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Νύχτες Καλοκαιριού
στην πόλη μας
με λογοτεχνικά
και εικαστικά δρώμενα,
συναυλίες,θέατρο
&
χορευτικές παραστάσεις
Φίλες και φίλοι Ηλιουπολίτες,
Σε μία περίοδο που η χώρα πλήττεται από μία τεράστια οικονομική δυστοκία και μία παράλληλη κοινωνική
δυσθυμία κι ενώ η Τοπική Αυτοδιοίκηση μετέρχεται μία μεταβατική περίοδο λόγω των αναμενόμενων διοικητικών μεταρρυθμίσεων, πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός ευρύτερα και οι τέχνες ειδικότερα, εξακολουθούν να αποτελούν το πιο πρόσφορο πεδίο διαλόγου, την πιο γόνιμη απάντηση σε κάθε αξιακή κρίση, το δημιουργικότερο
καταφύγιο από την άτεγκτη πραγματικότητα της καθημερινότητάς μας.
Γι’ αυτούς τους λόγους, το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου μας συνεχίζει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση και σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα, τα βιβλιοπωλεία, τα εργαστήρια τέχνης αλλά και με καταξιωμένους καλλιτέχνες του μουσικού και θεατρικού στερεώματος, υπόσχεται να ομορφύνει τα βράδια μας, από τις
αρχές Μαΐου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, με ένα ποικίλο πρόγραμμα εκδηλώσεων.
Στόχος μας είναι, παρά τις περιορισμένες δυνατότητές και τις επιβεβλημένες περικοπές των κονδυλίων, να ενισχύσουμε, μέσω αυτού του πολύπλευρου δικτύου
πολιτιστικών δρωμένων, την πρωτότυπη καλλιτεχνική παραγωγή από τους τοπικούς φορείς, να εμπλουτίσουμε την καθημερινή ζωή με ψυχαγωγικές δράσεις σε
διάφορα σημεία της πόλης μας και να καλλιεργήσουμε, μικροί και μεγάλοι, τη σκέψη, το ήθος και την αισθητική μας, μέσα από την επαφή μας με την τέχνη.
Κυρίως, στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε την προοπτική και την ελπίδα, μέσα από τη συνεχή προσπάθεια.
Σας προσκαλούμε, λοιπόν, όλους, να αντισταθείτε στη ζοφερότητα των ημερών και να συμμετέχετε ενεργά, όπως κάθε χρόνο, στην πολιτιστική ζωή της πόλης
μας.

Ο Δήμαρχος 			
Γιάννης Αναγνώστου

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

*21η Μαθητική Πολιτιστική 		 *Συναυλίες Μουσικών 			
Συνάντηση
*14η Συνάντηση Χορωδιών

Συνόλων
*7η Έκθεση Βιβλίου

*Εκθέσεις Εικαστικών 			 *10ος Διεθνής Διαγωνισμός
Εργαστηρίων

Χορού-Hellas

*Παραστάσεις Θεατρικών 		 *Φεστιβάλ Ηλιούπολης
Εργαστηρίων

21η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

1/5 – 26/6

Σε μία περίοδο, που χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ αφορμές για να αισιοδοξήσουμε και να ελπίσουμε στο μέλλον, τα παιδιά και οι νέοι μας, από τα
προνήπια μέχρι τους τελειόφοιτους των Λυκείων, μας προσφέρουν ένα «φωτεινό
ορίζοντα». Για δύο μήνες, οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων της Ηλιούπολης αποκαλύπτουν επί σκηνής το ταλέντο, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, μέσα από μία πληθώρα πολιτιστικών δράσεων -συναυλίες, χορευτικές
και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, λογοτεχνικές παρουσιάσεις
κ.ά. - που πραγματοποιούν είτε σε κάποιο από τα δημοτικά θέατρα είτε στο χώρο
εκδηλώσεων του σχολείου τους.
Φέτος η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη, καθώς θα παρακολουθήσουμε, συνολικά,
δραστηριότητες από 8 Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, 16 Δημοτικά Σχολεία, 7
Γυμνάσια και 5 Λύκεια.
Συμπαραστάτες στην προσπάθειά των παιδιών όλοι οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και οι γονείς, που πιστεύουν σε ένα σχολείο «ανοιχτό»
και αγωνίζονται για να τους προσφέρουν ευκαιρίες για επικοινωνία, ομαδική συνεργασία και γόνιμους καλλιτεχνικούς πειραματισμούς.
Στο πλευρό τους βρίσκονται πάντα κι ο Δήμος Ηλιούπολης με το Πολιτιστικό Κέντρο, για να υποστηρίξουν τα μαθητικά δρώμενα, όσο
περισσότερο μπορούν, με υλικοτεχνική υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό και να τα προβάλλουν στο ευρύ κοινό.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της συνάντησης μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα μας: www.politismos-ilioupoli.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Το Πολιτιστικό Κέντρο, πέρα από το να ενθαρρύνει, να προβάλλει και να στηρίζει όλους τους πολιτιστικούς φορείς της Ηλιούπολης,
εργάζεται σταθερά για την αισθητική καλλιέργεια των πολιτών και την παραγωγή πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Σ’ αυτό το
πλαίσιο, λειτουργεί, δωρεάν, πολυάριθμα εικαστικά, θεατρικά, χορωδιακά και μουσικά τμήματα, που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες
και παρέχουν ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης, τη δυνατότητα απόκτησης υψηλής ποιότητας θεωρητικών αλλά και τεχνικών
γνώσεων καθώς και ενεργούς συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή της πόλης μας.
Με αφορμή τη λήξη των φετινών μαθημάτων, τα περίπου 1500 μέλη των Εργαστηρίων Τέχνης, θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους,
αποδεικνύοντας, ότι οι «ερασιτέχνες», έστω και αν δε διαθέτουν πάντα την τεχνική αρτιότητα των επαγγελματιών, προσεγγίζουν την
τέχνη με έναν πρωτόγνωρο ενθουσιασμό και με αστείρευτη έμπνευση.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων των Εργαστηρίων Τέχνης είναι:

Παρασκευή 14/5

Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου - Ώρα έναρξης: 20:00

«Κιθάρα και χαρακτική»

Συναυλία του Μουσικού Εργαστηρίου (τμήματα κλασικής-ηλεκτρικής κιθάρας) με παράλληλη προβολή video.
Οι μαθητές της κιθάρας σε ορχήστρα, παίζουν και αυτοσχεδιάζουν με τη συνοδεία ηλεκτρονικής μουσικής.

Διδασκαλία: Ελένη Σκάρκου

Παρασκευή 28/5 & Σάββατο 29/5

Θέατρο του Άλσους «Δ. Κιντής» - Ώρα έναρξης: 20:30

14η Συνάντηση Χορωδιών

Συμμετέχουν:
Στις 28/5 η Δημοτική Χορωδία Ηλιούπολης, με μαέστρο τη Βαρβάρα Κουτίβα
& οι Χορωδίες Β’ & Γ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ηλιούπολης, με μαέστρο τον Αλέξανδρο Ζέρβα.
Στις 29/5 η Μικτή Χορωδία Πνευματικού & Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Γλυφάδας, με μαέστρο τον Νίκο Καμπιώτη, η Χορωδία Πολιτιστικού Συλλόγου Άργους «Τελέσιλλα», με μαέστρο τον Ιωάννη Κόντη, η Χορωδία του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σαλαμίνας
«Ο Απόλλων», με μαέστρο την Ευαγγελία Λαμπάρα, η Δημοτική Χορωδία και το Νέο Φωνητικό Σύνολο Ηλιούπολης, με μαέστρο τη
Βαρβάρα Κουτίβα.

Άλσος Καλαβρύτων - Ώρα εγκαινίων: 19:30

Δευτέρα 31/5

Εγκαίνια των εκθέσεων παιδικής ζωγραφικής & σκιτσογραφίας του Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών

Διδασκαλία παιδικής ζωγραφικής: Θεανώ Χριστοπούλου
Διδασκαλία σκιτσογραφίας: Δημήτρης Μπάκαλος
Διάρκεια εκθέσεων: 31/5-6/6

Σάββατο 5/6

και ώρες 18:30 – 21:30

Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου - Ώρα έναρξης: 19:00

«Μια βόλτα στον κόσμο», από το παιδικό τμήμα του Θεατρικού Εργαστηρίου

Τα παιδιά, παίζοντας θέατρο, ταξιδεύουν σε διάφορες γωνιές της γης και γίνονται πολίτες του κόσμου.

Κείμενα-Σκηνοθεσία: Μάγια Δεληβοριά

Κυριακή 6/6

Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου - Ώρα έναρξης: 19:00

«Και οι θεοί τρελάθηκαν», από το παιδικό τμήμα του Θεατρικού Εργαστηρίου

Οι 12 Θεοί του Ολύμπου στη σύγχρονη Αθήνα ή πώς τα παιδιά παίζουν με τη μυθολογία.

Κείμενα-Σκηνοθεσία: Μάγια Δεληβοριά

Δευτέρα 14/6 & Τρίτη 15/6

Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου - Ώρα έναρξης: 21:00

«Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, από το τμήμα Ενηλίκων του Θεατρικού Εργαστηρίου

Σκηνοθεσία: Τζίνα Αποστολοπούλου

Κυριακή 20/6

Θέατρο του άλσους «Δ. Κιντής» - Ώρα έναρξης: 21:00

«Η αυλή των θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, από το τμήμα ενηλίκων του Θεατρικού Εργαστηρίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Σίσκος
5ο Λύκειο Ηλιούπολης - Ώρα εγκαινίων: 19:30

Δευτέρα 21/6

Εγκαίνια εκθέσεων ζωγραφικής (τμήματα εφήβων & ενηλίκων) & αγιογραφίας του Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών

Διδασκαλία ζωγραφικής ενηλίκων: Γιούλη Γκικοπούλου,
Διδασκαλία ζωγραφικής ενηλίκων & εφήβων: Νικόλαος Κληρονόμος
Διδασκαλία αγιογραφίας: Αδαμαντία Μπίλλια-Γιαννοπούλου
Διάρκεια εκθέσεων: 21/6-28/6

Δευτέρα 21/6

και ώρες 18:30 – 21:30
Θέατρο του άλσους «Δ. Κιντής» - Ώρα έναρξης: 21:00

«Συμφωνικό Ροκ», συναυλία από τη Συμφωνική Μαθητική Ορχήστρα του Δήμου μας, «Νικόλαος Μάντζαρος»
Συμμετέχουν η Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής «Μάνος Λοΐζος», το Νέο Φωνητικό Σύνολο Δήμου Ηλιούπολης, οι μαθητικές χορωδίες
του 6ου Γυμνασίου Ηλιούπολης και του 1ου Γυμνασίου Υμηττού και ροκ μπάντες της πόλης μας.

Διδασκαλία-Διεύθυνση: Γιώργος Σιωράς

Πέμπτη 24/6

Θέατρο του άλσους «Δ. Κιντής» - Ώρα έναρξης: 21:00

Συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ηλιούπολης «Απόστολος Μόσχος»

Διεύθυνση: Φραγκίσκος Κοντορούσης

Σάββατο 26/6

Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου - Ώρα έναρξης: 20:00

«Η Αλφαβήτα της εφηβείας» από το εφηβικό τμήμα του Θεατρικού Εργαστηρίου

Μια θεατρική παράσταση που ξεδιπλώνει το αλφαβητάρι της εφηβικής ψυχής. Ένα έργο που τιμήθηκε με το Β΄Κρατικό βραβείο.

Σκηνοθεσία: Μάγια Δεληβοριά

Δευτέρα 28/6 & Τρίτη 29/6

Θέατρο του άλσους «Δ. Κιντής» - Ώρα έναρξης: 21:00

«Η μικρή μας πόλη» του Θόρντον Ουάιλντερ, από το τμήμα ενηλίκων του Θεατρικού Εργαστηρίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Σίσκος

Δευτέρα 5/7

5ο Λύκειο Ηλιούπολης - Ώρα εγκαινίων: 19:30

Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής (τμήμα αποφοίτων) του Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών

Διδασκαλία: Νικόλαος Κληρονόμος
Διάρκεια έκθεσης: 5/7-12/7

και ώρες 18:30 – 21:30

7η ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 16-27/6
Στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης θα πραγματοποιηθεί και φέτος η ετήσια έκθεση βιβλίου, που συνδιοργανώνει το Πολιτιστικό Κέντρο με τα βιβλιοπωλεία: Αναλόγιο,
Αντωνόπουλος, Απρόβλεπτο, Επίκαιρο, Ο φίλος του βιβλίου στην πόρτα σας, Παπαδημητρίου, Παράλογο, Σχολικό, Το Μολύβι, Το βιβλιοπωλείο του Παύλου.
Μία πλούσια συλλογή εκθεμάτων με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις, παράλληλα με μία
σειρά μουσικών αλλά και λογοτεχνικών εκδηλώσεων, θα προσφέρουν την ευκαιρία
στους αναγνώστες να περάσουν ευχάριστα, καθώς θα επιλέγουν βιβλία που θα τους
κρατήσουν συντροφιά το φετινό καλοκαίρι.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 16 Ιουνίου, στις 21:00, με
μία συναυλία από το Αθηναϊκό Χορωδιακό Σύνολο «Athens Choir Ensemble», σε ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Τη Χορωδία θα διευθύνει ο Δημήτρης Καραβέλης.
Το παρόν στην έκθεση θα δώσουν και το Μουσικό Εργαστήρι (τμήμα κιθάρας) και η Συμφωνική Μαθητική Ορχήστρα «Ν.
Μάντζαρος» του Δήμου μας, καθώς και το συγκρότημα Vi.be.s (Villain Beloved Society).
Επίσης, στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, ο Δήμος Ηλιούπολης θα τιμήσει την Τετάρτη 23 Ιουνίου, στο Μουσείο Εθνικής
Αντίστασης τη συντοπίτισσά μας, συγγραφέα, κα Ζαννέτα Καλύβα-Παπαΐωάννου.
Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα μας: www.politismos-ilioupoli.gr
Χορηγός έκθεσης: Αντώνης Νικ. Σούμας, εμπόριο – επισκευές ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών ειδών

10ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ «HELLAS» 30/6-4/7
Το Πολιτιστικό Κέντρο, για μια ακόμη χρονιά, φιλοξενεί στο ανοιχτό θέατρο της πόλης μας, στο άλσος «Δ. Κιντής», σπουδαστές και
επαγγελματίες χορευτές από όλο τον κόσμο, που φιλοδοξούν να
κερδίσουν μία υποτροφία, με το όνειρο μιας επιτυχημένης πορείας στο χώρο του κλασικού και σύγχρονου χορού
Ο διαγωνισμός, τον οποίο διευθύνει η χορεύτρια και χορογράφος, κα Κατερίνα Παυλάκη, θα ολοκληρωθεί εορταστικά με το
Gala χορού, που θα πραγματοποιηθεί, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στις 4 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:30.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2010

Ιούλιος-Σεπτέμβριος

Με την ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, να υποστηριχτεί ένας πολιτισμός για όλους, το Φεστιβάλ Ηλιούπολης 2010, που θα
ξεκινήσει τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου, θα φιλοξενήσει ποιοτικές θεατρικές και
μουσικές παραστάσεις, με αγαπημένους και καταξιωμένους καλλιτέχνες, στοχεύοντας σε μία υψηλής αισθητικής ψυχαγωγία για τους συμπολίτες μας.
Τρία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά και του φετινού προγράμματος εκδηλώσεων, να ικανοποιήσει τα γούστα του ευρύτερου δυνατού κοινού μέσα από μία ποικιλία
καλλιτεχνικών τάσεων και ειδών, να απευθυνθεί σε όλες τις ηλικίες και, το κυριότερο,
να είναι προσιτό σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, διατηρώντας τις τιμές των εισιτήριων
σε χαμηλά επίπεδα.
Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα μας: www.
politismos-ilioupoli.gr ενώ τον Ιούνιο θα κυκλοφορήσει και το έντυπο πρόγραμμα
του Φεστιβάλ.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

"20% ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ"

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
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ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Σοφοκλή Βενιζέλου 101, (κεντρική πλατεία Ηλιούπολης - πλ. Εθνικής Αντιστάσεως)
Τηλ. 210 99 48 886 www.neo.edu.gr • neoilioupolis@gmail.com
ΥΜΗΤΤΟΣ - Προύσσης 14 & Αµαλθείας 51, (Έναντι σχολείων Υµηττού)
ΤΗΛ. 210 97 52 116 • neoymittou@gmail.com

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Δ.Σ.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ

Πρόεδρος: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Αντιπρόεδρος: Αραμπατζής Γαβριήλ Μέλη: Ρωμαίου Μαίρη,
Γρηγοράκος Παναγιώτης, Φιλίππου Γεωργία, Μπουτσέλη Ζωή, Κούτη Έφη, Κορδέλλα Νικόλ, Παπαδάκη Χρύσα,
Μακράκη Βασιλική, Κακριδώνης Παναγιώτης, Μπάρλα Ιωάννα, Πανταζή Μαρία, Καϋμενάκη Μαρία, Καρβέλα
Αρετή
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