και διασκεδάζουν
με τα εντυπωσιακά κατορθώματά τους.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 14.

Nostos University για ενήλικες
— 18.30-19.30
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

—
Επίπεδο 5Α ΕΛΣ
(15)
*Με δελτίο
προτεραιότητας
1 ώρα πριν στο
Info Kiosk Αγορά (13)

Ο John Edmark είναι εφευρέτης, καλλιτέχνης και
ήταν για 14 χρόνια λέκτορας στο Design Program
του Stanford University. Κατέκτησε το Διαδίκτυο
ανεβάζοντας βίντεο των κινούμενων γλυπτών του τα
οποία φαίνονται σαν να είναι ψηφιακά animation και
όχι πραγματικά γλυπτά.
Σε κάθε μάθημα του Nostos University ο John θα
μοιραστεί τη μαγεία και την ομορφιά που γεννιέται
όταν μαθηματικά και φύση παντρεύονται.
Παράξενες δομές και περίεργες συμπεριφορές:
Ο κόσμος των κινητικών γλυπτών

Εκπληκτικές δομές και συμπεριφορές που
μπερδεύουν και ξεγελούν! Ετοιμαστείτε να
ξαφνιαστείτε στη θέα των κινούμενων γλυπτών του
John Edmark, τα οποία έγιναν viral στο Διαδίκτυο.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών (10)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

Εδώ Παίζουμε Όλοι
— 18.30-22.00

Οικογενειακά Πορτραίτα
— 17-24 ΙΟΥΝIΟΥ | 06.00-00.00

Αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά με κινητικά
προβλήματα, προβλήματα όρασης ή και τυφλότητα
που ξεκινούν με αγώνα mini tennis!
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 32.

Γνωριμία με τους
Δρόμους Ταχύτητας
— 18.30-22.30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Στίβος (5)

Για παιδιά 6-12
ετών με σειρά
προτεραιότητας

RUN

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις
βασικές τεχνικές τρεξίματος με την καθοδήγηση
έμπειρων προπονητών και πρωταθλητών του
στίβου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία εισαγωγή
στα αγωνίσματα της ταχύτητας, με επίδειξη και
επεξήγηση των βασικών τεχνικών στην εκκίνηση από
βατήρα, τη μέγιστη ταχύτητα και τον τερματισμό.
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Πίστα Αναρρίχησης
— 18.30-22.30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Εσπλανάδα (18)
Για παιδιά από 6 ετών
και άνω & ενήλικες

Οι πύργοι αναρρίχησης επιστρέφουν στο ΚΠΙΣΝ.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 16.

ΤΕΧΝΕΣ

—
Νότια Μονοπάτια
(3)
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Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Προσφύγων, η φωτογράφος/φωτορεπόρτερ, Joey
O’Loughlin παρουσιάζει το installation, με τίτλο
Οικογενειακά Πορτραίτα. Πρόκειται για μια συλλογή
οικογενειακών φωτογραφιών από μετανάστες οι
οποίοι έφτασαν στη χώρα μας μετά από ένα μακρύ και
δύσκολο ταξίδι σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής.
Οι φωτογραφίες αυτές - σε αντίθεση με τις εικόνες
που έχουμε συνηθίσει να συναντάμε στα ΜΜΕ –
αποτυπώνουν τους δυνατούς οικογενειακούς δεσμούς
αλλά και τις τρυφερές οικογενειακές στιγμές που τους
βοήθησαν να ξεπεράσουν τις δοκιμασίες.
Οι φωτογραφίες αυτές τραβήχτηκαν στο κέντρο
φιλοξενίας προσφύγων στο Καρά Τεπέ στη Λέσβο και
έπειτα δόθηκαν στις οικογένειες για να τις πάρουν
μαζί τους στο νέο τους σπίτι.
Τις φωτογραφίες αυτές θα πλαισιώσουν αντίστοιχες
φωτογραφίες οικογενειών που θα δεχτούν να
φωτογραφηθούν από την Joey, τις πρώτες 3 μέρες
του φεστιβάλ, ώστε το installation να υπογραμμίσει
όλα αυτά που μας ενώνουν - την οικογένεια ως
πηγή από όπου τα μέλη της παίρνουν δύναμη όταν
αντιμετωπίζουν δυσκολίες αλλά και μοιράζονται όλοι
μαζί τις χαρές της ζωής.
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ΟΜΙΛΙΕΣ

—
Πύργος Βιβλίων
ΕΒΕ (12)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

1968: Η Άνοιξη της Πράγας
— 18.30

Monica Bill Barnes & Co
Happy Hour
— 19.30 & 21.30

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει
μια σειρά εκδηλώσεων λόγου στο νέο της σπίτι
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

ΧΟΡΟΣ

—
Εναλλακτική
Σκηνή ΕΛΣ (14)
Δύο Παραστάσεις

Γνωριμία με το Ping Pong
— 18.30-22.30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Στίβος (5)

Για παιδιά 5 ετών και
άνω & ενήλικες, με
σειρά προτεραιότητας

Οι επισκέπτες του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος θα
παίξουν ping pong με μέλη της Ελληνικής Φίλαθλης
Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Το ping
pong, που πήρε το παρατσούκλι του από τον ήχο
που κάνει το χτύπημα της μπάλας, είναι ένα από τα
πιο συναρπαστικά ολυμπιακά αθλήματα, καθώς το
μικρό βάρος της μπάλας, οι υψηλές ταχύτητες
και ο περιορισμένος χρόνος αντίδρασης κάνουν
το παιχνίδι γρήγορο και διασκεδαστικό.

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται σε συνεργασία
με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης.
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Circus Workshop
— 19.00-20.00
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
Κέντρο
Επισκεπτών (7)

Κάθε μέρα διαφορετικά μαθήματα τσίρκου
για παιδιά και ενήλικες.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 17.

*Μέσω ηλεκτρονικής
προεγγραφής στο
www.SNFestival.org
*Η είσοδος
επιτρέπεται
σε παιδιά από
6 ετών και άνω
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Η Αμερικανίδα σύγχρονη χορογράφος Monica Bill
Barnes διοργανώνει ένα ιδιότυπο Happy Hour
στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ και είμαστε όλοι
καλεσμένοι. Κοινό και χορευτές παρευρίσκονται σε
ένα από αυτά τα άβολα πάρτι γραφείου, τα οποία
ενώ είναι καταδικασμένα να αποτύχουν, πάντα
κάτι συμβαίνει που τα κάνει αξιομνημόνευτα. Δύο
χορεύτριες πασχίζουν να υποδυθούν δύο άνδρες
καλεσμένους του πάρτι, αλλά αποτυγχάνουν. Το
Happy Hour είναι μία από τις πλέον επιτυχημένες
παραγωγές σύγχρονου χορού, η οποία παρουσιάζει
έναν νέο τρόπο αφήγησης χαρακτήρων μέσω της
κίνησης, σπάζοντας κάθε κανόνα.
Συντελεστές:
Monica Bill Barnes
Anna Bass
Robbie Saenz de Viteri
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ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

Theater of War
The Drum Major Instinct
— 20.30
ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ΕΛΣ (14)
*Μέσω ηλεκτρονικής
προεγγραφής στο
www.SNFestival.org
*Η είσοδος
επιτρέπεται
σε παιδιά από
6 ετών και άνω
Μετά την παράσταση
θα ακολουθήσει
συζήτηση

Μετά την περσινή επιτυχία του Antigone in
Ferguson, το Theater of War (Θέατρο του Πολέμου)
επιστρέφει στην Αθήνα με ένα έργο εμπνευσμένο
από το τελευταίο κήρυγμα του Martin Luther King,
Jr., The Drum Major Instinct.
Η παράσταση του Theater of War περιλαμβάνει
δραματοποιημένες απαγγελίες αποσπασμάτων
του κηρύγματος, συνοδεία πρωτότυπης μουσικής
που έχει γραφτεί ειδικά για την παράσταση και
την οποία ερμηνεύει χορωδία που περιλαμβάνει
αστυνομικούς, δασκάλους, ακτιβιστές και μέλη του
εκκλησιάσματος του St. Louis του Μιζούρι.
50 χρόνια μετά το κήρυγμα του Martin Luther King,
το Theater of War μας θυμίζει ότι σε μία εποχή
καταπίεσης και μίσους, ο αγώνας για δικαιοσύνη
παραμένει το διακύβευμα της κοινωνίας μας.
Συντελεστές:
Bryan Doerries, Καλλιτεχνικός Διευθυντής,
Theater of War
Phil Woodmore, Συνθέτης
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ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Σκηνή στο Κανάλι
(21)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

Petrakis, Lopez, Chemirani Trio
— 20.30

To Choir! Choir! Choir! γιορτάζει
την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
— 21.30

Η κρητική μουσική συναντά ήχους από τη
μεσαιωνική Ευρώπη και την περσική μουσική
παράδοση στη Σκηνή στο Κανάλι, σε μία από τις
πιο ιδιαίτερες παραστάσεις του Summer Nostos
Festival.

Ο Στέλιος Πετράκης, ένας από τους πιο γνωστούς
συνθέτες κρητικής μουσικής της γενιάς του, o
Efrén Lopez, ένας Βαλενσιανός πολυοργανίστας
και ιδρυτής της L’Ham de Foc, μίας μπάντας που
συνδυάζει μουσικές παραδόσεις από την Ιβηρική
χερσόνησο και την Ελλάδα, μπολιασμένες με
ανατολίτικα στοιχεία, και ο μουσικός κρουστών
Bijan Chemirani, ο οποίος θεωρείται ένας από
τους σημαντικότερους εκπροσώπους της περσικής
μουσικής παράδοσης σήμερα, συμπράττουν σε ένα
έργο που γεφυρώνει εποχές και ηπείρους.

Όρνιθες - Ο Καραγκιόζης
στη Xώρα των Πουλιών
— 21.00
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
Λαβύρινθος (4)
*Με δελτίο
προτεραιότητας
1 ώρα πριν στο
Ιnfo Κiosk Λαβύρινθος
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ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ο Καραγκιόζης συναντά τους Όρνιθες του
Αριστοφάνη.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στις σελίδες 22-23.

ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Αγορά (13)

Γίνετε μέρος της μεγαλύτερης διαπολιτισμικής
χορωδίας, ακόμα κι αν δεν έχετε τραγουδήσει ποτέ
ξανά στη ζωή σας. Το Choir! Choir! Choir! γιορτάζει
την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων ενώνοντας
μέσα από τη μουσική μόνιμους και προσωρινούς
κατοίκους της πόλης, μετανάστες, πρόσφυγες,
έμπειρους και άπειρους τραγουδιστές.

Το Choir! Choir! Choir!, ένα ιδιαίτερο δίδυμο από
το Τορόντο, γιορτάζει τη μουσική αμφισβητώντας
τα όρια που διαχωρίζουν μια πρόβα από μια
παράσταση, το κοινό από τους καλλιτέχνες,
εστιάζοντας στη δημιουργία μίας κοινότητας. Έχει
συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως η
Patti Smith, ο David Byrne και ο Rufus Wainwright,
ενώ έχει εμφανιστεί στο Carnegie Hall και το Radio
City Music Hall στη Νέα Υόρκη.
Συντελεστές: Daveed Goldman & Nobu Adilman,
Καλλιτεχνικοί Διευθυντές
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ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
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Alexi Murdoch
— 22.00
ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Ξέφωτο (1)

Ο ελληνικής καταγωγής indie-folk τραγουδιστής, Alexi
Murdoch, θα δώσει για πρώτη φορά συναυλία στην
Ελλάδα, στο πλαίσιο του Summer Nostos Festival.
Ο καλλιτέχνης θα γοητεύσει τους Αθηναίους με την
απαλή, μοναδική του φωνή στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ.
Παρόλο που ο Murdoch πραγματοποιεί σπάνια
εμφανίσεις, όταν το κάνει, φιλοξενείται συνήθως από
τους πιο διάσημους χώρους εκδηλώσεων στον κόσμο.
Την τελευταία δεκαετία έχει πραγματοποιήσει sold
out συναυλίες στο Union Chapel του Λονδίνου, στο
Admiralspalast του Βερολίνου, στο Lincoln Center
στη Νέα Υόρκη (American Songbook series), στο
Montreal Jazz Festival του Καναδά, στο Edinburgh
Festival της Σκοτίας και στο Lunario del Auditorio
Nacional του Μεξικό.
Ακόμη και όσοι δεν έχουν ξανακούσει ποτέ το
όνομα του Murdoch, γνωρίζουν το έργο του μέσα
από τον κινηματογράφο (από τις ταινίες Away We
Go, Real Steel, Garden State, Gone Baby Gone),
την τηλεόραση (Prison Break, Ugly Betty, Grey’s
Anatomy, House) και τις τηλεοπτικές διαφημίσεις.
Φέτος, έπειτα από αρκετά χρόνια, κυκλοφόρησε νέα
μουσική. Πρόκειται για τη διασκευή του τραγουδιού
του Roy Harper, με τίτλο Another Day.

ΠEΜΠTΗ
			

										21 IOYNΙΟΥ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών (10)
Για παιδιά 6-12 ετών

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ

Αθλοπαιδιές στο Πάρκο
— 10.00-12.00

Circus Outdoors
— 18.30-19.00 & 21.30-22.00

Το νέο πολυμορφικό σημείο άθλησης του ΚΠΙΣΝ
περιμένει τα παιδιά.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 28.

Kayak στο Κανάλι
— 18.00-20.00
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Κανάλι (17)

Για παιδιά 10 ετών
και άνω & ενήλικες

Ευκαιρία για kayak στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 14.

Παιχνίδια Ευστοχίας
— 18.00-21.00
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Εσπλανάδα (18)
Για παιδιά 4 ετών
και άνω & ενήλικες,
με σειρά
προτεραιότητας

Πόσο καλά ξέρετε να στοχεύετε; Πιστεύετε ότι
μπορείτε να πετύχετε όποιον στόχο κι αν βάλετε;
Διατηρείτε την αυτοσυγκέντρωσή σας ακόμα
και στις πιο δύσκολες στιγμές; Αν ναι, τότε το
παιχνίδι ευστοχίας είναι αυτό που ψάχνετε.
Ηρεμία, συγκέντρωση, σταθερότητα, καλή
όραση και αυτοπεποίθηση θα αποτελέσουν τα
βασικά συστατικά επίτευξης των στόχων που σας
περιμένουν!
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
18.30-19.00
Ξέφωτο (1)
—
21.30-22.00
Αγορά (13)
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Καλλιτέχνες δρόμου αιφνιδιάζουν και διασκεδάζουν
με τα εντυπωσιακά κατορθώματά τους.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 14.

Ας διαβάσουμε επιτέλους
στη γλώσσα μας την Αινειάδα
του Βιργιλίου
— 18.30
ΟΜΙΛΙΕΣ

—
Πύργος Βιβλίων
ΕΒΕ (12)

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει
μια σειρά εκδηλώσεων λόγου στο νέο της σπίτι στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών (10)

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ

Εδώ Παίζουμε Όλοι
— 18.30-22.00

Seeking Bliss
— 19.30-20.00

Αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά με κινητικά
προβλήματα, προβλήματα όρασης ή και τυφλότητα.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 16.

ΧΟΡΟΣ

—
Πίδακες Νερού (8)

—
Εσπλανάδα (18)
Για παιδιά 6 ετών και
άνω & ενήλικες

Οι πύργοι αναρρίχησης επιστρέφουν στο ΚΠΙΣΝ.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 16.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Στίβος (5)

Για παιδιά 8 ετών και
άνω & ενήλικες

ΧΟΡΟΣ

—
Εναλλακτική
Σκηνή ΕΛΣ (14)
Δύο παραστάσεις

Smart & Funny Races
— 18.30-22.30
Διασκεδαστικοί αγώνες στο
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

—
Κέντρο
Επισκεπτών (7)

Κάθε μέρα διαφορετικά μαθήματα τσίρκου
για παιδιά και ενήλικες.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 17.

Ένα ιδιότυπο Happy Hour στην Εναλλακτική Σκηνή
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 59.

*Η είσοδος
επιτρέπεται σε παιδιά
από 6 ετών και άνω

Χορεύοντας στη Σκακιέρα
— 20.30
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 18.

*Μέσω ηλεκτρονικής
προεγγραφής στο
www.SNFestival.org

Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 28.

Circus Workshop
— 19.00-20.00

Παράσταση χορού με θέμα
την αναζήτηση της ευτυχίας.

Monica Bill Barnes & Cο
Happy Hour
— 19.30 & 21.30

Πίστα Αναρρίχησης
— 18.30-22.30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

71

—
Λαβύρινθος (4)
*Με δελτίο
προτεραιότητας
1 ώρα πριν στο
Ιnfo Κiosk Λαβύρινθος

Ένας επικός αγώνας σκάκι από το διεθνές τουρνουά
του Λινάρες το 1993, ανάμεσα στον Γκάρι Κασπάροφ
και τον Ανατόλι Καρπόφ, αναβιώνει στη σκηνή του
Λαβύρινθου, σε χορογραφία Φωκά Ευαγγελινού,
με ζωντανή μουσική, ηθοποιούς με εντυπωσιακά
κοστούμια και πολλές σκακιστικές ανατροπές.
Η performance θα δοθεί παρουσία του Γκάρι
Κασπάροφ και του βρετανού σκακιστή Νάιτζελ Σορτ,
οι οποίοι θα σχολιάζουν ζωντανά την ιστορική αυτή
παρτίδα.
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ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Σκηνή
στο Κανάλι
(21)

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ

Αχιλλέας Γουάστωρ, Cliff Almond,
Παναγιώτης Ανδρέου
— 20.30

Choir! Choir! Choir!
— 23.00

Ο καταξιωμένος Έλληνας πιανίστας Αχιλλέας
Γουάστωρ παρουσιάζει στο αθηναϊκό κοινό τις
Τέσσερις Εποχές του Antonio Vivaldi σε μία
σύγχρονη εκτέλεση που στοχεύει να συνδέσει
το εμβληματικό έργο του 1721 με τους ήχους
του 21ου αιώνα. Ο Γουάστωρ συνεργάζεται με
δύο κορυφαίους μουσικούς με πλούσια καριέρα
στην Αμερική, τον drummer Cliff Almond και τον
μπασίστα Παναγιώτη Ανδρέου, για την επίτευξη
αυτού του εγχειρήματος. Στη συναυλία θα
παρουσιαστεί το εμβληματικό έργο του Ιταλού
συνθέτη διασκευασμένο και προσαρμοσμένο στα
ηχητικά και αισθητικά δεδομένα της σύγχρονης
μουσικής, πέρα από τα όρια της δυτικής
κουλτούρας.
Συντελεστές:
Αχιλλέας Γουάστωρ, πιάνο
Cliff Almond, κρουστά
Παναγιώτης Ανδρέου, μπάσο

ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Εναλλακτική
Σκηνή ΕΛΣ (14)
*Περισσότερες
πληροφορίες για τη
συμμετοχή σας στο
www.SNFestival.org
*Η είσοδος
επιτρέπεται
σε παιδιά από
6 ετών και άνω

Πάρτε μέρος σε μία χορωδία, ακόμα κι αν δεν
έχετε τραγουδήσει ποτέ ξανά στη ζωή σας. Το
Choir! Choir! Choir!, ένα ιδιαίτερο δίδυμο από το
Τορόντο, θα σας διδάξει πώς να τραγουδήσετε
τον αγαπημένο σας σκοπό. Το Choir! Choir! Choir!
γιορτάζει τη μουσική αμφισβητώντας τα όρια που
διαχωρίζουν μια πρόβα από μια παράσταση ή το
κοινό από τους καλλιτέχνες.
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Το δίδυμο έχει παίξει με καταξιωμένους καλλιτέχνες
όπως η Patti Smith, ο David Byrne και ο Rufus
Wainwright (που τραγούδησε με 1.500 άτομα το
"Hallelujah"), ενώ έχει εμφανιστεί στο Carnegie Hall
και το Radio City Music Hall στη Νέα Υόρκη.
Συντελεστές: Daveed Goldman & Nobu Adilman,
Καλλιτεχνικοί Διευθυντές
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Onirama
— 22.00
ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Ξέφωτο (1)

Από τα πιο πετυχημένα και αναγνωρίσιμα εγχώρια
συγκροτήματα στον χώρο της mainstream poprock, οι Onirama, έρχονται για ένα εκρηκτικό live
στο Summer Nostos Festival.

Οι Onirama, ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη στις
αρχές του 2000 και κατάφεραν μέσα σε λίγα
χρόνια να γίνουν γνωστοί για τις δυναμικές live
εμφανίσεις τους. Στις συναυλίες τους συνδυάζουν
τις rock καταβολές τους με την αγάπη τους για την
pop μουσική, δημιουργώντας ένα κλίμα που αφήνει
στους θεατές την αίσθηση ότι βρίσκονται
σε ξέφρενο πάρτι.

ΠΑΡAΣΚEΥΗ

										22 ΙOYΝIΟΥ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών (10)
Για παιδιά 6-12 ετών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ

Αθλοπαιδιές στο Πάρκο
— 10.00-12.00

Η Αυλή της Δημιουργικότητας
— 18.00-20.30

Το νέο πολυμορφικό σημείο άθλησης του ΚΠΙΣΝ
περιμένει τα παιδιά.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 28.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Μεσογειακός
Κήπος (11)
Για παιδιά 3-6 ετών

Kayak στο Κανάλι
— 18.00-20.00
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Κανάλι (17)

Για παιδιά 10 ετών
και άνω & ενήλικες

Ευκαιρία για kayak στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 14.
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Κινητικές δραστηριότητες και παιχνίδι για παιδιά
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 29.

Βρέξ’ τους Όλους
— 18.00-20.30
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
Στίβος (5)

Για παιδιά 6 ετών
και άνω & ενήλικες,
με σειρά
προτεραιότητας

Μια σειρά παιχνιδιών με πολύ νερό θα επαναφέρει
στις μνήμες μας το μπουγέλο που παίζαμε
μικροί όταν τελείωνε το σχολείο και ξεκινούσε
το καλοκαίρι. Νεροπίστολα, νερόμπομπες και
νερομεταφορές σε περιμένουν στον Στίβο του
Πάρκου Σταύρος Νιάρχος για πολύ παιχνίδι και
διασκέδαση. Ώρα να γίνουμε (ξανά) μούσκεμα.
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος
Προτείνεται οι συμμετέχοντες
να έχουν μια αλλαξιά ρούχα.

Είμαι Ακόμα Παιδί
— 18.00-20.00
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Ξέφωτο (1)

Για εφήβους 15 ετών
και άνω & ενήλικες,
με σειρά
προτεραιότητας

Όταν ήμασταν μικροί, παίζαμε μαζί με άλλα παιδιά
της γειτονιάς έξω στις αλάνες και στους δρόμους.
Ελάτε να αναβιώσουμε μαζί αυτό το συναίσθημα
στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος,
παίζοντας ομαδικά παιχνίδια και εφευρίσκοντας
πρωτότυπους τρόπους μεταφοράς και μετακίνησης.
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Circus Outdoors
— 18.30-19.00 & 21.30-22.00
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
18.30-19.00
Ξέφωτο (1)
—
21.30-22.00
Αγορά (13)

Καλλιτέχνες δρόμου αιφνιδιάζουν και διασκεδάζουν
με τα εντυπωσιακά κατορθώματά τους.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 14.
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Δημήτρης Πικιώνης (1887-1968):
o αρχιτέκτονας, ο ζωγράφος,
ο στοχαστής
— 18.30
ΟΜΙΛΙΕΣ

—
Πύργος Βιβλίων
ΕΒΕ (12)

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει
μια σειρά εκδηλώσεων λόγου στο νέο της σπίτι
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Εδώ Παίζουμε Όλοι
— 18.30-22.00
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών (10)

Αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά με κινητικά
προβλήματα, προβλήματα όρασης ή και τυφλότητα
που ξεκινούν με αγώνα mini tennis!
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 32.

Πίστα Αναρρίχησης
— 18.30-22.30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Εσπλανάδα (18)
Για παιδιά 6 ετών και
άνω & ενήλικες

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
Κέντρο
Επισκεπτών (7)

Οι πύργοι αναρρίχησης επιστρέφουν στο ΚΠΙΣΝ.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 16.

Circus Workshop
— 19.00-20.00
Κάθε μέρα διαφορετικά μαθήματα τσίρκου
για παιδιά και ενήλικες.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 17.
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
Εναλλακτική
Σκηνή ΕΛΣ (14)
Δύο παραστάσεις
*Μέσω ηλεκτρονικής
προεγγραφής στο
www.SNFestival.org
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Comedy Circus
— 19.30 & 23.00

Yasmine Hamdan
— 20.30

O stand-up κωμικός Γιώργος Χατζηπαύλου
και ο μάγος Mark Mitton παρουσιάζουν ένα
φαντασμαγορικό πολυθέαμα 70 λεπτών για μικρούς
και μεγάλους με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο!
Στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ θα ανέβουν
χορευτές που το σώμα τους μοιάζει με λάστιχο,
κλόουν, ακροβάτες και χορευτές σε ποδήλατα
ισορροπίας που παίζουν με τη φωτιά.

Ζήστε από κοντά όχι μόνο μια εκπληκτική
παράσταση αλλά και μία πραγματικά μοναδική
εμπειρία χάρη σε ένα σύνολο καλλιτεχνών που θα
σας κάνουν να γελάσετε, να ενθουσιαστείτε, να
νιώσετε έκπληξη, να φωνάξετε από χαρά αλλά
πάνω από όλα, θα σας συναρπάσουν με όσα θα
παρουσιάσουν επί σκηνής!
Συντελεστές:
Mark Mitton, Γιώργος Χατζηπαύλου,
Nina Burri, Die Maiers, Κατερίνα Αλεξανδράκη,
Barcode Circus Company, Marc Métral

Χορεύοντας στη Σκακιέρα
— 20.30
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
Λαβύρινθος (4)
*Με δελτίο
προτεραιότητας
1 ώρα πριν στο
Ιnfo Κiosk Λαβύρινθος

Ένας επικός αγώνας σκάκι με ζωντανή μουσική
και ανατροπές.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελ. 71.

ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Σκηνή στο Κανάλι
(21)
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Η τραγουδοποιός Yasmine Hamdan, «το σύγχρονο
πρόσωπο της Μέσης Ανατολής», επιστρέφει το
καλοκαίρι στην Αθήνα, την πόλη στην οποία πέρασε
τα παιδικά της χρόνια. Αναμειγνύει indie rock
και electro folk pop μουσικές με παραδοσιακούς
ανατολίτικους ήχους, ενώ η φυσική της παρουσία
στη σκηνή είναι εντυπωσιακή. Έχει στο ενεργητικό
της έξι άλμπουμ, ενώ αξιοσημείωτο σταθμό στην
καριέρα της αποτελεί η συμμετοχή της στην ταινία
του Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive (Μόνο οι
Eραστές Μένουν Ζωντανοί).
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ

Joyce DiDonato
Il Pomo D’ Oro
In War & Peace:
Harmony through Music
— 20.30
ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ΕΛΣ (14)
Μέσω ηλεκτρονικής
προεγγραφής στο
www.SNFestival.org
*Η είσοδος
επιτρέπεται σε παιδιά
από 6 ετών και άνω

Η μεσόφωνος Joyce DiDonato, μία από τις πλέον
διάσημες λυρικές τραγουδίστριες στον κόσμο,
εμφανίζεται για πρώτη φορά επίσημα στην Ελλάδα
παρουσιάζοντας τη βραβευμένη δισκογραφική της
δουλειά In War & Peace συνοδευόμενη από την
ορχήστρα Il Pomo D’ Oro.

Με αξιοθαύμαστες ερμηνείες σε όπερες του
Handel, του Mozart και του Rossini, η DiDonato
έχει συνεργαστεί με πολλές από τις κορυφαίες
λυρικές σκηνές και ορχήστρες, ενώ το 2012 και το
2016 κέρδισε το βραβείο Grammy για το Καλύτερο
Κλασικό Φωνητικό Ατομικό Άλμπουμ, με το Diva
Divo και το Joyce & Tony - Live from Wigmore Hall,
αντίστοιχα.
Συντελεστές:
Joyce DiDonato: Μέτζο σοπράνο

Il Pomo d’Oro
Maxim Emelyanychev: Μουσική Διεύθυνση & τσέμπαλο
Manuel Palazzo: Χορογράφος & Χορευτής
Ralf Pleger: Σκηνογραφία
Henning Blum: Φωτισμοί
Yousef Iskandar: Βίντεο
Παραγωγή: Joyce DiDonato
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Lianne La Havas
— 22.00
ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Ξέφωτο (1)

Το νέο μεγάλο όνομα της παγκόσμιας μουσικής
σκηνής, η ελληνικής καταγωγής Lianne La Havas,
που έχει χαρακτηριστεί ως μία αντιπροσωπευτική
νεο-folk φωνή, έρχεται για ένα ατμοσφαιρικό live
στη σκηνή στο Ξέφωτο. Θα ερμηνεύσει τραγούδια
από το άλμπουμ της Blood, το οποίο της χάρισε δύο
υποψηφιότητες για τα βραβεία Grammy και BRIT.
Είχε προηγηθεί το Is Your Love Big Enough? που
ανακηρύχθηκε άλμπουμ της χρονιάς στα βραβεία
iTunes Best of 2012.
Γεννημένη στο Λονδίνο, από Έλληνα πατέρα και
Τζαμαϊκανή μητέρα, έγινε ευρέως γνωστή χάρη στη
συνεργασία της με τον Prince και την Paloma Faith,
αλλά και στη συμμετοχή της στην περιοδεία των
Coldplay το 2016.

ΣAΒBΑTΟ			

23 ΙOΥΝIΟΥ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών (10)
Για παιδιά 6-12 ετών

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
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Αθλοπαιδιές στο Πάρκο
— 10.00-12.00

Γνωριμία με το Pétanque
— 18.00-21.00

Το νέο πολυμορφικό σημείο άθλησης
του ΚΠΙΣΝ περιμένει τα παιδιά.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 28.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Εσπλανάδα (18)
Για παιδιά από 6 ετών
και άνω & ενήλικες

Kayak στο Κανάλι
— 18.00-20.00
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Κανάλι (17)

Για παιδιά 10 ετών
και άνω & ενήλικες

Ευκαιρία για kayak στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 14.
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Ένα άθλημα που συνδυάζει ακρίβεια,
συντονισμό και αυτοσυγκέντρωση.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 29.

Circus Outdoors
— 18.30-19.00 & 21.30-22.00
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
18.30-19.00
Ξέφωτο (1)
—
21.30-22.00
Αγορά (13)

Καλλιτέχνες δρόμου αιφνιδιάζουν και διασκεδάζουν
με τα εντυπωσιακά κατορθώματά τους.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 14.

Ίνγκμαρ Μπέργκμαν (1918-2007):
η σιωπή του Θεού και οι φωνές
των ανθρώπων
— 18.30
ΟΜΙΛΙΕΣ

—
Πύργος Βιβλίων
ΕΒΕ (12)

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει
μια σειρά εκδηλώσεων λόγου στο νέο της σπιτι
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
*Στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσει προβολή
επιλεγμένων ταινιών του Σουηδού σκηνοθέτη.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών (10)

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
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Εδώ Παίζουμε Όλοι
— 18.30-22.00

Willie Mae Rock Camp
for Girls: The Concert
— 19.30

Αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά με κινητικά
προβλήματα, προβλήματα όρασης ή και τυφλότητα.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 16.

ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Λαβύρινθος (4)
*Με δελτίο
προτεραιότητας
1 ώρα πριν στο
Ιnfo Κiosk Λαβύρινθος

Πίστα Αναρρίχησης
— 18.30-22.30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Εσπλανάδα (18)
Για παιδιά 6 ετών
και άνω & ενήλικες

Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 16.

Circus Workshop
— 19.00-20.00
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
Κέντρο
Επισκεπτών (7)

Κάθε μέρα διαφορετικά μαθήματα τσίρκου
για παιδιά και ενήλικες.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Ξέφωτο (1)

Για παιδιά 4 ετών
και άνω & ενήλικες

Comedy Circus
— 19.30 & 23.00

Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 17.

Capoeira
— 19.00-20.00
Αφροβραζιλιάνικος χορός που
συνδυάζει άσκηση και ακροβατικά.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 17.

Το Willie Mae Rock Camp for Girls και το Ωδείο
Αθηνών παρουσιάζουν 8 ροκ μπάντες νεαρών
κοριτσιών, από 8 εώς 12 ετών! 'Επειτα από ένα
εντατικό μουσικό πρόγραμμα διάρκειας έξι ημερών,
διδασκαλίας μουσικών οργάνων και σύνθεσης
τραγουδιών, τα συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν
από την πιο διασκεδαστική μουσική κατασκήνωση
ερμηνεύουν τα δικά τους κομμάτια σε μια ροκ
συναυλία.
Το Willie Mae Rock Camp for Girls είναι ένα
μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα μουσικής και
καθοδήγησης για κορίτσια και γυναίκες, που
προωθεί τον αυτοσεβασμό και καλλιεργεί τις
ηγετικές ικανότητες, τη δημιουργικότητα, την
κριτική σκέψη και τη συνεργασία μεταξύ τους.
Από το 2005, περισσότερα από 1.000 κορίτσια
έχουν συμμετάσχει σε σειρά προγραμμάτων που
υλοποιεί ο οργανισμός.

Οι πύργοι αναρρίχησης επιστρέφουν
στο ΚΠΙΣΝ.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
Εναλλακτική
Σκηνή ΕΛΣ (14)
Δύο παραστάσεις
*Μέσω ηλεκτρονικής
προεγγραφής στο
www.SNFestival.org
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Φαντασμαγορικό πολυθέαμα με καλλιτέχνες
από όλο τον κόσμο.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 82.
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ΧΟΡΟΣ

—
Ξέφωτο (1)
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Περπάτα Ανάμεσα
— 20.00

Μαριάννα Καβαλλιεράτου Dom Bouffard
Bastet
— 20.30

Ο δάσκαλος και χορευτής Πλωτίνος Ηλιάδης μας
καλεί όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και εμπειρίας,
σε ένα παιχνίδι δημιουργικής περιπατητικής δράσης,
σε ένα κινούμενο δίκτυο όπου πρωταγωνιστές
είμαστε όλοι όσοι «περπατάμε ανάμεσα».
Ένα απλό αυθόρμητο περπάτημα μπορεί να γίνει
αφορμή να συναντηθούμε, να μεταμορφώσουμε
το περιβάλλον γύρω μας και να επικοινωνήσουμε
μεταξύ μας.
Μία συμμετοχική δράση όπου όλοι είναι
ευπρόσδεκτοι.

ΧΟΡΟΣ

—
Σκηνή στο Κανάλι
(21)

Σε μία εποχή όπου τα δικαιώματα της γυναίκας
βρίσκονται στο επίκεντρο του κοινωνικού
διαλόγου, η καταξιωμένη χορογράφος Μαριάννα
Καβαλλιεράτου και ο μουσικός Dom Bouffard
συνδημιουργούν τον ομαδικό χορό Bastet, μία ωδή
στον δυναμισμό, τον αισθησιασμό και την ισχύ της
γυναικείας φύσης.
Με όχημα την απέριττη χορογραφική γλώσσα,
τις έντονες ρυθμικές εναλλαγές και τις
συναισθηματικές διακυμάνσεις, και εμπνευσμένη
από την ομώνυμη Αιγύπτια θεά, η χορογραφία του
Bastet αναδεικνύει την κίνηση και το πάθος του
γυναικείου κορμιού, που εξυψώνεται μέσα από
τη ζωντανή μουσική, το punk rock ’n’ roll και τα
εκρηκτικά ακούσματα που θα συνοδεύσουν το
χορευτικό σχήμα στο Summer Nostos Festival.
Συντελεστές:

Χορογραφία: Μαριάννα Καβαλλιεράτου
Μουσική: Dom Bouffard

Σχεδιασμός φωτισμού: Ελευθερία Ντεκώ
Κουστούμια: Βασιλική Σύρμα

Βοηθός χορογράφου: Ασπασία Μαρία Αλεξίου
Επιμέλεια παραγωγής: Μαρία Βασαριώτου
Οργάνωση παραγωγής: Delta Pi

Ερμηνεία: Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Δήμητρα
Βλάχου, Μυρτώ Γράψα, Ελευθερία Ηλιοπούλου,
Ηρώ Κόντη, Αναστασία Μπρουζιώτη
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SNF RUN:
Τρέχοντας προς το Μέλλον
— 20.50
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—

Μέσω ηλεκτρονικής
προεγγραφής στο
www.SNFestival.org

RUN
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Για τέταρτη συνεχή χρονιά, την ημέρα εορτασμού
της Παγκόσμιας Ολυμπιακής Ημέρας, θα
πραγματοποιηθεί ο βραδινός αγώνας δρόμου
SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον, στο
πλαίσιο του Summer Nostos Festival.
Ο αγώνας περιλαμβάνει διαδρομές των έξι και
των δέκα χιλιομέτρων, καθώς και διαδρομή ενός
χιλιομέτρου για αθλητές των Special Olympics.

Η εκκίνηση των δύο πρώτων διαδρομών θα γίνει
στο Παναθηναϊκό Στάδιο με τους δρομείς των 10
χιλιομέτρων να διασχίζουν το κέντρο της πόλης
και στη συνέχεια, μέσω της Λεωφόρου Συγγρού,
όλοι οι δρομείς να τερματίζουν στο ΚΠΙΣΝ.

Στις 22.00 θα γίνει η απονομή των μεταλλίων του
SNF RUN στο Ξέφωτο ενώ θα ακολουθήσει γιορτή
πυροτεχνημάτων.
Ο αγώνας πραγματοποιείται σε συνεργασία με
την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), με τη
συνδρομή του ΕΚΑΒ, και τελεί υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Αστυνομίας. Τη διοργανωτική επίβλεψη
του αγώνα έχει η AMKE Αναγέννηση & Πρόοδος
και την επιστημονική επίβλεψη η Α’ Ορθοπαιδική
Κλινική ΕΚΠΑ.
Την περιγραφή του αγώνα πραγματοποιεί η
δημοσιογράφος Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
το www.SNFestival.org

Show Πυροτεχνημάτων
— 22.00
SHOW

—

Την ώρα που θα γίνεται η απονομή των μεταλλίων
ο ουρανός πάνω από το ΚΠΙΣΝ θα φωτιστεί με
υπέροχα πυροτεχνήματα, κάνοντας την ατμόσφαιρα
ακόμα πιο εορταστική.
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Animal Collective - Sung Tongs
— 22.15
ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Ξέφωτο (1)

Οι Animal Collective (Avey Tare και Panda Bear),
η περίφημη μπάντα της experimental pop που
σημάδεψε τα ‘00s, έρχεται αυτό το καλοκαίρι στο
Summer Nostos Festival για να μας παρουσιάσει
ζωντανά τον δίσκο Sung Tongs (2004).

Η τολμηρή ψυχεδελική ποπ μπάντα από τη
Βαλτιμόρη που πειραματίζεται με ήχους noise
rock, ambient drone, experimental pop κ.α., έχει
αποθεωθεί από κοινό και κριτικούς όχι μόνο για
τους δίσκους αλλά και για τις live εμφανίσεις της,
καθώς καταφέρνει σε μεγάλους συναυλιακούς
χώρους και club να αποδώσει τα πολύ προσωπικά
και σχεδόν εύθραυστα κομμάτια της χωρίς να χαθεί
ίχνος της ψυχής της.
Συντελεστές:
Avey Tare (David Portner)
Panda Bear (Noah Lennox)

KYPΙAΚH

										24 ΙOΥΝΙOΥ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών (10)
Για παιδιά 6-12 ετών

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

Αθλοπαιδιές στο Πάρκο
— 10.00-12.00

Εκπαίδευση Καρδιοπνευμονικής
Αναζωογόνησης
— 18.00-20.30

Το νέο πολυμορφικό σημείο άθλησης του ΚΠΙΣΝ
περιμένει τα παιδιά.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη
σελίδα 28.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

—
Πανοραμικά
Σκαλιά (24)
Για παιδιά 10 ετών
και άνω & ενήλικες,
με σειρά
προτεραιότητας
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Εκπαιδευτική δραστηριότητα με στόχο την εξοικείωση
των παιδιών με τις τεχνικές και διαδικασίες της
Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και την
ευαισθητοποίησης όλων μας. Σε συνεργασία με την
Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής
Φροντίδας και τον οργανισμό Kids Save Lives,
εξειδικευμένο προσωπικό με τον απαραίτητο
εξοπλισμό θα δώσει τη σωστή καθοδήγηση στα παιδιά,
στέλνοντας το μήνυμα πως η βασική γνώση
και ενημέρωση αρκεί για να σώσουμε μια ζωή.
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Ομαδικές Αποστολές
— 18.00-20.00
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Ξέφωτο (1)

Για παιδιά 10 ετών και
άνω & ενήλικες, με
σειρά προτεραιότητας

Μια σειρά αποστολών θα περιμένει όλες τις ομάδες
που θέλουν να παίξουν. Απαραίτητο στοιχείο για την
ολοκλήρωση των αποστολών είναι η καλή συνεργασία
και η επικοινωνία των μελών της κάθε ομάδας.
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Kayak στο Κανάλι
— 18.00-20.00
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Κανάλι (17)

Για παιδιά 10 ετών
και άνω & ενήλικες

Ευκαιρία για kayak στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 14.

Βρέξ’ τους Όλους
— 18.00-20.30
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
Στίβος (5)

Για παιδιά από 6 ετών
και άνω & ενήλικες

Μια σειρά παιχνιδιών για να γίνουμε όλοι μούσκεμα.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 79.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Εσπλανάδα (18)
Για παιδιά 4 ετών
και άνω & ενήλικες
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Παιχνίδια Ευστοχίας
— 18.00-21.00

Special Olympics Day Park
— 18.30-22.00

Παιχνίδια αυτοσυγκέντρωσης και ευστοχίας.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 68.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών (10)
Με σειρά
προτεραιότητας

Μια αθλητική δραστηριότητα που απευθύνεται
σε παιδιά των Special Olympics. Το bocce,
το softball και το mini tennis σας περιμένουν
νατα γνωρίσετε.
Θα δημιουργηθούν μικτές ομάδες παιδιών με
αναπηρία και χωρίς.
Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Circus Outdoors
— 18.30-19.00 & 21.30-22.00
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
18.30-19.00
Ξέφωτο (1)
—
21.30-22.00
Αγορά (13)

Καλλιτέχνες δρόμου αιφνιδιάζουν και διασκεδάζουν
με τα εντυπωσιακά κατορθώματά τους.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 14.

Πίστα Αναρρίχησης
— 18.30-22.30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

—
Εσπλανάδα (18)
Για παιδιά 6 ετών
και άνω & ενήλικες

Διάλεξη της Averil Cameron με
θέμα: Βυζάντιο και χριστιανισμός
— 18.30
ΟΜΙΛΙΕΣ

—
Πύργος Βιβλίων
ΕΒΕ (12)

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει
μια σειρά εκδηλώσεων λόγου στο νέο της σπίτι
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Οι πύργοι αναρρίχησης επιστρέφουν στο ΚΠΙΣΝ.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 16.

Circus Workshop
— 19.00-20.00
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

—
Κέντρο
Επισκεπτών (7)

Κάθε μέρα διαφορετικά μαθήματα τσίρκου
για παιδιά και ενήλικες.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 17.
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ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Εναλλακτική
Σκηνή ΕΛΣ (14)
*Μέσω ηλεκτρονικής
προεγγραφής στο
www.SNFestival.org
*Η είσοδος
επιτρέπεται
σε παιδιά από
6 ετών και άνω
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Evelyn Glennie
Ορχήστρα Academica Αθηνών
Νίκος Τσούχλος
— 19.30

This Is the Kit
— 20.30

Η βιρτουόζος των κρουστών από τη Σκωτία, Evelyn
Glennie, μια κωφή συνθέτρια που ηχογραφεί μουσική
για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και για
μουσικές βιβλιοθήκες, έρχεται στο Summer Nostos
Festival 2018 με έργα για σόλο κρουστά, αλλά και με
τη συνοδεία της Oρχήστρας Academica Αθηνών, υπό
τη διεύθυνση του μαέστρου Νίκου Τσούχλου.
Με περισσότερα από 90 διεθνή βραβεία συνολικά,
μεταξύ των οποίων Grammy και Polar, καθώς και
μια υποψηφιότητα στα BAFTA, η Glennie είναι μία
συνθέτρια που συνεχίζει να εμπνέει.
Συντελεστές:
Evelyn Glennie, Ορχήστρα Academica Αθηνών
Διευθύνει ο Νίκος Τσούχλος

Περπάτα Ανάμεσα
— 20.00
ΧΟΡΟΣ

—
Ξέφωτο (1)

Ένα παιχνίδι δημιουργικής περιπατητικής δράσης.
Περισσότερες πληροφορίες
για την εκδήλωση στη σελίδα 94.

Bongeziwe Mabandla
— 20.30
ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Λαβύρινθος (4)
*Με δελτίο
προτεραιότητας
1 ώρα πριν στο
Ιnfo Κiosk Λαβύρινθος

Ο Bongeziwe Mabandla είναι ένας από τους πιο
ταλαντούχους τραγουδιστές-τραγουδοποιούς της
Αφρικής, με παγκόσμιο ακροατήριο. Ο Bongeziwe
έχει δημιουργήσει τον δικό του afro-folk ήχο, πάνω
στον οποίο γοητεύει με τη μοναδική του φωνή,
τραγουδώντας στα αγγλικά και στα Xhosa, μια από
τις 11 επίσημες γλώσσες της Νότιας Αφρικής.

ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Σκηνή στο Κανάλι
(21)
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Οι This Is The Kit, ένα μουσικό project της
Βρετανίδας τραγουδίστριας Kate Stables, έρχονται
στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία στο Summer
Nostos Festival.
Η Stables με την μπάντα της έχουν κυκλοφορήσει
τέσσερις δίσκους στα δέκα χρόνια των This Is
The Kit, με τον τελευταίο τους δίσκο, Moonshire
Freeze, να έχει δεχθεί διθυραμβικές κριτικές. Το
ύφος της μουσικής της Stables κυμαίνεται από
ήρεμα συναισθηματικά τραγούδια έως δυναμικούς
ύμνους με εξίσου ισχυρούς στίχους. Ηχητικά, το
Moonshine Freeze είναι ένα παραμυθένιο μείγμα
μιας διαφορετικής μουσικής πολυπλοκότητας αλλά
συνάμα θυμίζει και κάτι πιο αθώο: τα παιχνίδια των
παιδιών και τις μελωδίες οικείων παιδικών ρυθμών.
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Κωνσταντίνος Ρήγος Χοροθέατρο Οκτάνα
Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης
— 20.30
ΧΟΡΟΣ

—
Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ΕΛΣ (14)
Μέσω ηλεκτρονικής
προεγγραφής στο
www.SNFestival.org
*Η είσοδος
επιτρέπεται
σε παιδιά από
6 ετών και άνω

Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης αποτελεί μία «μυθική»
παράσταση μπαλέτου που άλλαξε τα δεδομένα
στον χορό με τον avant-garde χαρακτήρα της όταν
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1913 στο Παρίσι,
σε χορογραφία του Nijinsky. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος,
Διευθυντής του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής, με το χοροθέατρο Οκτάνα και μία ομάδα
νέων χορευτών, θα αναμετρηθεί με την εμβληματική
μουσική του Igor Stravinsky σε μια παράσταση
ειδικά για το Summer Nostos Festival.
Το έργο βασίζεται σε μια σειρά παγανιστικών
ιεροτελεστιών από αρχαίες σλαβικές φυλές που
γιορτάζουν την άνοιξη και κλιμακώνονται με
τη θυσία μίας νεαρής παρθένας μέσα σε έναν
μυστηριακό κήπο.

Συντελεστές:
Χορογραφία - Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ρήγος
Μουσική: Igor Stravinsky
Σκηνικά: Διονύσης Φωτόπουλος
Κοστούμια: Διονύσης Φωτόπουλος
Φωτισμοί: Χρήστος Τσόγκας
Δραματουργική Επεξεργασία: Αλέξανδρος Ευκλείδης
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ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

Άννα Βίσση
— 22.15
ΜΟΥΣΙΚΗ

—
Ξέφωτο (1)

Η Άννα Βίσση έρχεται στο ΚΠΙΣΝ για μια
εκρηκτική συναυλία την τελευταία ημέρα
του Summer Nostos Festival, ένα κανονικό πάρτι
για την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Η τραγουδίστρια που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο
στη διαμόρφωση της μουσικής βιομηχανίας της
Ελλάδας, θα τραγουδήσει στη σκηνή στο Ξέφωτο
τραγούδια που καλύπτουν το σύνολο της μουσικής
της σταδιοδρομίας. Μαζί της 11μελής ορχήστρα
της με γνωστούς σολίστες και οι νέοι τραγουδιστές
Νικόλας Ραπτάκης και Νατάσα Μηνδρινού.

Show Πυροτεχνημάτων
— 22.00
SHOW

—

Μία μοναδική χορογραφία πυροτεχνημάτων θα
φωτίσει τον ουρανό του Κέντρου Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την τελευταία ημέρα
του Summer Nostos Festival. Περισσότερα από
1.800 πυροτεχνήματα θα εκτοξευθούν σε ύψος 300
μέτρων πάνω από το ΚΠΙΣΝ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
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112

—
Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ΕΛΣ (14)
Περισσότερες
πληροφορίες
αναφορικά με το SNF
Agora Institute στο
Πανεπιστήμιο Johns
Hopkins των ΗΠΑ
αλλά και με τους
«Διαλόγους» του ΙΣΝ,
είναι διαθέσιμες στο
www.SNF.org.

Ανατρέποντας την Πόλωση:
Το έργο του SNF Agora
Institute στο Πανεπιστήμιο
Johns Hopkins - ΔΙΑΛΟΓΟΙ
— 20 IOYNIOY
Στις 20 Ιουνίου, το SNF Agora Institute στο Πανεπιστήμιο
Johns Hopkins θα πραγματοποιήσει ημερίδα, σε συνεργασία
με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εξετάζοντας τους τρόπους
με τους οποίους η ιδεολογική και πολιτική πόλωση
διαβρώνουν τον ιστό της δημοκρατίας σε ολόκληρο
τον κόσμο. Το περασμένο καλοκαίρι, το ΙΣΝ και το
Πανεπιστήμιο Johns Hopkins ανακοίνωσαν δωρεά ύψους
$150 εκατομμυρίων για τη δημιουργία ενός διεπιστημονικού
οργανισμού, ο οποίος έχει ως στόχο να ενισχύσει τη
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και τις δημοκρατικές
διαδικασίες (civic engagement), καθώς και τον ανοιχτό και
πολιτισμένο διάλογο (civil discourse) – τους ακρογωνιαίους
λίθους μίας υγειούς δημοκρατίας – στον 21ο αιώνα.
Η ημερίδα με τίτλο «Disrupting Polarization» (Ανατρέποντας
την Πόλωση) αποτελεί μια εισαγωγή στο έργο που πρόκειται
να αναλάβει το Ινστιτούτο, το οποίο περιλαμβάνει τη
διερεύνηση των αιτιών της κρίσης του σύγχρονου διαλόγου
και των μηχανισμών λήψης αποφάσεων, καθώς και την
εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για την ενίσχυση του ανοιχτού
και πολιτισμένου διαλόγου και την αντιμετώπιση των
παραγόντων που λειτουργούν διαβρωτικά για τη δημοκρατία.
Η ημερίδα του SNF Agora Institute θα πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο της μηνιαίας σειράς του ΙΣΝ, με τίτλο ΔΙΑΛΟΓΟΙ.
Οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ φωτίζουν πτυχές των κύριων θεματικών στις
οποίες δραστηριοποιείται το Ίδρυμα: Τέχνες και Πολιτισμός,
Παιδεία, Υγεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Πρόνοια. Μέσω
των δωρεάν και ανοιχτών για το κοινό εκδηλώσεων, το
ΙΣΝ ευελπιστεί να ενθαρρύνει συζητήσεις γύρω από
καίρια ζητήματα, να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την
ανταλλαγή ιδεών, να παρουσιάσει ανθρώπους που εμπνέουν
ένα νέο τρόπο σκέψης και να χτίσει γέφυρες συνεργασίας
μεταξύ προσώπων και ομάδων, σε όλο τον κόσμο.
Οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ είναι ελεύθεροι για το κοινό και η συμμετοχή
εξασφαλίζεται με ηλεκτρονική εγγραφή και με σειρά
προτεραιότητας. Επιπλέον, οι εκδηλώσεις μεταδίδονται
ζωντανά και το οπτικοακουστικό και ηχητικό αρχείο είναι,
στη συνέχεια, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΙΣΝ.
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7ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
για την Κοινωφελή Δράση
— 21-23 ΙΟΥΝΙΟΥ
—
Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ΕΛΣ (14)
Η συμμετοχή στο
Διεθνές Συνέδριο
του ΙΣΝ για την
Κοινωφελή Δράση
είναι ελεύθερη και
γίνεται με ηλεκτρονική
προεγγραφή στο
www.SNF.org.

To 7o Διεθνές Συνέδριο του ΙΣΝ για την Κοινωφελή Δράση
θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου στο
πλαίσιο του Summer Nostos Festival.
Το 7ο Διεθνές Συνέδριο του ΙΣΝ για την Κοινωφελή Δράση
θα διερευνήσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες έννοιες
της εποχής μας, αυτή της Ανατροπής (Disruption). Ο 21ος
αιώνας εξελίσσεται ταχύτατα σε μία εποχή που καθορίζεται
από τις ανατροπές σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι
κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και οι πρωτοποριακές
τεχνολογικές εξελίξεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο και
ανατρέπουν τους παγιωμένους τρόπους λειτουργίας
και τα μοντέλα που αφορούν τον κάθε τομέα της ζωής,
συμπεριλαμβανομένης της κοινωφελούς δράσης.
Το Συνέδριο θα διερευνήσει, μεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις
της διαδεδομένης πια ανισότητας στην κοινωνική συνοχή
που πλήττεται, τόσο με όρους οικονομικούς, όσο και ως
προς την άνιση πρόσβαση στις ίσες ευκαιρίες. Από την
άλλη πλευρά, το συνέδριο θα παρουσιάσει ανθρώπους οι
οποίοι, μέσω του πρωτοποριακού τους έργου, προσπαθούν
να ανατρέψουν αυτόν τον φαύλο κύκλο της ανισότητας
και να επιφέρουν θετικές αλλαγές τόσο σε τοπικό όσο
και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντλώντας από το διεθνές
δίκτυο συνεργατών του Ιδρύματος, στόχος μας είναι
να συνεργαστούμε με εμπειρογνώμονες και ηγετικές
φυσιογνωμίες από τον κάθε τομέα, προκειμένου να
θέσουμε δύσκολα ερωτήματα, να αποδομήσουμε και να
διερευνήσουμε σε βάθος το νόημα και τις συνέπειες της
ανατροπής.
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Αίθουσα Δοκιμών
Χορωδίας ΕΛΣ
(14)
Οι συζητήσεις θα
πραγματοποιηθούν
στα αγγλικά χωρίς
μετάφραση

The Rehearsal Room
— 17-24 ΙΟΥΝIΟΥ

Τι είναι το Πρόγραμμα
Μελών του ΚΠΙΣΝ;

Μια ξεχωριστή backstage εμπειρία περιμένει τα Μέλη
του ΚΠΙΣΝ στο Summer Nostos Festival, καθώς θα
έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά και να
συζητήσουν με τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, λίγο
πριν την έναρξη των live τους.

Το Πρόγραμμα Μελών δημιουργήθηκε για να στηρίζει το
έργο και τις δράσεις του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος,
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Πάρκου Σταύρος
Νιάρχος. Τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ απολαμβάνουν μία σειρά
προνομίων και εμπειριών, ενώ παράλληλα γίνονται μέρος
μίας κοινότητας με κοινά ενδιαφέροντα.

Οι ημίωρες απρόβλεπτες συνομιλίες πραγματοποιούνται
στην ιδιαίτερη και εξαιρετικής ακουστικής Αίθουσα
Δοκιμών της Χορωδίας της ΕΛΣ. Τις συζητήσεις συντονίζει
η ραδιοφωνική παραγωγός Kafka (Κατερίνα Καφεντζή).
• Κυριακή 17/06, 20.00, Seu Jorge
• Δευτέρα 18 /06, 20.00, DJ Kampire
• Τρίτη 19 /06, 20.00, John Cale
• Τετάρτη 20 /06, 20.00, Alexi Murdoch
• Πέμπτη 21/06, 20.00, Yasmine Hamdan
• Παρασκευή 22/06, 20.00, Lianne La Havas
• Σάββατο 23/06, 20.00, Animal Collective
• Κυριακή 24/06, 20.00, This Is The Kit
*Με ηλεκτρονική προεγγραφή. Οι σύνδεσμοι για τις
κρατήσεις θα αποσταλούν στα Μέλη μέσω του
SNFCC Members Newsletter.
Επισκέπτες του Φεστιβάλ που δεν είναι Μέλη, θα μπορούν
να εγγραφούν σε λίστα αναμονής που θα ανοίγει στο
φουαγιέ της ΕΛΣ, μία ώρα πριν από κάθε συζήτηση.

Το Summer Nostos Festival
σε ρυθμούς Μουντιάλ!
Οι αγώνες του φετινού Μουντιάλ, της μεγαλύτερης
γιορτής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, θα προβάλλονται
σε ζωντανή μετάδοση από τη Ρωσία, σε οθόνες
τοποθετημένες σε διάφορα σημεία του ΚΠΙΣΝ.
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Φέτος τον Ιούνιο το Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ
συμπληρώνει τα δύο του χρόνια! Σε αυτό το διάστημα,
η κοινότητα αυτή που δημιουργήθηκε το 2016 με την
πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (IΣΝ), με
σκοπό να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα ενός τόπου ανοιχτού
και προσβάσιμου σε όλους, και που συνεχώς αναπτύσσεται,
είχε την ευκαιρία να γνωρίσει το ΚΠΙΣΝ και να ζήσει
ιδιαίτερες στιγμές πολιτισμού, μάθησης και δημιουργίας!
Εκδηλώσεις μόνο για Μέλη και τους καλεσμένους τους,
συμμετοχή στις γενικές δοκιμές της ΕΛΣ και backstage
ξεναγήσεις στα παρασκήνια επιλεγμένων παραγωγών της,
προτεραιότητα στην κράτηση θέσεων για εκδηλώσεις
στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, εκπτώσεις στα σημεία
εστίασης, το SNFCC Store και το Parking, συλλεκτικά δώρα
καλωσορίσματος, είναι μερικά μόνο από τα προνόμια που
απολαμβάνουν τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ!
Αυτό το καλοκαίρι, το Πρόγραμμα Μελών βγαίνει έξω,
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, δημιουργώντας ένα σημείο
υποδοχής και εξυπηρέτησης για υφιστάμενα Μέλη αλλά
και για όσους θέλουν να αποκτήσουν, να ανανεώσουν ή να
χαρίσουν μια συνδρομή Μέλους. Μία βιωματική εμπειρία,
γεμάτη χρώματα και εκπλήξεις, περιμένει όλους όσοι
επιθυμήσουν να στηρίξουν έμπρακτα το ΚΠΙΣΝ.
Αναζητήστε το πολύχρωμο περίπτερο των Μελών στο
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και ζήστε κι εσείς την εμπειρία του
Προγράμματος Μελών του ΚΠΙΣΝ!
Σημεία Εξυπηρέτησης Μελών & Ώρες Λειτουργίας:
Υποδοχή ΕΒΕ | 10:00 – 00:00
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος | 10:00 – 00:00
Αποκλειστική Επικοινωνία Μελών:
216 809 1010 / members@snfcc.org
To Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ προσφέρεται σε συνεργασία με
την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Κυριακή 17 Ιουνίου

Δευτέρα 18 Ιουνίου

18.00-20.00

Kayak στο Κανάλι (σ. 14)

Κανάλι

18.30-19.00

Circus Outdoors (σ. 14)

Ξέφωτο

18.30-19.30

Nostos University για παιδιά (σ. 15)

Επίπεδο 5Α ΕΛΣ

18.30-20.30

Ρομποτική (σ. 15)

Μεσογειακός Κήπος

18.30-22.00

Εδώ Παίζουμε Όλοι (σ. 16)

Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών

18.30-22.30

Park Games (σ. 16)

Στίβος

18.30-22.30

Πίστα Αναρρίχησης (σ. 16)

19.00-20.00

10.00-12.00

Αθλοπαιδιές
στο Πάρκο (σ. 28)

Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών

18.00-20.00

Smart & Funny Races (σ. 28)

Ξέφωτο

18.00-20.00

Kayak στο Κανάλι (σ. 14)

Κανάλι

18.00-20.30

Η Αυλή της Δημιουργικότητας (σ. 29)

Μεσογειακός Κήπος

18.00-21.00

Γνωριμία με το Pétanque (σ. 29)

Εσπλανάδα

18.30-19.00

Circus Outdoors (σ. 14)

Ξέφωτο

Εσπλανάδα

18.30-19.30

Nostos University για παιδιά (σ. 30)

Επίπεδο 5Α ΕΛΣ

Capoeira (σ. 17)

Ξέφωτο

18.30

Πύργος Βιβλίων ΕΒΕ

19.00-20.00

Circus Workshop (σ. 17)

Κέντρο Επισκεπτών

19.30-20.00

Seeking Bliss (σ. 18)

100 χρόνια από το τέλος του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ιστορικές προσεγγίσεις (σ. 30)

Πίδακες Νερού

19.30

Φίλιππος Τσαλαχούρης
Ακάθιστο Requiem για την
Ποιήτρια Άννα Αχμάτοβα (σ. 18)

18.30-22.00

Εδώ Παίζουμε Όλοι (σ. 32)

Εναλλακτική Σκηνή
ΕΛΣ

Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών

18.30-22.30

Πίστα Αναρρίχησης (σ. 16)

Εσπλανάδα

Μουσικοί της Καμεράτα,
Γιώργος Πέτρου
Rock Goes Baroque (σ. 19)

Σκηνή στο Κανάλι

18.30-22.30

Γνωριμία με την Ξιφασκία (σ. 32)

Στίβος

18.30-22.30

Γνωριμία με την Κωπηλασία (σ. 33)

Στίβος

20.30

American Ballet Theatre
Studio Company (σ. 20-21)

Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ΕΛΣ

19.00-20.00

Circus Workshop (σ. 17)

Κέντρο Επισκεπτών

19.30

21.00

Όρνιθες - Ο Καραγκιόζης
στη Xώρα των Πουλιών (σ. 22-23)

Λαβύρινθος

Simone Dinnerstein: J. S. Bach Goldberg Variations (σ. 34)

Εναλλακτική Σκηνή
ΕΛΣ

20.30

Τhe Barr Brothers (σ. 35)

Σκηνή στο Κανάλι

21.30-22.00

Circus Outdoors (σ. 14)

Αγορά

20.30

22.00

Ο Seu Jorge παρουσιάζει το
The Life Aquatic με την
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (σ. 24-25)

Ξέφωτο

Drone Mass In memoriam:
Jóhann Jóhannsson (σ. 36-37)

Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ΕΛΣ

21.00

Όρνιθες - Ο Καραγκιόζης
στη Χώρα των Πουλιών (σ. 22-23)

Λαβύρινθος

00.00

Rudeboyz (σ. 10)

Σκηνή στο Κανάλι

21.30-22.00

Circus Outdoors (σ. 14)

Αγορά

22.00

Στέρεο Νόβα (σ. 38-39)

Ξέφωτο

20.30

* 06.00-00.00

Πρόγραμμα Τεχνών / εικαστικά (σ. 6-7)

Φάρος

* 06.00-00.00

Πρόγραμμα Τεχνών / εικαστικά (σ. 6-7)

Φάρος

* 06.00-00.00

Οικογενειακά Πορτραίτα (σ. 57)

Νότια Μονοπάτια

* 06.00-00.00

Οικογενειακά Πορτραίτα (σ. 57)

Νότια Μονοπάτια

Τρίτη 19 Ιουνίου

Τετάρτη 20 Ιουνίου

10.00-12.00

Αθλοπαιδιές
στο Πάρκο (σ. 28)

Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών

09.00-13.30

Ημερίδα του SNF Agora Institute –
Πανεπιστήμιο Johns Hopkins (σ. 112)

Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ΕΛΣ

18.00-20.00

Η Προπαίδεια του Παιχνιδιού (σ. 42)

Ξέφωτο

10.00-12.00

18.00-20.00

Kayak στο Κανάλι (σ. 14)

Κανάλι

Αθλοπαιδιές
στο Πάρκο (σ. 28)

Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών

18.00-20.30

Ζωγραφίζοντας τον Κόσμο (σ. 43)

Μεσογειακός Κήπος

18.00-20.00

Μαγειρεύοντας Παιχνίδια (σ. 54)

Ξέφωτο

18.30-19.00

Circus Outdoors (σ. 14)

Ξέφωτο

18.00-20.00

Kayak στο Κανάλι (σ. 14)

Κανάλι

18.30-19.30

Nostos University για παιδιά (σ. 43)

Επίπεδο 5Α ΕΛΣ

18.00-20.30

Ρομποτική (σ. 15)

Όχθη Καναλιού

18.30

Ποιητές και συγγραφείς
της Ευρώπης στον
Α' Παγκόσμιο Πόλεμο (σ. 44)

Πύργος Βιβλίων ΕΒΕ

18.30-19.00

Circus Outdoors (σ. 14)

Ξέφωτο

18.30-19.30

Nostos University για ενήλικες (σ. 55)

Επίπεδο 5Α ΕΛΣ

18.30-22.00

Εδώ Παίζουμε Όλοι (σ. 16)

Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών

18.30-22.00

Εδώ Παίζουμε Όλοι (σ. 32)

Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών

18.30-22.30

Πίστα Αναρρίχησης (σ. 16)

Εσπλανάδα

18.30-22.30

Γνωριμία με τους
Δρόμους Ταχύτητας (σ. 56)

Στίβος

18.30-22.30

Γνωριμία με το Badminton (σ. 45)

Στίβος

18.30

19 68: Η Άνοιξη της Πράγας (σ. 58)

Πύργος Βιβλίων ΕΒΕ

19.00-20.00

Circus Workshop (σ. 17)

Κέντρο Επισκεπτών

18.30-22.30

Πίστα Αναρρίχησης (σ. 16)

Εσπλανάδα

19.30

American Contemporary
Music Ensemble (σ. 46)

Εναλλακτική Σκηνή
ΕΛΣ

18.30-22.30

Γνωριμία με το Ping Pong (σ. 58)

Στίβος

20.30

Ο Δάφνις Κόκκινος χορογραφεί
τη Σχολή Χορού της ΕΛΣ
Lamento (σ. 47)

Σκηνή στο Κανάλι

19.00-20.00

Circus Workshop (σ. 17)

Κέντρο Επισκεπτών

19.30

Monica Bill Barnes & Co
Happy Hour (σ. 59)

Εναλλακτική Σκηνή
ΕΛΣ

20.30

Kronos Quartet
A Thousand Thoughts (σ. 48-49)

Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ΕΛΣ

20.30

Theater of War
The Drum Major Instinct (σ. 60-61)

Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ΕΛΣ

21.00

Όρνιθες - Ο Καραγκιόζης στη Χώρα
των Πουλιών (σ. 22-23)

Λαβύρινθος

20.30

Petrakis, Lopez, Chemirani trio (σ. 62)

Σκηνή στο Κανάλι

21.00

Λαβύρινθος

21.30-22.00

Circus Outdoors (σ. 14)

Αγορά

Όρνιθες - Ο Καραγκιόζης στη Χώρα
των Πουλιών (σ. 22-23)

22.00

John Cale & Band (σ. 50-51)

Ξέφωτο

21.30-22.00

Circus Outdoors (σ. 14)

Αγορά

00.00

Kampire (σ. 10)

Σκηνή στο Κανάλι

21.30

Monica Bill Barnes & Co
Happy Hour (σ. 59)

Εναλλακτική Σκηνή
ΕΛΣ

21.30

Choir! Choir! Choir! (σ. 63)

Αγορά

22.00

Alexi Murdoch (σ. 64-65)

Ξέφωτο

* 06.00-00.00

Πρόγραμμα Τεχνών / εικαστικά (σ. 6-7)

Φάρος

* 06.00-00.00

Οικογενειακά Πορτραίτα (σ. 57)

Νότια Μονοπάτια

* 06.00-00.00

Πρόγραμμα Τεχνών / εικαστικά (σ. 6-7)

Φάρος

* 06.00-00.00

Οικογενειακά Πορτραίτα (σ. 57)

Νότια Μονοπάτια

Πέμπτη 21 Ιουνίου

Παρασκευή 22 Ιουνίου

09.00-17.00

7ο Συνέδριο του ΙΣΝ για την
Κοινωφελή Δράση (σ. 113)

Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ΕΛΣ

09 .00-17.30

7ο Συνέδριο του ΙΣΝ για την
Κοινωφελή Δράση (σ. 113)

Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ΕΛΣ

10.00-12.00

Αθλοπαιδιές
στο Πάρκο (σ. 28)

Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών

10.00-12.00

Αθλοπαιδιές
στο Πάρκο (σ. 28)

Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών

18.00-20.00

Kayak στο Κανάλι (σ. 14)

Κανάλι

18.00-20.00

Kayak στο Κανάλι (σ. 14)

Κανάλι

18.00-21.00

Παιχνίδια Ευστοχίας (σ. 68)

Εσπλανάδα

18.00-20.00

Είμαι Ακόμα Παιδί (σ. 78)

Ξέφωτο

18.30-19.00

Circus Outdoors (σ. 14)

Ξέφωτο

18.00-20.30

Η Αυλή της Δημιουργικότητας (σ. 29)

Μεσογειακός Κήπος

18.30

Ας διαβάσουμε επιτέλους
στη γλώσσα μας την Αινειάδα
του Βιργιλίου (σ. 69)

Πύργος Βιβλίων ΕΒΕ

18.00-20.30

Βρέξ’ τους Όλους (σ. 79)

Στίβος

18.30-19.00

Circus Outdoors (σ. 14)

Ξέφωτο

18.30-22.00

Εδώ Παίζουμε Όλοι (σ. 16)

Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών

18.30

Πύργος Βιβλίων ΕΒΕ

18.30-22.30

Πίστα Αναρρίχησης (σ. 16)

Εσπλανάδα

Δημήτρης Πικιώνης (1887-19 68):
ο αρχιτέκτονας, ο ζωγράφος,
ο στοχαστής (σ. 81)

18.30-22.30

Smart & Funny Races (σ. 28)

Στίβος

18.30-22.00

Εδώ Παίζουμε Όλοι (σ. 32)

Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών

19.00-20.00

Circus Workshop (σ. 17)

Κέντρο Επισκεπτών

18.30-22.30

Πίστα Αναρρίχησης (σ. 16)

Εσπλανάδα

19.30-20.00

Seeking Bliss (σ. 18)

Πίδακες Νερού

19.00-20.00

Circus Workshop (σ. 17)

Κέντρο Επισκεπτών

19.30

Monica Bill Barnes & Co
Happy Hour (σ. 59)

Εναλλακτική Σκηνή
ΕΛΣ

19.30

Comedy Circus (σ. 82)

Εναλλακτική Σκηνή
ΕΛΣ

20.30

Χορεύοντας στη Σκακιέρα (σ. 71)

Λαβύρινθος

20.30

Χορεύοντας στη Σκακιέρα (σ. 71)

Λαβύρινθος

20.30

Αχιλλέας Γουάστωρ, Cliff Almond,
Παναγιώτης Ανδρέου (σ. 72)

Σκηνή στο Κανάλι

20.30

Yasmine Hamdan (σ. 83)

Σκηνή στο Κανάλι

21.30-22.00

Circus Outdoors (σ. 14)

Αγορά

20.30

Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ΕΛΣ

21.30

Monica Bill Barnes & Co
Happy Hour (σ. 59)

Εναλλακτική Σκηνή
ΕΛΣ

Joyce DiDonato & Il Pomo D’ Oro
In War & Peace: Harmony through
Music (σ. 84-85)

21.30-22.00

Circus Outdoors (σ. 14)

Αγορά

22.00

Onirama (σ. 74-75)

Ξέφωτο

22.00

Lianne La Havas (σ. 86-87)

Ξέφωτο

23.00

Choir! Choir! Choir! (σ. 73)

Εναλλακτική Σκηνή
ΕΛΣ

23.00

Comedy Circus (σ. 82)

Εναλλακτική Σκηνή
ΕΛΣ

00.00

Sounds of Sisso (σ. 11)

Σκηνή στο Κανάλι

* 06.00-00.00

Πρόγραμμα Τεχνών / εικαστικά (σ. 6-7)

Φάρος

* 06.00-00.00

Πρόγραμμα Τεχνών / εικαστικά (σ. 6-7)

Φάρος

* 06.00-00.00

Οικογενειακά Πορτραίτα (σ. 57)

Νότια Μονοπάτια

* 06.00-00.00

Οικογενειακά Πορτραίτα (σ. 57)

Νότια Μονοπάτια

Σάββατο 23 Ιουνίου

Κυριακή 24 Iουνίου

09.00-17.00

7ο Συνέδριο του ΙΣΝ για την
Κοινωφελή Δράση (σ. 113)

Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ΕΛΣ

10.00-12.00

Αθλοπαιδιές
στο Πάρκο (σ. 28)

Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών

10.00-12.00

Αθλοπαιδιές
στο Πάρκο (σ. 28)

Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών

18.00-20.00

Ομαδικές Αποστολές (σ. 102)

Ξέφωτο

18.00-20.00

Kayak στο Κανάλι (σ. 14)

Κανάλι

18.00-20.00

Kayak στο Κανάλι (σ. 14)

Κανάλι

18.00-21.00

Γνωριμία με το Pétanque (σ. 29)

Εσπλανάδα

18.00-20.30

Εκπαίδευση Καρδιοπνευμονικής
Αναζωογόνησης (σ. 103)

Πανοραμικά Σκαλιά

18.30-19.00

Circus Outdoors (σ. 14)

Ξέφωτο

18.00-20.30

Βρέξ’ τους Όλους (σ. 79)

Στίβος

18.30

Ίνγκμαρ Μπέργκμαν (1918-2007):
Η σιωπή του Θεού και οι φωνές
των ανθρώπων (σ. 91)

Πύργος Βιβλίων ΕΒΕ

18.00-21.00

Παιχνίδια Ευστοχίας (σ. 68)

Εσπλανάδα

18.30-19.00

Circus Outdoors (σ. 14)

Ξέφωτο

18.30-22.00

Εδώ Παίζουμε Όλοι (σ. 16)

ΥπαίθριοςΧώρος
Αθλοπαιδιών

18.30

Πύργος Βιβλίων ΕΒΕ

18.30-22.30

Πίστα αναρρίχησης (σ. 16)

Εσπλανάδα

Διάλεξη της Averil Cameron με
θέμα: Βυζάντιο και χριστιανισμός
(σ. 104)

19.00-20.00

Circus Workshop (σ. 17)

Κέντρο Επισκεπτών

18.30-22.00

Special Olympics Day Park (σ. 105)

Υπαίθριος Χώρος
Αθλοπαιδιών

19.00-20.00

Capoeira (σ. 17)

Ξέφωτο

18.30-22.30

Πίστα Αναρρίχησης (σ. 16)

Εσπλανάδα

19.30

Willie Mae Rock Camp
for Girls: The Concert (σ. 93)

Λαβύρινθος

19.00-20.00

Circus Workshop (σ. 17)

Κέντρο Επισκεπτών

19.30

Comedy Circus (σ. 82)

Εναλλακτική Σκηνή
ΕΛΣ

19.30

Evelyn Glennie
Ορχήστρα Academica Αθηνών
Νίκος Τσούχλος (σ. 106)

Εναλλακτική Σκηνή
ΕΛΣ

20.00

Περπάτα Ανάμεσα (σ. 94)

Ξέφωτο

20.00

Περπάτα Ανάμεσα (σ. 94)

Ξέφωτο

20.30

Μαριάννα Καβαλλιεράτου Dom Bouffard Bastet (σ. 95)

Σκηνή στο Κανάλι

20.30

Bongeziwe Mabandla (σ. 107)

Λαβύρινθος

20.30

This Is The Kit (σ. 107)

Σκηνή στο Κανάλι

20.30

Κωνσταντίνος Ρήγος Χοροθέατρο Οκτάνα
Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης ( σ. 108-109)

Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος ΕΛΣ

21.30-22.00

Circus Outdoors (σ. 14)

Αγορά

20.50

SNF RUN (σ. 96-97)

21.30-22.00

Circus Outdoors (σ. 14)

Αγορά

22.00

Απονομή μεταλλίων SNF RUN Show Πυροτεχνημάτων (σ. 96-97)

Ξέφωτο

22.15

Animal Collective- Sung Tongs (σ. 98-99)

Ξέφωτο

Show Πυροτεχνημάτων (σ. 110)

Ξέφωτο

Comedy Circus (σ. 82)

22.00

23.00

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

22.15

Άννα Βίσση (σ. 110-111)

Ξέφωτο

00.00

Otim Alpha (σ. 11)

Σκηνή στο Κανάλι

* 06.00-00.00

Πρόγραμμα Τεχνών / εικαστικά (σ. 6-7)

Φάρος

* 06.00-00.00

Πρόγραμμα Τεχνών / εικαστικά (σ. 6-7)

Φάρος

* 06.00-00.00

Οικογενειακά Πορτραίτα (σ. 57)

Νότια Μονοπάτια

* 06.00-00.00

Οικογενειακά Πορτραίτα (σ. 57)

Νότια Μονοπάτια

Χρήσιμες Πληροφορίες
SNFestival.org

Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα του Summer
Nostos Festival, www.SNFestival.org για τυχόν
ανακοινώσεις και νέες πληροφορίες.

Φαγητό &
Ποτό

Καλοκαίρι θα πει γεύσεις, μυρωδιές, αναμνήσεις
από παιδικές διακοπές. Στο Summer Nostos
Festival λοιπόν, η επιστροφή στα καλύτερά μας
καλοκαίρια σημαίνει και γαστρονομικές μνήμες!

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, θα λειτουργούν
οι μόνιμοι χώροι εστίασης του ΚΠΙΣΝ: Agora
Bistro, Canal Café, Pharos Café & Park Kiosk.
Κατά τη διάρκεια παραστάσεων στην Αίθουσα
Σταύρος Νιάρχος και στην Εναλλακτική Σκηνή,
θα λειτουργούν και τα Opera Bars στο φουαγιέ
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Όλα τα σημεία θα
προσφέρουν εμπλουτισμένα μενού, προσφέροντας
καλοκαιρινές γεύσεις, παγωτά, γρανίτες, καφέ,
φρέσκους χυμούς, αναψυκτικά και ποτά. Επίσης, θα
λειτουργούν τα υφιστάμενα κινητά σημεία εστίασης
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και στην Αγορά.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αναζητήστε
όμως και τα επιπλέον κινητά σημεία στους
εξωτερικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ, όπου μπορείτε να
βρείτε παγωτά, βάφλες, hot-dog, popcorn, σνακ,
ποτά και αναψυκτικά.
Και μην ξεχνάτε: Τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ έχουν 10%
έκπτωση σε όλα τα σημεία εστίασης!
Πρόσβαση
με ΜΜΜ

Κοντά από το ΚΠΙΣΝ διέρχονται τα εξής Μέσα:

Λεωφορεία: • Από το κέντρο της Αθήνας: 		
				 Γραμμές Β2, 550
			 • Από Κηφισιά: Γραμμή 550
			 • Από Πειραιά: Γραμμές Α1, Β1, 130, 217
Τραμ: 		 • Γραμμή 3
Τρόλεϊ:		 • Γραμμή 10

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
το www.SNFestival.org

Χρήσιμες Πληροφορίες
Πρόσβαση
με δωρεάν
Shuttle bus

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης προς και από το
ΚΠΙΣΝ, κατά τη διάρκεια του Summer Nostos Festival,
προσφέρεται καθημερινά δωρεάν μεταφορά των
επισκεπτών με τη χρήση shuttle bus:
• από/προς Σύνταγμα/Συγγρού-Φιξ
(Η στάση στην Πλατεία Συντάγματος βρίσκεται στη
συμβολή με την οδό Ερμού)
• από/προς Σταθμό ΗΣΑΠ Φαλήρου

Η συχνότητα των δρομολογίων του shuttle bus είναι
ανά 20 λεπτά στις και 00’, 20’, και 40’ κάθε ώρας.

Σε περίπτωση έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τα
δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν.
Για τα αναλυτικά δρομολόγια του μετρό επισκεφτείτε
το www.stasy.gr
Για τα αναλυτικά δρομολόγια του shuttle bus
σκανάρετε το QR code ή επισκεφτείτε το
www.SNFestival.org
Parking

Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, κατά τη διάρκεια
του Summer Nostos Festival, διατίθεται δωρεάν
χώρος στάθμευσης στο παρακείμενο parking του
Ολυμπιακού Συγκροτήματος Φαλήρου (Tae Kwon Do).
Η πρόσβαση είναι εφικτή τόσο πεζή (απόσταση
περίπου 15’) όσο και με δωρεάν shuttle buses που
θα λειτουργούν σε συνεχή ροή και θα αναχωρούν
καθημερινά από το parking του Tae Kwon Do προς
το ΚΠΙΣΝ, και αντίστροφα.
Για τα αναλυτικά δρομολόγια του shuttle bus από
και προς το parking, σκανάρετε το QR code ή
επισκεφτείτε το www.SNFestival.org

Κατά τη διάρκεια του Summer Nostos Festival,
το parking του ΚΠΙΣΝ λειτουργεί με περιορισμένο
αριθμό θέσεων στάθμευσης. Η είσοδος του parking
βρίσκεται επί της Πεισιστράτου 1.
Το parking του ΚΠΙΣΝ λειτουργεί με χρέωση.

Για τον αναλυτικό τιμοκατάλογο επισκεφτείτε το
www.SNFCC.org

Χρήσιμες Πληροφορίες
Συμμετοχή
στις
εκδηλώσεις

Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

Σε όλες τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα
στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ και στην
Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ απαιτείται ηλεκτρονική
προεγγραφή μέσω του www.SNFestival.org.
Επιπλέον, την ημέρα της εκδήλωσης θα υπάρχει και
δυνατότητα εγγραφής σε λίστα αναμονής πριν
από την έναρξη της εκδήλωσης.

Χρήσιμες Πληροφορίες
Wi-Fi

Σε όλους τους χώρους του ΚΠΙΣΝ διατίθεται
δωρεάν WiFi: SNFCC-FREE-WIFI.

Κατοικίδια

Τα κατοικίδια είναι ευπρόσδεκτα σε όλους τους
εξωτερικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ εκτός από το
Ξέφωτο, τον Λαβύρινθο και τους παιδότοπους.
Θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται από τον
κηδεμόνα τους, ο οποίος οφείλει να τα έχει με
λουρί υπό την εποπτεία του και να μεριμνά για
την καθαριότητα του χώρου.

Φωτογράφιση

Οι χώροι των εκδηλώσεων μαγνητοσκοπούνται
και φωτογραφίζονται για λόγους προώθησης του
Summer Nostos Festival, του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος και του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος. Με την είσοδό τους και τη
συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις, οι επισκέπτες
καθώς και οι ασκούντες τη γονική μέριμνα ανηλίκου
συναινούν στη χρήση της εικόνας ή της φωνής ιδίου
ή του ανηλίκου από τους Διοργανωτές για λόγους
προβολής των εκδηλώσεων. Απαγορεύεται η χρήση
drone για λόγους φωτογράφισης ή ψυχαγωγίας.

Βιωσιμότητα

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος είναι ένα τα από βιωσιμότερα κτιριακά
συγκροτήματα τέτοιας κλίμακας στον κόσμο.
Τον Νοέμβριο του 2016, το ΚΠΙΣΝ κατέκτησε
την Πλατινένια Πιστοποίηση LEED, μία κορυφαία
διεθνώς και υψηλών προδιαγραφών διάκριση
για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε επίπεδο
σχεδιασμού και κατασκευής, χάρη στην καινοτόμο
αρχιτεκτονική και πράσινη τεχνολογία του.
H πλατινένια πιστοποίηση LEED απονέμεται από
το Αμερικανικό Συμβούλιο Πρασίνων Κτιρίων
(U.S. Green Building Council – USGBC).

Για τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στον Λαβύρινθο
η συμμετοχή γίνεται με Δελτία Προτεραιότητας τα οποία
θα διανέμονται στο Info Kiosk Λαβύρινθος, μία ώρα πριν
την έναρξη της εκδήλωσης.
Για τις εκδηλώσεις του Nostos University για
παιδιά και για ενήλικες η συμμετοχή γίνεται με
Δελτία Προτεραιότητας τα οποία θα διανέμονται
στο Info Kiosk Αγορά, μία ώρα πριν την έναρξη
της εκδήλωσης.

Για όλες τις υπόλοιπες εκδηλώσεις θα τηρείται σειρά
προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Δελτία
Προτεραιότητας και τις ημερομηνίες έναρξης
προκρατήσεων επισκεφθείτε το www.SNFestival.org
Για όλες τις υπόλοιπες εκδηλώσεις θα τηρείται σειρά
προτεραιότητας.
ΑμεΑ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος είναι πλήρως προσβάσιμο σε όλους.
Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του χώρου
(SNFCC.org) για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά
με τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε άτομα με
αναπηρία. Κατά τη διάρκεια του Summer Nostos
Festival το parking του ΚΠΙΣΝ θα παραμείνει
διαθέσιμο για ΑμεΑ.

Καμεράτα – Ορχήστρα των φίλων της Μουσικής, Καμεράτα –
Ορχήστρα των φίλων της Μουσικής | American Ballet Theatre Studio
Company, Morty Sohl | Ηλίας Καρελλάς, Γερασιμοπούλου Stage
Photos | Seu Jorge, Seu Jorge | Drone Mass, Mojcien Wandzel |
Στέρεο Νόβα, Στέρο Νόβα | Kronos Quartet, Jay Blackesberg |
John Cale, David Reich | Theater of War, David Andrako | Alexi
Murdoch, Jessica Shokrian | Onirama, Onirama | Yasmine Hamdan,
Flavien Prioreau | Joyce DiDonato, Brooke Shaden | Lianne La
Havas, Lianne La Havas | SNF RUN, ΙΣΝ/ Αναγέννηση & Πρόοδος |
Animal Collective, Animal Collective | Bongeziwe Mabandla, Ryk
Otto | This Is The Kit, This Is The Kit | Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης,
Κωνσταντίνος Ρήγος/ Χοροθέατρο ΟΚΤΑΝΑ| Άννα Βίσση, Άννα
Βίσση | Summer Nostos Festival, ΙΣΝ/ Άγγελος Χριστοφιλόπουλος,
Ανδρέας Σιμόπουλος, Γεράσιμος Δομένικος, Αναγέννηση & Πρόοδος
/ Σταύρος Μπόγλου.

Ειδικές
ευχαριστίες

Το Summer Nostos Festival διοργανώνεται και χρηματοδοτείται
αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και η υλοποίηση του
φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Alec Bemis,
Καλλιτεχνικό Σύμβουλο, στον Χρήστο Κωνσταντακόπουλο και
στην Faliro House Productions, και στην Αποστολία Παπαδαμάκη,
σύμβουλο για τις παραστάσεις χορού. Ευχαριστούμε για τη
συνδρομή και τη συνεργασία: Δήμος Αθηναίων, Δήμος Καλλιθέας,
Δημοτική Αστυνομία Αθηνών, Δημοτική Αστυνομία Καλλιθέας,
Τροχαία Αττικής, Τροχαία Καλλιθέας, Ελληνική Αστυνομία,
Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, ΕΚΑΒ, Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή, ΑΜΚΕ «Αναγέννηση και Πρόοδος», Ωδείο Αθηνών, Special
Olympics Ηellas, Aegean Airlines και τους εθελοντές του Summer
Nostos Festival για την πολύτιμη συμβολή τους.

SNFestival.org

Σκανάρετε το παρακάτω QR code για να ανακαλύψετε το
συναρπαστικό πρόγραμμα του Summer Nostos Festival 2018!
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