Ηλιούπολη
Ενημερωτική Τριμηνιαία Έκδοση Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ηλιούπολης

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ηλιούπολης προγραμματίζει για το 2008
μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, που ικανοποιούν κάθε γούστο αλλά
και κάθε ηλικία.
Έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, θέτοντας ως στόχο να
αναδείξουμε την πόλη μας σε πόλο πολιτισμού και ποιοτικής αναψυχής.
Μέσα από τις σελίδες της τριμηνιαίας ενημερωτικής μας έκδοσης που
κρατάτε στα χέρια σας, θα σας ενημερώνουμε αναλυτικά για τις εκδηλώσεις που έγιναν, αλλά και για όσες προγραμματίζονται να γίνουν.
Με τη δική σας στήριξη και ενεργό συμμετοχή στην προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο, είμαστε σίγουροι.

Γ. Αναγνώστου, Δήμαρχος Ηλιούπολης:
Ο Δήμος Ηλιούπολης επενδύει στον Πολιτισμό,
θεωρώντας τον αναπόσπαστο κομμάτι της νέας
Δημοτικής Πολιτικής που στο επίκεντρο της έχει
τον άνθρωπο. Στο πλαίσιο αυτό και το 2008 προχωράμε στη διοργάνωση μιας σειράς πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν καθιερωθεί
πλέον στη συνείδηση των συμπολιτών μας και
έχουν γίνει θεσμός. Σας προσκαλούμε να δώσετε το παρόν και να περάσουμε όλοι μαζί όμορφες
και ξένοιαστες ώρες, αξιοποιώντας τις πολλές
και ποιοτικές επιλογές που σας προσφέρουμε.

Πόλυ Βλάχου, Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος
Πολιτιστικού Κέντρου
Με αφορμή το πρώτο τεύχος της τριμηνιαίας
ενημερωτικής έκδοσης του Πολιτιστικού μας
Κέντρου, θα ήθελα να καλέσω όλους τους συμπολίτες μας να παρακολουθήσουν από κοντά
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνουμε
και τη χρονιά αυτή. Σας δίνουμε την ευκαιρία να
συμμετάσχετε σε 15 μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα, τα οποία θα διαρκέσουν συνολικά 281 μέρες.
Με τη συμμετοχή σας αυτή, θα αποδείξουμε στην
πράξη ότι η Ηλιούπολη μπορεί να γίνει πόλη του
Πολιτισμού, πόλη που ξεχωρίζει.
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15 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
281 ΜΕΡΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΜΕ…

Θέατρο

Συναυλίες

Εκθέσεις

Φεστιβάλ

31 Μαρτίου – 02 Απριλίου

Νέος Κύκλος Σεμιναρίων για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Μετά την επιτυχία που σημείωσε
η πρώτη προσπάθεια του Πολιτιστικού Κέντρου Ηλιούπολης με τη
διοργάνωση του Α’ Κύκλου των Σεμιναρίων Θεατρικής Εκπαίδευσης,

προχωράμε στο δεύτερο κύκλο
των σεμιναρίων-εργαστηρίων, με
θέμα «Μεθοδολογία για μια παιδαγωγική με κέντρο το μαθητή και τις
παραστατικές τέχνες» και εμψυχω-

τές τους David Pammenter και Alex
Mavrocordatos, καθηγητές του Πανεπιστημίου Winchester της Μεγάλης
Βρετανίας.
Τα νέα σεμινάρια θα πραγματοποιη-

θούν από 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου και ώρες 17.00-21.00, στο Θέατρο

Στις 7 το απόγευμα, έξι χορωδιακά σύνολα, η Μικτή Χορωδία Φίλων
Παλαιού Φαλήρου, ο Χορωδιακός
Σύλλογος Χαλκίδας, η Δημοτική Χορωδία Άργους, η Χορωδία Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ν. Ερυθραίας, η Δημοτική Χορωδία και το Νέο
Φωνητικό Σύνολο Ηλιούπολης, συναντιούνται επί σκηνής και παρουσιάζουν ένα πλούσιο πρόγραμμα από
χορωδιακά τραγούδια.

Η 12η Συνάντηση Χορωδιών εκτός
από καταξιωμένο θεσμό αποτελεί
επιπλέον αφορμή καλλιτεχνικής και
ανθρώπινης επικοινωνίας ανάμεσα
σε ευαισθητοποιημένους και φιλόμουσους πολίτες.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες
απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 210
9940699 και 210 9920393.

του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ.
Βενιζέλου & Κουντουριώτη– Πληροφορίες: 210 9940699/9920393).

12 Απριλίου

12η Συνάντηση Χορωδιών
Μια ακόμη εκδήλωση, που έχει καταξιωθεί στον κόσμο της χορωδιακής τέχνης ως ένας σημαντικός θεσμός, διοργανώνεται το Σάββατο 12
Απριλίου 2008, στην πόλη μας. Η 12η
Συνάντηση Χορωδιών θα φιλοξενηθεί την ημέρα αυτή στα εκπαιδευτήρια «Θεομήτωρ» (Ελ. Βενιζέλου 128,
Ηλιούπολη – τηλ. 210 9911622).

14-20 Απριλίου

Ξεχωριστές Πασχαλινές Συναυλίες
Με τρεις ξεχωριστές εκδηλώσεις το
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ηλιούπολης συμμετέχει στον εορτασμό
της μεγαλύτερης γιορτής της Χριστιανοσύνης.
Συγκεκριμένα:
• Τη Δευτέρα 14 Απριλίου, στις 8 το
βράδυ, στο Θέατρο Δημαρχιακού
Μεγάρου διοργανώνεται Πασχαλινή Συναυλία της Δημοτικής Φι-

• Την Παρασκευή 18 Απριλίου, στις
8 το βράδυ, στο Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου θα φιλοξενηθεί
η Εαρινή Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας «Νικόλαος Μάντζαρος» του Δήμου Ηλιούπολης,
με έργα T. Albinoni, A. Vivaldi, J. S.
Bach, J. Haydn, N. R. Korsakov &
J.Rodrigo. Διευθύνει ο Γιώργος Σιωράς

λαρμονικής Ηλιούπολης «Απόστολος Μόσχος», με έργα Μπετόβεν,
Γκουνώ, Αλμπινόνι & Βυζαντινούς
Ύμνους της Μ.Εβδομάδας. Συμμετέχουν: Ζαβίτσα Μαρία –Σοπράνο,
Μαρκούλη Τζίνα- Μέτζο Σοπράνο,
Κουτελέρης Ζαφείρης – Βαρύτονος. Διευθύνει ο Φραγκίσκος Κοντορούσης.

• Την Κυριακή 20 Απριλίου, στις 8 το
βράδυ, στο Θέατρο Δημαρχιακού
Μεγάρου φιλοξενείται συναυλία
με «Άριες, ντουέτα & παλιά τραγούδια» με την Υψίφωνο Βαρβάρα
Γκαβάκου. Συμμετέχουν επίσης
καλλιτέχνες της Λυρικής Σκηνής
και μαθητές. Στο πιάνο θα βρίσκεται η Μίκα Κακάκη.

Μάιος - Ιούνιος 2008

Εκθέσεις Εργαστηρίων Εικαστικών Τεχνών
Τα Εργαστήρια Εικαστικών Τεχνών
του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου
Ηλιούπολης, ολοκληρώνοντας μία
ακόμη δημιουργική χρονιά μαθημάτων, παρουσιάζουν τα γόνιμα αποτελέσματα της προσπάθειας τους στο
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης (Σοφ.
Βενιζέλου & Μ. Αντύπα). Φέτος, για
πρώτη φορά, συμμετέχουν με έργα
τους και οι απόφοιτοι του Ζωγραφικού Εργαστηρίου καθώς και οι μαθητές του νεοσύστατου Εφηβικού
Τμήματος Ζωγραφικής.
Αναλυτικά , το πρόγραμμα των εκθέ-

σεων έχει ως εξής:
• Απόφοιτοι Ζωγραφικού Εργαστηρίου, από 22 - 28 Μαΐου
• Παιδικό & Εφηβικό Εργαστήριο
Ζωγραφικής, από 1 - 7 Ιουνίου
• Ζωγραφικό Εργαστήριο Ενηλίκων,
από 12 - 18 Ιουνίου
• Εργαστήριο Αγιογραφίας, από 22 28 Ιουνίου
• Σκιτσογραφίας, από 2 έως 6 Ιουλίου
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210 9940699 και 210 9920393.

Η πρώτη περίοδος αφορά το διάστημα από 10 - στις 23 Ιουλίου και η δεύτερη την περίοδο από 25 Αυγούστου
- 14 Σεπτεμβρίου.
Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνουν
οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι και
φορείς της Ηλιούπολης, που θα παρουσιάσουν τις εκδηλώσεις τους

στο Β’ κύκλο της διοργάνωσης. Το
αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ηλιούπολης θα δημοσιευτεί σύντομα, ώστε να συμπεριληφθεί στο
“ημερολόγιο του καλοκαιριού” κάθε
φιλότεχνου συμπολίτη μας.

Ιούλιος 2008

Το Φεστιβάλ Ηλιούπολης ξεκινά
Με μία μεγάλη συναυλία-έκπληξη
στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης, ανοίγει στις 10 Ιουλίου η αυλαία του Φεστιβάλ της πόλης μας, το
οποίο θα φιλοξενήσει μερικές από
τις πιο αξιόλογες μουσικές, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις της
εγχώριας καλλιτεχνικής παραγωγής

για το καλοκαίρι του 2008.
Φέτος, το Πολιτιστικό Κέντρο, θέλοντας να προσφέρει τη δυνατότητα
στους Ηλιουπολίτες να παρακολουθήσουν περισσότερες εκδηλώσεις,
επέλεξε να πραγματοποιήσει τον α’
κύκλο του Φεστιβάλ, με τα επαγγελματικά σχήματα, σε δύο περιόδους.

1- 10 Νοεμβρίου

Α’ Ευρωπαϊκό Σχολικό Φεστιβάλ Θεάτρου και Performance 2008
Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Ηλιούπολης διοργανώνει το 1ο Ευρωπαϊκό Σχολικό Φεστιβάλ Θεάτρου
& Performance, από 1 έως 10 Νοεμβρίου 2008.
Έρεισμα για τη δημιουργία ενός τέτοιου Φεστιβάλ αποτέλεσε, καταρχήν, η μακρόχρονη και επιτυχημένη
πορεία των Μαθητικών Συναντήσεων της πόλης μας, η πλούσια και
μακραίωνη θεατρική παράδοση της
χώρας μας καθώς και η επίγνωση

της αναγκαιότητας γόνιμης συνεργασίας ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη. Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Φεστιβάλ
φιλοδοξεί να αποτελέσει, μέσα από
ένα ευρύ φάσμα δράσεων και εκδηλώσεων, ένα χώρο συνάντησης και
γόνιμης επικοινωνίας των παιδιών
και των νέων, μία «γιορτή» των μαθητών της Ευρώπης. Σε επόμενο
τεύχος θα ενημερωθείτε αναλυτιά
για το πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

www.politismos-ilioupoli.gr
Ο Πολιτισμός της Ηλιούπολης on – line
Το Πολιτιστικό Κέντρο και η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηλιούπολης απέκτησαν παρουσία στον
κυβερνοχώρο, μέσα απ΄οτη δημιουργία και λειτουργία της νέας τους
ιστοσελίδας.

Πληκτρολογώντας www.politismosilioupoli.gr, μπορείτε πλέον να αντλείτε πληροφορίες για τις υπηρεσίες
και τις δραστηριότητες του Πολιτιστικού μας Κέντρου, να μάθετε πώς
μπορείτε να δανειστείτε βιβλία από
τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, το χρόνο
εγγραφών για τα Εργαστήρια Τέχνης, το αναλυτικό πρόγραμμα των
εκδηλώσεων και των δράσεων μας.

Και το κυριότερο, να επικοινωνείτε
άμεσα μαζί μας και να μας λέτε τη
γνώμη, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τα πολιτιστικά δρώμενα
της πόλης μας.

ΜΗΝΑΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

www.ilioupoli.gr

ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ…

3-27/02

2008
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Μαρίνου Αντύπα & Σοφοκλή Βενιζέλου
Ώρες λειτουργίας:

18.00-20.00

Μήνας Λογοτεχνίας ο Φεβρουάριος
Ο Φεβρουάριος που μας πέρασε
ήταν για την πόλη μας Μήνας Λογοτεχνίας. Το Πολιτιστικό Κέντρο
του Δήμου Ηλιούπολης, μας ταξίδεψε στον κόσμο των βιβλίων του
Βασίλη Βασιλικού, της Αθηνάς
Κακούρη, της Ελιάννας Χουρμουζιάδου, του Βασίλη Κατσικονούρη,
της Κατερίνας Αγγελάκη - Ρουκ,
της Λίτσας Ψαραύτη και του Κωστή Γκιμοσούλη.

Οι βραδιές λογοτεχνίας προσέφεραν τη δυνατότητα στο κοινό
που τις παρακολούθησε να συζητήσει με τους συγγραφείς και να
εκφράσει τις σκέψεις του. Αυτή η
συμμετοχή μας έδωσε το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι οι αναγνώστες
της Ηλιούπολης αποκτούν και
απαιτούν άποψη, διευρύνουν τους
ορίζοντές τους και αναζητούν την
ποιότητα στην καθημερινότητά
τους.

Όλοι οι δημιουργοί πλησίασαν με
διαφορετικό τρόπο το κοινό. Αυτό
όμως που αποτελεί κοινή συνισταμένη και που αποδείχθηκε για μια
ακόμη φορά μέσα από τις εκδηλώσεις, είναι πως η λογοτεχνία δεν
έχει μόνιμη διαμονή, αλλά είναι
νομαδική. Όχι μόνο επειδή μας
κάνει να ταξιδεύουμε στον κόσμο,
αλλά κυρίως επειδή μας κάνει να
διασχίζουμε την ανθρώπινη ψυχή.

Η Ηλιούπολη διασκέδασε σε ρυθμούς αποκριάς
Το εορταστικό κλίμα των Αποκριών πλημμύρισε και φέτος όλες τις
γειτονιές της Ηλιούπολης. Κάθε
απόγευμα και για μία εβδομάδα,
ζογκλέρ, κλόουν, εργαστήρια με
μπαλονοκατασκευές, face painting
& εκμάθησης τεχνικών τσίρκου,
τραμπολίνα, ταχυδακτυλουργοί,
δυνατή μουσική, έφεραν το ζωηρό
πνεύμα της Αποκριάς στις πλατείες της πόλης μας (Εθνικής Αντίστασης, Φλέμινγκ, Ανεξαρτησίας,
Θήρας & Άγγελου Σικελιανού).
Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να
ξεφύγουν από τους καθημερινούς
ρυθμούς τους.

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Δ.Ε.Π.Α.ΗΛ

Πλατεία 25ης Μαρτίου 7,
Τ.Κ. 16346
Τηλ: 210 9920393 / 210
9940699
Φαξ: 210 9940105
www.ilioupoli.gr

Την Καθαρά Δευτέρα, οι συμπολίτες μας πέταξαν το χαρταετό
και προϋπάντησαν τη Σαρακοστή
με παραδοσιακό γλέντι. Στο Χαλικάκι, ο Δήμος μοίρασε νηστίσιμα
εδέσματα & άφθονο κρασί, ενώ οι
σύλλογοι Αρκάδων, Μεσσηνίων,
Κρητών, Ποντίων και Ελευθεριανιτών προσέφεραν στα περίπτερά
τους λιχουδιές από τον τόπο καταγωγής τους.

Ενώ ο Θοδωρής Γεωργόπουλος
με την ορχήστρα του και τη συνοδεία των χορευτικών ομάδων
των συλλόγων, παρουσίασε ένα
πλούσιο πρόγραμμα με μουσική
και τραγούδια από κάθε γωνιά της
Ελλάδας.
Γλέντι και φαγοπότι υπήρχε, όμως,
και στον Προφήτη Ηλία, με το Σύλλογο Ηπειρωτών να δίνει τον τόνο
με παραδοσιακούς ήχους και ρυθμούς.

Επιτυχημένος ο Α’ Κύκλος των σεμιναρίων
για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το
Φεβρουάριο ο Α’ Κύκλος των σεμιναρίων, που διοργάνωσε το
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Ηλιούπολης σε συνεργασία με το
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο
στην Εκπαίδευση και απευθυνόταν

στους εκπαιδευτικούς της πόλης
μας. Η πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Κέντρου να χρηματοδοτήσει
αυτά τα σεμινάρια προέκυψε από
την επιθυμία και την ανάγκη των
εκπαιδευτικών των σχολείων της
Ηλιούπολης να επιμορφωθούν, με

στόχο να εφαρμόσουν τη διαθεματική προσέγγιση στο μάθημα
και να είναι πιο ευρηματικοί στην
ευέλικτη ζώνη.

