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Βέροια
εύηχη πόλη
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Κοινωφελής Επιχείρηση
Πολλαπλής Ανάπτυξης
Δήμου Βέροιας

Πρόεδρος
Γιώργος Σοφιανίδης
Αντιπρόεδρος
Χρήστος Κούτρας
Μέλη
Νένα Γεωργιάδου
Ευγενία Ιακωβίδου 
Βασίλης Λυκοστράτης
Πετρούλα Παπαδίνα
Μαρία Παπαδοπούλου
Θανάσης Σιακαβάρας
Δημήτρης Ταρατσίδης
Μιχάλης Τρανίδης
Νίκος Τσιαμήτρος

Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας
και Προσχολικής Αγωγής
Δήμου Βέροιας

Πρόεδρος
Θεόφιλος Κορωνάς
Αντιπρόεδρος
Θωμάς Αγγελίνας
Μέλη
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Σάκης Αποστολόπουλος
Χριστίνα Γαϊτάνου
Ελένη Γκόγκα
Ευγενία Καλογερίδου
Νίκος Μωυσιάδης
Σταύρος Παπαδόπουλος
Ζήσης Πατσίκας
Θωμαή Στιόκα
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«Βέροια - εύηχη πόλη». Η πόλη μας 
με κλειδί τη μουσική ανοίγεται, απο-
καλύπτεται. Γεμίζει ήχους από την 
Ελλάδα, αλλά και από μέρη μακρινά, 
μαγευτικά. Με τη μουσική να κυρι-
αρχεί σε κάθε γωνιά της, η πόλη μας 
απευθύνει μια ανοικτή πρόσκληση 
σε όποιον επιθυμεί να γευτεί τη χαρά 
της. Φιλοδοξούμε να προσφέρουμε 
ένα μοναδικό τετραήμερο μουσικής 
απόλαυσης στον καθένα που θα έχει 
την τύχη να είναι μαζί μας. 
Σας περιμένουμε λοιπόν να ζήσουμε 
μοναδικές μουσικές εμπειρίες σε μια 
«διαφορετική πόλη».

               Ο Δήμαρχος Βέροιας
     Κωνσταντίνος Χ. Βοργιαζίδης

Η ΚΕΠΑ πιστή στο ραντεβού της με την πόλη 
και τη μουσική, δηλώνει παρούσα.
Ο θεσμός «Βέροια - εύηχη πόλη» ρίζωσε, 
ταυτίστηκε με το καλοκαίρι και όχι άδικα. 
Στα βήματα της μουσικής στήνουμε και φέτος 
μια μεγάλη γιορτή ζωής και χαράς όπου όλοι 
είναι καλεσμένοι.  Με οδηγό τη μουσική θα 
ταξιδέψουμε παρέα σε όλη την Ελλάδα, σε 
όλο τον κόσμο, σε ένα μαγευτικό ταξίδι που 
μόνο αυτή μπορεί να προσφέρει. 
Η πόλη μας τις μέρες αυτές αποκτά μια νέα 
εικόνα, εκπέμπει μια αύρα δροσιάς. Να βρε-
θούμε λοιπόν ...

                     Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.Α.  
                      Γεώργιος Σοφιανίδης

Αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή και χαρά το 
γεγονός, ότι για πρώτη φορά συμμετέχουμε 
στις εκδηλώσεις της εύηχης πόλης. Με καπε-
τάνιο την ΚΕΠΑ θα συνταξιδέψουμε στις μου-
σικές διαδρομές της πιο δροσερής καλοκαι-
ρινής εκδήλωσης του δήμου μας. Εκ μέρους 
του διοικητικού συμβουλίου, σας εύχομαι 
καλό καλοκαίρι . 
 
                      Ο Πρόεδρος του Κ.Α.Π.Α. 
                        Θεόφιλος Κορωνάς
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ΙΟΥΝΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24
Έναρξη: 20:00

Αγορά
πεζόδρομος Ιπποκράτους & Προφήτου Ηλία

Η ομάδα σαξοφώνων του Τάσου 
Φωτίου, πλαισιωμένη από εξαίρε-
τους μουσικούς με ιστορία στο χώρο 
της Jazz, δημιουργούν ένα εκρηκτικό 
χαρμάνι πλούσιο σε κέφι, ζωντάνια, 
ρυθμούς και ηχοχρώματα. Μια παν-
δαισία πνευστών γεμάτη έμπνευση, 
φαντασία και ρυθμό οδηγείσε μία 
μουσική περιπλάνηση σους δρόμους 
της blues μουσικής, του swing της 
Νέας Ορλεάνης έως τα funk του Σι-
κάγο και τα μακάμ της Ανατολής.
 
 
Τάσος Φωτίου, τενόρο και σοπράνο 
σαξόφωνο, 
Νικήτας Νανίδης, άλτο σαξόφωνο, 
Κώστας Βασιλειάδης, τενόρο 
σαξόφωνο, 
Ηλίας Κόρδας, τενόρο σαξόφωνο, 
Γιάννης Μεταλληνός, βαρύτονο και 
άλτο σαξόφωνο, 
Μπάμπης Κάσσιoς σοπράνο και 
άλτο σαξόφωνο. 

Think sax sextet
Σεξτέτο Σαξοφώνων

Είσοδοσ ΕλΕύθΕρη
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Συμμετέχουν:
Μανώλης Λιδάκης
Σοφία Παπάζογλου
Ναταλία Ρασούλη
Κωνσταντίνος Στεφανής
και ο Πέτρος Βαγιόπουλος 
Επιμέλεια ορχήστρας
Τάκης Φραγκούς
Μετρώντας πέντε χρόνια απουσίας 
του μεγάλου  δημιουργού, η παράστα-
ση «Εδώ είναι του Ρασούλη», ξεκίνησε 
με ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών με τη συμμετοχή ση-
μαντικών δημιουργών και ερμηνευτών. 
Τραγουδοποιός, τραγουδιστής, συγγρα-
φέας και δημοσιογράφος, με δεκάδες 
αγαπημένα τραγούδια, εκατοντάδες 
άρθρα, ραδιοφωνικές εκπομπές, τηλε-
οπτικές συνεντεύξεις και αφιερώματα, 
έχει χαρακτηριστεί ένας από τους κα-
λύτερους στιχουργούς των τελευταίων 
ετών. Εμβληματικά τραγούδια του έχουν 
ερμηνευθεί από σημαντικούς καλλιτέ-
χνες και πολλά από αυτά διαμόρφωσαν 
μουσικά την εποχή τους. 
Ο Μανώλης Λιδάκης, η Σοφία Παπά-
ζογλου, η Ναταλία Ρασούλη, ο Πέτρος 
Βαγιόπουλος και ο Κωνσταντίνος Στεφανής,  φίλοι, 
συνοδοιπόροι, συνεργάτες, καλλιτέχνες που επηρεά-
στηκαν από το έργο και την προσωπικότητα και βρέ-
θηκαν πολύ κοντά στο πνεύμα του Μανώλη Ρασού-
λη, θα δώσουν το δικό τους στίγμα σε αγαπημένα 
τους τραγούδια από το πλούσιο ρεπερτόριό του.

Σωκράτης Γανιάρης – τύμπανα | κρουστά
Αλέξανδρος Ιακώβου – βιολί
Βασίλης Κετεντζόγλου – κιθάρα
Δημήτρης Λιόλιος – μπουζούκι
Δήμος Πολυμέρης – ακορντεόν
Στέλιος Φραγκούς – πιάνο 
Τάκης Φραγκούς – κοντραμπάσο

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24
Έναρξη: 21:30

Πλατεία Εληάς

Εδώ είναι του Ρασούλη 
Ένα αφιέρωμα στο δημιουργό Μαν. Ρασούλη

Επιμέλεια προγράμματος
Ναταλία Ρασούλη & Έλλη ΡουμπένΕίσοδοσ ΕλΕύθΕρη
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ΙΟΥΝΙΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25
Έναρξη: 11:30 π.μ.

Αγορά
πεζόδρομος Ιπποκράτους & Προφήτου Ηλία

Cachivache στα ισπανικά είναι τα 
αντικείμενα που μας ξυπνάνε μνήμες 
από ευτυχισμένες στιγμές της ζωής 
μας και παρόλο που δεν τα χρησιμο-
ποιούμε πια τα έχουμε καλά φυλαγ-
μένα έχοντας κερδίσει μια ξεχωριστή 
θέση στην καρδιά μας και άφθονο 
γέλιο.

Η ομάδα που πήρε το πρώτο βρα-
βείο θεάτρου δρόμου από τον Δήμο 
Αθηναίων. Μια πρωτότυπη ομάδα 
ακροβατών, ζογκλέρ, μουσικών και 
κλόουν που συνδυάζει τα νούμερα 
του τσίρκο, τη ζωντανή μουσική και 
το χιούμορ καταφέρνοντας να εν-
θουσιάσει αλλά και να συγκινήσει 
κάθε είδους κοινό. Μια παράστα-
ση για όλη την οικογένεια, μικρούς 
και μεγάλους, μοντέρνους αλλά και 
εναλλακτικούς με πολλά ακροβατι-
κά κόλπα, ζογκλερικά, θέατρο, ζω-
ντανή μουσική.

Παράσταση δρόμου με μουσικούς & ζογκλέρ
CIRCO CACHIVACHE

Είσοδοσ ΕλΕύθΕρη
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Τα χάλκινα πνευστά έφτα-
σαν στις Βαλκανικές χώρες 
τον περασμένο αιώνα από 
τις στρατιωτικές μπάντες της 
εποχής. Δεν άργησαν να περά-
σουν από τα στρατόπεδα στα 
αστικά κέντρα και αργότερα 
στην ύπαιθρο, δημιουργώντας 
ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 
φαινόμενα στην παραδοσιακή 
μουσική των Βαλκανίων. Στην 
Ελλάδα τα σχήματα χάλκινων 
πνευστών είναι ένα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό της Μουσικής 
παράδοσης της Δυτικής και Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Η μπάντα 
της Φλώρινας των Αδερφών 
Βαλκάνη είναι εδώ και πάνω 
από 30 χρόνια ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους αυτού του ση-
μαντικού τμήματος της Ελληνικής μουσικής παράδοσης. 
Το συγκρότημα ιδρύθηκε το 1960 από τον Τάσο Βαλκάνη,ο οποίος κατα-
γόταν από το Εμπόριο Πτολεμαίδας του Ν.Κοζάνης, διευθυντή τότε της 
Φιλαρμονικής του Δήμου Φλώρινας και μουσικό της λαϊκής παράδοσης. 
Έχουν συνεργαστεί κατά καιρούς με τους Χειμερινούς Κολυμβητές, τον 
Φλώρο Φλωρίδη, τον Χρήστο Νικολόπουλο με τους οποίους έχουν κυ-
κλοφορήσει CD.Πάνω απ’ όλα έχουν πραγματοποιήσει χιλιάδες εμφανί-
σεις πάντα με ορμητήριο την Φλώρινα, από τις πόλεις και τα χωριά της 
Μακεδονίας μέχρι την Διαβαλκανική Συνάντηση της Θεσσαλονίκης και 
Φεστιβάλ στη Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Πορτογαλία και Αυστραλία. Ο 
ήχος του συγκροτήματος και οι χοροί που παίζονται είναι μοναδικοί στην 
Ελληνική παραδοσιακή μουσική και υπάρχουν κυρίως στη Δυτική πλευρά 
της Μακεδονίας. Η Μπάντα των αδερφών Βαλκάνη κυκλοφόρησε 2CD 
ενώ για το 2016 είναι από τα σχήματα που θα ανοίξουν το Φεστι-
βάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Βαλκάνης Λάζαρος: Κλαρίνο-Σαξόφωνο
Βαλκάνης Γεώργιος: Ακκορντεόν-Αρμόνιο
Βαλκάνης Λ. Αναστάσιος: Τρομπέτα
Βαλκάνης Γ. Αναστάσιος: Τρομπέτα
Σαμαράς Αθανάσιος: Τύμπανα-Κρουστά

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΣΑΒΒΒΑΤΟ 25
Έναρξη: 12:30 μ.

Δημοτική αγορά (Κεντρικής)

ΜΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
των αδελφών Βαλκάνη

Είσοδοσ ΕλΕύθΕρη



10

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25
Έναρξη: 20:00

Αρχοντικό Σαράφογλου, Κυριώτισσα

Το φλάουτο και το πιάνο σε έναν αιθέριο και δυ-
ναμικό συνδυασμό ήχων μας ταξιδεύουν σε έργα 
κολοσούς της ρομαντικής κλασικής μουσικής με 
λυρικές μελωδίες, έντονες συναισθηματικές δια-
θέσεις και εναλλαγές από την ευαισθησία στην 
αποφασιστικότητα και από την ηρεμία στην από-
λυτη ορμή. 

Μια βραδιά που θα φέρει το κοινό δίπλα στα 
μεγάλα πνεύματα των F. Chopin, C. Franck, C. 
Reinecke κλπ, μια βραδιά που θα μοιράσει  στο 
κοινό την πηγή έμπνευσης, την ίδια πηγή που ορι-
οθέτησε και όρισε την καλλιτεχνική ύπαρξη και 
πορεία μουσικών αλλά και ακροατών σε μια αέ-
ναη συνδιαλλαγή ήχων και αποκρίσεων.

Ζαχαρίας Ταρπάγκος, φλάουτο
Βαλέρια Χαριτίδου, πιάνο.

Ρομαντισμός για δύο
Βραδιά κλασικής μουσικής

Είσοδοσ ΕλΕύθΕρη
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Το κουαρτέτο εγχόρδων  αποτελούσε ανέκαθεν το πιο 
σίγουρο εκφραστικό μέσο για τους συνθέτες της λόγιας 
δυτικοευρωπαϊκής μουσικής.

Στη συναυλία θα ακουστούν  στο πρώτο μέρος τα πιο 
αγαπητά προς το κοινό  έργα του W. A. Mozart 
Divertimento nr 1 , nr 3 
Μια μικρή νυχτερινή μουσική !

Στο δεύτερο μέρος το κουαρτέτο θα ερμηνεύσει τους  
χορούς για κουαρτέτο εγχόρδων του πρεσβευτή της 
ελληνικής μουσικής παγκοσμίως, Νίκου Σκαλκώτα. 
Το έργο αποτελεί ύμνο προς την ελληνική παραδοσιακή 
μουσική.

Γεώργιος Κανδυλίδης, βιολί Α
Γεώργιος Ζαχαρούδης, βιολί Β
Μάριος Δαπέργολας, βιόλα
Χρήστος Γρίμπας, βιολοντσέλο

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΣΑΒΒΒΑΤΟ 25
Έναρξη: 21:00.

Βυζαντινό Μουσείο

Κουαρτέτο εγχόρδων 
Viaggio

Είσοδοσ ΕλΕύθΕρη
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ΙΟΥΝΙΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25
Έναρξη: 22:00

Πλατεία Ωρολογίου

Συνεχίζοντας τη μεγάλη περιοδεία τους στην Ελλάδα και την Κύπρο ο 
Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής, αγαπημένοι του κοινού, όχι 
μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, κάνουν μία στάση στη Βέροια, για 
να επιβιβάσουν στην «Κιβωτό» τους και να ταξιδέψουν το κοινό σε ένα 
ανεπανάληπτο βράδυ. 
Οι δύο σπουδαίοι ερμηνευτές θα παρουσιάσουν τη νέα τους δισκογραφι-
κή δουλειά που κυκλοφόρησε στις αρχές Μαΐου. 
Στην «Κιβωτό» συμπεριλαμβάνονται μερικά από τα ωραιότερα ελληνι-
κά τραγούδια από τις δεκαετίες του ‘80 και του ’90, που υπογράφει η 
…Εθνική Ελλάδος συνθετών-στιχουργών. Τις συνθέσεις του Λάγιου (Τι 
πάθος), του Μαχαιρίτσα (Σκόνη), της Αλεξίου (Ψυχές και σώματα), της 
Νικολακοπούλου (Δικαίωμα) και της Καραΐνδρου (Ταξίδι στα Κύθηρα) με-
ταξύ άλλων σπουδαίων δημιουργών, ενορχηστρώνει μοναδικά ο Πέτρος 
Κλαμπάνης. 
Ερμηνεύοντας αυτά τα τραγούδια - μύθους ο Μάριος Φραγκούλης και 
ο Γιώργος Περρής θα συμπαρασύρουν το κοινό που θα παρευρεθεί σε 
μια βραδιά μέθεξης και θα θυμίσουν σε όλους τη δύναμη της μουσικής. 
Τα σπουδαία τραγούδια της «Κιβωτού», που ο κόσμος θα σιγοψιθυρίζει 
από την αρχή ως το τέλος της συναυλίας, έχουν γράψει ιστορία γιατί 
είναι τραγούδια με τα οποία ο κόσμος έχει ερωτευτεί, έχει αγαπήσει, έχει 
νιώσει ξανά την ελπίδα, έχει πιστέψει στα θαύματα. 
Η «Κιβωτός» θα φέρει την ελπίδα και την καλή μουσική σε πολλές ελλη-
νικές πόλεις αυτό το καλοκαίρι. 
Σημειώστε στον χάρτη τη διαδρομή της. 

Κιβωτός
ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΡΗΣ

Είσοδοσ ΕλΕύθΕρη

Νίκος Γαρουφαλάκης, πιάνο 
Κώστας Μυλωνάς, ντραμς 
Δημήτρης Στασινός, κιθάρα
Αλέξανδρος Τράμπας, μπάσο 
Δημήτρης Μπουρμούλης, ηχολήπτης
Γιώργος Τέλλος, σχεδιασμός φώτων
Γιάννης Κολεβέντης, Ηχολήπτης Β
Παναγιώτης Τσεβρένης, φωτιστής
Νίκος Σαράφογλου, AQ
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ΙΟΥΝΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 26
Έναρξη: 20:00

Πλατεία Ωρολογίου

Η Φιλαρμονική σε ρυθμούς rock!

Είσοδοσ ΕλΕύθΕρη

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, υπό τη διεύθνση 
του μαέστρου Αντώνη Βιγκάτο, κινείται σε ρυθμούς rock. Αγαπημένα 
τραγούδια των Pink Floyd, Deep Purple, Queen, Bon Jovi, Scorpions θα 
μας ξεσηκώσουν!
Tην έναρξη της συναυλίας θα κάνει η Mπαντίνα της Φιλαρμονικής.

Επιμέλεια εκδήλωσης: Αντώνης Βιγκάτο
Βοηθός επιμελητή: Βαλάντης Κυριακίδης
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Quilombo: κ.σ.[κιλόμπο]: κοινότητες που δημιουργήθηκαν στην Βραζιλία 
την εποχή της αποικιοκρατίας από δραπέτες σκλάβους και κοινωνικά κα-
ταπιεσμένους πολίτες που κατέφευγαν στην ζούγκλα και δημιουργούσαν 
ομάδες αναζητώντας μια ελεύθερη ζωή.
Samba Reggae: Δημοφιλές είδος βραζιλιάνικης μουσικής και όπως το 
όνομα υποδηλώνει είναι ένα αμάλγαμα βραζιλιάνικης και τζαμαϊκανής 
μουσικής. 
Samba Dance: Ο χορός, αναπόσπαστο κομμάτι της βραζιλιάνικης κουλ-
τούρας, είναι παρών σε κάθε μουσική εκδήλωση. 

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 26
Έναρξη: 21:00

Αφετηρία: Πλατεία Ωρολογίου 
Δρόμοι της πόλης (παρέλαση)

Πλατεία Εληάς (συναυλία 21:30)

Quilompo
Αφροβραζιλιάνικη μπάντα κρουστών

Είσοδοσ ΕλΕύθΕρη
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ΙΟΥΝΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 26
Έναρξη: 22:00

Πάρκο Αγίων Αναργύρων

SOLO FLAMENCO

Είσοδοσ ΕλΕύθΕρη

Cante / Baile / Toque
Αυτό είναι το τρίπτυχο που ενώνει το τραγούδι, τον χορό και την κιθάρα 
στην flamenco κουλτούρα.
Στα Tablaos, που είναι τα cafes που υπάρχουν στην Ισπανία από τα πολύ 
παλιά χρόνια, μπορεί κανείς να δει από κοντά και να θαυμάσει το μεγα-
λείο αυτού του μοναδικού χορού.
Στόχος μας είναι μέσα από αυτό το project να φέρουμε το κοινό σε άμε-
ση επαφή με το αυθεντικό flamenco όπως αυτό υπάρχει και εξελίσεται 
σήμερα σε ολη την Ανδαλουσία.

Συντελεστές:
Χορός / Baile: Ηλέκτρα Χρυσάνθου, Αργυρώ Τσάπου
Τραγούδι/Cante: Yota “Baron”
Κιθάρα/Toque: Παναγιώτης Καρτίμπελης
Τεχνικός ήχου: Θάνος Μπίκος
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Οι δύο κιθαριστικές ορχήστρες του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας 
ArtGuiatristas και Veriartisti στην εύηχη πόλη!
Σ΄ενα μουσικό ταξίδι με ηχοχρώματα απο τους μαγευτικούς ήχους της 
κιθάρας, υπό την διεύθυνση των Πέτρου Ρίστα και Βασίλη Βαλαβάνη, 
θα παρουσιάσουν κάτω απο το φως του φεγγαριού μουσικές και τρα-
γούδια εμπνευσμένα απο τον μαγικό κόσμο της κιθάρας.

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27
Έναρξη: 20:00

Πάρκο Αγίων Αναργύρων

Artquitaristas & VeriArtisti 
Ταξίδι στο μαγικό κόσμο της κιθάρας

Είσοδοσ ΕλΕύθΕρη
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Ο μαέστρος Luis Borda, ένας από τους σημαντικότερους κιθαριστές και 
πρωτοπόρους του Tango Nuevo στον κόσμο, συναντά την ερμηνεύτρια 
Γεωργία Βεληβασάκη. 
Η φλογερή και νοσταλγική μουσική του Μπουένος Άιρες μεταπλάθεται 
από την ομορφιά των αυτοσχεδιασμών και τη συνθετική δύναμη του 
Αργεντίνου δεξιοτέχνη, ενώ σμίγει με τη μαγική μεσογειακή φωνή της 
Ελληνίδας τραγουδίστριας.

Παίζουν οι μουσικοί:
Luis Borda – κιθάρα
Δημήτρης Αραμπατζής- bayan / bandoneon
Ανδρέας Ζιάκας – κιθάρα
Ιάσων Γερεμτζές – κρουστά

Μουσικές του κόσμου που αξίζει κανείς να ακούσει: ένας Αργεντίνος 
που ζει στο Μόναχο, ο Luis Borda, ο καλύτερος κιθαρίστας, αυτή 
τη στιγμή, του Tango Nuevo, και μια κρητικιά τραγουδίστρια, η 
Γεωργία Βεληβασάκη, δημιούργησαν μια εξαιρετική σύνθεση, ένα από 
τα καλύτερα projects, ένα έργο απαιτητικό, το δίσκο “Aleli – De Creta 
a Buenos Aires”. Η εκφραστική τραγουδίστρια συγκινεί. Παντρεύει το 
ισπανικό με το ελληνικό ιδίωμα κι όμως το αποτέλεσμα ακούγεται τόσο 
φυσικό και αυτονόητο, λες και από πάντα ανήκαν μαζί. Όποιος ακούσει 
το τραγούδι της νιώθει πόνο και χαρά να τον κατακλύζουν. Το να τη δει 
κανείς ζωντανά επί σκηνής είναι μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει.

(Suddeutsche Zeitung , 5/11/2015)

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27
Έναρξη: 21:00

Παλιά Εβραϊκή συνοικία Μπαρμπούτα

LUIS BORDA & GEORGIA VELIVASAKI
«Aleli» Από την Κρήτη στο Buenos Aires

Είσοδοσ ΕλΕύθΕρη
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15-30 Ιουλίου
Πάρκο Αγ. 

Αναργύρων

είσοδος ελεύθερη

Κ.Ε.Π.Α. δηΜού ΒΕροίΑσ
καλοκαίρι 2016

in art cinema
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Κ . Ε . Π . Α .  δ η Μ ο ύ  Β Ε ρ ο ί Α σ κ α λ ο κ α ί ρ ι  2 0 1 6
θέατρο άλσους • πλατάνια Βεργίνας
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κ α λ ο κ α ί ρ ι  2 0 1 6
θέατρο άλσους • πλατάνια Βεργίνας

03/07 Μουσική 
σωΚρΑτησ ΜΑλΑΜΑσ στα είπα όλα...
05/07 θέατρο Κάρμεν Ρουγγέρη Ο κουρέας της Σεβίλης
06/07 θέατρο Αριστοφάνη Πλούτος 
σε μετάφραση Κ. Χ. Μύρη και σκηνοθεσία Γ. Κιμούλη
08/07 θέατρο Άλκης Ζέη Το καπλάνι της βιτρίνας
12/07 Μουσική 
δηΜητρησ ΜΠΑσησ, λίζΕτΑ ΚΑληΜΕρη, 
ΜΑνοσ ΠύροΒολΑΚησ, Fide KÖKsal κ.α. 
Τί σε μέλει εσένανε από που είμαι εγώ 
Η Κρήτη συναντά τη Σμύρνη
14/07 θέατρο
Θ. Παπαθανασίου - Μ. Ρέππα Γαμπροί για πούλημα
27/07 θέατρο
Α. Ρίζου Ραγκαβή Του κουτρούλη ο γάμος 
θα γίνει φέτος το καλοκαίρι! σκηνοθεσία Γιάννη Καλτζόπουλου
15-30/07 θερινό σινεμά 
στο πάρκο Αγίων Αναργύρων
17/08 θέατρο
Η παγωμένη πριγκίπισσα 
το πιο αγαπημένο παραμύθι των παιδιών! 
18/08 Μουσική 
ΓΕωρΓίΑ ντΑΓΑΚη Μία φωνή και μία λύρα οι πρωταγωνιστές 
Μουσείο Αιγών, Βεργίνα
23/08 θέατρο Ο λύκος και τα επτά κατσικάκια 
25/08 θέατρο Jordy Galceran FUGA
πολιτική σάτιρα που εξελίσσεται σ' ένα ανελέητο γαϊτανάκι 
ανατροπών.
27/08 Μουσική 
ΧΑῒνηδΕσ - ΨΑρΑντωνησ - κι' όμως κινείται 
Μουσική παράσταση Ερωτόκριτος • Πλατάνια Βεργίνας
31/08 θέατρο Πλάτωνα Απολογία Σωκράτη
μετάφραση - σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη
η αναπαράσταση της δίκης του Σωκράτη στα αρχαία ελληνικά
02/09 θέατρο Carlo Collodi Πινόκιο
κοίτα, η μύτη του μεγαλώνει 
παραγωγή Μαγικές Σβούρες
05/09 θέατρο Κοκομπλόκο
07/09 Μουσική 
ΕύΑνθίΑ ρΕΜΠούτσίΚΑ - Ελλη ΠΑσΠΑλΑ
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Κ . Ε . Π . Α .  δ η Μ ο ύ  Β Ε ρ ο ί Α σ καλλιτεχνική περίοδος 2016-2017
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καλλιτεχνική περίοδος 2016-2017
οκτώβριος 2016 
10-26/10  Έκθεση κούκλας & κουκλοθέατρο
100 διαφορετικές κούκλες, σκηνικά και κοστούμια  από παραστάσεις 
του Εικαστικού Θεάτρου Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» και η παράσταση
«Γοργόνα γοργονίτσα» θα μας μυήσουν στο μαγικό κόσμο του 
κουκλοθέατρου. (καθημερινά παραστάσεις για σχολεία)
Αρχοντικό Σαράφογλου

οκτώβριος 2016
21/10 οι Κοζάκοι της ρωσίας
Οι παραστάσεις τους αποτελούν ένα χορευτικό υπρεθέαμα που συνε-
παίρνει το κοινό με τη φαντασία και το δυναμισμό τους. Ο Κρατικός 
Χορευτικός θίασος ρώσων Κοζάκων συγκαταλέγεται στους κορυ-
φαίους χορευτικούς θιάσους της χώρας και η φήμη του έχει ξεπεράσει 
εδώ και πολλές δεκαετίες τα σύνορα της χώρας. 
Χώρος Τεχνών

δεκέμβριος 2016
4-9/12 το γλυκό σπίτι των Χριστουγέννων
Χριστούγενα... με το δικό μας «γλυκό σπίτι» θα ταξιδέψουμε στον κόσμο 
και θα γνωρίσουμε τις παραδόσεις των λαών με τον πιο γλυκό τρόπο: 
μέσα από γεύσεις αιώνων και παραδοσιακά γλυκά που θα δημιουργή-
σουμε οι ίδιοι
Αρχοντικό Σαράφογλου

δεκέμβριος 2016
10/12 KρΑτίΚΑ ΜΠΑλΕτΑ ΜοσΧΑσ Καρυοθραύστης 
Η πιο συγκινητική ιστορία του κλασικού μπαλέτου ζωντανεύει στο Χώρο 
Τεχνών Δήμου Βέροιας. Οι σκηνές του Καρυοθραύστη, οι ήρωές του, οι 
επιθυμίες τους μοιάζουν τωρινές και, παρόλο που μετράνε 121 χρόνια 
ζωής, συνεχίζουν να μας μαγεύουν και να μας ταξιδεύουν εκεί όπου 
όλα είναι πιθανά και πραγματοποιήσιμα. Στη χώρα του φανταστικού, 
στις μνήμες και στα όνειρα της παιδικής ηλικίας.
Χώρος Τεχνών 

δεκέμβριος 2016
11-22/12 Χριστούγεννα στον Παραμυθοχώρο
Χώρος «γιορτινής ανακάλυψης», μουσικών και θεατρικών παραμυθιών 
με γωνιές που γνέφουν και προσκαλούν μικρούς και μεγάλους σ' ένα 
μαγικό κόσμο με παραμυθάδες, μαριονέτες, κουκλοθέατρο, σοβαρά έγ-
χορδα, παιχνιδιάρικα πνευστά και φασαριόζικα κρουστά, δημιουρώντας 
χριστουγεννιάτικη αρμονία και σκηνικό.
Χώρος Τεχνών, Στέγη

2016-2017 παραστάσεις για σχολεία 
Παιδική Όπερα για πρώτη φορά στο Χώρο Τεχνών

Συμπαραγωγή 
ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας - Κρατική Ορχήστρα Δ. Θεσσαλονίκης



ΑΓροτίΚοσ σύνΕτΑίρίσΜοσ ΜΕσησ
Μέση Ημαθίας 591 00 Βέροια, Ελλάδα

Τηλ.: +30 23310 41041 Τηλ.: +30 23310 41227
Fax: +30 23310 41785 e-mail: mesi@otenet.gr

www.asmesis.gr



Πλ. Εληάς Βέροια • τ. 23310 64000
www.elia-veria.gr
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Μητροπόλεως 54 • Τηλ. 23310 62100
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