ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Φίλες και φίλοι,
αν η πρώτη φορά ενός εγχειρήματος στηρίζεται στον ενθουσιασμό, η δεύτερη βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε και η τρίτη είναι αυτή που το
καθιερώνει. Ο πολιτιστικός σύλλογος ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ οργάνωσε πέρσι με
μεγάλη επιτυχία το πρώτο μας φεστιβάλ, τότε που δεν είχαμε την πείρα
για ένα τόσο μεγάλο γεγονός, τότε που καλά καλά δεν γνωριζόμασταν…
κι όμως… μέσα από εκείνη την διαδικασία, ήρθαμε κοντά, δεθήκαμε και
τώρα μία πιο συμπαγής ομάδα ξεκινάει το δεύτερο φεστιβάλ – Η πόλη
γιορτάΖΕΙ.
Θέατρο, μουσική, εικαστικά, κινηματογράφος, βιβλιοπαρουσιάσεις, σεμινάρια και πολλές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, φιλοδοξούμε να
βγάλουν τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσές μας έξω, να τους κάνουν
να γίνουν αρωγοί και κοινωνοί της προσπάθειας αυτής, κυρίως όμως ο
στόχος μας είναι να γίνουμε μία συλλογικότητα που θα προτάσσει αυτά
που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν, ώστε να μπορέσουμε
χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς να φθάσουμε στο τρίτο φεστιβάλ της
καθιέρωσης, γεγονός που θα κάνει τους πολίτες αυτής της πόλης να έχουν
ωραίες στιγμές, μα και ωραίες αναμνήσεις. Καλούμε λοιπόν όλον τον κόσμο, και κυρίως τη νέα γενιά να στηρίξει την προσπάθεια και να πλαισιώσει
τον σύλλογο ώστε να πετύχουμε όλοι μαζί τον υψηλό αυτό στόχο, διότι
όπως είπε και ο μεγάλος μας ποιητής Οδ. Ελύτης, «Την άνοιξη αν δεν την
βρεις τη φτιάχνεις»
Κοκκινίδης Στάθης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ

Τσαβδαρίδης Λάζαρος
Μπέση Σοφία
Μπανιά Χριστίνα
Βελημαχίτου Άννα
Ιορδανίδης Στράτος
Μαυρίδου Μάρθα
Μπισούκη Αλίκη
Τζιούφα Ελένη

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 30 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΤΚ 502 00
Τ. 2463028740
ypsikaminos.pt@gmail.com

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

12.00
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ

Η πόλη γιορτάΖΕΙ

Το φεστιβάλ ξεκινάει... Μαθητές του μουσικού σχολείου παρουσιάζουν τα μουσικά τους συγκροτήματα
και το πάρτι επεκτείνεται και στους γύρω πεζόδρομους. Όλοι παίρνουν μέρος στην εναρκτήρια γιορτή
και προετοιμάζουν τους πολίτες για όσα θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.
Μικρών ποιητών δρώμενα... Η 21η Μαρτίου έχει οριστεί από την Unesco ως παγκόσμια ημέρα της
ποίησης. Την πρώτη μέρα της Άνοιξης, όπου η αρμονία των λέξεων, ο ρυθμός και η «ομορφιά» έχουν
γιορτή, η ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ καλεί τα παιδιά να γιορτάσουν όλοι μαζί και τους δίνει χώρο έκφρασης. Οι
μαθητές βγαίνουν από την τάξη και γεμίζουν τους δρόμους της πόλης δροσιά και φρεσκάδα.
Η έναρξη του φεστιβάλ ολοκληρώνεται με τις Αδερφές Κυριακίδη, σ’ ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο
μουσικές εκπλήξεις που ανεβάζουν την διάθεση...
18.00
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Γιάννης Ξανθούλης: Εγώ ο Σίμος Σιμεών [Βιβλιοπαρουσίαση]

Ο γνωστός συγγραφέας, με το αμίμητο ύφος και την πνευματώδη γλώσσα, παρακολουθεί την καθημερινότητα μιας παράξενης οικογένειας δίνοντας έμφαση
στις κωμικοτραγικές καταστάσεις –εκείνες που καθόρισαν κατά κάποιον τρόπο
το ελληνικό στίγμα της εποχής εκείνης, αλλά και τις αυταπάτες που ακολούθησαν και μας ταλανίζουν μέχρι και σήμερα... Ένα ταξίδι στην Ελλάδα του ‘60
για έναν μοναχικό ήρωα...
20.00
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Karşı [Συναυλία]

Μουσικό σχήμα που δραστηριοποιείται στην Πτολεμαΐδα με βασικό πεδίο
ενασχόλησης την παραδοσιακή μουσική του Ελλαδικού χώρου καθώς και
των «απέναντι»(Karşı), πολλές φορές μέσα από μια σύγχρονη ματιά και
προσέγγιση, που δηλώνει αν μη τι άλλο τον διαχρονικό ήχο των παραδοσιακών οργάνων. Είσοδος: 5 ευρώ
22.00
ΒΑRLEY BAR

Jazz 3 Tone [Συναυλία]

Αφιέρωμα στην τζαζ μουσική...

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ
11.00

Στήριξη Καθιέρωσης της 7ης Μαΐου
ως Ημέρας Εθελοντισμού «Ανδρόνικος»

Δράση: Αιμοδοσία φίλων της ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΥ - Πληροφορίες: 2463028740, 6948369576
18.00
CAFE BAR SINATRA’S

Στέλλα Παπατσούνη [Εγκαίνια Έκθεσης]

Χειροποίητες μεταλλικές κατασκευές, τρισδιάστατου χαρακτήρα, συνδυάζονται με ξύλο και ζωγραφικά έργα
19.00
ΙΔΕΕΣ ΚΑΦΕ

Αναδρομική Μαμαλίγκας [Εγκαίνια Έκθεσης]

Ο συμπολίτης μας Γιώργος Μαμαλίγκας, παρουσιάζεται μέσα από ενδεικτικά παλιότερα και νέα έργα
ζωγραφικά και όχι μόνο...
21.00
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εγώ η Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα [θεατρική παράσταση]

Το έργο της Μιμής Ντενίση διασκευασμένο και προσαρμοσμένο στα μέτρα των μαθητών του 5ου
Γυμνασίου στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου.
21.30
CASARTE

Μanitarock [Συναυλία]

Το όνομα (μανιτάρι + ροκ) υπογραμμίζει την
ιδιαίτερη σχέση των μελών του συγκροτήματος με τα μανιτάρια και το rock ύφος της
μπάντας, που είναι γνωστή κυρίως από τις
ζωντανές εμφανίσεις στις γιορτές μανιταριού. Οι Manitarock γεννήθηκαν και ζουν
στα Γρεβενά, την «πόλη των μανιταριών». Το
πέρασμα των μελών του συγκροτήματος από
ροκ, ρεμπέτικα, «έντεχνα», δημοτικά-παραδοσιακά συγκροτήματα και βυζαντινές
χορωδίες υποδηλώνει την ευρύτητα ενός
μουσικού ύφους, που συνθέτει το παραδοσιακό με το σύγχρονο, το συγκερασμένο
με το ασυγκέραστο και το ελληνικό με το
παγκόσμιο. Είσοδος: 5 ευρώ
22.00
ΜΟB BAR

Villa Quattro [Συναυλία]

Ακουστικό σχήμα με γυναικεία και αντρική φωνή που παρουσιάζει ποπ και ροκ διασκευές
μέσα από μια νέα ματιά...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ
17.00 - 21.00
βΟΡΕΙΟ ΠΕΔΙΟ

Γιώργος Νανούρης: Κάνε θέατρο με ό,τι έχεις [Σεμινάριο]
Ο ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης θα σου δώσει ιδέες και μέσα από θεατρικά παιχνίδια θα σε βοηθήσει να ενεργοποιήσεις τη φαντασία και τη δημιουργικότητα σου. Τέλος θα προσπαθήσει με όλους τους συμμετέχοντες να φτιάξει μια πολύ
μικρή παράσταση που θα λειτουργήσει ως ένα πρακτικό δείγμα του αποτελέσματος
του σεμιναρίου.
Διάρκεια: 2 μέρες | Συμμετοχή: 10 ευρώ
19.00
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Πτολεμαΐδα - ΔΕΗ. 60 χρόνια μετά [Έκθεση]
Παρουσίαση των εικαστικών Γιάννη Καστρίτση και Κωστή.
Performance «Ποιητική της σκιάς»
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Υψικάμινος” και η ομάδα καλλιτεχνών Eordaiart, παρουσιάζουν
την εικαστική έκθεση με γενικό τίτλο «ΔΕΗ και Πόλη».
Εκθέτουν οι εικαστικοί: Γιάννης Καστρίτσης και Κωστής. Κατασκευή βιομηχανικών γλυπτών: Απόφοιτοι
και φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών της Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Επιμέλεια έκθεσης: Ομάδα Eordaiart (Χάρης Κοντοσφύρης, Αλεξάνδρα Τσιτσιντά, Γιώργος Πανταζής).
Ωράριο Μουσείου: 8:00 - 15:00. Ξεναγήσεις: με ραντεβού: 6974753258.
Διάρκεια έκθεσης: 23 Μαρτίου – 27 Απριλίου 2018
21.30
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ»

Μαρία Φαραντούρη [Συναυλία]
Ο σπουδαίος μουσικός άκουσε την Μαρία
Φαραντούρη να ερμηνεύει σε κάποια εκδήλωση
του Συλλόγου Φίλων Ελληνικής Μουσικής τον
«Καημό» και εντυπωσιασμένος της είπε στα
παρασκήνια: «Το ξέρεις ότι έχεις γεννηθεί για να
τραγουδάς τα τραγούδια μου;».
«Το ξέρω» του απάντησε εκείνη.
Από τότε μέχρι σήμερα η Μαρία Φαραντούρη
ερμηνεύει μοναδικά τα τραγούδια του
εμβληματικού μουσικού και η καθαρότητα
και η αισθαντικότητα της φωνής της, γεννούν
συναισθήματα και δημιουργούν αίσθηση
πληρότητας σε όσους την ακούν.
Eίσοδος: 8 ευρώ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ
10.30 - 13.00
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Αναβλάστηση [Εργαστήριο]
Ένα ξεχωριστό workshop στην αυλή του Μουσείου της Πτολεμαΐδας. Ελάτε να ζωγραφίσουμε γλαστράκια και να
φυτέψουμε μέσα αρωματικά φυτά! Με την συνοδεία ήχου του «Σαββατόβραδου» του Μίκη Θεοδωράκη.
Επιμέλεια έκθεσης: Ομάδα Eordaiart (Αλεξάνδρα Τσιτσιντά, Χάρης Κοντοσφύρης, Γιώργος Πανταζής).
14.00
ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΙΜΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ
16.00
ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΔΙΟ

Γιάννης Λαζαρίδης [Μουσική]

Συνοδευόμενος από την Ορχήστρα του σε ένα ιδιαίτερο λαϊκό πρόγραμμα...

Γιώργος Νανούρης: Κάνε θέατρο μ’ ό,τι έχεις [Σεμινάριο]
Δεύτερη ημέρα.

21.00
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εγώ η Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα [θεατρική παράσταση]
22.00
valentino

Γιώτα Νέγκα [Συναυλία]
Μια παράσταση όμοια με μουσική βιογραφία, βασισμένη σε τραγούδια
που έχουν ερμηνεύσει άντρες καλλιτέχνες. Από τον Στέλιο Καζαντζίδη έως και
τον Χρήστο Θηβαίο, από τον Στράτο Διονυσίου μέχρι τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, και
από τον Σταύρο Ξαρχάκο έως τον Νίκο Παπάζογλου, η Γιώτα Νέγκα μοιράζει τα
φύλλα της τράπουλας στους άντρες που χάραξαν μέσα της δρόμους.
Είσοδος: 8 
22.00
ΒΑR SINATRA’S

Αptallica [Μουσική Βραδιά]
Aρχικά χρησιμοποιώντας τα όργανα των προπολεμικών
ρεμπέτικων τραγουδιών (τρίχορδο μπουζούκι - κιθάραμπαγλαμάς -μικρά κρουστά) και την λιτή τους ενορχήστρωση
καταφέρνουν να εκφράσουν με έναν πηγαία λαϊκό και
χιουμοριστικό τρόπο την καθημερινή ζωή της σημερινής
νεολαίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
15.00
καφε ιδεεσ

Λαϊκή Συνωδεία [Μουσική]
Χαρτογράφηση της λαϊκής μουσικής του χθες και του σήμερα...

22.00
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Υπό το φως των κεριών [Οινογνωσία]
Έργα γιορτινά και γεμάτα από την συναναστροφή των ανθρώπων παρουσιάζονται μπροστά στο θάμπος των
κεριών . Αυτή η ιδιάζουσα φωτεινή συνθήκη θα λειτουργήσει νοσταλγικά και ανησυχαστικά για την συμβολή της
τεχνολογίας στην σύγχρονη ζωή.
Το βράδυ των εγκαινίων ολοκληρώνεται με γευστική δοκιμή εκλεκτών κρασιών και τυριών.
20.30
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κατσαρίδα [Θέατρική παράσταση]

Θέατρο Μικρός Βορράς.
Ένα αντι-ηρωικό ντανταϊστικό μιούζικαλ που μιλάει
για τις απίθανες περιπέτειες μιας μικρής κόκκινης
κατσαρίδας και τον διακαή πόθο της να πραγματοποιήσει το όνειρό της που δεν είναι άλλο απ’ το ν’ ανέβει
στο φεγγάρι.
Τρεις μουσικοί, με ένα δαιμονισμένο βιολί, μία
ηλεκτρική πεταλιέρα, και μία απόκοσμη αλλά και
ευαίσθητη φωνή θα συντροφεύσουν, ζωντανά, τη
μικρή κατσαρίδα μας στην αναζήτηση του «άπιαστου».
Σκηνοθεσία: Τάσος Ράτζος. Είσοδος: 5 
21.00
πνευmatiko kentρο

Εγώ η Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα [θεατρική παράσταση]

21.30
casarte

Ρίτα Αντωνοπούλου
Θοδωρής Οικονόμου
[Συναυλία]
Μια μουσική συνομιλία δύο μοναδικών
καλλιτεχνών στο σήμερα, που στρέφουν το
βλέμμα στο παρελθόν και το μέλλον. Τρυφερές εικόνες, με τις εύθραυστες μελωδίες του
Μάνου Χατζιδάκι να δίνουν τη θέση τους στις
ροκ μπαλάντες των Αγγελάκα και Παυλίδη,
εντυπωσιακά ερμηνευμένες με ένα πιάνο και
μια εσωτερική δύναμη από δύο ερμηνευτές
που καθηλώνουν.
Είσοδος: 5 €

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ
12.00
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ξενάγηση στο Μακεδονικό Τάφο από το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής
17.00 -20.00
ΒΑΡΒΟΥΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Γιώργος Παπαγεωργίου: Κώδικες υποκριτικής:
Ο αυτοσχεδιασμος ως μέσο αφήγησης [Σεμινάριο]

Ο ταλαντούχος ηθοποιός ξεφεύγει από τις φόρμες και οδηγεί τους συμμετέχοντες μέσα από αυτοσχεδιασμούς και
αφηγηματικές τεχνικές στα μονοπάτια της υποκριτικής. Διάρκεια: 2 μέρες | Συμμετοχή: 10 €.
17.00 -20.00
Βορειο πεδιο

Λευτέρης Γιοβανίδης: Λεκτικός Αυτοσχεδιασμός [Σεμινάριο]

Ο νέος καλλιτεχνικός σύμβουλος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης σ’ ένα σεμινάριο όπου ο λόγος
πρωταγωνιστεί και το σώμα ακολουθεί. Για ηθοποιούς που θέλουν να βελτιώσουν τις
υποκριτικές τους δεξιότητες μέσα από τον αυτοσχεδιασμό. Διάρκεια: 2 μέρες | Συμμετοχή: 10 €
21.00
amφιθεατρο ποντιακου συλλογου

Κώστας Θωμαΐδης [Συναυλία]

Ο σπουδαίος ερμηνευτής για 2η φορά στο Φεστιβάλ, παρέα με τον καταξιωμένο μουσικό Θύμιο Παπαδόπουλο στα πνευστά και τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη στο πιάνο, παρουσιάζουν τα λυρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.
Είσοδος: 5 €
21.00
πνευmatiko kentρο
22.30
ΒΑCCARA

Polkar [Συναυλία]
Επίδειξη τρέλας, πηγαίου χιούμορ και ταλέντου συνθέτουν τα
live τους που υπόσχονται μια
βραδιά γεμάτη χορό και πολλές
εκπλήξεις.

Εγώ η Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα [θεατρική παράσταση]

ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ
16.00
ΒΑρβουτειο δηmotiko ωδειο

Γιώργος Παπαγεωργίου [Σεμινάριο] 2η ημέρα
16.00
βορειο πεδιο

Λεκτικός Αυτοσχεδιασμός [Σεμινάριο] 2η ημέρα

17.30
πνευmατικο κεντρο

Πυρογραφία [Σεμινάριο]

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος «Έκφραση»

19.30 & 22.00
cine αχιλλειον

Τελευταίο Σημείωμα [Κινηματογράφος]
Σε πρώτη προβολή για την Πόλη μας η ταινία του Παντελή Βούλγαρη. Είσοδος 5 €

21.00
πνευmatiko kentρο

Ιωάννα Παππά
Το μόνον της ζωής του ταξείδιον
[Θεατρική Παράσταση]

Η παράσταση ανήκει στο είδος της δραματοποιημένης λογοτεχνίας. Το ομώνυμο διήγημα του Βιζυηνού
δραματοποιημένο από τον Αβδελιώδη, του οποίου η
σπουδή πάνω στο έργο του διηγηματογράφου έχει
δώσει στην πάροδο των χρόνων εξαιρετικές δουλειές.
Η Ιωάννα Παππά στον ρόλο του μικρού ραφτόπουλου,
ανταποκρίνεται άψογα σε ένα απαιτητικό έργο.
Σκηνοθεσία : Δήμος Αβδελιώδης, Είσοδος: 5 €
22.30
βαr madam

Μάγδα Πένσου
Από την ψυχή… ως την ψυχή
[Μουσική Βραδιά]
Η ηθοποιός και τραγουδίστρια θα ερμηνεύσει με
τον δικό της ξεχωριστό τρόπο τραγούδια πολλών
μεγάλων δημιουργών όπως: Μ. Χατζιδάκι, Μ.
Θεοδωράκη, Στ. Ξαρχάκου, Στ. Κραουνάκη, κ.α.
με αφετηρία την ψυχή της και τερματισμό την
ψυχή μας! Μαζί της ο Πέτρος Ρίστας, ο Πάνος
Παπαδόπουλος και ο Νίκος Πορτοκάλης

ΤETAΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
10.30
moyσειο πτολεmaϊδασ

Βιομηχανικά Αντικείμενα σε φόρμες [Έκθεση]

Ωράριο επισκέψεων 10:00 – 15:00
Προσκαλούμε τις σχολικές μονάδες της πόλης να επισκεφθούν το μουσείο, να γνωρίσουν την μόνιμη συλλογή του
και να ξεναγηθούν στην περιοδική έκθεση «ΔΕΗ και Πόλη».
Παράλληλα θα γίνονται εργαστήρια όπου οι μαθητές θα μπορούν να επεξεργαστούν τα βιομηχανικά γλυπτά της
ΔΕΗ και να δημιουργήσουν εκ νέου πρωτότυπα εικαστικά έργα.
17.00 - 20.00
ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΔΙΟ

Μάνος Καρατζογιάννης: Στην πόλη της Λούλας Αναγνωστάκη [Σεμινάριο]

Διήμερη θεατρική συνάντηση με θέμα τη δραματουργία της Λούλας Αναγνωστάκη. Ο τίτλος της συνάντησης είναι
εμπνευσμένος από το βιβλίο που κυκλοφόρησε ο ίδιος το 2015 από τις εκδόσεις Σοκόλη σχετικά με το έργο της.
Διάρκεια: 2 μέρες | Συμμετοχή: 10 €
18.00
moyσειο πτολεmaϊδασ

Αλεξάνδρα Κ*.: Πώς φιλιούνται οι αχινοί [Βιβλιοπαρουσίαση]

Η αγαπημένη συγγραφέας παιδικών βιβλίων, μας παρουσιάζει το πρώτο της μυθιστόρημα. Με τα γλωσσικά twist
και το μαύρο χιούμορ υπό μάλης, βάζει στο στόμα των ηρώων και των ηρωίδων τη σημερινή, αστική καθομιλουμένη, κυρίως διότι θέλει να μιλήσει για το πόσο πνιγηρός είναι ο κόσμος όταν σε έχει εγκαταλείψει η ελπίδα.
18.30 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Πολιτιστικός Σύλλογος «Έκφραση» [Εγκαίνια]

Έκθεση Φωτογραφίας, Αγιογραφίας, Πυρογραφίας, Ντεκουπάζ και Ζωγραφικής
20.00 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Επάγγελμα πόρνη [θεατρική Παράσταση]

Της Λιλής Ζωγράφου, με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.
«Ιστορία πρώτη: Χούντα, στη Ζωγράφου απαγορεύεται να εξέλθει της χώρας, λόγω
πολιτικών πεποιθήσεων με πρόφαση τη μη άσκηση του επαγγέλματος της δημοσιογραφίας. Πολεμώντας με χιούμορ το παράλογο καθεστώς, αλλάζει ιδιόγραφα το επάγγελμά της σε πόρνη με συνέπειες τραγελαφικές. Η συνέχεια επί της σκηνής...
Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολάρι. Είσοδος: 5 ευρώ.
21.30 casarte

22.00
ΣΙΓΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΕΛΑΙΟ

Το καλύτερο ελληνικό ροκ συγκρότημα των τελευταίων ετών.
Είσοδος: 5 €

Γιάννης Μαθές - Ανήλικο
[Συναυλία]

15 50, guest star Λάκης Παπαδόπουλος [Συναυλία]

Μια εμφάνιση από τον νέο ταλαντούχο
τραγουδοποιό σε δικά του και όχι μόνο...
τραγούδια.

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ
17.00
βορειο πεδιο

Μάνος Καρατζογιάννης [Σεμινάριο]
2η ημέρα

18.00
πνευmatiko kentρο

Σμυρνιός Αντώνιος [Διάλεξη]
Η ιστορία της Ιερουσαλήμ
Η Ιερουσαλήμ στην χριστιανική τέχνη.
20.00
πνευmatiko kentρο

Ήρθες και θα μείνεις
[θεατρική παράσταση]
των Ρ. Τέηλορ και Τ. Μπολόνια.
Θεατρική Ομάδα ΔΗΘΕΝ.
Μια βραδιά… μια τυχαία συνάντηση που μπορεί να αλλάξει την
ζωή σου. Ακόμα κι αν νομίζεις
πως έχεις πιάσει πάτο. Μια
ρομαντική κομεντί για τον έρωτα
και το απρόσμενο και για όσα
ζητάμε και τελικά συναντιόμαστε
μαζί τους.
Σκηνοθεσία Μάρθα Μαυρίδου.
Είσοδος: 5 ευρώ

22.00
casarte

Γεωργία Νταγάκη [Συναυλία]
Με τις αποσκευές της, τα τραγούδια και τη
λύρα της ταξιδεύει στην Πτολεμαΐδα για
πρώτη φορά.
Η ερμηνεύτρια και εξαιρετική μουσικός
από την Κρήτη, που μέσα σε λίγα χρόνια
κατάφερε να γοητεύσει τόσο το ελληνικό
όσο και το ξένο κοινό και κυκλοφόρησε
τα τραγούδια της σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες, θα παρουσιάσει τη νέα της μουσική
παράσταση.
Είσοδος: 5 ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ
17.00 - 20.00
moyσειο πτολεmaϊδασ

Λένα Διβάνη: Δημιουργική Γραφή [Σεμινάριο]

Πως να δημιουργήσετε ενδιαφέροντες χαρακτήρες. «Οι χαρακτήρες
είναι η αρχή και το τέλος. Αυτούς θα αγαπήσουν οι αναγνώστες. με
αυτούς θα ταυτιστούν. Αυτοί θα ερεθίσουν τη φαντασία τους».
Σε δύο τρίωρες συναντήσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την
ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν δημιουργικά με την πολυγραφότατη
συγγραφέα και να γράψουν τα δικά τους κείμενα.
Διάρκεια: 2 μέρες | Συμμετοχή: 10 €
18.00
moyσειο πτολεmaϊδασ

Ντανύ Λαφερριέρ: Το αίνιγμα του γυρισμού [Βιβλιοπαρουσίαση]
Η προσφυγιά πονάει και «γράφει» μέσα στον καθένα. Είτε είσαι από την Αϊτή είτε από τον
Πόντο, τη Θράκη, την Μικρά Ασία. Οι διαφορές στο χρώμα, τον πολιτισμό, τις συνήθειες
και τις συνθήκες εξαλείφονται μέσα από την ανάγκη της μνήμης. Η ιστορία του ήρωα του
βιβλίου, συναντάει δικούς μας πρόσφυγες και ανοίγει ένας διάλογος για τον ξεριζωμό.
Παρουσιάζουν: η μεταφράστρια Αναστασία Γιαννακοπούλου και η εκδότρια Ζιζή Σαλίμπα.

21.00
πνευmatiko kentρο πτολεmaϊδασ

Σταματία, το γένος Αργυροπούλου [Θεατρική παράσταση]
του Κώστα Σωτηρίου, με την Ελένη Ουζουνίδου.
Μια χαριτωμένη κυρία σε μια άχαρη σύγχυση –ιδεολογική, ιστορική, πολιτική όσο και προσωπική– είναι η Σταματία, την οποία ερμηνεύει με τρόπο σαρωτικό η Ελένη Ουζουνίδου, μονολογώντας μέσα στο σκηνικό-φόρος τιμής
στα πλεκτά σεμεδάκια. Το κωμικοτραγικό επιμύθιο; Μια τέτοια κυρία ίσως έχει υπάρξει και η Ελλάδα…
Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Είσοδος 5 €

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
11.00 - 14.00
boρειο πεδιο

Λένα Παπαληγούρα: Υποκριτική [Σεμινάριο]

Ένα ιδιαίτερο μάθημα θεάτρου με την σημαντικότερη ηθοποιό της γενιάς της. Συμμετοχή: 5 €
11.00 - 14.00
moyσειο Πτολεmaϊδασ
14.00
ενθυmion, meσοβουνο

Λένα Διβάνη: Δημιουργική Γραφή [Σεμινάριο] 2η μέρα
Λένα Ντίνα Μουσικό απόγευμα με την αγαπημένη τραγουδίστρια

και το συγκρότημα της...

18.00 mουσειο πτολεmaϊδασ

Λένα Διβάνη: Τι έμαθα περπατώντας στον κόσμο [Βιβλιοπαρουσίαση]
Όταν τελειώσεις σχολείο και πανεπιστήμιο, φίλε αναγνώστη, ένας τρόπος υπάρχει να συνεχίσεις την εκπαίδευσή σου: να ξεβολευτείς. Να αφήσεις τον καναπέ και να αρπάξεις σακίδιο,
μποτάκια και διαβατήριο. Να αγαπήσεις τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τις άγνωστες λέξεις, τον
ύπνο σε σκηνή, τις παράξενες φάτσες, τις αναπάντεχες συναντήσεις... για να δεις όλη την
αλήθεια, πρέπει να πας και στα χωριά και στα βουνά. Μην τρομάζεις, δεν χρειάζεται να είσαι
αθληταράς. Όποιος θέλει να ανεβεί ανεβαίνει.
19.30
mουσειο πτολεmaϊδασ

Η ωραία θυμωμένη [Θεατρικό Αναλόγιο]

Ένα κείμενο της Λένας Διβάνη για τις σχέσεις ανδρών και γυναικών σε όλες τις μορφές ύπαρξής τους. Γονεϊκές,
ερωτικές, φιλικές. Σε δεσμό ή δέσμιοι; Μια ρομαντική ψυχή και μια άλλη… σχολιάζουν και τοποθετούνται με
άξονα το σήμερα. Η Ελένη Ζαραφίδου και η Όλγα Σιδηροπούλου επί σκηνής.
21.30
αmφιθεατρο ξενοδοχειου «παντελιδησ»

Συμφωνιέτα Πτολεμαΐδας: Μ. Θεοδωράκη, Μικρές Κυκλάδες [Συναυλία]

Στην παρθενική της εμφάνιση, που γίνεται με την υποστήριξη του συλλόγου «Υψικάμινος», η νεοσύστατη ορχήστρα «Συμφωνιέτα Πτολεμαΐδας» παρουσιάζει έργα των Sibelius, Κυπουργού και άλλων
ενώ θα παρουσιαστεί, στα πλαίσια του αφιερώματος του φεστιβάλ στο Μ. Θεοδωράκη, ο κύκλος
τραγουδιών «Μικρές Κυκλάδες» σε ποίηση Ο. Ελύτη για πρώτη φορά σε συμφωνική εκδοχή, ενορχηστρωμένη από τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη.
Η «Συμφωνιέτα Πτολεμαΐδας» φιλοδοξεί ήδη από το ξεκίνημά της να αφήσει το στίγμα της στα μουσικά
πράγματα της περιοχής και όχι μόνο, συγκεντρώνοντας στο δυναμικό της σπουδαίους μουσικούς, με
κοινό όραμα τη συμφωνική μουσική.
Τραγούδι: Ιωάννα Φόρτη (μετζο σοπράνο), Απαγγελία: Ελένη Ζαραφίδου
Μουσική διεύθυνση: Λάζαρος Τσαβδαρίδης
22.30
σιγα τον πολυελαιο

22.00
βαrley bar

Σπαγγέτι [Stand-Up Comedy]

Δύο τρελλοί τρελλοί γελαδάρηδες. Τους περιμέναμε χρόνια. Ο θρύλος μιλούσε για
δύο αστείους γελαδάρηδες. Τον Ιταλό αλλήθωρο καβαλάρη Τζουζέπε Βιέρι και το πιο
γρήγορο πηρούνι της Δύσης, Πέτρο Τσιτσεκλή. Ξεχύνονται στον άγριο βορρά για να
μοιράσουν γέλιο και διασκέδαση. Παραγωγή: Σιγά τον πολυέλαιο

Παναγιώτης Ταταρίδης & Αντιγόνη Ντοσιοπούλου
[Μουσική βραδιά] Παραγωγή: Barley

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ερμακιά: μαρτυρικό χωριό

12.00
ερmakia Η εκδήλωση για την ένταξη της Ερμακιάς στον κατάλογο των μαρτυρικών χωριών έχει σκοπό
να αποδώσει τιμή στους ανθρώπους που θυσιάστηκαν στο Ολοκαύτωμα. Πρόκειται για μια
ηθική και ιστορική αναγνώριση, μια πράξη δικαιοσύνης για την ολοσχερή καταστροφή, τον
ξεριζωμό, τον βαρύ φόρο αίματος, αλλά και για την αποκατάσταση της μνήμης των θυμάτων.

12.00
πνευmatiko kentρο

Λέων Τολστόι: Πόση Γη χρειάζεται ο άνθρωπος [Παιδικό Θέατρο]
Από την ομάδα The 3rd person
theater group
Ο Τολστόι γράφει ένα παραμύθι για
την απληστία, το οποίο σύμφωνα
με τον Τζέιμς Τζόυς είναι «Η πιο
μεγάλη ιστορία που γνώρισε ποτέ
η παγκόσμια λογοτεχνία».
Οι ηθοποιοί της παράστασης,
με συνεργούς τις διαφορετικές
μορφές τέχνης, επιχειρούν να
ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά αλλά
και τους έφηβους, σε θέματα καίρια για την εποχή μας. Στόχος της
ομάδας είναι να φέρει σε επαφή
διαφορετικούς καλλιτέχνες με
σκοπό την δημιουργία μιας τέχνης
που θα στηρίζεται στην ομαδική
εξέλιξη και στις προσωπικές
καλλιτεχνικές εμπειρίες.
Είσοδος: 5 ευρώ

20.30
kaφε ιδεεσ

Ιούλιος Τζιάτας [Θεατρικό αναλόγιο]
Ένας διάλογος πάνω σε μονολόγους ανδρών με θέμα την αδικία.
Παραγωγή: Ιδέες

22.30
teλοσ του κοσmoy

Μανώλης Φάμελος [Συναυλία]
Tην αυλαία του Φεστιβάλ κλείνει ο αγαπημένος τραγουδοποιός από τη Θεσσαλονίκη,
με μια ιδιαίτερη «ακουστική» εμφάνιση ικανή να μας ταξιδέψει μέσα από τραγούδια
και μελωδίες που αγαπήσαμε. Μια ξεχωριστή εμφάνιση για το τέλος του φεστιβάλ
που παράλληλα ανανεώνει το ραντεβού για την επόμενη γιορτή της πόλης...
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