ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός
Συνεχίζονται και τον Αύγουστο οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του προγράμματος
Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός σε επιλεγμένους χώρους αρμοδιότητας της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας
Ρεσιτάλ με έργα του Μίκη Θεοδωράκη στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Χαλκίδας «Αρέθουσα»
Στις 22 Αυγούστου στις 20.30
Ώρα προσέλευσης 20.00
Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδέων
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Η Εθνική Λυρική Σκηνή, γιορτάζοντας την συμπλήρωση 95 χρόνων από τη
γέννηση του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη (1925), διοργανώνει
σειρά συναυλιών προς τιμήν του. Θα παρουσιαστούν εμβληματικά τραγούδια
του, που «σημάδεψαν» τον ελληνισμό για περισσότερο από μισό αιώνα,
λυρικές και επικές αναφορές από τους κύκλους τραγουδιών του σε συνεργασία
με τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, «ψηφίδες» από τις παγκοσμίου
φήμης κινηματογραφικές επιτυχίες αλλά και τα μεγαλειώδη λαϊκά του έργα.
Έργα που άφησαν ανεξίτηλα τα «δακτυλικά» τους αποτυπώματα τόσο στην
διεθνή μουσική δημιουργία, όσο και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπο υ
μας.
Οι τέσσερις χαρισματικοί, καταξιωμένοι και αναγνωρισμένοι για την
καλλιτεχνική τους προσφορά, ερμηνευτές, Ρίτα Αντωνοπούλου, Θοδωρής
Βουτσικάκης, Ζαχαρίας Καρούνης και Μπέττυ Χαρλαύτη, επικυρώνουν με τον
καλύτερο τρόπο την διαχρονικότητα των μηνυμάτων της μουσικής του Μίκη
Θεοδωράκη, μεταλαμπαδεύοντας το βαθύτερο νόημά τους στις νεότερες γενιές.
Μαζί τους στο πιάνο, ο ενορχηστρωτής και Υπεύθυνος της Μουσικής
Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιάννης
Μπελώνης, στενός συνεργάτης του Μίκη Θεοδωράκη για περισσότερο από μια
δεκαετία.
Δ’ πρόγραμμα (Τραγούδι Ρίτα Αντωνοπούλου, Πιάνο Γιάννης Μπελώνης,
Κρουστά Στέφανος Θεοδωράκης)
Μέγιστος αριθμός θεατών: 150
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Χορευτικά σόλι από το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας (Παλαιό, οδός Βενιζέλου)
Στις 23 Αυγούστου στις 13.00, 14.00 και στις 15.00
Ώρα προσέλευσης:12.30, 13.30 και στις 2.30

Ο χορός θα δώσει το δικό του ξεχωριστό στίγμα στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις
με τη συμμετοχή χορευτών του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής αλλά
και του καταξιωμένου Γιώργου Κοτσιφάκη, σε μια σειρά από χορευτικά σόλι
που θα παρουσιαστούν σε εσωτερικούς χώρους αρχαιολογικών μουσείων. Ως
μια συνομιλία κίνησης και ακινησίας, οι χορευτές θα διηγηθούν καινούργιες
ιστορίες πάνω σε χορογραφίες των ίδιων αλλά και των Ιωάννας Πορτόλου,
Γιάννη Νικολαΐδη, Χρήστου Παπαδόπουλου και Κωνσταντίνου Ρήγου.

Χορογραφία: Ιωάννα Πορτόλου
Χορεύουν οι: Φώτης Διαμαντόπουλος, Ρέα Τσαντούρη
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη
Ηχητικός σχεδιασμός: Αντώνης Παλάσκας
Μέγιστος αριθμός θεατών: 20 ανά παρουσίαση

Χρήσιμες πληροφορίες για το κοινό
Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
Το μόνο αντίτιμο είναι το εισιτήριο κάθε αρχαιολογικού χώρου ή μουσείου, όπου
υπάρχει.
Είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης.
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Προκρατήσεις εδώ: https://digitalculture.gov.gr/
Σημειώνεται ότι είναι σε πλήρη η ισχύ τα πρωτόκολλα ασφαλείας που επιβάλλει η
πανδημία και επομένως οι θέσεις θα είναι περιορισμένες, ενώ οι θεατές θα πρέπει να
τηρούν τις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19
του Υπουργείου Υγείας για την ασφαλή προσέλευση στους αρχαιολογικούς
χώρους και τα μουσεία.
Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι απαραίτητη καθ' όλη τη διάρκεια της
εκδήλωσης.
Για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού
συνιστάται έγκαιρη προσέλευση, 1-1,5μ. πριν την έναρξη της εκδήλωσης.
Μετά την έναρξη, η είσοδος δεν θα επιτρέπεται.
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