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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ενηµερωτική Έκδοση Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου Ηλιούπολης



Τεύχος 5



Ιούνιος 2009

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
µε πολλές και ποιοτικές παραστάσεις
για όλες τις ηλικίες
µε εισιτήριο προσιτό για κάθε οικογένεια

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2009
Τρίτη
7/7

Συναυλία µε τον Παντελή Θαλασσινό & τη Μελίνα Κανά

Πέμπτη
9/7

«Αι δύο Ορφαναί» των D. Ennery & Eugene Cormon
Eλεύθερη διασκευή & σκηνοθεσία: Τάκης Χρυσικάκος
Πρωταγωνιστούν: Παύλος Χαϊκάλης, Γιάννης Βούρος,
Αργύρης Αγγέλου & Κώστας Φλωκατούλας

Δευτέρα
13/7
Πέμπτη
16/7

Δευτέρα
20/7
Τετάρτη
22/7

8 €

«Αλκιβιάδης Άγιος» του ∆ηµήτρη Περετζή από το Θέατρο Ρόδα
Σκηνοθεσία: Μαρία Περετζή

10 €

Συναυλία του Θάνου Μικρούτσικου µε τα Υπόγεια Ρεύµατα

10 €

Συναυλία της Ελένης Βιτάλη,
µε τον τον Haig Yazidjian και την Αρετή Κετιµέ

15 €

«Η όπερα της πεντάρας» του Bertolt Brecht
Μουσική: Kurt Weill
Σκηνοθεσία: Θέµης Μουµουλίδης
Πρωταγωνιστούν: Καρυοφυλλιά Καραµπέτη,
Στέλιος Μάινας & Ρένια Λουϊζίδου

«Μήδεια» του Μποστ
Σκηνοθεσία: Πέτρος Φιλιππίδης
Πρωταγωνιστεί: Κάτια ∆ανδουλάκη

15 €

«Back to the basics»
Από τα blues του ’50 µέχρι το σύγχρονο pop rock
µε το συγκρότηµα του Κωνσταντίνου Μάτσικα

10 €

Πέμπτη
27/8

Δευτέρα
31/8

15 €

Τετάρτη
2/9

15 €
& µαθητικό 10 €

Δευτέρα
7/9

«∆ον Κιχώτης» του Miguel de Cervantes
από το ∆ΗΠΕΘΕ Κοζάνης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Καραχισαρίδης
Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Κιµούλης,
∆ηµήτρης Πιατάς & Κλειώ-∆ανάη Οθωναίου

Πέμπτη
3/9

10 €

Συναυλία µε την Ηρώ & τον Αντώνη Λουδάρο

«Χοηφόρες» του Αισχύλου από το ∆ΗΠΕΘΕ Λάρισας
Σκηνοθεσία: Κώστας Τσιάνος
Πρωταγωνιστούν: Λυδία Κονιόρδου & Νίκος Ψαρράς

Τετάρτη
9/9

15 €

Πέμπτη
10/9

8 €

«Η Χιονάτη και οι 7 ψηλοί νάνοι»
σε κείµενο και σκηνοθεσία Κάρµεν Ρουγγέρη

15 €

Τετάρτη
26/8

10 €

Συναυλία jazz µε τους Mode Plagal & Human Touch

Συναυλία µε τη Μόνικα

15 €

«Παράξενο δεν είναι;» της Μαρίας Παπαγιάννη
Παιδική παράσταση από το Νέο Θέατρο Θεσσαλονίκης
Σκηνοθεσία: Κυριάκος Αργυρόπουλος
Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος

Τετάρτη
15/7

Ελεύθερη
είσοδος

Οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν στο ∆ηµοτικό Θέατρο του Άλσους «∆. Κιντής»,
εκτός από τη Συναυλία του Παντελή Θαλασσινού & της Μελίνας Κανά, που θα πραγµατοποιηθεί στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κεντρική Πλατεία Ηλιούπολης).

Ώρα έναρξης εκδηλώσεων: 21:00
Προπώληση εισιτηρίων: Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Ηλιούπολης, ∆ηµοτικός Κινηµατογράφος Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη», ∆ηµοτικό Θέατρο του Άλσους «∆.Κιντής»
Ηλεκτρονική Πώληση: www.ticketquest.gr, βιβλιοπωλεία Ελευθερουδάκης, υποκαταστήµατα ACS, Μουσείο Ηρακλειδών

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Πλατεία 25ης Μαρτίου 7, Τ.Κ. 16346



Τηλ: 210 9940699

χορηγοί επικοινωνίας



Φαξ:210 9940105



info@politismos-ilioupoli.gr



www.politismos-ilioupoli.gr
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Τι γίνεται
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Εµ π λ ου τ ί ζο υ µ ε τ ο ν ε λε ύ θ ερ ο χρ ό ν ο τ ων Η λ ι ο υπ ο λ ι τ ών
µ ε γ ν ώσ ε ι ς, εµ π ε ι ρ ίε ς κ α ι ο µο ρ φ ιά
Σ υ µ βά λλ ο υ µ ε σ τη ν αι σ θ η τι κ ή κ αλ λι έ ρ γ ε ι α τω ν π ο λ ι τώ ν
Ε ξασφαλί ζουµε την εν εργή συµµετοχ ή µικρών και
µ εγάλ ων στη ν πολι τιστική ζ ωή τη ς πόλ ης µ ας

ΤΕΧΝΗΣ
∆ ι ε υ ρ ύν ο υ µ ε κα ι α ν α ν ε ώ νο υ µε δ ι α ρ κ ώ ς
τη δυνα τό τητα έκφρα ση ς και δη µιου ργ ίας
τ ων δ η µοτ ώ ν
µ ε νέου ς και σύγχ ρον ου ς κύκλου ς µαθηµ άτω ν
Παρέχουµε όλα τα µαθήµατα δωρεάν

Τα Εργαστήρια Τέχνης
αποτελούν ένα µεγάλο κεφάλαιο για το Πολιτιστικό
Κέντρο.

Ο ∆ήµαρχος Γιάννης Αναγνώστου στην έκθεση
ζωγραφικής των Εργαστηρίων Τέχνης

Τα τελευταία χρόνια, περίπου 1500 Ηλιουπολίτες
ετησίως, παρακολουθούν
τα εβδοµαδιαία µαθήµατα
θεάτρου, µουσικής, τραγουδιού, σκίτσου, ζωγραφικής, και αγιογραφίας,
καλλιεργούν το ταλέντο
και τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις τους παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της
δουλειάς τους στις ετήσιες εκδηλώσεις όλων
των τµηµάτων.
Το φετινό πρόγραµµα εκθέσεων και
συναυλιών ξεκίνησε
ήδη από τα µέσα
της Άνοιξης µε δύο
ενδιαφέρουσες συναυλίες
από
τα

Μουσικά Σύνολα
της πόλης µας, τη
Συµφωνική Μαθητική Ορχήστρα «Ν.
Μάντζαρος» και τη
∆ηµοτική Φιλαρµονική «Απόστολος Μόσχος.

Aκολούθησαν οι εξαιρετικές
εκθέσεις
ζωγραφικής
των
παιδικών τµηµάτων και των
αποφοίτων καθώς και η έκθεση
σκιτσογραφίας.

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Πόλυ Βλάχου
και ο Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος
µε τον ζωγράφο ∆ηµήτρη Μπάκαλο

Τη σκυτάλη πήραν οι µαθητές των τµηµάτων
κιθάρας του Μουσικού
Εργαστηρίου, οι οποίοι
µας γοήτευσαν µε τις
σόλο ερµηνείες τους και
µας εξέπληξαν µε την
πρώτη τους συµµετοχή
σε ορχήστρα.

Τα παιδικά τµήµατα του Θεατρικού Εργαστηριού, αποχαιρέτησαν το Μάιο
µε την «παραµυθένια» παράσταση «Ο Ζαχαρούλης». Πριν λίγες µέρες
εγκαινιάστηκε ακόµα µία εντυπωσιακή έκθεση ζωγραφικής, αυτή των τµηµάτων ενηλίκων.
Η συνέχεια προβλέπεται εξίσου ενδιαφέρουσα καθώς ακολουθούν:

15 - 21/6
Έκθεση Αγιογραφίας
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, ώρες λειτουργίας: 18:30 - 21:30 καθηµερινά
20/6
«Τα καινούργια ρούχα» του Αυτοκράτορα» του Hans Christian Andersen, από τα Τµήµατα Ενηλίκων του Θεατρικού Εργαστηρίου
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Ώρα έναρξης: 20:30
21/6
Συναυλία αφιερωµένη στην αγάπη & τον έρωτα, από τη Συµφωνική Ορχήστρα ∆ήµου Ηλιούπολης «Νικόλαος Μάντζαρος».
Συµµετέχουν: η Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής «Μάνος Λοΐζος» και οι Χορωδίες του 6ου Γυµνασίου Ηλιούπολης και του 1ου Γυµνασίου Υµηττού.
∆ηµοτικό Θέατρο του Άλσους «∆. Κιντής». Ώρα έναρξης: 20:30
24 & 25/6 «Του έρωτα τα σχήµατα», παράσταση βασισµένη σε κείµενα ξένων κλασικών συγγραφέων
από τα Εφηβικά Τµήµατα του Θεατρικού Εργαστηρίου
∆ηµοτικό Θέατρο του Άλσους «∆. Κιντής». Ώρα έναρξης: 20:30

20η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Η µαθητική κοινότητα της πόλης µας γιορτάζει το τέλος της
σχολικής χρονιάς, µε θεατρικές,
µουσικές και χορευτικές παραστάσεις, λογοτεχνικές εκδηλώσεις, εκθέσεις εικαστικών και
άλλες πολιτιστικές δράσεις, τις
οποίες έχει ετοιµάσει µε την
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, τη βοήθεια των συλλόγων
γονέων και κηδεµόνων και τη

στήριξη του
Κέντρου.

Πολιτιστικού

Η Συνάντηση των Μαθητών αποτελεί έναν από τους πιο παλιούς και σηµαντικούς θεσµούς
της Ηλιούπολης και
εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική που
ακολουθεί το Πολιτιστικό Κέντρο στον
τοµέα της καλλιτεχνικής
παιδείας
µε ένα συνολικό
πρόγραµµα υπηρεσιών και εκδηλώσε-

Ε πεν δύουµε στους αυριαν ούς πολί τες
Ενθαρρύ νουµ ε τη δ ηµι ουργικότη τα τω ν παιδ ιών
Στη ρίζ ου µε κάθε προσπάθε ι α τη ς σχ ολι κή ς κοι νότη τας
ων, όπως τα παιδικά και
εφηβικά τµήµατα των Εργαστηρίων Τέχνης, τα σεµινάρια και τα εργαστήρια για
εκπαιδευτικούς και µαθητές,
το Ευρωπαϊκό Σχολικό Φεστιβάλ Θεάτρου &
Performance και τη διοργάνωση
πολλών άλλων δρώµενων
που συµµετέχουν ενεργά τα
παιδιά της πόλης µας.
Οι εκδηλώσεις, οι οποίες
ξεκίνησαν στις 7 Μαΐου και
θα ολοκληρωθούν στις 28 Ιουνίου, πραγµατοποιούνται στο ∆ηµοτικό
Θέατρο του Άλσους «∆. Κιντής», στο Θέατρο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου
αλλά και σε διάφορα σχολεία της Ηλιούπολης.
Αξιοσηµείωτος είναι ο αριθµός των καλλιτεχνικών δράσεων και των συµµετοχών στη φετινή συνάντηση, καθώς µετέχουν µαθητές από 10 παιδικούς σταθµούς, 2 νηπιαγωγεία, 21 ∆ηµοτικά Σχολεία, 4 Γυµνάσια και 3
Λύκεια.
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στηv πόλη µας
27/6

13η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ

Για µία ακόµη χρονιά, το Πολιτιστικό Κέντρο φιλοξενεί χορωδίες από
άλλους δήµους και φορείς σε µια χορωδιακή συνάντησή τους µε το Νέο
Φωνητικό Σύνολο & τη Μικτή Χορωδία του ∆ήµου Ηλιούπολης.
Στην προσπάθειά µας να δώσουµε περισσότερο χώρο στις χορωδίες,
αλλά και στο κοινό, η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ηµοτικό
Θέατρο του Άλσους «∆. Κιντής» και ώρα έναρξης 20:30.
Φέτος φιλοξενούµε: τη Μικτή Χορωδία «Ορφέας» του Πολιτιστικού &
Λαογραφικού Συλλόγου «Αργυρούπολη», τη ∆ηµοτική Χορωδία
Μαρκόπουλου Μεσογαίας και τη Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου.

6η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Σ τη ρίζου µε το βι βλί ο
∆ί νουµε ζωή στο κέν τρο της Ηλιούπολης
Ενεργοποιούµ ε τα Εργαστή ρι α Τέχν ης
του ∆ή µου µας
Προω θούµε κοινων ικά µην ύµατα
Ε νισχύουµε την τοπική αγορά
Η πόλη µας ετοιµάζεται να υποδεχτεί, για µια ακόµη χρονιά, τους φίλους
του βιβλίου, από τις 17 έως τις 28 Ιουνίου, στην Πλατεία Εθνικής
Αντίστασης. Την φετινή έκθεση των βιβλιοπωλείων της Ηλιούπολης, η
οποία είναι αφιερωµένη στα παιδιά και τους νέους θα πλαισιώσει το
Πολιτιστικό Κέντρο µε εκδηλώσεις των Εργαστηρίων Τέχνης του ∆ήµου
µας και θα παρουσιάσει µαθητικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις,
παιδικές χορωδίες, εργαστήρια σκίτσου και graffiti, εκθέσεις ζωγραφικής
και άλλες δραστηριότητες, που απευθύνονται σε µικρά και...µεγάλα παιδιά και συνδυάζουν την περιήγηση στον κόσµο του βιβλίου µε την
ψυχαγωγία και τη διασκέδαση.
Παράλληλα, µε στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών
απέναντι στο πρόβληµα των ναρκωτικών θα συνεργαστεί µε τη θεραπευτική κοινότητα εφήβων ΚΕΘΕΑ Εξάντας αλλά και τα συγκροτήµατα του
Mc Yinka και των «Jazz do it», τα οποία αφιλοκερδώς θα δώσουν µία συναυλία για τη νεολαία της Ηλιούπολης.
Ώρες λειτουργίας έκθεσης: 19:30 -23:30 καθηµερινά
Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων περιλαµβάνει:
17/6 Τετάρτη ώρα 20: 30
«Παιδιά της Ηλιούπολης τραγουδούν & παίζουν...»
Συµµετέχουν η Παιδική ∆ηµοτική Χορωδία, η Παιδική Χορωδία του Εθνικού Ωδείου Ηλιούπολης και µαθητές από τα τµήµατα κιθάρας του Μουσικού Εργαστηρίου
του ∆ήµου µας.

9ος ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Κλασσικού
και Σύγχρονου Χορού «Hellas»
Ανοίγουµε τα σύ νορα
Σ τη ρίζου µε καταξι ωµένου ς
πολι τι στικούς θεσµ ού ς
Ο µορφαίν ουµε τα καλοκαιρινά
β ράδ ια µ ας µ ε τα όνειρα και
το ταλέντο νέων χορευτών
Σπουδαστές και επαγγελµατίες χορευτές από
διάφορα µέρη της γης θα συγκεντρωθούν,
από 1 έως 5 Ιουλίου, στο ∆ηµοτικό Θέατρο
του Άλσους «∆.Κιντής», για να συναγωνιστούν
και να διεκδικήσουν βραβεία, υποτροφίες και
προοπτικές για µία επιτυχηµένη σταδιοδροµία στο χώρο της ορχηστικής τέχνης.
Ο διαγωνισµός, ο οποίος τελείται υπό την
αιγίδα του Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήµου µας, θα ολοκληρωθεί
εορταστικά µε το Gala χορού, που θα πραγµατοποιηθεί στις 5 Ιουλίου,
ηµέρα Κυριακή και ώρα 20:30, µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

18/6 Πέµπτη ώρα 20:30
Η θεατρική οµάδα του ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ, της θεραπευτικής κοινότητας εφήβων,
παρουσιάζει το έργο «Ο ξένος». Η παράσταση πραγµατεύεται το θέµα του ρατσισµού, το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την κοινωνία µας. Η σκηνοθεσία ανήκει στη Βέρα Λάρδη - ηθοποιό και δασκάλα των
µαθηµάτων θεάτρου στη θεραπευτική
κοινότητα ενώ τα
κείµενα έχουν γραφτεί από τους ίδιους τους έφηβους του
προγράµµατος.
19/6
Παρασκευή ώρα 20:00
Εργαστήρι σκίτσου µε θέµα το βιβλίο. Επιµελείται ο ∆ηµήτρης
Μπάκαλος µαζί µε τους µαθητές του Εργαστηρίου Σκιτσογραφίας του ∆ήµου Ηλιούπολης.
20/6
Σάββατο ώρα 20:30
Τα Τµήµατα Ενηλίκων του Θεατρικού Εργαστηρίου της πόλης
µας παρουσιάζουν «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα»
του Hans Cristian Andersen, σε διδασκαλία & σκηνοθεσία
της Τζίνας Αποστολοπούλου. Ακολουθεί συναυλία µε το συγκρότηµα «Absinte».
21/6 Κυριακή ώρα 19:30
Η συγγραφέας Αλέκα Ζωγράφου, παρουσιάζει το βιβλίο της «Ο Ζώζι και η...Ποντικό Μόνα-Λίζα» (εκδόσεις Κέδρος), µε διαδραστικό και επικοινωνιακό τρόπο.
Μέσω της ζωγραφικής, τα παιδιά γνωρίζουν τον πανέξυπνο χαρακτήρα του Ζωζί, που
ανυποµονεί να µεγαλώσει και να µάθει τον κόσµο γύρω του. Μαθαίνει καινούργιες
λέξεις, όπως «αλήθεια», «φιλία», «αξιοπρέπεια» κ.ά. Τα παιδιά ακολουθούν το ταξίδι
της µάθησης του Ζώζι µε πολλές εκπλήξεις! (Το Βιβλιοπωλείο του Παύλου).
22/6 ∆ευτέρα ώρα 20:00
Εργαστήρι graffiti µε θέµα «Η πόλη και το περιβάλλον».
Επιµελείται ο ∆ηµήτρης Μπάκαλος µαζί µε τους µαθητές του Εργαστηρίου
Σκιτσογραφίας του ∆ήµου Ηλιούπολης.
23/6 Τρίτη ώρα 20: 30
Συναυλία από τη Συµφωνική Μαθητική Ορχήστρα του ∆ήµου Ηλιούπολης, «Νικόλαος Μάντζαρος» και από την Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής «Μάνος Λοΐζος».
24/6 Τετάρτη ώρα 20:00
Εργαστήρι σκίτσου µε θέµα το βιβλίο. Επιµελείται ο ∆ηµήτρης Μπάκαλος µαζί µε
τους µαθητές του Εργαστηρίου Σκιτσογραφίας του ∆ήµου Ηλιούπολης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Στηρίζουµε τη δια βίου µάθηση
τη λαϊκή επιµόρφωση των Ηλιουπολιτών δηµοτών
Συνεργαζ όµαστε µε όλους τους αρµ όδ ιους
εκπαιδ ευτικούς φορείς
Εµ πλουτί ζουµ ε δι αρκώς τα προγράµ µατά µας
Το Πολιτιστικό Κέντρο, προσπαθώντας διαρκώς να διευρύνει τη δράση του
στον τοµέα της καλλιτεχνικής παιδείας, πραγµατοποιεί, σε συνεργασία µε
τη Νοµαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιµόρφωσης της Νοµαρχίας Αθηνών,
σεµινάρια φωτογραφίας, δωρεάν για τους κατοίκους της Ηλιούπολης.
Τα µαθήµατα, τα οποία ξεκίνησαν στις 23 Απριλίου και είναι διάρκειας 50
ωρών, παραδίδονται από τη φωτογράφο Κατερίνα Καµπίτη, στο Μουσείο
Εθνικής Αντίστασης, κάθε ∆ευτέρα & Πέµπτη.
Η πολύ µεγάλη συµµετοχή σε αυτόν τον πρώτο κύκλο µαθηµάτων έχει
δώσει το έναυσµα για να διοργανωθούν και άλλα αντίστοιχα σεµινάρια
από το Σεπτέµβριο του 2009 και Ήδη το Πολιτιστικό Κέντρο βρίσκεται
σε συνεννόηση µε τη Ν.Ε.Λ.Ε. Αθηνών.

25/6 Πέµπτη ώρα 19:30
Η Πολυξένη Βάκου-Σολωνίου παρουσιάζει το βιβλίο της «Το δώρο της αγάπης»
(εκδόσεις Σταµούλη). Μια τρυφερή ιστορία, που θα γίνει αφορµή για δηµιουργική απασχόληση των παιδιών, βασισµένη στην τέχνη του κολλάζ. (Βιβλιοπωλείο
Απρόβλεπτο)
26/6 Παρασκευή ώρα 20:00
Εργαστήρι graffiti µε θέµα «Η πόλη και το περιβάλλον».
Επιµελείται ο ∆ηµήτρης Μπάκαλος µαζί µε τους µαθητές του Εργαστηρίου
Σκιτσογραφίας του ∆ήµου Ηλιούπολης.
27/6 Σάββατο ώρα 21:00
Ο Mc Yinca µε τους µουσικούς του και το
συγκρότηµα «Jazz do it» προσφέρουν µία συναυλία για τους νέους της πόλης µας, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά των Ναρκωτικών.
Εκπρόσωπος από το ΚΕΘΕΑ «Εξάντας», ένα
θεραπευτικό πρόγραµµα εφήβων, θα
ενηµερώνει µικρούς και µεγάλους για τις
µεθόδους πρόληψης και τις δυνατότητες
αντιµετώπισης του προβλήµατος των
ναρκωτικών.
Στο χώρο της έκθεσης βιβλίου, θα εκτίθενται έργα ζωγραφικής των σπουδαστών του Εργαστηρίου Εικαστικών
Τεχνών του ∆ήµου Ηλιούπολης.
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Τι έγινε στην πόλη µας
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ∆ΙΜΗΝΟ & ΜΗΝΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ποιητικό έργο των Ηλιουπολιτών Νίκου Καραβέλου και Αλέξανδρου Σ. Αρδαβάνη σε απαγγελία των ίδιων και του δηµοσιογράφου Αλέξη Λαχανά
και πρωτότυπη µουσική της Ελένης Σκάρκου σε εκτέλεση από την ίδια
και τον κιθαρίστα Γιώργο Μαστρογιαννόπουλο.

Αξ ιοποι ήσαµ ε τη δι αδραστι κότητα των τεχ νών
Στηρίξαµε τους Ηλιουπολίτες δηµιουργούς
Ανοίξαµε δ ιάλογο µε τη σύγχρονη εικαστική
και λογοτεχνική παραγωγή της χώρας µας

Οι Ηλιουπολίτες είχαν την ευκαιρία να «ανακαλύψουν» ακόµη δύο
συµπολίτες µας, µε αξιόλογο λογοτεχνικό έργο.

Το Πολιτιστικό Κέντρο, πιστεύοντας στη διαδραστικότητα και την αλληλενέργεια των τεχνών, πραγµατοποίησε από τις 12 Ιανουαρίου έως τις
17 Μαρτίου, παράλληλα 2 κύκλους, το Εικαστικό ∆ίµηνο και το Μήνα
Λογοτεχνίας. Εκθέσεις ζωγραφικής,
ψηφιδωτού, γλυπτικής, φωτογραφίας από τη µια,
λόγος, ποίηση, λογοτεχνία από την
άλλη.
Συνδετικοί
κρίκοι τους µουσική και θεατρικά
δρώµενα. Στο τέλος
όλων
των
εκδηλώσεων,
η
διανόηση, ο διάλογος για την τέχνη
έδιναν τροφή και
ελπίδα στη ψυχή
και το µυαλό του
Ο ∆ήµαρχος Γιάννης Αναγνώστου και
κοινού.
η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Πόλυ Βλάχου
µε τον γλύπτη Αριστείδη Πατσόγλου

Η αναδροµική έκθεση ζωγραφικής του Ιωσήφ Χατζηπαυλή, τα ψηφιδωτά της Βάσως Φλώρου και το φωτογραφικό υλικό του ∆ηµήτρη Καρπούζη παρέδωσαν
τον χώρο στον
διεθνώς καταξιωµένο γλύπτη Αριστείδη
Πατσόγλου.
Παράλληλα, µε
εισηγητές τους
Τάκη Θεοφιλάτο, Κώστα
Παπαγεωργίου
και
∆ηµήτρη
Μπάκαλο παρουσιάστηκε το

Αλέξης Λαχανάς, Νίκος Καραβέλος, Κώστας Παπαγεωργίου,
Αλέξανδρος Αρδαβάνης, Τάκης Θεοφιλάτος και ∆ηµήτρης Μπάκαλος

Το συγγραφικό έργο του Κώστα Σωτηρίου το οποίο παρουσιάστηκε µε
εισηγητή τον ιστορικό Νίκο Θεοτοκά ενώ διαβάστηκαν αποσπάσµατα από
τους σπουδαστές του Θεατρικού εργαστηρίου της πόλης µας, και το
ποιητικό έργο
της
Αγγέλας
Αποστολοπούλου µε εισηγητές
τον
στιχουργό Παρασκευά Καρασούλο και τον
συγγραφέα Νίκο Λεβογιάννη
σε
θεατρικά
δρώµενα από
τους
Τζίνα
Αποστολοπούλου και Κώστα
Η Αγγέλα Αποστολοπούλου, µε τους
Γεραντώνη.
Νίκο Λεβογιάννη, Παρασκευά Καρασούλο

Η διαλεκτική σχέση του εικαστικού
χώρου µε το λόγο συνεχίστηκε µε τις
εκθέσεις φωτογραφίας της Άννας
Χατζηστεφάνου και της Ευτυχίας
Γεωργάκη, ζωγραφικής της Σοφίας
∆ηµοπούλου και Μαρίας Κοττή και
των παρουσιάσεων των νέων βιβλίων
τριών από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής
λογοτεχνίας, του Μάνου Ελευθερίου
µε θεατρική απόδοση αποσπασµάτων
από το µυθιστόρηµά του «Άνθρωπος
στο πηγάδι», του βιβλίου «Βίλα Κοµπρέ του Αλέξη Σταµάτη σε αναγνωσµένα αποσπάσµατα από την ηθοποιό
∆ανάη Παπουτσή και εισηγητή τον
Θανάση Χειµωνά, και τέλος, µε αναγνωσµένα αποσπάσµατα από το έργο
«Ο κος Επισκοπάκης» του Ανδρέα
Μήτσου.
Ο Μάνος Ελευθερίου

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

Π ροσφέραµε ψυχαγωγία
και χαρά στα παιδιά µας
Γι ορτάσαµε µ ε τα έθιµ α
του τόπου µας
Συναντηθήκαµε όλοι µαζί
σε ένα µ εγάλ ο γλ έντι

Το
Πολιτιστικό
Κέντρο
χάραξε
Επι λ έ ξ αµ ε τα ση µ αν τι κό τερα
δέκα
διαδροµές
π
ο
λ
ι
τ
ι σ τ ι κά δ ρ ώ µ ε να τ ης χ ρ ο ν ι ά ς
στον πολιτιστικό
Εξασφαλίσαµε στους Ηλιουπολίτες
χάρτη της Αττικής
και πρόσφερε την
µειωµένο εισιτήριο
ευκαιρία
στους
Αναλάβ αµ ε τη µ ετακί νη σή τους
Ηλιουπολίτες
να παρακολουθήσουν παραστάσεις
όπερας στην Εθνική Λυρική Σκηνή,
να θαυµάσουν το Gala Χορού µε κορυφαίους σολίστες της Ακαδηµίας
Μπαλέτου Μπολσόι,
να απολαύσουν το Γιώργο Νταλάρα στο Μέγαρο Μουσικής,
τα Τσιγγάνικα Βιολιά στο Θέατρο Badminton και τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο
ως Τζον Γαβριήλ Μπόρκµαν του Ίψεν στο Θέατρο Άλµα,
να ξεναγηθούν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και την Ακρόπολη
και πολλά άλλα,
µε µειωµένο εισιτήριο και δωρεάν µεταφορά.

Με παιδικά πάρτι, εικαστικά
εργαστήρια, κουκλοθέατρο και
παραστάσεις θεάτρου σκιών,
διασκέδασαν τα παιδιά της
πόλης µας τις Απόκριες.

Την Καθαρή ∆ευτέρα, µικροί και
µεγάλοι, γιόρτασαν τα Κούλουµα
σε ένα µεγάλο γλέντι µε πατροπαράδοτα εδέσµατα, κρασί, χορό
& µουσική, που οργάνωσε το Πολιτιστικό Κέντρο µε τη ∆ηµοτική
Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ηλιούπολης και τους Τοπικούς Συλλόγους στο Χαλικάκι και
τον Προφήτη Ηλία.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Πρόεδρος Πόλυ Βλάχου
Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος
Μέλη Μαίρη Ρωµαίου, Γρηγοράκος Παναγιωτόπουλος, Γεωργία Φιλίππου,
Ζωή Μπουτσέλη, Έφη Κούτη, Αγγελική Βουράκη-∆ιαµαντοπούλου,
∆.Σ.
Χρύσα Παπαδάκη, Βασιλική Μακράκη, Χαράλαµπος Κυραΐλίδης,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Σταυρούλα Χόρτη, Μαρία Πανταζή, Μαρία Καϋµενάκη, Γιώργος Λένης.
Πλατεία 25ης Μαρτίου 7, Τ.Κ. 16346
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