Φ

ίλες και φίλοι, oι χαρούμενες και ελπιδοφόρες ημέρες των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πλησιάζουν και μας καλούν να αποδράσουμε έστω και για λίγο από τις δυσκολίες της
καθημερινότητάς μας. Μας καλούν όμως και να κάνουμε τον
προσωπικό μας απολογισμό και να προετοιμαστούμε πνευματικά και
ψυχικά εν όψει της νέας χρονιάς. Είναι η περίοδος που θέτουμε νέους
στόχους, αναθεωρούμε τις επιλογές μας, διορθώνουμε τα λάθη μας και
ατενίζουμε το μέλλον με αισιόδοξη ματιά.

Στο κλίμα της χριστουγεννιάτικης μαγείας, ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης έχει δημιουργήσει ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα με επίκεντρο το «παιδί», σκορπίζοντας σε κάθε γωνιά του νησιού μας το πανανθρώπινο μήνυμα των Χριστουγέννων, που είναι μήνυμα αγάπης και
ελπίδας, μήνυμα ειρήνης, μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης,
μήνυμα ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, μήνυμα σεβασμού της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μήνυμα ενότητας και ομόνοιας.
Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι το μήνυμα αυτό είναι διαχρονικό και
οφείλουμε να το εφαρμόζουμε και να το υπηρετούμε σε κάθε στιγμή
της καθημερινότητάς μας.
Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι ολόψυχα η νέα χρονιά να φέρει μαζί της
νέες προοπτικές για τον καθένα μας ξεχωριστά, για τη νεολαία μας, για
το νησί μας και για τη χώρα μας.
Υγεία, Αγάπη και Ευημερία σε κάθε σπιτικό, Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το Νέο Έτος 2019.

Γιώργος Μαραγκός
Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης

Φ

ίλες και φίλοι, η Σύρος μας φόρεσε τα γιορτινά της και είναι
έτοιμη να υποδεχθεί την νέα χρονιά, χαρίζοντας μια ζεστή
χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα σε μικρούς και μεγάλους. Τα
«Χριστούγεννα στη Σύρο», αφιερωμένα στο «παιδί», με αφετηρία την καθιερωμένη πλέον εκδήλωση της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου με τη συμμετοχή των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων του νησιού, περιλαμβάνουν το μαγευτικό «Σπίτι του Άη Βασίλη»
στην Έπαυλη Τσιροπινά, υπέροχες θεατρικές παραστάσεις, καθώς και
ποικίλα μουσικοχορευτικά δρώμενα.

Στόχος και επιθυμία μας είναι να γίνουμε όλοι κοινωνοί του μηνύματος των Χριστουγέννων, ώστε να μη λείψει κανένα παιδικό χαμόγελο. Γι’
αυτό χρειαζόμαστε τη συμμετοχή σας και προπάντων την αλληλεγγύη
σας. Οι ημέρες αυτές είναι η καλύτερη αφορμή να θυμηθούμε τον καλύτερό μας εαυτό και να τον χαρίσουμε με γενναιοδωρία στους συνανθρώπους μας. Ας μη χάνουμε άλλο χρόνο και ας δούμε με τα μάτια της
ψυχής μας αυτό που πραγματικά αξίζει…
Καλές Γιορτές!

Θωμαή Μενδρινού
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
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ΔΕΝ ΜΕΓΆΛΩΣΕΣ ΠΟΤΈ

Θεατρική Ομάδα Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΤΜΣΠΣ)
με την Φιλαρμονική Δήμου Σύρου - Ερμούπολης
Στο πλαίσιο του εορτασμού των 150 χρόνων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης σε συνεργασία με τη Θεατρική
Ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΤΜΣΠΣ), παρουσιάζουν τη Μουσική
Παράσταση «Δεν Μεγάλωσες Ποτέ», την ιστορία του J.M.Barrie, ενός
συγγραφέα της Αγγλίας στην δεκαετία του 1900, ο οποίος μέσα από τα
καθημερινά του βιώματα και την δίκη του προσωπική ζωή κατάφερε
να γράψει την ιστορία του Πίτερ Παν και να εμπνεύσει ολόκληρο τον
περίγυρο του με αυτήν.
Διότι αν το πιστέψεις, όλα είναι δυνατά!

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Παρασκευή 30/11 στις 19:30, Σάββατο και Κυριακή 1-2/12 στις 21:00
Είσοδος ελεύθερη
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ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ

Τελετή έναρξης χριστουγεννιάτικων
πολιτιστικών εκδηλώσεων

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης καλεί τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά
Σχολεία της Σύρου να υιοθετήσουν και να στολίσουν το δικό τους δέντρο. Η εκδήλωση θα σηματοδοτήσει την έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου, θα φωταγωγηθεί το δέντρο και η Παιδική-Νεανική χορωδία της Ορχήστρας των Κυκλάδων θα συντροφεύει με
τις μουσικές της.
Τα παιδιά θα προσφέρουν δώρα κάτω από τα δεντράκια τους σε άλλα
παιδιά μεταδίδοντας το μήνυμα των Χριστουγέννων.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ
Ώρα έναρξης 18:00
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ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Παραδοσιακό Εργαστήρι Σύρου Άρωμα Παράδοσης
Το Παραδοσιακό Εργαστήρι Σύρου Άρωμα Παράδοσης, παρουσιάζει μια
χορευτική παράσταση με νησιώτικους χορούς από όλη την Ελλάδα αφιερωμένη στον Πολιούχο της πόλης μας Άγιο Νικόλαο και στους Ναυτικούς μας.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Ώρα έναρξης 20:30 | Είσοδος ελεύθερη
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Σ’ ΈΝΑ ΔΩΜΆΤΙΟ ΜΕ
ΤΟΝ ΜΆΝΟ ΛΟΐΖΟ
Συναυλία με τον Απόστολο Ρίζο

Ο Απόστολος Ρίζος συναντά τον Μάνο Λοΐζο σε ένα μουσικό δωμάτιο.
Μια νέα, μοναδική προσέγγιση του έργου του Μάνου Λοϊζου, από τον
αγαπημένο τραγουδοποιό, σε μια παράσταση η οποία χαρακτηρίστηκε
ως μια από τις καλύτερες της χρονιάς.
Τον Απόστολο Ρίζο συνοδεύουν δύο δεξιοτέχνες μουσικοί του κοντραμπάσου, ενώ στη συγκεκριμένη εμφάνιση, συμμετέχει η ξεχωριστή ερμηνεύτρια, Μαρία Παπαγεωργίου. Η παράσταση διανθίζεται με ανέκδοτο υλικό και ηχογραφήσεις από το προσωπικό αρχείο του Μάνου Λοΐζου.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Ώρα έναρξης: 21:15 | Τιμές εισιτηρίων: 15, 14, 13 και 12€
Παραγωγή: Action Εστί
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ΤΑ ΚΑΛΙΚΑΝΤΑΝΆΚΙΑ
ΦΈΡΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ

Μια γλυκιά σκανδαλιάρικη περιπέτεια

Η μαγική παιδική γιορτή που φέτος θα κρατήσει δυο μέρες. Εργαστήριο
ζαχαροπλαστικής, κατασκευές, ζωγραφική, παιχνίδια, παιδική συναυλία και πολλές άλλες δραστηριότητες γύρω από το φωτισμένο καραβάκι στην πλατεία του Φοίνικα. Ένα διήμερο γεμάτο γέλια, τραγούδια και
παιχνίδια που τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γίνουν τα Καλικαντανάκια των Χριστουγέννων.
Συνδιοργάνωση: Τοπική Κοινότητα Φοίνικα, Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Φοίνικα,
Σύλλογος Επαγγελματιών Φοίνικα, Ντάνος Bakery & Pastries

ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΟΙΝΙΚΑ
Ώρα έναρξης 15:00 | Είσοδος ελεύθερη
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ΈΡΧΟΝΤΑΙ…
ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ!

Λαογραφικός - Χορευτικός Όμιλος «η σοφία της παράδοσης»
Μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μια παρέα
παιδιών φτιάχνει ένα χιονάνθρωπο με χιόνι και πολλή αγάπη. Εκείνος
με τη σειρά του υπόσχεται να μη λιώσει ποτέ! Γίνεται; Γίνεται… αλλά
μόνο στο Βόρειο Πόλο! Ενώ ο χιονάνθρωπος ταξιδεύει στο Βόρειο Πόλο
για να κρατήσει μία υπόσχεση προς τους φίλους που αγαπάει, το παιδικό θεατρικό εργαστήρι της «σοφίας της παράδοσης» τον ακολουθεί
ζωντανεύοντας το παραμύθι!

ΑΊΘΟΥΣΑ ΤΈΧΝΗΣ Γ. & Ε. ΒΆΤΗ
Διάρκεια εκδήλωσης 11:00 - 14:00 | Είσοδος ελεύθερη
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ΤΟ ΚΑΡΑΒΆΚΙ ΤΩΝ ΕΥΧΏΝ

Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου

Ένα καραβάκι φορτωμένο φλουριά και ρόδια, χριστόψωμα κι αρώματα,
μέλι και κουραμπιέδες, κάλαντα και ευχές... ταξιδεύει σε θάλασσες και
σε στεριές.
Με πλήρωμα όλα τα παιδιά του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου κουρνιάζει
στην αγκαλιά της παράδοσης, ακούει παραμύθια και στήνει μια γιορτινή παράσταση γεμάτη με έθιμα, χορούς, κάλαντα και τραγούδια για όλο
το γιορταστικό Δωδεκαήμερο. Προσκαλεσμένοι όλοι, μικρά και μεγάλα
παιδιά, στο ταξίδι των αλησμόνητων και πάντα επίκαιρων ξεχωριστών
αυτών Γιορτών.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Ώρα έναρξης 19:00 | Τιμή εισιτηρίου: 5€
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ΠΑΡΆΠΟΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΊΛΗ

του Αντώνη Μπούμπα
από τον Θεατρικό Πολιτιστικό Όμιλο Σύρου «ΑΠΟΛΛΩΝ»
Η είδηση ότι, ο Άγιος Βασίλης αφήνει χωρίς δώρο κάποια παιδιά του
σχολείου, φέρνει αναστάτωση στην τάξη της κυρίας Χρύσας. Οι μαθητές εκλέγουν μία πενταμελή επιτροπή που θα επισκεφτεί τον Άγιο Βασίλη για να του εκφράσει τα παράπονα και το πάγιο αίτημα τους: «Δώρα
σε όλους»! Στο δρόμο τους, τα παιδιά θα συναντήσουν διαφορετικούς
ανθρώπους, οι προσωπικές ιστορίες των οποίων θα γίνουν η πυξίδα
που θα τους οδηγήσει στη λύση του «μυστηρίου».

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Ώρα έναρξης: Παρασκευή & Σάββατο 19:30, Κυριακή 12:00
Τιμή εισιτηρίου: 8 και 5€
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ΧΟΡΟΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ!

Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων
1ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης
παρουσιάζουν μια χοροθεατρική παράσταση για να σας ευχηθούν να
έχετε τα πιο όμορφα και χαρούμενα Χριστούγεννα του κόσμου.
Συμμετέχουν όλες οι τάξεις του σχολείου.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Ώρα έναρξης 18:00 | Είσοδος ελεύθερη
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Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΑΛΗ
ΤΩΝ 2 ΦΥΛΩΝ
από τους «Γιατί έτσι»

Θεατρική παράσταση (stand up comedy) και live μουσική.
Ένα έργο για τις σχέσεις του σήμερα. Ο Αλέκος και η Μαρίνα είναι το μέσο
ζευγάρι και η σχέση τους έρχεται αντιμέτωπη με θέματα της εποχής μας
(social media, sex, ζήλια, γάμος, παιδί). Θα καταφέρουν να επιβιώσουν;
Τελικά ο άντρας ή η γυναίκα είναι το αδύναμο φύλο σήμερα; Άφθονες
δόσεις γέλιου με πικάντικες ατάκες και τη συμμετοχή του κοινού.
Αυστηρά ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ κάτω των 15 ετών.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Ώρα έναρξης 20:30 | Τιμή εισιτηρίου: 8 και 5€
Παραγωγή: Γιατί Έτσι
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Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Πολιτιστικός Σύλλογος Ποσειδωνίας «Ο Ποσειδών»
και Πολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος Λαζαρέττων
Μια θεατρική αναπαράσταση της Γέννησης του Ιησού, σε συνδιοργάνωση με την Τοπική Κοινότητα Ποσειδωνίας και την υποστήριξη της αφηγήτριας Γεωργίας Ματσούκα και του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου
“Η σοφία της παράδοσης”.

ΕΠΑΥΛΗ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ
Ώρα έναρξης 17:30 | Είσοδος ελεύθερη
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ΠΕΣ ΜΟΥ Τ΄ΌΝΟΜΆ ΣΟΥ

Παιδική μουσική παράσταση με τον Φοίβο Δεληβοριά
Παιδιά! Ο Φοίβος Δεληβοριάς και τα παιδικά του τραγούδια σας περιμένουν τα Χριστούγεννα στο υπέροχο θέατρο Απόλλων στην Ερμούπολη!
Οι παραστάσεις αυτές υπόσχονται κέφι, συμμετοχή των φίλων του και
κυρίως πολύ τραγούδι και πολλά χαμόγελα…
Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι... αφού στις παραστάσεις αυτές
έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή του και το Ελεφαντάκι, και η τρελλοπαρέα του Φοίβου και όλη η αγάπη και το μεράκι που οδήγησαν στα
πρώτα αυτά παιδικά τραγούδια του μοναδικού παραμυθά - τραγουδοποιού…
Για παιδιά από 4 έως 10 ετών.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Ώρα έναρξης 18:00 | Τιμή εισιτηρίου: 12 και 10€
Παραγωγή: Μικρή Άρκτος

Φώτο: Υπέρμαχος Κώστας
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30

Δήμος Σύρου - Ερμούπολης
& Πολιτιστικoς Σύλλογος Ποσειδωνίας “Ο Ποσειδών”

Τετάρτη 26/12
16:00 Έναρξη. Άφιξη Άη Βασίλη
16:30 Η Παιδική-Νεανική Χορωδία της Ορχήστρας των Κυκλάδων
υποδέχεται τον Άη Βασίλη
18:30 Κάλαντα και Παραδοσιακοί χοροί από το Σύλλογο Ποντίων
και Βορειοελλαδιτών Σύρου “Ο Εύξεινος Πόντος”
19:15

Προβολή παιδικής ταινίας

Πέμπτη 27/12
16:30 Συναυλία με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τα παιδιά
του μουσικού Εργαστηρίου “Το τρεχαντηράκι της Ελπίδας”
18:00 Παράσταση θεάτρου σκιών “Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη”
από τον Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο “Η σοφία της παράδοσης”
18:30 Φωτογράφιση με τον Άη Βασίλη
19:30 Προβολή παιδικής ταινίας

Παρασκευή 28/12
16:00 Ντύνουμε το Τοτέμ Kαλικάντζαρο
17:30 Αφήγηση παραμυθιών από την ομάδα αφηγητών ΠαραμυθιαΖΩ
18:30 Φωτογράφιση με τον Άη Βασίλη
19:30 Κάλαντα και Παραδοσιακοί χοροί από το Σύλλογο Ηπειρωτών Σύρου

Σάββατο 29/12
16:30 Φωτογράφιση με τον Άη Βασίλη
17:30 Θεατρική παράσταση “Που πήγαν οι κουραμπιέδες;”
από τον Κοιν. Επιμ. Πολιτιστικό Σύλλογο Καμινίων Σύρας
18:30 Προβολή παιδικής ταινίας
19:30 Κάλαντα και Παραδοσιακοί χοροί από τον
Σύλλογο Πελοποννησίων Σύρου

Κυριακή 30/12
16:00 Ανοικτό Παιχνίδι Σταθμών από τους Προσκόπους Σύρου
17:30 Το μπαλόνι των ευχών
18:00 Αφήγηση παραμυθιού από τον Άη Βασίλη
18:30 Φωτογράφιση με τον Άη Βασίλη
19:30 Προβολή παιδικής ταινίας
20:15 Βραβεύσεις, Χαιρετισμοί και Ευχές διοργανωτών
21:00 Λήξη
Στο Σπίτι του Άη Βασίλη, όλες τις μέρες θα διεξάγεται Διαγωνισμός ζωγραφικής
για παιδιά και Το δέντρο της Αγάπης (συλλογή παιχνιδιών & ρούχων για τη Στέγη)

Εργαστήρι των Ξωτικών

καθημερινά από 16:30 έως 19:30
26/12
27/12
28/12
29/12
30/12

Δημιουργίες με βότανα από το εργαστήριο Φύσις
Ζωγραφική & Χειροτεχνίες
Ζαχαροπλαστική από τους σπουδαστές του ΔΙΕΚ Σύρου
Εικαστικό εργαστήριο από το ΔΕΕΠΣ
Παραδοσιακά παιχνίδια με τον Νίκο Σολάρη

ΕΠΑΥΛΗ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη
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ANΩ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΑΝΩ - Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου,
Καθολική Επισκοπή Σύρου
Χριστουγεννιάτικη Μουσική για εκκλησιαστικό όργανο και τρομπέτα.
Ο χαρμόσυνος ήχος της τρομπέτας μαζί με τον χαρακτηριστικό επιβλητικό ήχο του εκκλησιαστικού οργάνου, θα δώσουν το παρόν στη συναυλία των Χριστουγέννων «Gloria in Excelsis Deo» στον Καθεδρικό Ναό
του Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου. Η Δάφνη Μελανίτου (εκκλησιαστικό
όργανο) και ο Γιάννης Καραμπέτσος (τρομπέτα), Α΄Κορυφαίος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, θα παρουσιάσουν έργα για τρομπέτα και εκκλησιαστικό όργανο που έχουν γράψει διάφοροι συνθέτες με αφορμή
τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων.

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΌΣ
ΑΓΊΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΆΝΩ ΣΎΡΟΥ
Ώρα έναρξης 20:00 | Είσοδος ελεύθερη
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΕΣ
ΙΣΤΟΡΊΕΣ & ΚΆΛΑΝΤΑ

Συναυλία με τους ΕnCardia

Μέρες γιορτών και οι Εncardia γιορτάζουν, μέσα στο πνεύμα των ημερών... Μας τραγουδούν παραδοσιακές μελωδίες και μας αφηγούνται
Χριστουγεννιάτικες ιστορίες από τα Ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας...
Θα ακούσουμε τα κάλαντα των Εncardia και το τραγούδι-κάλαντο για
το αστέρι των Μάγων, στην πανέμορφη γλώσσα των Γκρεκάνικων τραγουδιών, όπως το τραγουδούν στο χωριό Στερνατία, εδώ και πάνω από
έναν αιώνα...

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Ώρα έναρξης 21:00 | Τιμή εισιτηρίου: 12 και 10€
Ελεύθερη είσοδος για παιδιά κάτω των 12 ετών - Διοργάνωση: Ούριος Άνεμος
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ΈΝΑΣ ΉΡΩΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΎ ΜΑΣ

Μια παράσταση βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα
του Μιχαήλ Λέρμοντoφ

Τέλη της δεκαετίας 1830... Ένα ημερολόγιο ανοίγει. Ένα παιχνίδι διεκδίκησης ξεκινάει. Ένας έρωτας από το παρελθόν...
Με αφετηρία ένα μυθιστόρημα - σταθμό στη Ρώσικη λογοτεχνία, το Lab.
oratorium ακολουθεί τα βήματα ενός ανθρώπου - ήρωα του καιρού του.
Του ανθρώπου αυτού που παίρνει το ρίσκο να μην αποδεχθεί ό,τι υπάρχει. Ποιά η σχέση του ήρωα με τον καιρό του και ποιός γεννάει ποιόν;
Ερμηνεύουν: Ασημίνα Αναστασοπούλου, Κωνσταντίνος Γεωργαλής, Βασίλης Καλφάκης, Απόστολος Καμιτσάκης, Δάφνη Νικητάκη, Περσεφόνη Παντοπούλου

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Ώρα έναρξης 20:00 | Τιμή εισιτηρίου: 12, 8 και 5€
Διοργάνωση: Lab.Oratorium
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ΑΝΤΡΙΆΝΑ ΛΕΚΟΥΒΡΈΡ

του Francesco Cilea

Η κορυφαία Anna Netrebko εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Met στον
ρόλο της Αντριάνα Λεκουβρέρ, της μεγάλης ηθοποιού του 18ου αιώνα. Ο
Piotr Beczała στον ρόλο του αγαπημένου της, του ήρωα πολέμου Μαουρίτσιο. Ο Gianandrea Noseda διευθύνει την τραγωδία του Cilea σε σκηνοθεσία του Sir David McVicar, ο οποίος τοποθετεί ιδιοφυώς μέρος της
δράσης να εκτυλίσσεται σε μια αναπαράσταση ενός θεάτρου Μπαρόκ.
Η διανομή ρόλων περιλαμβάνει την Anita Rachvelishvili ως πριγκίπισσα
της Μπουγιόν, αντίζηλο της Αντριάνα για την καρδιά του Μαουρίτσιο,
τον Ambrogio Maestri ως Μισονέ, πιστό φίλο της Αντριάνα, και τον Carlo
Bosi στον ρόλο του διπρόσωπου Αββά.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Ώρα έναρξης 19:55 | Τιμή εισιτηρίου: 15 & 10€

16
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ΤΟ ΚΟΡΊΤΣΙ ΠΟΥ ΕΠΙΜΈΝΕΙ

του Τηλέμαχου Τσαρδάκα από την Παιδική Σκηνή ΑΛΦΑ.ΙΔΕΑ
Μια φορά κι ένα καιρό, ένα κορίτσι κι ένα αγόρι μεγάλωναν μαζί και,
όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αγαπιούνται και παντρεύονται
και είναι έτοιμοι να ζήσουν για πάντα… αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.
Όμως, στα παραμύθια, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Πάνω στην
κορύφωση της ευτυχίας τους, τη μέρα του γάμου τους, ο θεός του Κάτω
Κόσμου, ο Πλούτωνας, κλέβει το αγόρι. Η λύπη του κοριτσιού είναι τόσο
μεγάλη που οι υπόλοιποι θεοί συγκινούνται και αποφασίζουν να το βοηθήσουν να φέρει πίσω τον αγαπημένο της. Έτσι ξεκινάει ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες, στο οποίο, το κορίτσι μας, θα αντιμετωπίσει τα εμπόδια και τους κωμικούς χαρακτήρες του Κάτω Κόσμου σε μια σειρά από
αστεία επεισόδια γεμάτα μουσική και τραγούδι...

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Πρωϊνή παράσταση για μαθητές σχολείων
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ΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠ’ Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ

του Τηλέμαχου Τσαρδάκα από το Θέατρο ΑΛΦΑ.ΙΔΕΑ
Τέλη των 80ς, αρχές των 90ς. Ελληνική επαρχία, πόλη νησιού. Η Μένια
και ο Νικολής πάνε μαζί σχολείο, γίνονται αχώριστοι, ονειρεύονται, κάνουν έρωτα, ερωτεύονται «για πάντα».
Αλλά τα χρόνια περνούν και η πραγματικότητα – όπως συνηθίζει – επιβάλλει τον εαυτό της. Οι δύο ήρωες όμως ποτέ δεν παύουν να σημαδεύουν ο ένας τον άλλο. Παρά τις επιλογές που έχουν κάνει στις ζωές τους,
ανάμεσά τους, εξακολουθεί να καίει μια πυρκαγιά άγρια.
Αυτή είναι η τελική αναμέτρηση ενός μεγάλου εγκλωβισμένου έρωτα.
Αυτή είναι η συνάντηση που χρωστούσαν ο ένας στον άλλο. Γεμάτη
χιούμορ και συγκίνηση, γεμάτη τρυφερότητα και απόρριψη, γεμάτη
σύγκρουση και νοσταλγία.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Ώρα έναρξης 21:00 | Τιμή εισιτηρίου: 12 & 10€
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ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ

του Μάνου Χατζηδάκι

Η Οδός Ονείρων ανέβηκε τον Ιούνιου του 1962 στο θερινό θέατρο Μετροπόλιταν της Αθήνας. Θεωρήθηκε ως μία απόπειρα ανανέωσης της
επιθεώρησης, για την οποία ο Χατζηδάκις συνεργάστηκε με τους κορυφαίους Αλέξη Σολωμό, Μίνωα Αργυράκη και Μανώλη Καστρινό.
Η μικτή Χορωδία Μυκόνου, με συνοδεία τριών μουσικών, παρουσιάζει
μία μουσικοθεατρική παράσταση με νέα κείμενα και σκηνική απόδοση,
αφού τα προτότυπα δεν έχουν καταγραφεί.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Ώρα έναρξης 20:30 | Είσοδος ελεύθερη
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150 XΡΟΝΙΑ

με την Φιλαρμονική Δήμου Σύρου - Ερμούπολης
Στο πλαίσιο του εορτασμού των 150 χρόνων από την ίδρυση της Φιλαρμονικής του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, τα Δημοτικά σχολεία της Σύρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ενημέρωση του
τρόπου λειτουργίας της Φιλαρμονικής με τη μάθηση πνευστών και
κρουστών οργάνων, την εξέλιξη των μαθητών στην μπαντίνα και στην
ορχήστρα, το ρεπερτόριο και το ρόλο της στο νησί όλα αυτά τα χρόνια.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Ώρα έναρξης 19:30 | Είσοδος ελεύθερη
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Η ΣΟΝΑΤΑ
ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ

του Γιάννη Ρίτσου
από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και φίλων Ν. Κυκλάδων
Ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Φάμης ζωντανεύει τις σκέψεις μιας μοναχικής γυναίκας έτσι όπως παρουσιάζονται στο έργο του Γιάννη Ρίτσου «Η
Σονάτα του σεληνόφωτος», υπό τους ήχους μουσικής των Μπετόβεν,
Σατί, Χατζιδάκι, Μικρούτσικου και Πλάτωνος που ερμηνεύει στο πιάνο
η πιανίστα Αναστασία Παπαθανασίου.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Ώρα έναρξης 21:00 | Τιμή εισιτηρίου: 10€

02

KAΡΜΕΝ

του Georges Bizet

Η διεθνώς ανερχόμενη Γαλλίδα μεσόφωνος Clémentine Margaine είναι
η ακαταμάχητη πλανεύτρα του έργου, δίπλα στον Roberto Alagna που
μάγεψε το κοινό στον ρόλο του Δον Χοσέ, το 2010. Ο Louis Langrée διευθύνει την πολυαγαπημένη παραγωγή της Met, στη φαντασμαγορική
σκηνοθεσία του Sir Richard Eyre. Η όπερα Κάρμεν έχει ταξιδέψει σε όλο
τον κόσμο, έχει μεταφραστεί σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες,
αλλά και σε άλλες, όπως Ιαπωνικά και Κινέζικα και θεωρείται από πολλούς ως η πλέον επιτυχημένη όπερα στην ιστορία της μουσικής.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Ώρα έναρξης 19:55 | Τιμή εισιτηρίου: 15 & 10€

Σάββατο 15/12/2018

Χορευτικό δρώμενο
Κέντρο Χορού Ακροποδητί
Οδοί Θυμάτων Σπερχειού & Πρωτοπαπαδάκη | 12:00- 14:00.

Σάββατο 22/12/2018

Χριστουγεννιάτικη γιορτή 2018
Προβολή του έργου του Ευγένιου Τριβιζά « Ένα δέντρο μια φορά»
Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Λαζαρέττων
Θέατρο Ευανθία Καΐρη | 19:00

Κυριακή 23/12/2018

Αναβίωση της Φάτνης
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μάννα
Μάννα | 17:30

Δευτέρα 24/12/2018

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
Δήμος Σύρου-Ερμούπολης & Εμπορικός Σύλλογος Σύρου
Οδοί Θυμάτων Σπερχειού, Πρωτοπαπαδάκη & Σταματίου Πρωίου
10:00-14:00 & 17:30-21:00

Παρασκευή 28/12/2018

Εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς
Σύλλογος Στερεοελλαδιτών Σύρου «Η ΡΟΥΜΕΛΗ»,
Παραδοσιακό Εργαστήρι « Άρωμα Παράδοσης»
Πεζόδρομος οδού Πρωτοπαπαδάκη | 19:00

Δευτέρα 31/12/2018

Παραδοσιακά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα με το
παραδοσιακό «πολεμικό καράβι» του Λ.Ε.Σ. στους δρόμους
της πόλης και την αγορά, τις Αρχές και τα ευαγή ιδρύματα.
Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου
από 10:00-13:00

Δευτέρα 31/12/2018

Αναβίωση Συριανού Πρωτοχρονιάτικου εθίμου
«ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ» στους δρόμους της πόλης και την αγορά.
Παραδοσιακό Εργαστήρι Σύρου «Άρωμα Παράδοσης»
από 11:00 έως 13:00

Δευτέρα 31/12/2018

Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση
Δήμος Σύρου-Ερμούπολης & Εμπορικός Σύλλογος Σύρου
Οδοί Θυμάτων Σπερχειού, Πρωτοπαπαδάκη & Σταματίου Πρωίου
10:00-17:00

Σάββατο 05/01/2019

Τα κάλαντα των Φώτων με τα παραδοσιακά φαναράκια
στους δρόμους της πόλης και την αγορά
Παραδοσιακό Εργαστήρι Σύρου «Άρωμα Παράδοσης»
από 18:00 έως 21:00

20/12 - 31/12/2018

΄Εκθεση έργων μαθητών 3ου παιδικού εικαστικού εργαστηρίου
Αίθουσα Γ. & Ε. Βάτη
Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη - Σάββατο 11:00 - 13:00 & 16:00 - 21:00

Η Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου
Σύρου-Ερμούπολης έχει ως βασικό
αντικείμενο την καλλιέργεια των τεχνών και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο νησί της Σύρου.
Διαχειρίζεται το ιστορικό Θέατρο
Απόλλων, στο οποίο πραγματοποιούνται σχεδόν 300 παραστάσεις ετησίως, τις αίθουσες τέχνης Γ. & Ε. Βάτη
και Ροΐδη, την Πινακοθήκη Κυκλάδων,
το Θέατρο Ευανθία Καΐρη, την Έπαυλη
Τσιροπινά καθώς και τις αίθουσες διαλέξεων Γ. Ρίτσος και Α. Παναγούλης.
Η Επιτροπή διαχειρίζεται επίσης το
Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης,
την Έκθεση Μάρκου Βαμβακάρη &
την Έκθεση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων στην Άνω Σύρο, το Eνυδρείο
στο Κίνι, την Έκθεση Αντιγράφων Κυκλαδικής Τέχνης καθώς και τον Πολιτιστικό Χώρο Μάνος Ελευθερίου.

H Επιτροπή Πολιτισμού δεν ευθύνεται
για τυχόν τροποποιήσεις στα προγράμματα των φιλοξενούμενων εκδηλώσεων που περιλαμβάνονται στο έντυπο.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση όλου
του υλικού σε έντυπα και η ανάρτηση
σε ιστοσελίδες. Οι φωτογραφίες ενδέχεται να καλύπτονται από πνευματικά
δικαιώματα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Πολιτισμού, στο
τηλέφωνο 22813 61064-7 & στο e.mail
politismos@syros-ermoupolis.gr

syrospolitismos

www.syrosisland.gr
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