Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Μαλεβιζίου – Το αναλυτικό πρόγραμμα

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018
Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες πολιτιστικές
εκδηλώσεις, ξεκίνησε το καλοκαιρινό φεστιβάλ του Δήμου Μαλεβιζίου.
Τις εκδηλώσεις άνοιξαν η παραδοσιακή γιορτή του αλωνίσματος στη Μονή από τους
τοπικούς φορείς και η παράσταση της ομάδας παραδοσιακής μουσικής του Σάρχου και της
χορωδίας της Ν. Αλικαρνασσού «Αρτεμισία», την Κυριακή 1 Ιουλίου. Το πρόγραμμα
συνεχίζεται ως εξής:
Γάζι, Ανοικτό Θέατρο Δήμου Μαλεβιζίου
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ.
Θεατρική παράσταση από την ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
"5 στρέμματα παράδεισος" των συγγραφέων Γεράσιμου Σταύρου & Ανδρέα Φραγκιά /
Σκηνοθεσία: Δομήνικος Ταβερναράκης.
Αρχές τις δεκαετίας του 50 σε ένα φτωχό χωριό κοντά στην Κοζάνη το κράτος αποξηραίνει
μια λίμνη με σκοπό να δημιουργήσει εκτάσεις για όλους τους οικογενειάρχες που δεν έχουν
γη. Έτσι δίνει πέντε στρέμματα σε όλους για ενίσχυση. Τι γίνεται όμως με τους
ανύπαντρους έτσι θα μείνουν; Τραγελαφικές καταστάσεις σε ένα λαογραφικό έργο που θα
συγκινήσει και θα προσφέρει πολύ χαρά.
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ.
«Reaction» - Ταινία φιλοζωϊκού περιεχομένου του Αστέρη Σαμοθράκη. Με την Τάνια Τρύπη
και τον Ντίνο Καρύδη. Με την συνεργασία της Ζωφόρου Ηρακλείου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ.
Συναυλία από την παιδική Δημοτική χορωδία με τίτλο: «Φιλντισένιο καραβάκι».
Η παιδική χορωδία δήμου Μαλεβιζίου παρουσιάζει ένα μικρό αφιέρωμα στο έργο του
κορυφαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μάνου Χατζηδάκι. Διεύθυνση χορωδίας: Μιχάλης
Μαρακομιχελάκης
ΤΡΙΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ.
Κρητική βραδιά από τα μουσικά συγκροτήματα:
1. Γουνάκης Νίκος, Αποστολάκης Δημήτρης, Κουμάκης Γιάννης, Τσίγκος Γιώργος
2. Κόκκινος Αντώνης, Σκουτέλης Κώστας, Χειμωνάκης Γιώργος, Ψυχάρης Χρήστος
3. Σκουλούδης Δημήτριος, Σκουλούδης Γιώργος, Φραγκιαδάκης Μύρων
Θα συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού συλλόγου Δαμάστας.
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ.
Συναυλία από την Δημοτική Χορωδία Ενηλίκων με τίτλο: «Μουσικά Περάσματα» Από την
παράδοση στο σήμερα!». Διεύθυνση χορωδίας: Κουτσογιαννάκη - Πιτσικάκη Εύα
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ.
Συναυλία με ελληνικά έντεχνα και ξένα τραγούδια από τους μαθητές του Πολιτιστικού
συλλόγου Γαζίου. Υπεύθυνος: Πλευράκης Θεόφιλος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ.
Δυο θεατρικές παραστάσεις:
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«Στον άλλο κόσμο που θα πας»
Μαθητές του Β5 του ΓΕΛ Γαζίου αρχίζουν από τους Νεκρικούς Διαλόγους του Λουκιανού και
παρουσιάζουν πάνω στη σκηνή καθημερινούς χαρακτήρες, που συναντιούνται στον Κάτω
Κόσμο. Το έργο έχει γραφτεί αποκλειστικά από τους μαθητές.
«Η Κοκκινοσκουφίτσα ...αλλιώς!»
Ο αυτοσχέδιος και αυτοδίδακτος θίασος «Αστρινοπανομαρία» παρουσιάζει μια διαφορετική
εκδοχή του παραμυθιού της Κοκκινοσκουφίτσας. Είστε σίγουροι ότι ο λύκος ήταν κακός;
Είστε σίγουροι ότι η γιαγιά ήταν αθώα και καλοσυνάτη; Είστε σίγουροι ότι η
Κοκκινοσκουφίτσα ήταν χαριτωμένη;
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ.
Μουσική παράσταση έντεχνης μουσικής από το μουσικό σχήμα ΑΛΥΣΙΔΕΣ
Παίζουν και τραγουδούν: Όλγα Καστρίτση (πιάνο-φωνή), Μάνος Γιατρομανωλάκης
(ηλεκτρική κιθάρα-λαούτο-φωνή), Γιώργος Φανουράκης (κιθάρα-φωνή), Όμηρος Αθανασάκης
(ντραμς).
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ.
Παράσταση Καραγκιόζη «Ο καραγκιόζης και το μαγεμένο δεντρί» από το θέατρο σκιών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ.
2η συνάντηση χορωδιών από όλη την Ελλάδα - Μουσείο Θύραθεν σε συνεργασία με το Δήμο
Μαλεβιζίου.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ., στην ΤΥΛΙΣΟ
Χοροεσπερίδα με το συγκρότημα του Βασίλη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλλέργη.
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ & ώρα 20.00 μ.μ. στις ΓΩΝΙΕΣ (αυλή δημοτικού σχολείου)
Παραδοσιακό πανηγύρι με κρητική μουσική.
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ κ Κυριακή & ώρα 10.00 π.μ. - 17.00 μ.μ. στις ΓΩΝΙΕΣ
Ανοιχτό σεμινάριο για την προφορική ιστορία. Διοργανώνεται με σκοπό την ενεργοποίηση
των τοπικών κοινωνιών στην ανάδειξη και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Συνδιοργάνωση: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. Θα διδάξουν οι: Ελένη Στεφάνου
(Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και Άρης Αναγνωστόπουλος (Πανεπιστήμιο του Kent).
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στον ΚΡΟΥΣΩΝΑ (πλατεία Αγίας Τριάδας)
Αναπαράσταση ολοκαυτώματος Αγίου Χαραλάμπου και παρουσίαση παραδοσιακών
κρητικών χορών
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στην ΜΟΝΗ
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Θεατρική παράσταση από την ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ: «5 στρέμματα
παράδεισο».
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στο ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ
Θεατρική παράσταση από την ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ: «5 στρέμματα
παράδεισο».
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στην ΡΟΔΙΑ
Θεατρική παράσταση από την ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ: «5 στρέμματα
παράδεισο».
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στον ΚΡΟΥΣΩΝΑ (Αγία Παρασκευή)
Βραδιά Μαντολίνου με ντόπιους καλλιτέχνες.
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στα ΚΑΛΕΣΣΑ
Θεατρική παράσταση από την ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ: «5 στρέμματα
παράδεισο».
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στην ΜΟΝΗ
Χοροεσπερίδα με το συγκρότημα του Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στο ΦΟΔΕΛΕ (Μουσείο Ελ Γκρέκο)
Πανσέληνος με παραμυθοβραδιά «Παραμυθένια λόγια στο μαντήλι». Η Ιφιγένεια Κακριδώνη
και η Μαρία Τερζάκη αφηγούνται πέντε ιστορίες εμπνευσμένες από την προφορική μας
παράδοση όπως τις ξαναέγραψε η Αγγελική Δαρλάση. Μια παράσταση με ζωντανή μουσική,
παραδοσιακά τραγούδια και παιχνίδια που μας θυμίζει τις ιστορίες που έλεγαν οι
παππούδες μας από στόμα σε στόμα.
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Θεατρική παράσταση από την ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ: «5 στρέμματα
παράδεισο».
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.30 μ.μ. στο ΑΣΤΥΡΑΚΙ
Χοροεσπερίδα με τον Γιώργο & Νίκο Στρατάκη στο προαύλιο σχολείου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στο ΣΑΡΧΟ
Θεατρική παράσταση «Η νεράιδα και το παλικάρι» από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού
Συλλόγου Αγ. Βαρβάρας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στον ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ
Χοροεσπερίδα - Κρητική Βραδιά, με το συγκρότημα του Μιχάλη Καλλέργη.
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στην ΜΟΝΗ
Θέατρο Σκιών Άθως Δανέλλης «Το μεγάλο κατόρθωμα του Καραγκιόζη».
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ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 20.30 μ.μ. στο ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ
Παράσταση Καραγκιόζη «Ο καραγκιόζης και το μαγεμένο δεντρί» από το θέατρο σκιών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στο ΦΟΔΕΛΕ
Συναυλία με το Γιώργη Μανωλάκη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στην ΤΥΛΙΣΣΟ (Δημοτική Πινακοθήκη
Μαλεβιζίου «Μπότης Θαλασσινός»)
Συναυλία από την παιδική Δημοτική χορωδία.
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στην ΔΑΜΑΣΤΑ
«Μαγειρέματα» από τις γυναίκες της Δαμάστας. Θα μας κρατήσει συντροφιά μουσικό
κρητικό συγκρότημα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στις ΚΟΡΦΕΣ
«Γιορτή Σουλτανίνας» με τον Μαρτσάκη Αντώνη.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.30 μ.μ. στην ΔΑΜΑΣΤΑ
Θεατρική παράσταση με συμμετοχή των παιδιών.
ΤΡΙΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 19.00 μ.μ. στις ΓΩΝΙΕΣ
Παραδοσιακό «Πανηγύρι» με κρητική μουσική.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.30 μ.μ. στην ΔΑΜΑΣΤΑ
Χοροεσπερίδα με το συγκρότημα του Νίκου & Γιώργου Στρατάκη.
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στην ΤΥΛΙΣΟ
Μαγεροτσικαλιάσματα 2018.
Διαγωνισμός μαγειρικής με παραδοσιακές συνταγές από τις γυναίκες του χωριού Κρητική
βραδιά με λύρα και λαούτο από Τυλισανούς Καλλιτέχνες.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.30 μ.μ. στην ΔΑΜΑΣΤΑ
Μουσική βραδιά με Ζωντανή Ελληνική Λαϊκή μουσική.
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στον ΚΡΟΥΣΩΝΑ
Θεατρική παράσταση «ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΤΡΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» από την θεατρική ομάδα του
Πολιτιστικού Συλλόγου Κρουσώνα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στην ΤΥΛΙΣΟ
Πανσέληνος με τζαζ μουσική. Με το συγκρότημα Jazz O Matic oleg Choly στον Αρχαιολογικό
χώρο Τυλίσου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 19.30 μ.μ. στο ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ
«Η διαδρομή του σταφυλιού» Της Κρήτης η παράδοση κι όλες οι νοστιμιές της σταφίδες
μούστος και ρακί να γεύονται οι γενιές της.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ώρα 21.00 μ.μ. στο ΓΑΖΙ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δαμάστας παρουσιάζει Μουσικό-Θεατρικό δρώμενο με θέμα
«Μεταξύ Τυριού και Παρέας»
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ώρα 10.00 π.μ. στον ΚΡΟΥΣΩΝΑ (πλατεία Αγίας Τριάδας)
Κυνήγι Κρυμμένου Μήλου στο οποίο παίρνουν μέρος ομάδες αποτελούμενες από άτομα
κάθε ηλικίας, έχοντας όλοι ένα σκοπό: να βρουν το κρυμμένο μήλο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ώρα 21.30 μ.μ. στο ΣΑΡΧΟΣ
Κρητικό Γλέντι - Πανηγύρι Τιμίου Σταυρού με κέρασμα μουσταλευριά. Ζωντανή μουσική από
γνωστό συγκρότημα, φαγητό και χορός.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ώρα 11.00 π.μ. στον ΚΡΟΥΣΩΝΑ (Λιβάδι)
Γιορτή Μήλου. Πραγματοποιούνται διάφορες δραστηριότητες όπως η τοξοβολία, βόλτες με
άμαξα και άλογα και βόλτες με γαϊδουράκια. Κρητικό γλέντι με ντόπιους καλλιτέχνες και
μπουφές με κεράσματα.
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης ανάφερε: «Με ιδιαίτερη
χαρά, σας παρουσιάζουμε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του
Δήμου Μαλεβιζίου για το καλοκαίρι του 2018. Ένα πρόγραμμα που είμαι βέβαιος ότι θα
καλύψει ακόμα και τον ποιο απαιτητικό θεατή, θα προσφέρει γέλιο, συγκίνηση, ευκαιρία για
αντάμωμα, αλλά και θα δημιουργήσει όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις σε όλους. Αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές των εκδηλώσεων, στους αιρετούς και
υπηρεσιακούς συνεργάτες μου και φυσικά, σε όλες και όλους τους συμμετέχοντες, που με
μεράκι και όρεξη, θα μας χαρίσουν υπέροχες εκδηλώσεις και αυτό το καλοκαίρι. Ας τις
απολαύσουμε
».
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