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μ ηνιαία έκδ οσ η κυκλάδ ων

Ερμουπόλεια 2010

Κέα το νησί των παραμυθιών
Video Art Festival

μια εναλλακτική χοροθεατρική ομάδα

Οδοιπορικό στην Πάρο
Ακροποδητί
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4 // Ατζέντα
Πού να πάτε, τι να δείτε, ποιον ν’ ακούσετε
6 // Άνω Σύρος

Μηνιαίο περιοδικό
Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες
Διανέμεται Δωρεάν
Τεύχος #11
Ιούλιος 2010

Από τον Ψαραντώνη στον Αντρέ Μάια

το

8 // Συνέντευξη Αγγελικής Σιγούρου

εξώφυλλο

Χορεύοντας Ακροποδητί

Διευθύντρια
Τζένη Παπαζιού
Υπεύθυνος σύνταξης
Νικόλας Καμακάρης

10 // Mύκονος
Εικαστικά, συναυλίες
11 // Hermoupolis Indie Rock Festival
12 // Στιγμές Πολιτισμού στην Πάρο

Το θέμα του εξώφυλλου είναι έργο του Βασίλη

13 // “Ιστορίες για περίεργα παιδιά”

13

στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Νάξου

Παπατσαρούχα από την εικονογράφηση του βιβλίου

14 // Λογοτεχνία στην Τήνο

“Ιστορίες για περίεργα παιδιά”.
15 // Μεταμορφώσεις

Ζωγράφος και εικονογράφος, ο Βασίλης Παπατσαρούχας
μέχρι σήμερα έχει εικονογραφήσει περίπου πενήντα
βιβλία για παιδιά και μεγάλους, ενώ για αρκετά από αυτά
έχει αποσπάσει σημαντικά βραβεία. Έχει συμμετάσχει

Κέα το νησί των παραμυθιών
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16 // Ταξιδεύοντας στν Πάρο
Οδιπορικό στις Λεύκες, τον Πρόδρομο και το Βυζαντινό
μονοπάτι

σε ομαδικές εκθέσεις με έργα ζωγραφικής, κατασκευές,
καθώς επίσης με ταινίες video-art, ενώ την περασμένη

18 // Ψηφιακές τέχνες

χρονιά πραγματοποίησε την πρώτη του ατομική έκθεση

Ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχές animation, video art,

στην Αθήνα.

digital image
19 // Ηχοτόπια που χρήζουν ακρόασης
Ο Γιώργος Μανίνης προτείνει ενδιαφέρουσες νέες
κυκλοφορίες
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20 // Συνέντευξη Salonumuz Klimalidir
Η ηλεκτροακουστική μπάντα με τα ετερόκλητα μουσικά
όργανα
22 // Ενθάδε κείται η εργασία
23 // Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Άνδρο
Έκθεση του Isamu Noguchi
24 // Η Κάρμεν του Μπιζέ
Θέατρο Απόλλων
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25 // Φεστιβάλ Κιθάρας
26 // Εκθέσεις Ζωγραφικής στα Ερμουπόλεια
27 // Swing Guitars
Βραδιά γεμάτη Gypsy Jazz και Swing ρυθμούς
28 // Οδηγός Νησιών

Επιμέλεια ύλης
Γιώργος Πυρουνάκης
Καλλιτεχνική διεύθυνση-Δημιουργικό
Δημήτρης Αντωνίου
Σπήλιος Πέτζας

Χθες βράδυ ονειρεύτηκα

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Γιώργος Ασσύριος
Γιάννης Βαβίτσας
Βασιλική Γαλανάκη
Σταύρος Διοσκουρίδης
Πάνος Δραμυτινός
Φοίβος Καλλίτσης
Χαρά Λεδάκη
Γιάννης Λιανός
Γιώργος Μανίνης
Παναγιώτης Μαρκόπουλος
Χρήστος Παπαδάκης
Γιώργος Πλουμίδης
Χρυσή Πυρουνάκη

Στην καρδιά του καλοκαιριού, η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. Εδώ και πολλά χρόνια ο νους μου τον μήνα
Ιούλιο είναι σε μια πευκόφυτη περιοχή στις παρυφές ενός βουνού -όχι και πολύ γνωστού- σε μια περιοχή
κρυμμένη από τους πολλούς. Εκεί συνωστίζονται περισσότεροι από 60 ενήλικες-εθελοντές από 11 χώρες
του κόσμου. Τους ενώνει η ανιδιοτελής αγάπη για τα παιδιά. 140 στον αριθμό. Όλα τους περνούν δυσκολίες.
Οικονομικές, οικογενειακές, κοινωνικές. Πώς να ξεχάσεις το άγγιγμα αγάπης ενός παιδιού; Δακρύζω όταν
θυμάμαι τη μικρή Νεβένα από τη Σερβία. Δεν την ξανάδα ποτέ. Μου τη θυμίζει η κόρη μου όταν με κοιτάει
τα μάτια. Τώρα που οι μέρες δυσκόλεψαν τους έχω όλους μεγαλύτερη ανάγκη. Μεγάλο πράγμα η κοινή
αγάπη. Για τους ανθρώπους, τη φύση, τη μουσική, το χορό, την παρέα. Θα σας βρούμε στις γειτονιές, τα
βουνά, τις ακρογιαλιές και εκεί όπου μας φυσάει ο ίδιος αέρας.

Εικονογράφηση
Πάνος Δραμυτινός
Μυρτώ Μπελοπούλου
Πάρις Ξυνταριανός
Βασίλης Ευδοκιάς

5 – 25 Ιουλίου 2010
Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά-Χαρούμενα Νιάτα
Όρος Πατέρα, Άγιος Γεώργιος Μάνδρας
www.kataskinosi.gr
Τζένη Παπαζιού

Επιμέλεια - Διόρθωση κειμένων
Ιωάννα Λαμπράκη
Γεωργία Ματσούκα
Υπεύθυνοι Διανομής
Μύκονος - Κωνσταντίνος Λόντος
Πάρος - Τάκης Παντελαίος
Σαντορίνη - Αγγελική Γαρδελίνου
Σύρος - Γιώργος Πυρουνάκης
Λογιστήριο
Αβάκιον
Παπαζιός & Συνεργάτες
Αριστοτέλους 48, Αθήνα
210 8214744
Έκδοση
Ευγενία Παπαζιού
Καραολή & Δημητρίου 14
Ερμούπολη 84100, Σύρος
Τ. 22810 79449
F. 22810 79409
www.serious.gr
info@serious.gr
Εκτύπωση
Multimedia A.E.
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c SOME RIGHTS RESERVED
Ενόψει ειδικής σήμανσης μέρος του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious είναι
αδειοδοτημένο με Creative Commons c Αναφορά - Παρόμοια Διανομή (Attribution - Share Alike)
έκδοση 3.0. Ελλάδα.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό μόνο του αδειοδοτημένου με c
περιεχομένου και η δημιουργία παράγωγου έργου μόνο εκ του αδειοδοτημένου με c περιεχομένου
του περιοδικού υπό τους όρους της εν λόγω άδειας (βλ. http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/gr). Υποχρεωτική αναφορά στον τίτλο του περιοδικού και το δημιουργό του άρθρου.
Ελλείψει ειδικής σήμανσης, για το λοιπό εκ του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious ισχύει
το © ALL RIGHTS RESERVED.
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Συνοδεύει τα άρθρα του Serious που αδειοδοτούνται με Creative Commons.
Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί να υπάρξει
αναφορά στον αρχικό δημιουργό (τίτλος περιοδικού και δημιουργός).
Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί να αδειοδοτήσει
οποιοδήποτε παράγωγο έργο με την ίδια άδεια c.
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φωτό: Πέτρος Καλλίτσης
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Εγκαίνια της έκθεσης της Έλσας
Χαραλάμπους στη Δημοτική Πινακοθήκη στις 21.00, με έργα της από τις
ενότητες Ερωτογραφίες και Nude. Η
έκθεση διαρκεί έως τις 29
Ιουλίου.

Σύρος

Σύρος
Η θεατρική ομάδα
“Μπαστιάς” του Π. Κ.
Δημοσίων Υπαλλήλων
Σύρου παρουσιάζει στο
Θέατρο Απόλλων στις
21.00 τον Βυσσινόκηπο
του Άντον Τσέχωφ. Έως
τις 30 Ιουλίου.

Τήνος

29

Έναρξη του 1ου Διεθνούς Λογοτεχνικού
Φεστιβάλ στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού. Εννέα συγγραφείς και ποιητές
διαβάζουν και μιλούν για το έργο τους
και για τη λογοτεχνία της πατρίδας
τους. Το φεστιβάλ διαρκεί έως τις 31
Ιουλίου.

23

24

Νάξος

Σημαντικοί καλλιτέχνες αφηγούνται
“Ιστορίες για περίεργα παιδιά”, οι οποίες αναπτύσσονται με τη μορφή οπτικοακουστικής εγκατάστασης στα δωμάτια
και τις αίθουσες του Πύργου Μπαζαίου.
Έως τις 3 Σεπτεμβρίου.

30

Άνδρος
Η παραμυθού Σάσα Βούλγαρη επιλέγει και αφηγείται λαϊκά παραμύθια και
ιστορίες από την Ιαπωνία
για μικρούς και μεγάλους.
Στο Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης στις 12.00.

Πάρος

25 χώρες του κόσμου για 21 μέρες θα μοιραστούν και φέτος όλοι
μαζί τη χαρά στην Κατασκήνωση
στο βουνό Πατέρας. Οι Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά

Σύρος

ντας αφιλοκερδώς το χαμόγελο
σε χιλιάδες παιδιά με οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.
http://www.kataskinosi.gr
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Το 7ο Θερινό Σχολείο Πάρου με θέμα
“Σύγχρονα μεταναστευτικά ζητήματα και επιπτώσεις στον ελληνικό νησιωτικό χώρο” ξεκινάει στις Λεύκες.
Διάρκεια έως 31 Ιουλίου.

Σύρος

Πάρος

Συναυλία με τους “The Burger
Project” στον Άη Γιάννη Δέτη στη
Νάουσα. Ώρα έναρξης 22.30.

Κυριακή

Σάββατο

Παρασκευή

Πέμπτη

Μύκονος
Συναυλία της Μαρίας Φαραντούρη στο
Θέατρο Απόλλων
στις 21.00, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
Αιγαίου.

Έναρξη της 8ης Γιορτής
Παραμυθιών με θέμα
“Μεταμορφώσεις”.
Καθημερινά υπάρχουν
αφηγήσεις και εκδηλώσεις για μικρούς και
μεγάλους, με ελεύθερη
είσοδο. Διάρκεια έως τις
25 Ιουλίου.

140 παιδιά και 60 εθελοντές από

εδώ και 78 χρόνια, προσφέρο-

25

Έκθεση ζωγραφικής του Ιωάννη
Τσακμακλή στο
Πνευματικό Κέντρο Άνω Σύρου ως
3 Αυγούστου

Το 6ο Φεστιβάλ Αιγαίου εγκαινιάζεται με την όπερα Κάρμεν στο Θέατρο
Απολλων στις 21.00. Παραστάσεις της
όπερας θα δοθούν επίσης στις 16 και 18
Ιουλίου.

Κέα

*

- Χαρούμενα Νιάτα λειτουργούν

Μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον
Django Reinhardt γεμάτη gypsy jazz
και swing, με τίτλο Swing Guitars
παρουσιάζεται στο θέατρο Ευανθία
Καΐρη στις 21.00.

31

Σύρος

Πάρος

04
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Ξεκινάει η έκθεση του ζωγράφου
και γλύπτη Γιάννη Βέλλη στον
Τέχνης Χώρο
Αποθήκη. Η έκθεση διαρκεί έως
το Σεπτέμβριο.

Σύρος

Πραγματοποιείται ο μαθητικός διαγωνισμός rock
συγκροτήματος,
στο πλαίσιο του Indie
Rock Festival στο θέατρο
Ευανθία Καΐρη. Το
φεστιβάλ διαρκεί από 15
έως 17 Ιουλίου με ώρα
έναρξης 20.30.

21 28

Η Fide Koksal από τη Σμύρνη ερμηνεύει έντεχνα και παραδοσιακά ελληνικά και τούρκικα τραγούδια καθώς
και άλλα, πάνω σε κοινές μελωδίες
των δυο λαών. Στο Δημοτικό Σχολείο
Άνω Σύρου στις 21.30.
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Σύρος

16

Σύρος

12

Έκθεση-αφιέρωμα στον σημαντικό αμερικανο-ιάπωνα καλλιτέχνη Isamu Noguchi
πραγματοποιείται έως τον Σεπτέμβριο
στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Εγκαινιάζεται η έκθεση ζωγραφικής της
Ιωάννας Ευθυμίου με τίτλο 2 Queens in
Mykonos
στη Scala
Shop
Gallery.
Έως τις 22
Ιουλίου.
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Οι Salonumuz Klimalidir θα
τραγουδήσουν στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ Άνω Σύρου στο Δημοτικό
Σχολείο στις 21.00.

03

Άνδρος

Μύκονος

Συνεχίζεται η έκθεση ζωγραφικής του
Γιάννη Βαλαβανίδη στην Πινακοθήκη Κυκλάδων έως τις 27 Ιουλίου.

Σύρος

02

Σύρος

To Εικαστικό Φεστιβάλ “Περνάς
Πάρος
Απέναντι 2010” του Αsh Ιn Art φιλοΓιορτή ψαριού
ξενείται στο χώρο του Βιομηχανικού – κρασιού στο λιΜουσείου μάνι της Νάουσας
με ομαδικές με τη συμμετοχή
εκθέσεις και
μουσικοχορευκαλλιτεχνικά τικού συγκροτήεργαστήρια.
ματος.
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Πάρος

Σύρος

Σύρος

Σύρος

Παράσταση θεάτρου σκιών από το θίασο Αργύρη Αθανασίου στην πλατεία
Νάουσας. Ώρα έναρξης 20.30.

01

Πρεμιέρα της χοροθεατρικής παράστασης Προσευχή - Σχεδίασμα 1ο από την
ομάδα Ακροποδητί. Στα Αστέρια (περιοχή Βαπόρια) έως τις 4 Ιουλίου στις
23.00.
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Ξεκινά το 17ο Φεστιβάλ Κιθάρας
στην Ερμούπολη. Διάρκεια έως τις 9
Ιουλίου.

Τετάρτη

Τρίτη

Δευτέρα

Ιούλιος

Ο Νότης Μαυρουδής
και ο Παναγιώτης
Μάργαρης με τις κιθάρες τους απλώνουν
τα φτερά τους στον
“κόσμο των ονείρων”,
στο Δημοτικό Σχολείο
Άνω Σύρου στις 21.00.

agenda
Eάν θέλετε να παρουσιάσουμε
τις εκδηλώσεις που οργανώνετε
(εκθέσεις, συναυλίες,
παραστάσεις, κοινές δράσεις
κ.α.) ενημερώστε μας με e-mail
στο agenda@serious.gr
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Ελένη Γιαννοπούλου

φεστιβ άλ άνω σ ύ ρο υ
Πανηγυρικά ξεκίνησαν

Συναυλία τζαζ αυτοσχεδιασμού με τους Νίκο

Ο Πορτογάλος Αντρέ Μάια θα τραγουδήσει

Ο Νότης Μαυρουδής και ο Παναγιώτης

οι εκδηλώσεις στα στενά

Τουλιάτο στα κρουστά, Σιμόνε Μοντζέλι, επίσης στα

fados, η Ειρήνη Δασκαλάκη τάνγκο και οι δύο

Μάργαρης (25/7) με τις κιθάρες τους απλώνουν

της Άνω Σύρας, εκεί όπου οι

κρουστά και Ντέιβιντ Λιντς στο σαξόφωνο (4/7). Δη-

μαζί ρεμπέτικα (14/7). Δημοτικό Σχολείο στις 21.30.

φτερά πάνω σε μουσικές Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Τσι-

διοργανωτές του Φεστιβάλ “Στις

Ψαραντώνης

μοτικό Σχολείο στις 21.00.

Από το Μάρκο έως τον Άσιμο. Βραδιά ρε-

τσάνη, Βαμβακάρη, Καραΐνδρου, Νίνο Ρότα, Νίκολα

γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη” φιλοδοξούν

Tρία έργα του συνθέτη Γιώργου Κουμεντάκη με

μπέτικης μουσικής με τους Γιάννη Λιανό, Αλφρέδο

Πιοβάνι, Άστορ Πιατσόλα. Στο Δημοτικό Σχολείο

να παρουσιάσουν το έργο του μεγάλου δημιουρ-

την Μάρθα Μαυροειδή στο λαούτο και το κουαρ-

Δελιβέρτη και Δέσποινα Μοσχοπούλου (15/7). Στην

στις 21.00.

γού αλλά και να φέρουν το κοινό σε επαφή με μια

τέτο εγχόρδων της Ορχήστρας των Χρωμάτων

ταβέρνα του Λιλή στις 21.30.

Ρεσιτάλ Φλαμένκο (29/7) Τραγουδά η Iσπανίδα

σειρά πολιτιστικά δρώμενα που θα ζωντανέψουν

παρουσιάζονται στη συναυλία με τίτλο «Η Ανατολή

Αφήγηση από τη Νένα Μεντή και τη Λουκρητία

Gurra Suarez. Κιθάρα παίζει ο Γιώργος Βαλίρης. Χο-

τον οικισμό.

συναντά τη Δύση». Στο Δημοτικό Σχολείο στις 21.00

Δούναβη (18/7) στην Πηγή Αγίου Αθανασίου.

ρεύει η Ελένη Γιαννοπούλου. Στο Δημοτικό Σχολείο

Συναυλίες σχεδόν όλων των ειδών, θεατρικές παρα-

Χειροτεχνίες και κατασκευές για παιδιά 5 ως 15

Η Fide Koksal από τη Σμύρνη ερμηνεύει έντεχνα

στις 21.00.

στάσεις, αφηγήσεις παραμυθιών, ποιητικές βραδιές,

χρόνων (7/7). Η βραδιά θα ξεκινήσει με αφήγηση πα-

και παραδοσιακά ελληνικά και τούρκικα τραγούδια

Ο Ψαραντώνης θα δώσει συναυλία (30/7). Από τις

εκθέσεις και πολλά άλλα λαμβάνουν χώρα από τέλος

ραμυθιού από τη Γεωργία Ματσούκα. Πλατεία Εθνο-

καθώς και άλλα πάνω σε κοινές μελωδίες των δυο

κοφτές πλαγιές των βουνών της Κρήτης, το λυρικό

Ιουνίου έως τον Σεπτέμβριο σε κάθε γωνιά της Άνω

μάρτυρα Ι. Δαλέζιου στις 20.00.

λαών (19/7). Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου στις

ψιθύρισμα της λύρας και τον ήχο του φιαμπολιού των

Σύρου.Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει,

Πάρτι με νεανικά συγκροτήματα του νησιού

21.30.

βοσκών του Ψηλορείτη, στη γειτονιά του

μεταξύ άλλων:

(12/7). Μια ανατρεπτική βραδιά με πολύ κέφι και

Ο Τίτος Πατρίκιος θα διαβάσει ποιήματά του

Μάρκου. Δημοτικό Σχολείο Άνω

χορό.

Marinella, Lerotica, Νέα Τάξη Πραγμάτων

(20/7). Προαύλιο Αγ. Τριάδας στις 20.00.

Σύρου στις 21.00.

Βραδιά τσαμπούνας (2/7). Δεξιοτέχνες του οργά-

(ΝΤΠ) και αυτοσχεδιασμοί μουσικών. Συμμετέχει η

Συναυλία μουσικού συγκροτήματος

νου επί σκηνής παρουσιάζουν, συνομιλούν, αυτοσχε-

χοροθεατρική ομάδα “Ακροποδητί”. Δημοτικό Σχο-

“Τρίφωνο” (24/7). Δημοτικό Σχολείο στις 21.00.

διάζουν. Στην Πιάτσα στις 20.00.

λείο στις 21.00.

«Τρίφωνο»

Νένα Μεντή

Νίκος Τουλιάτος

Fide Koksal

Τίτος Πατρίκιος

07
σύρος
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Αγγελική Σιγούρου

Χορεύοντας Ακροποδητί
cba

συνεντευξη:
Τζένη Παπαζιού

Ο κόπος, σωματικός, πνευματικός αλλά και ψυχικός, είναι σαφώς συνδεδεμένος με το

09

se
συνέντευξη

χορό, όπως με κάθε τι που απαιτεί την ολοκληρωτική μας παρουσία και υποστήριξη

> Έχεις αξιοποιήσει και στο παρελθόν το περιβάλλον.

> Έχεις εκδώσει και δυο ποιητικές συλλογές. Την πρώτη

> Τί ονειρεύεσαι για τους Ακροποδητί;

Θάλασσα, προβλήτα, πλατεία κ.ά. Ο χώρος αποτελεί

το 2008 με τίτλο “Αράς” -αποσπάσματα της οποίας έχουν

Ονειρεύομαι καταρχάς το τώρα. Αυτό που τώρα έχουμε, να

έμπνευση για το χορό;

μεταφερθεί και στο θέατρο- και τη δεύτερη πριν λίγους

μείνει σταθερό και στο μέλλον. Ονειρεύομαι σταθερότητα,

Ο χώρος αποτελεί σίγουρα έμπνευση για το χορό και με

μήνες με τίτλο “Χιόνι-Χιόνι”. Η ποίηση είναι ένας τρόπος

εξέλιξη, μέλλον, ναι αυτό κυρίως, κι όλα τα άλλα έρχονται

ενδιαφέρει πάρα πολύ κάθε φορά ο τόπος συνάντησης του

έκφρασης που συνδέεται με κάποιο τρόπο με το χορό;

μαζί του, ονειρεύομαι μέλλον...

χώρου και του χορού. Ένα θέατρο είναι συνήθως έτοιμο να

Η συγγραφή προϋπήρχε του χορού στη ζωή μου. Μέχρι πρό-

“Ακροποδητί” σημαίνει στις μύτες των ποδιών, πολύ σιγά και προσεκτικά. Έτσι ακρι-

δεχθεί κάθε παράσταση μ’ έναν τρόπο κάπως απρόσωπο, η

σφατα μάλιστα, κρατούσα πεισματικά και αυστηρά χώρια τη

βώς η Αγγελική Σιγούρου, η δημιουργός της ομότιτλης χοροθεατρικής ομάδας, βαδίζει

παράσταση προσαρμόζεται στο χώρο ενός θεάτρου, έρχεται

μια μου δραστηριότητα από την άλλη. Ώσπου η μια άρχισε

σε σταθερά μονοπάτια πατώντας γερά κάθε σκαλί πριν περάσει στο επόμενο. Χορογρά-

και φεύγει δίχως ν’ αφήσει πίσω κανένα απ’ τα σημάδια της.

να επηρεάζει την άλλη, αβίαστα και πολύ δημιουργικά εντέ-

φος, χορεύτρια αλλά και ποιήτρια μιλά για την μέχρι τώρα πορεία της ξεχωριστής αυτής

Σ’ ένα φυσικό χώρο, ή σ’ έναν οποιοδήποτε δημόσιο χώρο,

λει. Κυρίως με την Προσευχή, αφού ξεκίνησα συγχρόνως

> Η παράσταση Προσευχή - Σχεδίασμα 1ο

ομάδας με αφορμή την παράσταση “Προσευχή Σχεδίασμα 1ο”, που παρουσιάζεται αυτές

τα πράγματα διαρκώς μεταβάλλονται... Το τυχαίο και το

να ετοιμάζω την παράσταση και να γράφω το καινούργιο

παρουσιάζεται στα “Αστέρια” (Βαπόρια,

τις μέρες στην Ερμούπολη.

απρόσμενο εισέρχονται πιο εύκολα και γίνονται μέρος της

μου βιβλίο, με τον ίδιο τίτλο. Μια ιδέα που γεννιόταν και

Ερμούπολης) στις 1,2,3 και 4 Ιουλίου.

παράστασης, ο τόπος μεταμορφώνεται και αποκτά μνήμη, η

ξαφνικά εξελισσόταν συγχρόνως προς δύο διαφορετικές κα-

> Ποιο είναι το θέμα της παράστασης Προσευχή Σχεδίασμα 1ο;

συνάντηση χώρου και δρώμενου γίνεται μια εικόνα ισχυρή,

τευθύνσεις! Σκέφτομαι μελλοντικά να προσπαθήσω να φέρω

Η κινησιολογία της προσευχής σε κάθε θρησκεία, αλλά και συναισθήματα στα οποία βασί-

ολοζώντανη και φορτισμένη συναισθηματικά, μια συνάντη-

κοντά το κείμενο με την κίνηση, ίσως υπό τη μορφή ενός

ζεται ολόκληρη η ιστορία της θρησκείας, όπως ο φόβος και η επιθυμία για ένωση.

ση που, όποιο κι αν είναι εντέλει το αποτέλεσμά της, θα απο-

εργαστηρίου...

> Η σύλληψη και η σκηνοθεσία είναι της
Αγγελικής Σιγούρου
> Μουσική: Πάνος Δραμυτινός, Αποστόλης
Μάρης, Händel, Jana Winderen, Albert

τελεί στο εξής γεγονός, μοναδικό και αλησμόνητο.
> Η Ακροποδητί είναι μια ομάδα χορευτών, εκ των οποί-

> Τί να περιμένoυμε από αυτή την παράσταση;

Προσευχή Σχεδίασμα 1ο

Mathias, Μάνος Χατζιδάκις

Μια πρώτη προσέγγιση ενός θέματος που έτσι κι αλλιώς είναι ανεξάντλητο. Ένα ερωτημα-

> Έχεις κάνει μια μεγάλη έρευνα επάνω στο θέμα της

ων οι περισσότεροι έχουν εκπαιδευτεί για πρώτη φορά

τικό και όχι μια τελεία.

προσευχής αρκετών λαών. Τί ακριβώς προσπάθησες να

από σένα. Τι χαρακτηρίζει τη δουλειά μιας ομάδας που

μελετήσεις;

μυείται στον χορό όχι μέσα από τις σχολές αλλά μέσα από

> Θα ακολουθήσει και Προσευχή Σχεδίασμα 2ο; Έχεις από τώρα αποφασίσει κάποια

Αρχικά, μελετήσαμε πολύ βασικά πράγματα τα οποία δεν

την κοινή δράση και προετοιμασία;

> Ερμηνεύουν οι: Άννα Βάπτισμα, Πηγή

στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνει;

γνωρίζουμε συνήθως σε όλο τους το εύρος, όπως οι θρησκεί-

Κάποιοι πράγματι ξεκίνησαν μαζί μου, άλλοι είχαν ήδη μια

Λομποτέση, Μαίρη Μαυρή, Φιλία Μηλιδάκη,

Σκέφτομαι την ολοκλήρωση του θέματος “Προσευχή” την επόμενη χρονιά, με σύμπραξη

ες που υπήρξαν και υπάρχουν στον κόσμο, από τους αυτόχθο-

επαφή με το χορό. Όπως και να ‘χει, τα μέλη της ομάδας

νες πρωτόγονους λαούς και την αρχαιότητα μέχρι σήμερα,

δεν αρκούνται στα εβδομαδιαία μαθήματα της σχολής αλλά

Νεφέλη Οικονόμου, Μάντη Παπανδρέου,

και είναι πράγματι πάρα πάρα πολλές... Συνάντησα θρησκεί-

εργάζονται πολλές ώρες ακόμη, τεχνικά και εκφραστικά.

ες που δεν γνώριζα πριν ή απλώς ήξερα το όνομά τους και

Εκείνο που χαρακτηρίζει μια τέτοια ομάδα είναι από τη μια

Ευαγγελία Φρέρη και Αντιγόνη Χούνδρη

που παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον. Στη συνέχεια μελε-

η συλλογικότητα -για παράδειγμα, μπορεί να μην χορεύουν

> Ώρα έναρξης: 23:00

τήσαμε φιλοσοφίες, παραδόσεις, έθιμα, τελετουργίες, κείμε-

όλα τα μέλη κάθε φορά, μα όλοι συμμετέχουν ισότιμα, ο

να προσευχών, σύμβολα και βέβαια την ακριβή κινησιολογία

καθένας διατηρώντας ένα ξεχωριστό ρόλο μέσα σ’ αυτήν-

κάποιων προσευχών, μέσα από βιβλιογραφία αλλά και από

κι από την άλλη ένα άνοιγμα και μια διαθεσιμότητα στον

όσο οπτικοακουστικό υλικό μπορέσαμε να συλλέξουμε.

πειραματισμό και τις ποικίλες χρήσεις των εκφραστικών μας

φωτό: Γιάννης Λιανός

μέσων. Γνωρίζοντας την αναπόφευκτη ύπαρξη βεβαίως κά-

cba
> Τι σχέση έχει ο κόπος με τον χορό;

ποιων τεχνικών ελλείψεων και αδυναμιών, εξακολουθώ κάθε

δύο ομάδων ανθρώπων που θα δουλεύουν αρχικά ξεχωριστά, η μια στη Σύρο και η άλλη στην

Ο κόπος, σωματικός, πνευματικός αλλά και ψυχικός, είναι

φορά ωστόσο να μένω έκπληκτη από την εξέλιξη, την πει-

Αθήνα -με διαφορετικό μάλιστα αντικείμενο και υλικό ως εξέλιξη της ήδη υπάρχουσας παρά-

σαφώς συνδεδεμένος με το χορό, όπως με κάθε τι που απαι-

θαρχία και την αφοσίωση των μελών της ομάδας μου.

στασης φυσικά- και που θα συναντηθούν εντέλει για μια τελική, κοινή δημιουργία.

τεί την ολοκληρωτική μας παρουσία και υποστήριξη. Βέβαια
στο χορό ο σωματικός κόπος είναι πράγματι έντονος και εφό-

> Υπήρξες επίσης για πολλούς από τους μαθητές σου το

> Ο χορός είναι προσευχή;

σον οι τεχνικές απαιτήσεις μεγαλώνουν, η άσκηση γίνεται

έναυσμα για να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον χορό.

Ο χορός είναι προσευχή, η προσευχή είναι χορός. Επανάληψη, ρυθμός, ακρίβεια, παύση...

πιο εντατική και άρα η σχέση με τον κόπο μέρος της καθημε-

Πώς νιώθεις για αυτό;

Στοιχεία που συναντάμε σε μία χορογραφία αλλά και σε μία προσευχή. Η προσευχή είναι ένας

ρινότητάς μας ως χορευτές.

Ανάμικτα συναισθήματα, χαρά μεγάλη και περηφάνια από
τη μία, κι από την άλλη μια θλίψη που τους χάνω, γιατί

από τους πιο ισχυρούς και τους πιο συναισθηματικούς τρόπους “απεύθυνσης”. Η κάθε κίνηση,
ο κάθε χορός, αποτελεί σίγουρα μια μορφή “απεύθυνσης” και άρα επικοινωνίας είτε με τον

> Ο χορός είναι ομαδική ή ατομική υπόθεση;

συνήθως ξεκινούν μέσα από την ομάδα κι ύστερα μας λεί-

ίδιο μας τον εαυτό, είτε με τους άλλους.

Ο χορός είναι και ατομική και ομαδική υπόθεση. Τίποτα νο-

πουν... Βέβαια, κάποια από τα άτομα που έφυγαν για επαγ-

μίζω δεν μπορεί να είναι ομαδικό αν πρώτα δεν γίνει ατο-

γελματικές σπουδές στην Αθήνα, εξακολουθούν ν’ ανήκουν

μικό.

στους Ακροποδητί, μας υποστηρίζουν και...του χρόνου, αν

> Η Ακροποδητί είναι μια χοροθεατρική ομάδα η οποία έχει ανεβάσει με μεγάλη επιτυχία
πολύ ενδιαφέρουσες και δύσκολες παραστάσεις. Τί το διαφορετικό έχει η παράσταση των

όλα πάνε καλά, μερικοί απ’ αυτούς θα μπορέσουν πάλι να

“Αστεριών”;

> Πώς αυτοπροσδιορίζεσαι; Χορογραφείς αλλά και χο-

Η φετινή παράσταση έχει τη δυσκολία της ομαδικής δουλειάς περισσότερο από κάθε άλλη

ρεύεις. Σε ενδιαφέρει κάτι από τα δυο περισσότερο;

φορά. Τα κορίτσια χρειάστηκε να γίνουν πραγματικά τα άτομα ενός μορίου για να ερμηνεύ-

Είναι εξαιρετικά δύσκολος συνδυασμός γι’ αυτό και δεν

> Σκοπεύετε να μεταφέρετε την παράσταση και εκτός

σουν την παράσταση. Επιπλέον, η παράσταση έχει αρκετές τεχνικές δυσκολίες και μια απ’ αυ-

καταφέρνω να χορεύω πάντα μαζί με την ομάδα. Νομίζω

Σύρου;

τές είναι το γεγονός ότι και τα 45 λεπτά της διάρκειάς της, είναι όλοι “επί σκηνής”. Μια ακόμα

ότι η προτεραιότητά μου είναι η δημιουργία και άρα η

Στη συγκεκριμένη της μορφή όχι γιατί οι συνθήκες που

δυσκολία και ιδιαιτερότητα της φετινής δουλειάς μας είναι το ότι απαιτεί τη δημιουργία μιας

διαδικασία μιας παράστασης. Παρόλο που μου λείπει συ-

απαιτούνται είναι πολύ ιδιαίτερες και δεν θα ήταν εύκολο

ατμόσφαιρας σχεδόν ερμητικά κλειστής, πράγμα που συνεπάγεται την απόλυτη συγκέντρωση

χνά η ενεργή συμμετοχή, είναι απέραντη η ικανοποίηση

να μεταφερθεί όπως ακριβώς είναι κάπου αλλού. Όμως στο

μα και τη συναισθηματική ένταση και φόρτιση των μελών όσο χορεύουν.

που νιώθω όταν βλέπω την ομάδα μου να χορεύει. Ελπίζω

επόμενο σχεδίασμα η παράσταση σκοπεύουμε να βρεθεί σε

Τα Αστέρια πάντως, παρά τις τεχνικές δυσκολίες του χώρου, είναι μάλλον ο ιδανικότερος

ωστόσο στο μέλλον να τα καταφέρω καλύτερα μ’ αυτό το

περισσότερα μέρη.

τόπος για την παρουσίαση της “Προσευχής”.

δύσκολο συνδυασμό!

χορέψουν μαζί μας!

> Κοστούμια: Μυρτώ Μπελοπούλου,
Αντιγόνη Χούνδρη

Βιβή Σκλιά, Γεωργία Σταματοπούλου,

info
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2 Queens in Mykonos
κής της Ιωάννας Ευθυμίου με τίτλο "2 Queens in Mykonos". Πρόσωπα σύμβολα,

y

βασίλισσες, η μια στην κορυφή μιας παλιάς αυτοκρατορίας, η άλλη βασίλισσα της
pop. Mια εντυπωσιακή σειρά από μεγάλα πορτραίτα με λάδι σε καμβά, της Βασίλισσας Ελισσάβετ και της Madonna, εκτίθενται στη Scala Shop Gallery.

Φίλιππος Θεοδωρίδης
έκθεση παρουσιάζει μια σειρά έργων ζωγραφικής με τίτλο: "Midsummer crisis, midlife
sales". Από 23 Ιουλίου μέχρι 3 Αυγούστου.

info

κη
οθή
Luis Orozco, Μύκονος 1960-2010

τι

κή

Η πρώτη μέρα ξεκινά δυναμικά με τους Dizzy Gunfire, νέα συριανή μπάντα, οι οποίοι
κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στη σκηνή του Indie Rock Festival και υπόσχονται μια

δυνατή εμφάνιση γεμάτη από το πιασάρικο glam/sleaze rock τους. Τη σκυτάλη παίρνουν
οι Marinella, σε μια special εμφάνιση που την περίμεναν ένα χρόνο τώρα! Όσο για τους

headliners της πρώτης μέρας αυτοί δεν είναι άλλοι από τους συνήθεις υπόπτους Contra Limit,

15, 16, 17 Ιουλίου

ετοιμάζουν την επιστροφή τους στη σκηνή του Indie Rock με δυνατό, ηλεκτρισμένο rock ‘n’
roll.
Στην αρχή της δεύτερης μέρας θα πραγματοποιηθεί ο μαθητικός διαγωνισμός rock συγκροτήματος στη σκηνή του Indie Rock Festival. Στη συνέχεια η σκυτάλη δίνεται στους συριανούς Terra Libera. Αν ψάχνετε τον ιδανικό συνδυασμό dark wave και ψυχεδέλειας τότε

νο, θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη. Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα της

μη χάσετε αυτήν τη μπάντα. Η δεύτερη μέρα κλείνει με τους αθηναίους Albertime, οι οποίοι
θα μας παρασύρουν σε ένα μελωδικό funk/rock ντελίριο. Δυνατή σκηνική παρουσία, πρωτότυπες συνθέσεις και ένα μοναδικό live feeling που θα σας μείνει αξέχαστο.

Ερωτογραφίες & Nude

> Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου
> Ματογιάννι

Η τρίτη μέρα ξεκινά με τους Until A Better Name, συγκρότημα-αποκάλυψη που μάγε-

Μετά την επιτυχημένη εμφάνιση της Έλσας Χαραλάμπους στη διεθνή έκθεση ART-

ψε τους κριτικούς του φετινού Schoolwave. Μπορεί ακόμα να ψάχνουν όνομα μα σίγουρα

ATHINA 2010, ακολουθεί η καλοκαιρινή της έκθεση στη Μύκονο όπου θα παρουσια-

ξέρουν να παίζουν rock σε σκοτεινές αποχρώσεις. Η συνέχεια στην παρθενική εμφάνιση των

στούν έργα της από τις ενότητες "Ερωτογραφίες" και "Nude" σε ένα διάλογο γυμνού

συριανών Shade, που εξερευνά ψυχεδελικά μονοπάτια, γεμίζει τoν ήχο του με αναφορές στη

με… γυμνό. Οι "Ερωτογραφίες" αποτελούνται από έργα μικτής τεχνικής (στρογγυλά

δεκαετία του '70 και φτάνει μέχρι το σήμερα. Από τους Pink Floyd, στους Cult κι από εκεί

και οβάλ τελάρα με θέμα το γυναικείο γυμνό). Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο "Nude"

στους Witchcraft και τους Katatonia. Το φεστιβάλ κλείνουν οι Cornerstone από την Αυστρία.

τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι λάδι σε καμβά, κονίαμα και μαρμάρινη ψηφίδα.

Μελωδικό hard rock σχήμα με πάμπολλες AOR και progressive αναφορές. Από τις πλέον αξι-

23-29 Ιουλίου.

A l be r t i m e

Για τέταρτη χρονιά στην πρίζα...
Contra Limit

όλογες μπάντες στο είδος τους, μετρούν εμφανίσεις σε Αμερική, Αγγλία, Αυστρία και αλλού,
ενώ έχουν πλούσια δισκογραφική παρουσία. Αξίζουν την προσοχή σας.

info

> Θέατρο Ευανθία Καΐρη, Λαζαρέτα.
> Ώρα έναρξης: 20.30 - Είσοδος ελεύθερη
> Διοργάνωση: Ερμουπόλεια 2010
> http://syrosrocks.blogspot.com

σ υν α υλί ες
Φλαμένκο & ταραντέλα
στο θέατρο Λάκκας
Συναυλία της εκρηκτικής Ισπανί-

χειροποίητο κόσμημα

δας Curra Suarez θα πραγματοποιηθεί

Άρτεμις Σιδερίδου

στο θέατρο Λάκκα, στις 27 Ιουλίου, στις
21.30. Στη συναυλία με τίτλο "Οι μουσικές του κόσμου" ερμηνεύεται ένα από τα
πιο παραδοσιακά είδη μουσικής της Μεσογείου, το Flamengο.
Στις 28 Ιουλίου θα δώσει συναυλία το
συγκρότημα Εncardia. Με κιθάρες, ντέφια, ακορντεόν, φυσαρμόνικες, καστανιέτες, μαντολίνα, νταούλια… μέσα από
τα τραγούδια, τους χορούς, τους θρύλους
και τις σπαρακτικές μελωδίες του ιταλικού νότου, οι Encardia παρασύρουν τους
θεατές στα βήματα του πιο αρχαίου χορού
της Ιταλίας: την ταραντέλα.

Μειωμένες τιμές!
> Θέατρο Λάκκας
> Ώρα έναρξης: 21 .30

info

σύρος

οι οποίοι είναι κιόλας ζεστοί από την εμφάνιση τους στα προκριματικά του Schoolwave και

Αναδρομική εκθεση για το έργο του μεξικανού καλλιτέχνη, που ζει και εργάζεται στη Μύκοσαραντάχρονης δημιουργίας του. Aπό 2 έως 8 Ιουλίου.

Δημο

τη συνεχή χρονιά. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική από νέα rock σχήματα, συριανά και μη.
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Hermoupolis
Indie Rock
F e s t i v a l

Αντωνίου Πολίτη 2
Ερμούπολη, Σύρος
22810 95804
artemisideridou@yahoo.gr

info

Corne rs t one
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Το Hermoupolis Indie Rock Festival φέρνει τον παλμό της rock μουσικής στη Σύρο για τέταρ-

>Scala Shop Gallery
> Ματογιάννι 48
> Τηλ. 22890 26992
> www.scalagallery.gr

Ένας νέος κύπριος καλλιτέχνης, ο Φίλιππος Θεοδωρίδης, στην τρίτη του ατομική

κείμενο:
Χρήστος Παπαδάκης

cba

ller

Από τις 9 μέχρι τις 22 Ιουλίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η έκθεση ζωγραφι-
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se
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Στιγμές
Πολιτισμού
2010

Φεστιβάλ Νάξου

Πανηγύρια, χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις, συναυλίες, αποτελούν τις Στιγμές Πολιτισμού
που έχουν ήδη ξεκινήσει στην Πάρο.

Τη σχέση του χρόνου με τη δημιουργία και την τέχνη έχει επιλέξει για φέτος ως θεματικό άξονα του προγράμματός του το Φεστι-

Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

βάλ Νάξου, το οποίο συμπληρώνει δέκα χρόνια ζωής. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον οργανισμό ΑΙΩΝ και θα πραγματοποιηθεί
από 24 Ιουλίου ως 3 Σεπτεμβρίου στον Πύργο Μπαζαίου.

> Γιορτή ψαριού και κρασιού στο λιμάνι της Νάουσας με τη συμμετοχή μουσικοχορευτικού συγκροτήματος (4/7).

Σ’ ένα ήπιο νησιωτικό τοπίο, στην κοιλάδα της Αγιασσού, ο Πύργος Μπαζαίου ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό για να μοιραστεί
μαζί του αναμνήσεις από το παρελθόν, αλλά και σύγχρονες πολιτιστικές και αισθητικές προτάσεις.

> Ομαδική έκθεση καλλιτεχνών από την Αγκαιριά και την Αλυκή στην Gallery Ανεμόμυλος,
πραγματοποιείται 7-31 Ιουλίου.

Φέτος που συμπληρώνονται δέκα χρόνια για το Φεστιβάλ Νάξου, οι διοργανωτές διατρέχουν και συνοψίζουν τη μικρή του ιστορία, όχι με αποτιμήσεις αλλά με τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις παραστάσεις και στήριξαν το Φεστιβάλ.

> Στις 7/7 Ρεσιτάλ κιθάρας από το ντουέτο Giampaolo Bandini και Cesare Chiacchiaretta.
Στον Άη Γιάννη Δέτη.

Συναυλίες
Εμέλ Μαλούτι
Συναυλία της νεαρής τυνήσιας τραγουδίστριας Εμέλ Μαλούτι.
Ήχοι του Μαγκρέμπ και της Μέσης Ανατολής συνδυάζονται με τσιγγάνικες επιρροές, φλαμένκο, κέλτικους και ρέγκε ρυθμούς. Μαζί της ο
Αχμέτ Νουισσέ. Την Κυριακή 25 Ιουλίου στις 21.30.

Ρεσιτάλ κιθάρας
Ρεσιτάλ της Έλενα Φρόλοβα, φωνή και κιθάρα, η οποία είναι
καλλιτέχνης με έντονη παρουσία στη σύγχρονη ρωσική και διεθνή
μουσική. Στη συναυλία της συνδυάζει ποίηση κλασική και μοντέρνα,
παλιούς ρωσικούς ήχους αλλά και μελωδίες άλλων χωρών και λαών.
Παρασκευή 30 Ιουλίου στις 21.30.

> Ο δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου παρουσιάζει (9/7) την ταινία “Οικονομικός Δολοφόνος”. Αίθουσα Π.Σ. Αρχίλοχος. Ώρα έναρξης 21.00. Την ίδια μέρα στον Άη Γιάννη Δέτη θα

Ιστορίες για
περίεργα παιδιά
Σημαντικοί καλλιτέχνες αφηγούνται “Ιστορίες για περίεργα παιδιά”, οι οποίες αναπτύσσονται με τη μορφή οπτικοακουστικής εγκατάστα-

δοθεί ρεσιτάλ κιθάρας από το ντουέτο Anadel Montesinos και Marco Tamayo.

σης στα δωμάτια και τις αίθουσες του Πύργου Μπαζαίου. Οι ιστορίες είναι του Χρήστου Μπουλώτη, γνωστόυ αρχαιολόγου και βραβευμένου

> Παράσταση θεάτρου σκιών από το θίασο Αργύρη Αθανασίου στις Λεύκες (11/7), στην

συγγραφέα παραμυθιών, ενώ την εικονογράφηση έχει κάνει ο Βασίλης Παπατσαρούχας. Η έκθεση λειτουργει από 24 Ιουλίου έως 3 Σεπτεμ-

πλατεία Νάουσας (12/7), στο Άσπρο Χωριό (13/7), στην Αγκαιριά (14/7), στον Πρόδρομο

βρίου, καθημερινά 10.00 - 17.00. Ηχητική επεξεργασία-εγκατάσταση: Λάμπρος Πηγούνης. Αφηγητές: Αρλέτα, Σαβίνα Γιαννάτου (σε ποίηση

(15/7), στα Μάρμαρα (16/7).
> Ρεσιτάλ πιάνου από τον διεθνούς φήμης
πιανίστα Βασίλη Τσαμπρόπουλο (17/7).
Άη Γιάννης Δέτης στις 20.30.
> Συναυλία με την Παιδική Χορωδία του Παρισιού υπό την διεύθυνση
του Francis Bardot στον Άη Γιάννη
Δέτη στις 23/7.
> Παζάρι παραδοσιακών τοπικών
προϊόντων από 24/7 ως 31/7 στην
παραλία της Αλυκής.
> Συναυλία αφιέρωμα στο έντεχνο
και λαϊκό τραγούδι με παριανούς καλλιτέχνες στη Μάρπησσα στις 29/7. Πλατεία
παπα-Γιώργη Στάμενα. Ώρα έναρξης 21.00.
> Μουσικοποιητική παράσταση αφιέρωμα στον
ποιητή Κ.Π. Καβάφη θα πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Σύρου. Παροικιά-Λόφος Αγίας Άννας στις 30/7 στις 21.00. Η παράσταση θα επαναληφθεί στις 31/7 στο
προαύλιο της Παναγίας στη Νάουσα.

Γιώργου Παυλόπουλου), Δημήτρης Καταλειφός, Όλια Λαζαρίδου, Αργύρης Ξάφης, Έλλη Πασπαλά, Ρούλα Πατεράκη, Μελίνα Τανάγρη, Μαρία Φαραντούρη.
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8η Γιορτή Παραμυθιών στην Κέα

Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ

“Μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε ι ς”
Η Γιορτή Παραμυθιών, πιστή στο ραντεβού της όπως κάθε

ραστούν τις ιστορίες τους, συνοδευόμενοι από τις μουσικές

Ένα πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό λογοτεχνικό φεστιβάλ, το Πρώτο Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Τήνου, θα πραγματο-

καλοκαίρι, μας ταξιδεύει για όγδοη χρονιά, από τις 17 έως

του Παύλου Φασιανού και τις εικαστικές παρεμβάσεις του

ποιηθεί το τριήμερο 29, 30 και 31 Ιουλίου. Το Φεστιβάλ διοργανώνει το περιοδικό Δέκατα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τηνιακού

και τις 25 Ιουλίου, στη χώρα των μύθων και των παραμυ-

Αλέκου Φασιανού. Στη Βρύση, σε διάφορα σημεία του μονο-

Πολιτισμού.

θιών.

πατιού, την Τρίτη 20 Ιουλίου.

Συνολικά, θα εμφανιστούν είκοσι οκτώ συγγραφείς και ποιητές

Φυσικό σκηνικό των εκδηλώσεων θα είναι αρχαία πλακό-

Μια μεγάλη στιγμή για τη Γιορτή Παραμυθιών αλλά και

από δεκαεννιά χώρες, όπως ο Ισπανός Φερνάντο Αραμπάλ. Ωστό-

στρωτα μονοπάτια, παραλίες, αρχαιολογικοί χώροι με φόντο

για την Κέα, θα είναι η εκδήλωση που θα γίνει στην Καρθαία

σο, εκτός από τις αναγνώσεις και τις απαγγελίες, το πρόγραμμα πε-

το δρυοδάσος, πλατείες, σοκάκια και γραφικά ξωκλήσια. Το

για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου, την Πέμπτη 22 Ιου-

ριλαμβάνει εκδηλώσεις με τοπική μουσική και χορευτικό συγκρό-

φετινό θέμα της Γιορτής είναι “Μεταμορφώσεις”. Θα ακου-

λίου, σε συνεργασία με το σωματείο «Διάζωμα». Στην εκδή-

τημα της Τήνου.

στούν ιστορίες απ’ όλο τον κόσμο, από έλληνες και ξένους

λωση θα αφηγηθούν ιστορίες ο Γιώργος Ευγενικός, ο Amir

αφηγητές. Καθημερινά θα υπάρχουν αφηγήσεις και εκδηλώ-

Mirzai, αφηγητής από το Ιράν, ο Said Dibaj, μουσικός από το

Το πρόγραμμα του Λογοτεχνικού Φεστιβάλ έχει ως εξής:

σεις για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη είσοδο. Η Γιορτή

Ιράν και ο Peter Chand, αφηγητής από την Ινδία.

> Πέμπτη 29 Ιουλίου

Παραμυθιών διοργανώνεται από το Κέντρο Μελέτης και Διά-

Έναρξη του Φεστιβάλ στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού (Δήμος Τήνου).

δοσης Μύθων και Παραμυθιών.

Εννέα συγγραφείς και ποιητές διαβάζουν και μιλούν για το έργο τους και

Νορβηγία, η νύφη του Βορρά! Τα γιγαντόσωμα Τρολς
που ζουν στα βουνά παρέα με τα μικρούτσικα Νίσεν, θα μοι-

Στην εναρκτήρια εκδήλωση της γιορτής, που θα πραγμα-

ράσουν τα μυστικά της μακρινής Νορβηγίας για μια μυθική

για τη λογοτεχνία της πατρίδας τους. Μουσικά ιντερλούδια τζαζ.

τοποιηθεί στο Βουρκάρι το Σάββατο 17 Ιουλίου, περιλαμβά-

ημέρα, αφιερωμένη στη νύφη του Βορρά! Οδηγοί στο ταξίδι

> Παρασκευή 30 Ιουλίου

νονται αφηγήσεις ιστοριών που ξεχώρισαν ανάμεσα σε 22.000

αυτό θα είναι καλεσμένοι αφηγητές από τη Νορβηγία. Η συ-

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με εννέα διαφορετικούς συγγραφείς και ποι-

ιστορίες και γράφτηκαν από παιδιά, για τον πανελλήνιο δια-

νάντηση θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου 24 Ιου-

ητές στο χωριό Βωλάξ (Δήμος Εξωμβούργου). Θα ακολουθήσουν τοπικοί μου-

γωνισμό τον οποίο διοργάνωσε το περιοδικό Κids Fun.

λίου στο Γιαλισκάρι και το απόγευμα στην Ιουλίδα.

σικοί και χορευτικό συγκρότημα.

Για πρώτη φορά στη Γιορτή Παραμυθιών, θα πραγμα-

Τέλος καλό όλα μυθικά! Στις 25 Ιουλίου στις 19.30 το

> Σάββατο 31 Ιουλίου

τοποιηθεί με τη συνεργασία του Συλλόγου Φίλων της Κέας,

φεστιβάλ κατεβάζει αυλαία στη βρύση του Βενιαμίν, κάτω

Οι τελευταίοι δέκα συγγραφείς και ποιητές διαβάζουν και μιλούν για το έργο τους

μαραθώνιος αφηγήσεων στην παραλία του Οτζιά, με τη συμ-

από τον αιωνόβιο πλάτανο. Αφηγήσεις, χορός, παραδοσιακή

στο χωριό Πύργος (Κοινότητα Πανόρμου). Θα ακολουθήσουν τοπικοί μουσικοί και

μετοχή περισσότερων από 20 αφηγητών από την Ελλάδα και

μουσική, μαγειρέματα και κρασί μέχρι πρωίας θα κλείσουν το

χορευτικό συγκρότημα.

το εξωτερικό.

φεστιβάλ των παραμυθιών ανανεώνοντας το ραντεβού για την

Μαθητευόμενοι αφηγητές θα έχουν την ευκαιρία να μοι-

Φεστιβάλ
Εξωμβούργου

Με στόχο την προβολή του φυσικού πλούτου, την ιστορία και τις καλλιτεχνικές παραδόσεις τού νησιού, αλλά και τις αξίες τού ευρύτερου ελληνικού
πολιτιστικού χώρου, υλοποιείται και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Εξωμβούργου στην Τήνο. Τον μήνα Ιούλιο μόνιμοι κάτοικοι και επισκέπτες θα παρακολουθήσουν:
Εκδήλωση για τα “Επαγγέλματα που χάνονται” σε επιμέλεια Αλέκου
Φλωράκη θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου στο χωριό Αγάπη. Συμμετέχει με τραγούδια της γης το συγκρότημα “Αμάν Ναι”. Τραγουδούν Βασίλης
Μπαράκος, Ειρήνη Διαλεχτή.
Στις 26 Ιουλίου το χωριό Στενή θα πλημμυρίσει παραδοσιακά τραγούδια
απ’ όλη την Ελλάδα τα οποία θα παρουσιάσει η Μουσική Ομάδα Λυκείου
Παλλήνης, υπό τη διεύθυνση του Στέλιου Κατσιάνη και της Μαρίας Θεοφανίδου.
Εκδήλωση υποδοχής του Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας στις 27 Ιουλίου στο χωριό Τριπόταμος. Η εκδήλωση έχει τίτλο “Συγγραφείς εν Τήνο”. Συμμετέχουν: Αλέκος Φλωράκης, Χάρης Βλαβιανός, Κώστας Μαυρουδής, Μάνος
Στεφανίδης. Προλογίζει ο Θέμης Ροδαμίτης. Με την εκδήλωση αυτή η Τήνος
υποδέχεται το Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας. Θα ακολουθήσει και δεύτερη
συνάντηση στις 19 Αυγούστου στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού.

επόμενη συνάντηση ένα χρόνο μετά.
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Ταξιδεύοντας

Λεύκες
Οι Λεύκες οφείλουν το όνομά τους στον μεγάλο αριθμό λευ-

ραστάσεις. Επίσης, υπάρχει λαογραφικό μουσείο όπου εκ-

κών που υπήρχαν κάποτε στο χωριό. Η απόσταση από τον

θέτονται

Πρόδρομο είναι μόλις 5 χιλιόμετρα. Το χωριό είναι χτισμένο

χρήσης. Η περιπλάνηση στο χωριό και στα στενά του κρύβει

στην ορεινή ενδοχώρα, σε υψόμετρο 250 μέτρων. Κάποτε ήταν

ευχάριστες εκπλήξεις με ενδιαφέρουσες εικόνες και μυρωδιές.

το κεφαλοχώρι της Πάρου με μεγάλη εμπορική κίνηση. Με το

Η σπάνια ποικιλία σταφυλιού “μαντιλαριά” ευδοκιμεί σε λίγες

πέρασμα των χρόνων και με την αύξηση του τουρισμού, άν-

περιοχές της χώρας μας, μια από τις οποίες είναι οι Λεύκες.

θισαν τα παραθαλάσσια μέρη και οι Λεύκες έχασαν τον πρω-

Μοναδική ευκαιρία αποτελεί το λεγόμενο “ρακιδιό”, η παρα-

ταγωνιστικό τους ρόλο. Στις Λεύκες υπάρχει ο πολιτιστικός

γωγή της σούμας. Στήνεται πανηγύρι με άφθονο ποτό, φαγητό,

σύλλογος Ύρια από τον οποίον κάποιος μπορεί να αντλήσει

τραγούδι και γλέντι που κρατάει ως το πρωί. Οι γειτονιές των

πληροφορίες γύρω από την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα του

Λευκών Ράμνος, Τούρλος, Βροντάδο, Κολωνάκι, Καλλιθέα,

χωριού. Κάθε καλοκαίρι ο σύλλογος διοργανώνει θεατρικές

Μάνδρες, Μπαρδωχώρι, Τζαντέ, οι παλιοί μύλοι και τα γύρω

και μουσικές πα-

μοναστήρια, καθώς και ο επιβλητικός ναός της Αγίας Τριά-

παραδοσιακές φορεσιές και σκεύη καθημερινής

δας στην κορυφή του χωριού με τα μαρμάρινα καμπαναριά, αποτελούν ιδανικούς περίπατους.
κείμενο:
Γιώργος Πλουμίδης // geoploumid@gmail.com
φωτογραφιεσ:
Γιώργος Πλουμίδης
Παναγιώτης Μαρκόπουλος
p.marcopoulos@gmail.com

cba

σιακό καφενέ του χωριού, όπου μπορεί να απολαύσει

εκκλησίας παίρνει ο καθένας το τσουκάλι του.

μαζί με τους φιλόξενους θαμώνες μια σούμα, το τοπι-

Στην πλατεία του Προδρόμου υπάρχει εστιατόριο με

κό ποτό της Πάρου. Επίσης, υπάρχει ο παραδοσιακός

παραδοσιακή κουζίνα καθώς και με ντόπια προϊόντα

ξυλόφουρνος όπου εκεί ψήνονται τα πεντανόστιμα

όπως κρασί, σούμα, τυρί, λαχανικά.

ρεβίθια. Ο κόσμος φέρνει σε πήλινα τσουκαλάκια τη
ρεβιθάδα από το Σάββατο και αυτά σιγοψήνονται ως

Βυζαντινό μονοπάτι

την Κυριακή το πρωί και μετά από το σχόλασμα της

To βυζαντινό μονοπάτι είναι μια εναλλακτική διαδρο-

Προσπαθώντας να γράψω ένα άρθρο για την Πάρο

μή που συνδέει τον Πρόδρομο με τις Λεύκες. Μπορεί

δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώ-

κανείς να το διανύσει πεζός ή με mountain bike. Η από-

σω. Φοβάμαι μήπως αδικήσω κάποια ομορφιά της,

σταση είναι περίπου 4 χιλιόμετρα. Το μονοπάτι είναι

μήπως ξεχάσω κάτι. Γι’ αυτό το λόγο επέλεξα τρεις

κατασκευασμένο από μαρμάρινες πλάκες και λέγεται

προορισμούς ως πρώτη φάση του οδοιπορικού μας:

ότι υπάρχει γύρω στα χίλια χρόνια. Στην περιήγησή του

Πρόδρομος, βυζαντινό μονοπάτι, Λεύκες.

ο πεζοπόρος μπορεί να θαυμάσει την παριανή φύση και
την ανθρώπινη παρέμβαση που έγινε με σεβασμό στην

Πάρος

παράδοση. Όσο ανηφορίζουμε προς τις Λεύκες μπορού-

Η Πάρος απέχει μόλις τέσσερις ώρες από τον Πειραιά,

με να δούμε την ανατολική πλευρά του νησιού όπου η

ενώ συνδέεται και με αλλά κοντινά νησιά με ενδοκυ-

θέα θα μας αποζημιώσει. Παρέα μάς κάνουν οι ξερο-

κλαδικές γραμμές. Η μορφολογία του εδάφους είναι ιδι-

λιθιές που ανεβοκατεβαίνουν κατά μήκος του βουνού

αίτερη: πετρώδες και σκληρό. Κοιτάζοντας το νησί σού

για να στηρίζουν το έδαφος. Οι μυρωδιές που αναδύουν

προκαλεί δέος αυτός ο ακατέργαστος όγκος. Νιώθεις τη

η ρίγανη, το θυμάρι, το φρύγανο, το σχοινάρι, το φα-

δύναμη της φύσης και συνάμα τη δύναμη του ανθρώπου

σκόμηλο και οι μυρτιές, πλημμυρίζουν την ατμόσφαιρα

να δαμάσει το δύσκολο αυτό έδαφος καλλιεργώντας το

και σε συνδυασμό με την ηρεμία του τοπίου κάνουν τη

με ό,τι θέλει να δεχτεί στα σπλάχνα της η γη. Το οδικό

βόλτα ευχάριστη.

δίκτυο είναι καλό, ασφαλτοστρωμένο και η περίμετρος
του νησιού είναι περίπου πενήντα χιλιόμετρα.

Πρόδρομος
Κατεβαίνοντας από το καράβι στο λιμάνι της Παροικίας, ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δυο
διαδρομές για να φτάσει στο πρώτο χωριό, τον Πρόδρομο. Και οι δυο διαδρομές, είτε από τη Νάουσα είτε από
τον Κώστο, είναι εξίσου όμορφες.
Ο Πρόδρομος πήρε το όνομά του από την ομώνυμη
εκκλησία του Ιωάννη του Προδρόμου, που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα. Ο επισκέπτης φτάνοντας στην
πλατεία του χωριού αφήνει το μεταφορικό του μέσο και
συνεχίζει πεζός. Το χωριουδάκι είναι περιστοιχισμένο
από τείχος, ενώ τα σπιτάκια είναι σφιχταγκαλιασμένα
το ένα με το άλλο για να προφυλάσσονται από τον αέρα.
Τα φρεσκοασβεστωμένα πεζούλια, οι βουκαμβίλιες, τα
γιασεμιά, η απλότητα και τα παραδοσιακά στοιχεία ξε-

Έτσι είναι τα παραδοσιακά χωριουδάκια. Νανουρίζουν στον κόρφο τους μυστικά, ιστορίες,

κουράζουν μάτια και ψυχή. Περπατώντας στα στενά

πανηγύρια, γλέντια, πόνο, γλυκό του κουταλιού, ασβέστη, λιβάνι, γιασεμί, καλημέρες. Και

σοκάκια θα βρεθεί σε ωραίες γωνιές και στον παραδο-

συνεχίζουν να ζουν και να αναπνέουν απλά, χωρίς πολλά φτιασίδια...
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01// Janelle Monae – The ArchAndroid (Bad Boy/Wondaland Arts Society)

κείμενο:

Αφού λοιπόν η Amy Winehouse αδυνατεί να μαζέψει τα κομμάτια της, η Αμερική εκδικείται με μία
αυθεντική μαύρη soul φωνή. Αν τύχει κατάλληλης προώθησης, το ντεμπούτο της νεαρής Janelle θα
χαρίσει ποικίλες χορευτικές συγκινήσεις. Το “Tightrope”, δε, θέτει από τώρα υποψηφιότητα για τα
καλύτερα pop singles της χρονιάς.

02// Nas & Damian Marley – Distant Relatives (Island Def Jam)
Απανταχού ακροατές της rap και της ragga ενωθείτε, γιατί σας καλούν σε κοινή ακρόαση ο Nas
και ο Damian Marley. Δύο αναγνωρίσιμοι καλλιτέχνες συμπράττουν για ένα άλμπουμ που σε άλλες
εποχές θα αποτελούσε κλασικό ορόσημο για τη μαύρη μουσική. Πολιτικοποιημένοι στίχοι, γνωστές μελωδίες κομμένες και ραμμένες, επιστροφή στις ρίζες των μαύρων. Η κυκλοφορία στηρίζει
την κατασκευή σχολείων στην Αφρική.

03// Quantic presenta Flowering Inferno – Dog with a rope (Tru Thoughts)
Ο Quantic ξεχάστηκε προ πολλού στην Κολομβία. Μαζί του και οι ένδοξες μέρες της nu funk.
Τώρα μαζί με τους Flowering Inferno εξερευνούν τις ρίζες της latin και cumbia, την οποία εμπλου-

> Πλ. Μιαούλη &

τίζουν με dub και reggae στοιχεία. Στο δεύτερο πόνημά τους το πράγμα κάπου αρχίζει να κουράζει,

Γιώργος Μανίνης // gimanin@gmail.com

ΗΧΟΤΟΠΙΑ
που χρήζουν

ακρόασης
01

02

03

04

05

06

παραμένοντας όμως κατάλληλο για την περίσταση της εποχής.

Δημοτική Βιβλιοθήκη

04// Faithless – The Dance (Nates Tunes)

> Ελεύθερη είσοδος

Μία από τις πιο αυθεντικές σύγχρονες φωνές της RnB soul, μακριά από τα φλας της δημοσιότητας
και τη μόστρα, αφήνει την ενασχόληση με τα κοινωνικά ζητήματα κι επιστρέφει με ιστορίες γύρω

info

από τις ερωτικές σχέσεις. Δείτε το πολυσυζητημένο video του “Window Seat”.

05// Marina & the Diamonds – The family jewels (679 Recordings)
Μία Ελληνίδα προτείνεται ως ένα από τα πιο υποσχόμενα pop ονόματα στη μουσική Αγγλία του

το 6

ΔιεθνέςΦεστιβάλΨηφιακών
Τεχνών & ΝέωνΜέσων στη Σύρο
ο

Στις 10 και 11 Ιουλίου η πλατεία Μιαούλη, θα μετατραπεί σε μία πλατφόρμα τέχνης, με εντυπωσιακές
προβολές video art, animation και ψηφιακής εικόνας
κείμενο:
Φοίβος Καλλίτσης

φου Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Φεστιβάλ μοιάζουν να

σύγχρονου ανθρώπου με τη φύση. Ένα διαφορετικό διήμερο

αγκομαχούν, είναι αξιοθαύμαστο ότι το Athens Video Art

που μας προσκαλεί να λάβουμε ενεργά μέρος, με μια ομάδα

Festival επιβιώνει για 6η χρονιά. Οι διοργανωτές ξεπέρασαν

ανθρώπων έτοιμη να μας ξεναγήσει σε κάτι καινούριο και

Δημήτρης Καβαλλιεράτος

πολλά εμπόδια με κέφι και φαντασία. Χρόνο με το χρόνο, το

τόσο δυναμικό!

Όταν το είχα ακούσει για πρώτη φορά, πριν από 6 χρόνια,

τεχνών της χώρας μας και εκπροσωπεί την Ελλάδα στο δι-

Ανοιχτό κάλεσμα

μου είχε φανεί σαν ακόμη μία κίνηση που θα έπεφτε σε

εθνή χώρο. Μέχρι στιγμής το έχουν στηρίξει 7.200 καλλιτέ-

Τοπικές συμμετοχές

αδιέξοδο. Όμως διαψεύστηκα. Το ανοιχτό κάλεσμα των

χνες από 50 χώρες της υφηλίου και έχει μία βάση δεδομένων

Σε αντίθεση με άλλα περιοδεύοντα φεστιβάλ που απλά

διοργανωτών προς όλους τους ενδιαφερόμενους να υπο-

με 11.500 έργα από όλο το φάσμα της δημιουργίας. Οι 2.700

μεταφέρουν τα εκθέματα και τις δράσεις τους σε μορφή

βάλουν τις προτάσεις τους ήταν πολύ καλά οργανωμένο.

δηλώσεις συμμετοχής για το 2010 μιλάνε από μόνες τους.

κονσέρβας, το Athens Video Art Festival κάνει ένα ανοιχτό

phever@gmail.com

cba

φωτογραφια:

Φεστιβάλ εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο φεστιβάλ ψηφιακών

Δεν ήταν ανοιχτό μόνο προς τους καλλιτέχνες, ήταν πραγ-

Πιστό λοιπόν στο νεανικό ενθουσιασμό του και στη διά-

κάλεσμα στην τοπική κοινωνία να συμμετέχει σε κάθε το-

ματικά ανοιχτό στο κοινό, μια πρόσκληση σε κάτι διαφο-

θεση για δημιουργία κάνει ένα επιπλέον βήμα και επεκτείνει

μέα του φεστιβάλ. Όλες οι συμμετοχές θα ενσωματωθούν

ρετικό, γεγονός που έβαλε τη Video Art στο παιχνίδι για

τις δράσεις του. Η “ψηφιακή αυτή σύγκλιση” -όπως θέλουν

στη διοργάνωση. Οι κατηγορίες είναι: Video art, animation,

τα καλά.

να την αποκαλούν οι διοργανωτές- όλων των τομέων δημι-

installation art, digital image. Για υποβολή συμμετοχής επι-

Έξω από γκαλερί και άλλες τυπικότητες, το Φεστιβάλ

ουργίας, ενημερότητας και κινητοποίησης (ήχος, εικόνα, νέα

κοινωνήστε στο info@athensvideoartfestival.gr

παραμένει πιστό στο στόχο του δίνοντας ευκαιρίες προβο-

μέσα, διάδραση, εκπαίδευση, εθελοντισμός) δε μπορούσε

Workshop για παιδιά από 7 έως 9 ετών

λής στους νέους καλλιτέχνες και τη δυνατότητα στο κοινό να

να μείνει περιορισμένη στην πρωτεύουσα. Έτσι, το φεστι-

Στην προσπάθεια να φέρει σε επαφή με τα νέα μέσα ακό-

γνωρίσει το μέσο αυτό. Οι επιλογές των διοργανωτών όσον

βάλ ξεκινάει να συναντήσει την υπόλοιπη Ελλάδα, με πρώτο

μη και τους μη μυημένους και στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού

αφορά στα έργα, ιδιαιτέρα προσεγμένες, ξεπερνούν πολλές

σταθμό την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Η Ερμούπολη για

χαρακτήρα του περιεχομένου και των δράσεων, σκοπεύει να

εκθέσεις καλλιτεχνών. Η Video Art μέχρι πρόσφατα ήταν

δύο μέρες θα έρθει σε επαφή με τις σύγχρονες αυτές μορφές

οργανώσει ένα workshop όπου παιδιά από 7 έως 9 ετών θα

κάτι απόμακρο, το Animation είχε να κάνει μάλλον με τα

έκφρασης σε μία ολοκληρωμένη εμπειρία.

φτιάξουν το πρώτο τους animation. Οδηγοί σε αυτό το τα-

κινούμενα σχέδια της Disney, η έννοια του Digital Image πα-

Στις 10 και 11 Ιουλίου η πλατεία Μιαούλη, θα μετατρα-

ξίδι στα ψηφιακά μέσα θα είναι έμπειροι animators, που θα

ρέμενε ένα σκοτεινό σημείο, η Web Art άκρως ακατανόητη.

πεί σε μία πλατφόρμα τέχνης, με εντυπωσιακές προβολές

καθοδηγήσουν τα παιδιά από τις βασικές αρχές του σχεδίου

Οι καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις και οι Performances απευ-

video art, animation και ψηφιακής εικόνας, ενώ θα πραγμα-

στη δημιουργία κίνησης μέσω των εικόνων. Το συγκεκριμέ-

θύνονταν σε ένα πολύ κλειστό κοινό. Πώς λοιπόν να περιμέ-

τοποιηθούν και δυο συναυλίες. Μία το Σάββατο και μία την

νο animation workshop θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα

νει κανείς ένας τέτοιος θεσμός να τραβήξει την προσοχή τού

Κυριακή. Μάλιστα, στο κλίμα της εποχής και της οικολογι-

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης το Σάββατο 10 Ιουλίου και ώρα

κοινού και να επιβιώσει;

κής ευαισθητοποίησης θα υπάρχει η ειδική ενότητα Feel Free

11:00 – 12:00. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο πλαίσιο

To Feel Green, με έργα σχετικά με την ευρύτερη σχέση του

των Ερμουπολείων 2010.

Κι όμως! Σε μια εποχή που το Φεστιβάλ Κινηματογρά-

εφήμερου. Αν η Siouxsie δημιουργούσε το 2010 και ήθελε να είναι pop θα ακουγόταν κάπως έτσι;

06// Gotan Project – Tango 3.0 (XL)
Το nu tango ήταν ακόμα ένα μουσικό ρεύμα που αγαπήθηκε πολύ από τους έλληνες ακροατές κι
έφτασε στο σημείο να ελληνοποιηθεί (όπως η συνεργασία Bajofondo με Γαλάνη). Οι πρωτομάστορες του είδους προσπαθούν να επιστρέψουν εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν, με περισσότερα ακουστικά
μέρη δηλαδή. Το βεληνεκές του “Santa Maria” πάντα θα λείπει, όμως το άλμπουμ θα συντροφεύει
με την ηρεμία του πολλά θερινά δειλινά.
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Στο πανηγύρι των Salonumuz
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συνεντευξη:
Γιώργος Μανίνης // gimanin@gmail.com

Οι

Klimalidir

Salonumuz

(στα

τούρκικα

Criminals, δουλεύουν ταυτόχρονα διασκευές και δικά τους κομ-

Αυτά τα “περίεργα όντα”, όπως λες, τα σχεδιάζει ο Γιώργος,

μάτια και στη δισκογραφία τους αλλά και στις συναυλίες τους,

ιδρυτικό μέλος και performer των Salonumuz, οπότε αυτός θα

χωρίς κάποιο πρόβλημα.

απαντούσε καλύτερα σε αυτή την ερώτηση. Σίγουρα πάντως θα
πω ότι δεν είναι ένα σχέδιο marketing. Είναι οι πρωταγωνιστές

σημαίνει

«Η αίθουσα κλιματίζεται») αυτοαναφέρονται ως μία ηλε-

> Από τη δημιουργία σας μέχρι σήμερα, μπορεί κανείς να υποστη-

στις αφίσες μας και μπορείς να πεις ότι όταν τα δεις σε μια αφίσα

κτροακουστική μπάντα. Από το 2003 που σχηματίστηκαν,

ρίξει ότι κινείστε στο χώρο του εναλλακτικού. Πολλές ζωντανές

μπορείς να ξέρεις ότι παίζουν οι Salonumuz Klimalidir κάπου

αναμειγνύουν ετερόκλητα μουσικά όργανα και είδη σ’ ένα

εμφανίσεις κυρίως σε μικρούς χώρους αλλά όχι επίσημες κυκλο-

τριγύρω.

σύνολο από διασκευές αλλά και μερικές δικές τους συνθέ-

φορίες. Αυτό είναι αποτέλεσμα επιλογής;
> Μετά την αναγνωριστική σας εμφάνιση πέρσι στη Σύρο, τι να

σεις. Επιστρέφουν πάντα στην παράδοση και τις βαλκανικές
για την ψυχαγωγία μας με ενέργεια, χιούμορ και μουσικές

Προσπαθούμε να παίζουμε σε σκηνές για “δυνατά” live, με τον

εκπλήξεις. Τα καλοκαίρια θα τους βρείτε να σεργιανίζουν

κόσμο από κάτω όρθιο να συμμετέχει και όχι καθιστό να μας

Ξεκούραστοι Salonumuz Klimalidir και αρκετά καινούργια κομ-

στα σοκάκια και τα μπαρ της Σύρου. Αναμένουμε το δεύτερο

κοιτάζει. Αυτό θέλουμε. Τα live μας έχουν ένταση ανεξάρτητα

μάτια. Επίσης παίζουμε σε ανοιχτό χώρο το οποίο είναι πολύ

ραντεβού τους με τη Σύρο στις 13 Ιουλίου, στο πλαίσιο του

αν παίζουμε γρήγορα ή αργά κομμάτια. Όσον αφορά στη δισκο-

σημαντικό και για εμάς και για τον κόσμο. Οπότε ετοιμαστείτε

Φεστιβάλ Άνω Σύρου "Στις γειτονιές του Μάρκου Βαμβακά-

γραφία νομίζω ότι πλέον μας ενδιαφέρει. Όχι για τις πωλήσεις

γιατί θα τα σπάσουμε…

ρη". Ο Μάνος Αλιγιζάκης μιλά στο Serious για το συγκρό-

-οι οποίες δεν υπάρχουν- αλλά για να προωθήσουμε πιο μαζι-

τημα.

κά τη δουλειά μας και να ηχογραφήσουμε σωστά τα τραγούδια

> Από τον Tom Waits μέχρι τη Ρίτα Σακελλαρίου. Ποια είναι η

έπειτα από παρότρυνση. Το υλικό δεν έπεισε τις δυο αυτές εται-

δική σας περιγραφή για τις παραστάσεις σας;

ρίες, αλλά αυτό δεν είναι κάτι παράλογο. Οι δισκογραφικές ήταν
διστακτικές και προ κρίσης και είμαστε κι εμείς λίγο περίεργο

τους: Μάνο Αλιγιζάκη: πιάνο/organ, κλαρίνο,

Έχουμε μεγάλο πρόβλημα να χαρακτηρίσουμε τις συναυλίες

σχήμα. Εμείς συνεχίζουμε.

μας. Γράφουμε και διασκευάζουμε τραγούδια ανεξαρτήτως εί-

> Για να καταφέρουμε να κατανοήσουμε τον αλλόκοτο σας κό-

δους, γιατί απλούστατα έτσι ζούμε τη μουσική. Οι Salonumuz

σμο, ποια θεωρείτε ως την ιδε-

δημιουργήθηκαν από τέσσερις φίλους το 2003 με πρώτο στόχο

ατή σύνθεση σύγχρονων ονομά-

να μην έχουν τα στεγανά του “είδους”. Με τα χρόνια, έχουμε

των μιας μουσικής ημέρας στην

ένα δικό μας ήχο μέσα στον οποίο εντάσσουμε τα τραγούδια,

οποία θα είχατε τη δυνατότητα

διασκευές και μη. Φυσικά υπάρχουν όρια, αλλά λέμε ότι είναι

να συμμετέχετε;

ακορντεόν, φωνή Γιώργο Μανουσέλη: ακουστική

πολύ φυσιολογικό να θεωρείς το Ace of Spades των MotorHead
καταπληκτικό κομμάτι και αυτό να μην είναι πρόβλημα στο να

Σε ένα εικονικό φεστιβάλ στο

κιθάρα, μπάντζο, μπουζούκι, φωνή Θεοδόση

ακούς Tiger Lillies, Tricky ή Χατζιδάκι. Είμαστε ένα ηλεκτρικό

οποίο παίζουν Έλληνες και

σχήμα με προσθήκες παραδοσιακών οργάνων όπως μπουζούκι,

ξένοι... Είμαστε έξι άτομα οι

Νικολετόπουλο: ηλεκτρικό μπάσο, φωνή Βαγγέλη

μπάντζο, κλαρίνο, που έχει πολλές μουσικές εμπειρίες και θέλει

Salonumuz, πολλές απόψεις,

να τις μοιραστεί.

οπότε θα μιλήσω υποθετικά

Τόμπρο: τύμπανα Δημήτρη Φαγκρή: ηλεκτρική
κιθάρα, φωνή Γιώργο Φασόλη: κρουστά.

για το γκρουπ. Σίγουρα Gogol
> Οι διασκευές που επιχειρείτε, (για εσάς ο όρος "διασκευή" αντι-

Bordello, Tom Waits, Tiger

στοιχεί στην πραγματική του έννοια) καλύπτουν το μεγαλύτερο μέ-

Lillies, Θανάση Παπακωνστα-

ρος των εμφανίσεων σας. Μήπως αυτό επισκιάζει τις δικές σας

ντίνου και Χειμερινούς Κολυμ-

συνθέσεις;

βητές. Δεν θα είχε πλάκα ένα

Όχι, δε νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Αρχικά παίζαμε μόνο

τέτοιο line up; Εγώ προσωπικά

διασκευές. Αλλά, λόγω των οργάνων που χρησιμοποιούμε κά-

θα ήθελα και τους Beastie Boys

ποια τραγούδια άλλαζαν αρκετά σε σχέση με το πρωτότυπο. Τα

και τον Guru Jazzamataz για το

τελευταία τρία χρόνια αρχίσαμε σιγά σιγά να παίζουμε στις συ-

after hours stage.

ναυλίες και δικά μας τραγούδια. Στην αρχή το κοινό νόμιζε ότι
ήταν και αυτά διασκευές και όταν τους λέγαμε ότι είναι δικό

> Ο "καργα-ρίας", ο "κόμης

μας, ανταποκρίνονταν πολύ θετικά. Τώρα πλέον στις συναυλίες

τράπουλας", ο "κατσίκα-billy",

ο χρόνος σχεδόν μοιράζεται μεταξύ πρωτότυπου υλικού και δια-

η "κουκουναρόψειρα" κι η υπό-

σκευών, χωρίς να ξεχωρίζουν τα μεν από τα δε. Και αυτό νομίζω

λοιπη παρέα είναι περίεργα όντα

ότι είναι θετικό. Έτσι κι αλλιώς οι διασκευές έχουν τη σφραγί-

που

δα των Salonumuz και κάποιες τις θεωρούμε κάπως δικά μας

κάθε σας εμφάνιση. Ένα σχέδιο

κομμάτια, όπως για παράδειγμα η Χαλασιά που είναι ηπειρώτι-

marketing για την αναγνώρισή

κο, το Why did you do it των Stretch, η Βασιλικούδα που είναι

σας ή ένας συμβολισμός για τον

θρακιώτικο, το “Με τι Καρδιά” του Διονυσίου αλλά και άλλα.

κόσμο σας πέραν του αισθητι-

Και άλλες μπάντες ξένες και πολύ διάσημες, όπως οι Fun Lovin

κού;

συντροφεύουν

αισθητικά

> Τρίτη 13 Ιουλίου
> Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου
> Ώρα έναρξης : 21.00
> Είσοδος: 5€ με ποτό
> Συνδιοργάνωση: Indi(e)viduals

info

Ο ήχος μας είναι εναλλακτικός και οι εμφανίσεις μας επίσης.

μας. Έχουμε στείλει demo μόνο σε δυο δισκογραφικές και αυτό

Οι Salonumuz Klimalidir αποτελούνται από

περιμένουν οι φίλοι σας από το νέο σας ραντεβού;

μας ρίζες μέσα από punk - ska - reggae ασκήσεις. Φροντίζουν
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άποψη

se

se

Ενθάδε κείται η εργασία
cba

Ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση

κείμενο:

σμού, το Προεδρικό Διάταγμα του υπουργού Εργασίας και το νέο νομοσχέδιο για το

Νικόλας Καμακάρης

ασφαλιστικό μού προκαλούν ισχυρό σοκ! “Μάλλον δεν καταλαβαίνω λόγω καύσω-

Isamu Noguchi

να…” συλλογίζομαι, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να βρω μια διέξοδο από τη βλοσυρή

Έκθεση-αφιέρωμα στον σημαντικό αμερικανο-ιάπωνα

γλυπτική, όσο και στο χώρο του design. Τα αρχιτεκτονικά

πραγματικότητα που διαμορφώνεται, και αρχίζω να διαβάζω από την αρχή.

καλλιτέχνη Isamu Noguchi πραγματοποιείται έως τον Σε-

σχέδιά του για κήπους και παιδότοπους, κομίζουν μια νέα

πτέμβριο στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Άνδρο.

οπτική στη σύγχρονη περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη αρ-

Αναδρομή: Ένα τυχαίο απόγευμα στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Ένας νεαρός, γέννημα θρέμμα εργατικής οικογένειας, πηγαίνει με το λεωφορείο στη σχολή

Οι αλλαγές συνοπτικά προβλέπουν: Φθηνότερες προσλήψεις νέων εργαζομένων

του. Το πρωί δουλεύει για να εξοικονομήσει τα δίδακτρα. Ψιθυρίζει νυσταγμένα

κάτω των 25 ετών με αμοιβές χαμηλότερες από τα κατώτατα όρια (προφανώς με το

Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, σε συνεργασία

χιτεκτονική προσέγγιση του τοπίου, ενώ οι παραστάσεις που

ένα αγαπημένο τραγούδι. Το βλέμμα του πλανιέται αχόρταγα στην πολυσύχνα-

σκεπτικό ότι είναι νέοι και αντέχουν), δραματική μείωση της αποζημίωσης κατά το

με το Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, ανα-

σκηνογράφησε για πρωτοπόρους χορευτές, μεταξύ των οποί-

στη Λιοσίων. Ξαφνικά σταματά μπροστά σε ένα σύνθημα που είναι γραμμένο σε

ήμισυ (!) σε περίπτωση απόλυσης κι εφόσον ο “υποψήφιος προς αποχώρηση” ειδοποι-

λαμβάνει να παρουσιάσει φέτος για πρώτη φορά στο ελληνικό

ων η Martha Graham, συνιστούν μια ιδιαίτερη πρόταση στη

έναν τοίχο του σταθμού του ηλεκτρικού στην Αττική: “Θα έρθει μέρα που θα τους

ηθεί εγκαίρως (προφανώς για να έχει την άνεση να ξαναβρεί δουλειά σε μια χώρα με

κοινό έργα του αξιόλογου γλύπτη. Η έκθεση περιλαμβάνει 76

σύγχρονη χορογραφία. Στην προσπάθειά του να εντάξει την

πληρώνουμε για να μας έχουν στη δουλειά τους” γράφει ο ανώνυμος αναρχικός…

επίσημη ανεργία περίπου 12%), αύξηση του ποσοστού των απολύσεων από 2 σε 5%

εκθέματα, εκ των οποίων 42 γλυπτά, 34 σχέδια και προσχέδια,

τέχνη στην καθημερινότητα οφείλουμε τον σχεδιασμό σύγ-

“Υπερβολές” σκέφτεται με το ίδιο μίγμα αθωότητας και αμφισβήτησης που τον

(ίσως για να επαρκεί η ομάδα των απολυμένων ώστε να συγκρο-

και επιπλέον, σειρά φωτογραφιών από σκηνικά για παραστά-

χρονων αντικειμένων design και επίπλων.

τήσει group therapy…), κατάργηση της δυνατότητας προσφυ-

σεις, αντικείμενα design και δημόσια έργα που πραγματοποι-

Η σχέση του μεγάλου γλύπτη με τη χώρα μας ήταν ουσι-

γής στη διαιτησία (αφού, έτσι κι αλλιώς, ο αγώνας Εργοδότης

ήθηκαν σε σχέδια του Noguchi στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμε-

αστική, καθώς η μητέρα του, Leonie Gilmour, θεατρική συγ-

vs Εργαζόμενος είναι σικέ), έμμεση κατάργηση των συλλογι-

ρικής, την Ιαπωνία και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

γραφέας, του μετέφερε από νωρίς την αγάπη της για τον ελλη-

κάνει να πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Τέλος αναδρομής.

Ιούνιος 2010:
Στέκομαι αποσβολωμένος μπροστά στον Η/Υ, δια-

κών συμβάσεων, αφού δίνεται η δυνατότητα να υπερισχύουν

Το έργο του Isamu Noguchi που κατέχει μια ιδιαίτερη

νικό πολιτισμό, όπως η ίδια τον γνώρισε μέσα από τις αρχαίες

οι κλαδικές κι οι επιχειρησιακές (προφανώς το αφεντικό γνωρίζει

θέση στην ιστορία της σύγχρονης γλυπτικής φέρει τα στίγ-

ελληνικές τραγωδίες. Στη διάρκεια της ζωής του ο Noguchi

καλύτερα τις ανάγκες μας), μείωση της αμοιβής των υπερωριών

ματα, τα βιώματα και τις πολλαπλές εμπειρίες του αεικίνητου

επισκέφθηκε επανειλημμένα την Ελλάδα. Έτρεφε, δε, μεγάλο

(ώστε και τυπικά πλέον να αποφέρουν κέρδος μόνο στον εργο-

κοσμοπολίτικου χαρακτήρα του. Στη γλυπτική του αντλεί ερε-

σεβασμό και θαυμασμό για τα αριστουργήματα της κλασικής

δότη), αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (με τις απαραίτητες

θίσματα ταυτόχρονα από τη Δύση και από την Ανατολή, συν-

γλυπτικής.

συμβουλές για υγιεινή ζωή), μείωση του ύψους των συντάξεων (από το περιβόητο

δυάζοντας δημιουργικά στοιχεία συχνά ετερόκλητα και από

“κουλούρι του συνταξιούχου” μένει μόνο το σουσάμι) κ.ά.

τους δύο πολιτισμούς στους οποίους ανήκει λόγω της διπλής

βάζοντας ξανά και ξανά τις προωθούμενες αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς και το

Το πλέον παράξενο είναι πως, σύμφωνα με τους αναλυτές των συνδικάτων αλλά

ασφαλιστικό σύστημα, ελέω τρόικας. Αν και το επάγγελμα του δημοσιογράφου μού

και των εργοδοτικών οργανώσεων, οι επώδυνες αλλαγές που εξαγγέλλει η κυβέρνηση

έχει στερήσει από καιρό το δικαίωμα στην έκπληξη όσον αφορά στην ειδησεογραφία

Παπανδρέου είναι πολύ πιο σκληρές από τις απαιτήσεις της τρόικας των ξένων επι-

και με έχει φιλοδωρήσει ύπουλα με μια διόλου ευκαταφρόνητη “ασπίδα” παχυδερμι-

κυρίαρχων, όπως αυτές αποτυπώνονται στις κατευθυντήριες γραμμές του περιβόητου
μνημονίου… Ίσως η κυβέρνηση γνωρίζει ότι, εάν οι αλλαγές ήταν πιο ήπιες, θα έπρεπε
στο προσεχές μέλλον να προχωρήσει σε νέο πακέτο και δεν είναι απόλυτα σίγουρη ότι
θα το αντέξει. Ίσως –με μια ισχυρή δόση αυτογνωσίας– γνωρίζει ότι τα όποια οφέλη
από ηπιότερα μέτρα θα εξανεμίζονταν στον κυκεώνα της ανικανότητας διαχείρισης,
οπότε στοχεύει απευθείας στο μείζον ώστε να έχει να επιδείξει το ελάχιστο στους ελεγκτές της…
Αναμφίβολα, οι επαχθείς αυτές αλλαγές που προωθεί η “σοσιαλιστική” κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ αποτελούν την απόλυτη δικαίωση των όποιων αντιδραστικών απαιτήσεων των εργοδοτών (για την ακρίβεια των μεγάλων εργοδοτών) και ταυτόχρονα την
απόλυτη εξαθλίωση των εργαζομένων. Με γνώμονα όχι τη σωτηρία της χώρας –όπως
περίτεχνα επαναλαμβάνουν οι κυβερνώντες κι αναπαράγουν τα μέσα ενημέρωσης–
αλλά τη διευκόλυνση των εγχώριων επιχειρήσεων και κυρίως των επιχειρήσεων της
αλλοδαπής που διακαώς επιθυμούμε να φέρουν τις επενδύσεις τους, κάτι για το οποίο
απαιτείται κατακόρυφη μείωση του εργατικού κόστους. Τόσο απλά.
Εν κατακλείδι: η ανενδοίαστη κατεδάφιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων δεκαετιών (απευθυνόμενος στον εαυτό μου: “έλα, μην γίνεσαι επικοινωνιακά αναχρονιστικός”) τώρα σφραγίζει –θέλοντας και μη– τα στόματα των μελών και
στελεχών του κυβερνώντος κόμματος που μάλλον δεν υποψιάζονταν το μέγεθος της
ανακολουθίας με τις ιδέες και τις αρχές του Κινήματος. Και, κυρίως, γεμίζει θλίψη
και οργή τους έντιμους και ανιδιοτελείς ψηφοφόρους που πίστεψαν πως “λεφτά υπάρχουν” και θεώρησαν ικανό να τα διαχειριστεί ο “πρωθυπουργός του ΔΝΤ”, ο οποίος
τώρα ενταφιάζει την εργασία…
Στη γλύκα της θερινής ραστώνης ονειρεύομαι τις πρώτες διακοπές με την προσωπική μου Αργώ. Τα όνειρα μου θαμπώνουν από μια πραγματικότητα χωρίς οίκτο. Τα
μάτια μου θολώνουν στη θέα ενός παιδιού που παίζει, ανυποψίαστο για το τι θα κληθεί
να αντιμετωπίσει. Πρέπει να του μάθω όσα ξέρω, λίγα ή πολλά. Πρέπει να το θωρακίσω απέναντι στο Τέρας. Αρχίζω να του ψιθυρίζω ένα λατρεμένο τραγούδι: “…με φωτιά
και με μαχαίρι / πάντα ο κόσμος προχωρεί...”. Το παιδί χαμογελάει, μου ζητάει να το
πάρω αγκαλιά και με το πανίσχυρο δάχτυλό του μου δείχνει το δρόμο…

καταγωγής του.
Ο Isamu Noguchi συνεισέφερε σημαντικά στη μοντέρνα

> Μουσείο Σύχρονης Τέχνης
> Διάρκεια: έως 26 Σεπτεμβρίου
> www.moca-andros.gr

info
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ερμουπόλεια
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ερμουπόλεια
Η κιθάρα στην κλασική, στην έθνικ, στο ρεμπέτικο, στο φλαμένκο, στο swing... όλα τα μουσικά είδη συνυπάρχουν για

Φεστιβάλ Α ιγαίου

πέντε ημέρες στο 17ο Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης, το
οποίο είναι αφιερωμένο στον Μανώλη Χιώτη (40 χρόνια από

Με σπουδαία ονόματα της διεθνούς καλλιτεχνικής

το θάνατό του) και τον Django Reinhardt (100 χρόνια από τη

σκηνής το Φεστιβάλ Αιγαίου επιμένει κλασικά στη

γέννησή του).

Σύρο στο Θέατρο Απόλλων για έκτη συνεχή χρονιά.

Από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου πραγματοποιείται ένας συνδυασμός επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας και διακοπών για σπουδαστές και φίλους της κιθάρας, ανεξαρτήτως ηλικίας και μου-

> Οι φετινές εκδηλώσεις εγκαινιάζονται

σικής κατάρτισης. Κορυφαίοι παιδαγωγοί και μουσικοί θα

με μια εντυπωσιακή παραγωγή της όπερας

βρεθούν στην Ερμούπολη για να διδάξουν, να παίξουν και να

Κάρμεν του Bizet, πλήρως δραματοποιημέ-

ανταλλάξουν ακούσματα και μουσικές εμπειρίες.

νη, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Πνευματικό Κέντρο

την Εθνική Λυρική Σκηνή και τον Καλλιτε-

του Δήμου Ερμούπολης υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του

χνικό Διευθυντή της Giovanni Pacor. Η όπερα

Άγγελου Νικολόπουλου, σε συνεργασία με τις Πρεσβείες Ολ-

είναι στα γαλλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.

λανδίας και Αυστρίας. Περιλαμβάνει συναυλίες, σεμινάρια

Παραστάσεις: 14, 16 & 18 Ιουλίου

(master class), διαγωνισμό και ορχήστρα για νέους κιθαριστές,

Σκηνοθεσία: Renato Zanella

καθώς και διάφορα δρώμενα σε χώρους της Ερμούπολης.

M a t t h i js K o e n e & S t e f a n G e r r i t s e n

Μουσική Διεύθυνση: Peter Tiboris
> Την Πέμπτη 15 και το Σάββατο 17 Ιουλίου, οι κλαρινετίστες Stanley Drucker και η Naomi Drucker
(ΗΠΑ), εμφανίζονται ως σολίστ με την ορχήστρα
“Pan-European Philharmonia” στο Κοντσερτίνο

Από τον Μανώλη Χιώτη στον Django Reinhardt
Φεστιβάλ Κιθάρας

για κλαρινέτο του Weber και στο Κοντσέρτο για δύο

info

> Προπώληση Εισιτηρίων: Θέατρο Απόλλων - 22810 85192
> Τιμές εισιτηρίων:
14, 16 & 18 Ιουλίου : 20€ & 30€
15, 17, 23, 24 & 25 Ιουλίου: 15€ & 25€
20 Ιουλίου: 5€
21 Ιουλίου: 15€ & 20€

κλαρινέτα του Krommer. Μουσική Διεύθυνση: Peter

Δευτέρα 5 Ιουλίου - Θέατρο Απόλλων

Tiboris, Francis Bardot.

> Latin spirit & πάθος Φλαμένκο

> Στις 20 Ιουλίου πραγματοποιείται Γκαλά Όπερας.

David Grimes - Gregory Newton (Η.Π.Α)

Πρώτη συναυλία του Greek Opera Studio.

Σωκράτης Μαστροδήμος - κιθάρα φλαμένκο

> Την Κυριακή 18 Ιουλίου, ώρα 18.00, θα πραγμα-

Patakuas (Ισπανία) - τραγούδι

τοποιηθεί απογευματινή συναυλία στο Ναό του Αγί-

Τρίτη 6 Ιουλίου - Κηπάριο Μεταμόρφωσης

ου Νικολάου, όπου χορωδιακά σύνολα παρουσιάζουν

> Μουσική του ανέμου

θρησκευτικά έργα φωνητικής μουσικής. Η είσοδος

Verso Duo (Ολλανδία)

για το κοινό είναι δωρεάν.

Matthijs Koene - φλάουτο του Πάνα

> Η δεύτερη εβδομάδα του Φεστιβάλ ξεκινάει την

Stefan Gerritsen - κιθάρα

Τετάρτη 21 Ιουλίου με τη συναυλία της Μαρίας

Τετάρτη 7 Ιουλίου - Πνευματικό κέντρο

Φαραντούρη η οποία ταξιδεύει το κοινό σε μία μο-

> Από τη Βιέννη στο Κέιπ Τάουν

ναδική βραδιά με τίτλο Τραγούδια Χωρίς Σύνορα.

Ρεσιτάλ κιθάρας

> Μετά την περσινή επιτυχία, για δεύτερη συνε-

Christian Haimel (Αυστρία)

χή χρονιά, ο χορογράφος και σκηνοθέτης του Διε-

Avril Kinsey (Νότια Αφρική)

θνούς Φεστιβάλ Αιγαίου Renato Zanella, επιμελεί-

Πέμπτη 8 Ιουλίου - Κηπάριο Μεταμόρφωσης

ται και παρουσιάζει στις 23, 24 και 25 Ιουλίου μία

> Απ’ τον Μανώλη Χιώτη στο Django Reinhard

παράσταση μπαλέτου με θέμα: “Μύθος και Πάθος

Diminuita trio

στο Χορό”. Καταξιωμένοι χορευτές από το διεθνή

Γιώργος Παπαδογιάννης - κιθάρα

χώρο και την Ελλάδα παρουσιάζουν έργα από διά-

Έφη Σαράντη - ρυθμική κιθάρα

σημους χορογράφους όπως οι: Roland Petit, Roland

Κώστας Αρσένης - κοντραμπάσο

Savkovic, Marius Petipa, Kenneth McMillan, και

Παρασκευή 9 Ιουλίου - Θέατρο Απόλλων

Renato Zanella, σε μουσική των συνθετών: Adam,

> Πανηγυρική συναυλία του Φεστιβάλ κιθάρας

Prokofiev, Tchaikovsky, Brian Eno, Massenet, κ.ά.

Κιθαριστική ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του David Grimes.

Ακτή Παπάγου •
Ερμούπολη •
Σύρος •
22810-82202 •

• Ακτή Παπάγου
• Ερμούπολη
• Σύρος
• 22810-82202

C h r i s t i a n Ha i m e l

Diminuita trio

Σ ωκ ρ άτ η ς Μ ασ τ ρ ο δή μ ο ς

26
σύρος

se

έκ θ εση φωτο γρ α φί α ς

έκθεση

“Φωτογραφίες δρόμου” τιτλοφορείται η τρίτη ομαδική έκθε-

“Ο Γιάννης
Βαλαβανίδης

ση που διοργανώνει η Λέσχη Φωτογραφίας-Κινηματογράφου
Σύρου. Η έκθεση θα εγκαινιαστεί με συναυλία από τους
Marinella στις 20.00 το βράδυ του Σαββάτου 24 Ιουλίου. Την
Τετάρτη 28 Ιουλίου θα παιχτεί η θεατρική παράσταση “Δεσποινίς Ετών 39” από τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλησσά. Την
τελευταία ημέρα της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί συναυλία με παραδοσι-

και το μαγικό σημειωματάριο”

σύρος

συναυλία

Swing Guitars
Βραδιά γεμάτη gypsy jazz και swing ρυθμούς θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο “Ευαν-

ακά σατιρικά τραγούδια και την συνοδεία από τσαμπούνα και τουμπάκια.

θία Καΐρη” την Κυριακή 11 Ιουλίου. Τρία μουσικά σχήματα -οι Lerotika (Σύρος), οι

Λέσχη Φωτογραφίας Κινηματογράφου Σύρου

Swingtime Quintet (Θεσσαλονίκη) και οι Diminuita (Αθήνα)- συμμετέχουν στην παράσταση αφιέρωμα στον Django Reinhardt (1910-1953), με αφορμή τη συμπλήρωση 100

> Διάρκεια: 24 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου

χρόνων από τη γέννηση του.

> Παλαιό εργοστάσιο Κορνηλάκη
> Ώρες λειτουργίας 19:30-22:30
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Και τα τρία αυτά σχήματα κινούνται στον χώρο του swing και της gypsy jazz, με φανερές

info

επιρροές από τον Django Reinhardt και τον Stephanne Grappelli και το σχήμα τους Hot Club
de France. Το καθένα, όμως, παρουσιάζει με τον ιδιαίτερο και προσωπικό του τρόπο, διασκευ-

info

ές ή πρωτότυπες συνθέσεις, που κοινό παρονομαστή έχουν τον καθαρό, φυσικό, ακουστικό
ήχο και τον “αέρα” του swing.

> Θέατρο “Ευανθία Καΐρη”

Lerotika

> Κυριακή 11 Ιουλίου

έ κθ ε σ η

www.myspace.com/lerotika, lerotika@hotmail.com

> Ώρα έναρξης: 21.30

Liquid Friend’s

Το νεότερο σχήμα της γιορτής έρχεται από τη Σύρο. Διασκευάζουν και παίζουν κομμάτια των

> Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ

κλασικών του είδους, αλλά και νεώτερων εκπροσώπων, όπως οι Squirrel Nut Zippers και οι

> Διοργάνωση: Bohemian Parody

Ο Νίκος Γυφτάκης παρουσιάζει στην Ερμούπολη έργα του σε έκθεση που θα διαρκέ-

Μανώλης Δασκαλάκης (κιθάρα), Ρεγγίνα Σοφού (βιολί), Μαρία Κουσουλάκου (τραγούδι).

Diminuita

σει έως τις 17 Ιουλίου. Ο ζωγράφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981 και σπούδασε στη

Swingtime Quintet

www.myspace.com/diminuitatheswingtrio, diminuita.swingtrio@gmail.com

Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι σπουδές

www.swingtime.gr, www.myspace.com/swingtimequintet

Πρωτοεμφανίστηκαν με αυτό το όνομα στην Αθήνα το 2007, αρχικά ως τρίο κι έπειτα ως

του στη μουσική αποτέλεσαν αναφορά και έμπνευση στις καλλιτεχνικές του αναζητή-

Το σχήμα δημιουργήθηκε το 2007 και έχει ενεργό δραστηριότητα κυρίως στη Θεσσαλονίκη με

κουαρτέτο. Έχουν ενεργή παρουσία σε μουσικούς χώρους και φεστιβάλ στην Ελλάδα, ενώ

εμφανίσεις σε διάφορες μουσικές σκηνές και φεστιβάλ. Η πιο δημοφιλής gypsy jazz μπάντα

πρόσφατα ξεκίνησαν και την καριέρα τους στο εξωτερικό.

της Θεσσαλονίκης. Θανάσης Τσίντσιφας (κιθάρα), Σάκης Μπαρδουνιώτης (κιθάρα), Κώστας

Γιώργος Παπαδογιάννης (κιθάρα), Damian Dudu (βιολί), Έφη Σαράντη (κιθάρα), Κώστας

Λιάγκουρας (κιθάρα), Στέργιος Λούστας (βιολί), Λάκης Τζήμκας (κοντραμπάσο).

Αρσένης (κοντραμπάσο).

Asylum Street Spankers. Λευτέρης Βαρθαλίτης (κοντραμπάσο), Αντώνης Αρφάνης (κιθάρα),

σεις. Από το 2005 διδάσκει ζωγραφική/σχέδιο και ενδυματολογία θεάτρου, ενώ συμμετέχει σκηνογραφικά σε παραγωγές κινηματογραφικών
Αναδρομική έκθεση του Γιάννη Βαλαβανίδη πραγμα-

και θεατρικών έργων.

τοποιείται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στο πλαίσιο των
> Διάρκεια: 7 έως 17 Ιουλίου
> Αίθουσα Εμ. Ροϊδη, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης
> Ώρες λειτουργίας καθημερινά: 11.00-14.00 & 19.00-22.00

info

Ερμουπολείων.
Ο Γιάννης Βαλαβανίδης υπήρξε μέλος της γενιάς των
“νέων ρεαλιστών” η οποία ανανέωσε το εικαστικό τοπίο

Ακτή Παπάγου 6 • Λιμάνι Ερμούπολης

της δεκαετίας του εξήντα. Ο Γιάννης Βαλαβανίδης συνεχίζει να δηλώνει σκληρός ρεαλιστής. Ότι κι αν ζωγραφίζει
-ανθρώπους, αντικείμενα ή χώρους- είναι αυτούσιο κομμάτι
μιας απτής πραγματικότητας, έστω κι αν μερικές φορές η
εικαστική επεξεργασία οδηγεί την εικόνα στις παρυφές της
αφαίρεσης. Χαρακτηριστικά αυτής της ζωγραφικής αποτελούν η εμμονή στο σχέδιο, η σχεδιαστική ακρίβεια και το
λιτό χρώμα. Έτσι δημιουργείται μια ζωγραφική με χαρακτηριστικά την αυστηρότητα και την ένταση.
Ο Γιάννης Βαλαβανίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το
1939. Σπούδασε ζωγραφική, χαρακτική και ψηφιδωτό στην
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1959-1963).
Έχει πραγματοποιήσει δέκα ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα
και στη Θεσσαλονίκη και έλαβε μέρος σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ασχολήθηκε με την
εικονογράφηση και σχεδίαση εξωφύλλων βιβλίων. Δίδαξε
ζωγραφική και ψηφιδωτό στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1982-2006) και ήταν Αντιπρύτανης κατά
την περίοδο 2001-2004. Από το 2007 είναι ομότιμος καθηγητής της ΑΣΚΤ.

info

> Διάρκεια: έως 27 Ιουλίου
> Πινακοθήκη Κυκλάδων
> Ώρες λειτουργίας καθημερινά:
11.00-14.00 & 19.00-22.00
(Δευτέρα πρωί κλειστά)

Σύρος • 22810-82202
Ψητά • Σαλάτες
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Το Κουτούκι της Ελένης
Χώρα, 22830 24857
Ταβέρνα
Το Πέτρινο
Χώρα, 22830 41940
Εστιατόριο

διασκέδαση
La Strata
Χώρα, 22830 25977
Cafe
Sivilla
Χώρα, 22830 22511
Cafe-Bar
Αλλού
Άνετος φιλικός χώρος, φτιαγμένος
με άποψη. Με ροφήματα, χυμούς,
παγωτά, σάντουιτς, ποικιλίες να
συνοδεύουν τα «οινοπνεύματα».
Free internet, γιγαντοοθόνες για
τα σπορ, επιλεγμένη μουσική μέχρι
πολύ αργά...
Χώρα, Δ. Δρόσου 12
22830 23375
Cafe-Bar

Κουρσάρος
Χώρα, 22830 23963
Bar
Μικρό Καφέ
Χώρα, Ευαγγελιστρίας 42, 22830
22730
Cafe
Μονοπώλιο
Monopolio Café για ενα καλό καφέ
το πρωί, ένα νόστιμο σνακ το μεσημέρι και ενα δροσιστικό ποτό
στο ηλιοβασίλεμα. Για διασκέδαση,
ξεκούραση και απόλαυση, ένα σημείο συνάντησης για κουβέντες και
παιχνίδια.
Χώρα, Ακτή Ν. Νάζου 4,
22830 25770
Cafe
Ξέμπαρκο
Χώρα, Ακτή Έλλης 1, 22830
24401
Cafe
Παρα πέντε
Χώρα, 22830 25600
Snack Bar-Cafe

εάν επιθυμείτε να σας συμπεριλάβουμε στον Οδηγό Νησιών στείλτε
τα στοιχεία σας με e-mail στη
διεύθυνση guide@serious.gr ή
με fax στον αριθμό 22810 79409

Το Κεντρικόν
Πύργος, 22830 31670
Cafe-Ζαχαροπλαστείο

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό Μουσείο
Τήνου
Χώρα, 22830 22670
Μουσείο
Ίδρυμα Τηνιακού
Πολιτισμού
Παραλία, 22830 29070
Εκθεσιακός χώρος
Μαυσωλείο Έλλης
Χώρα, Ναός Ευαγγελισμού,
Μουσείο
Μουσείο Αντωνίου
Σώχου
Χώρα, Ναός Ευαγγελισμού,
Μουσείο
Μουσείο Αρνάδου
Αρνάδος,
Μουσείο

Μουσείο Γιαννούλη
Χαλεπά
Πύργος, 22830 31262
Μουσείο
Μουσείο Κεχροβουνίου
Κεχροβούνι, 22830 41218,
41219, 41671
Μουσείο
Μουσείο
Μαρμαροτεχνίας
Πύργος, 22830 31290
Μουσείο
Μουσείο Τηνίων
Καλλιτεχνών
Χώρα, Ναός Ευαγγελισμού,
Μουσείο

γεύση
Classico Restaurant
Εξαιρετικό περιβάλλον που σας
προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και
ηρεμίας, συνδυάζοντας το μπάνιο
στη θάλασσα, ένα εύγευστο γεύμα
και το ποτό σας.
Καμάρι, Παραλία, 22860 34245
Εστιατόριο
Dionysos Cuisine
Φηρά, 22860 23845
Εστιατόριο
Katrin Gallery
Φηρά, 22860 23200-1
Εστιατόριο
Koukoumavlos
Φηρά, 22860 23807
Εστιατόριο
Pelekanos
Οία, 22860 71553
Εστιατόριο

γεύση
Aeoli
Παροικιά, 22840 24429
Πιτσαρία
Apollon
Παροικιά, 22840 21875
Garden restaurant
Franca Scala
Παροικιά, Παλαιά αγορά,
22840 24407, 6937 358892
Εστιατόριο
La Pasteria
Παραλία Παροικιά, 22840 23350
Εστιατόριο
Magaya
Παραλία Σουβλιά,
22840 23791
Εστιατόριο - Beach Bar
Miky
Πλ. Νάουσας, 22840 23560
Fast Food
Ostria
Αλυκή, 22840 91362
Εστιατόριο
Pizzarella
Νάουσα, 22840 53150
Πιτσαρία

γεύση
Blu
Παλιό Λιμάνι,
22890 22955
Εστιατόριο
Camares
Χώρα,
22890 28570
Εστιατόριο

Sphinx
Φηρά, 22860 23823
Εστιατόριο
Vanilia
Φηροστεφάνι, 22860 25631
Εστιατόριο
Άμπελος
Φηρά, 22860 25554
Εστιατόριο
Αρχιπέλαγος
Φηρά, 22860 24509
Εστιατόριο
Γεύσεις Ελλάδας
Καρτεράδο, 22860 24224
Μεζεδοπωλείο
Ελιά
Φηρά, 22860 23165
Εστιατόριο
Νυχτέρι
Καμάρι, 22860 33480
Μεζεδοπωλείο-Εστιατόριο
Ποσειδών
Καμάρι, 22860 33994
Εστιατόριο

Απανεμιά
Πλάτανος Παροικιά, 22840 23684
Εστιατόριο
Άρωμα
Παροικιά, 22840 21985
Εστιατόριο
Έπαυλης
Νάουσα, 22840 52129
Εστιατόριο
Μανώλης
Αλυκή, 22840 92005
Πιτσαρία
Μαργαρίτα
Νάουσα, 22840 52362
Εστιατόριο
Ταρτιν
Παραλία Παροικιά, 22840 21206
Εστιατόριο
Το Μουράγιο
Αλυκή, 22840 91165
Ουζερί-Ψαροταβέρνα

διασκέδαση
Castello
Παροικιά, 22840 24507
Cafe

Chez Marias
Χώρα, Καλογερά 27,
22890 27565-6
Εστιατόριο
Elia
Ελιά, 22890 71204
Εστιατόριο
Gola
Χώρα, 22890 23010
Εστιατόριο

Navy’s
Καμάρι, 22860 31033
Cafe-Bar-Εστιατόριο
The pure
Φηρά, 22860 21250
Cafe-Bar
Town Club
Φηρά, 22860 22820
Club
Γαλήνη
Φηροστεφάνι, 22860 22095, 23881
Cafe
Χόβολη
Απολαύστε τον καφέ σας παρέα με
υπέροχα παραδοσιακά γλυκίσματα στο Cafe Χόβολη. Ανοικτά από
νωρίς το πρωί, σε ένα υπέροχα διακοσμημένο χώρο, σερβίρει ελληνικό
μαζί με σπιτικό γλυκό του κουταλιού,
τσάι με αφράτο κέικ και φρεσκοψημένα μυρωδάτα κουλούρια.
Καμάρι, 22860 33160
Cafe-Bar

τέχνη - μουσεία

Coffeshop
Παροικιά, Πλ. Μαντώς
Μαυρογένους, 22840 23443
Cafe
El Pollo Loco
Νάουσα, 22840 53355
Cafe-Bar
Konstantza
Νάουσα, 22840 52999
Cafe
La Frianterie
Νάουσα, 22840 51191
Cafe
Nostos
Νάουσα, 22840 53328
Club
Salon d’or Paros
Παροικιά, 22840 22186
Cocktail Bar
Vicky’s Ice Cream
Γουστόζικο και χαριτωμένο μαγαζί
δίπλα στο Κάστρο της Αντιπάρου.
Εχει γευστικό (μμμμ!!) χειροποίητο
παγωτό ημέρας από ποιοτικές πρώτες ύλες. Απολαύστε τα και στη δροσερή αυλή του καφέ Ναυάγιο, μαζί
με άλλες λιχουδιές.
Αντίπαρος, 22840 61012
Παγωτό

View Cafe
Παροικιά, 22840 22251
Cafe-Bar
Yiannis
Παροικιά, Πλ. Βεντουρή, 22840
22338
Cafe-Bar
Δίστρατο
Παροικιά, 22840 25175
Cafe
Η πεζούλα της λιχουδιάς
Μικρό σπιτάκι λατρευτό μια σταλίτσα, μια ματιά, μια φιλόξενη γωνιά
με αλμυρές και γλυκιές λιχουδιές με
συνταγές μυστικές μα με νοστιμιά
φημισμένη.
Λεύκες, 22840 43189
Παραδοσιακό Καφενείο
Μελτέμι
Παροικιά, 22840 21092
Cafe
Ναυάγιο
Αντίπαρος, 22840 61012
Cafe-Bar
Συμπόσιο
Παροικιά, 22840 24147
Cafe

Χάντρες
Παροικιά, 22840 53563
Club

La Medusse
Ορνός, 22890 24094
Εστιατόριο
Leto Restaurant
Χώρα,
22890 22207, 22918
Εστιατόριο
Mamacas
Χώρα, 22890 26120
Εστιατόριο

Αύρα
Χώρα, 22890 22298
Εστιατόριο
Μα’ερειό
Χώρα, Καλογερά 16, 22890 28825
Ταβέρνα
Σταύρος
Άνω Μερά, 22890 71577
Ταβέρνα

Σελήνη
Φηρά, 22860 22249
Εστιατόριο
Φανάρι
Φηρά, 22860 25107
Εστιατόριο

διασκέδαση
Classico
Φηρά, 22860 23112
Cafe
Diverso Cafe
Φηρά, 22860 24405
Cafe
Franco’s Bar
Φηρά, 22860 24428
Cocktail Bar
Kira Thira
Φηρά, 22860 22770
Jazz Bar
Koo Club
Φηρά, 22860 22025
Club

διασκέδαση
Blu Blu
Παλιό Λιμάνι,
22890 28711
Lounge & internet cafe
Coffee Cat
Χώρα, Πλατεία Αγ. Κυριακής,
22890 79796
Cafe
Galleraki
Χώρα,
22890 27188
Bar
Music Cafe
Παλιό Λιμάνι,
22890 27625
Restaurant-bar
Scarpa cafe
Χώρα, Σκάρπα, 22890 23294
Cocktail bar
Veranda Club
Χώρα, Σκάρπα, 22890 26262
Cocktail bar

Art Space
Έξω Γωνιά, 22860 32774, 6932
899509
Αίθουσα Τέχνης
Αρχαιολογικό Μουσείο
Φηρών
Φηρά, 22860 22217
Μουσείο
Λαογραφικό Μουσείο
Σαντορίνης
Κοντοχώρι Φηρών, 22860 22792
Μουσείο
Μουσείο Οίνου
Φηρά, 22860 31322
Μουσείο
Ναυτικό Μουσείο Οίας
Οία, 22860 71156
Μουσείο
Προϊστορικό μουσείο
Σαντορίνης
Φηρά, 22860 23217
Μουσείο

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό Μουσείο
Πάρου
Παροικιά, 22840 21231
Μουσείο
Βυζαντινό Μουσείο
Νάουσας
Νάουσα, 22840 53261
Μουσείο
Ιστορικό και Λαογραφικό
Μουσείο Ανθέμιον
Πούντα, 22840 91010
Μουσείο
Μουσείο Λαϊκού
Πολιτισμού του Αιγαίου
Κοιλάδα Λευκών, 22840 41827
Μουσείο

paros

Αίθριο
Χώρα, Πλ. Ταξιαρχών,
22830 23033
Ταβέρνα
Επίνειο
Χώρα, 22830 24294
Ταβέρνα
Μεταξύ μας
Χώρα, 22830 24137
Εστιατόριο
Παλαιά Παλλάδα
Χώρα, Πλ. Ταξιαρχών, 22830
23516
Ταβέρνα
Τα Μυρώνια
Πύργος, 22830 31229
Μεζεδοπωλείο
Ταρσανάς
Χώρα, 22830 24667
Εστιατόριο
Το Θαλασσάκι
Υστέρνια,
22830 31366
Εστιατόριο

τέχνη - μουσεία
Scala Shop Gallery
Ματογιάννι 48,
22890 26992
Αίθουσα τέχνης
Minima Gallery
Πλατεία Γουμενιώ,
22890 23236
Αίθουσα Τέχνης
Αρχαιολογικό Μουσείο
Δήλου
Νήσος Δήλος,
22890 22259
Μουσείο
Αρχαιολογικό Μουσείο
Μυκόνου
Χώρα,
22890 22325
Μουσείο
Δημοτική Πινακοθήκη
Μυκόνου
Ματογιάννι 45,
22890 27190
Αίθουσα Τέχνης
Λαογραφικό Μουσείο
Κάστρο, 22890 22591
Μουσείο
Ναυτικό Μουσείο
Αιγαίου
Ενόπλων Δυνάμεων 10,
22890 22700
Μουσείο

mykonos

tinos

γεύση

santorini

se
οδηγός νησιών

se
οδηγός νησιών
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se
οδηγός νησιών
γεύση
Clandestino

syros

Νοτιοαμερικανικό και μεξικάνικο φαγητό, σπέσιαλ λάτιν ποτά:
caipirinha, mojito, χιλιανό κρασί...
Όλα σε ευχάριστο περιβάλλον με
λάτιν και ρετρό μουσική. Μαθήματά
χορού, λάτιν πάρτι και ξεχωριστές
εκδηλώσεις για εταιρείες, ινστιτούτα, κλπ.
Ερμούπολη, Χίου 32,
πλ. Μιαούλη, 6934 737209
Εστιατόριο-bar
Fox
Ερμούπολη,
Λεοτσάκου 3,
22810 81888
Kitchen bar
Grill

Καλοψημένα, ζουμερά κρέατα στα
κάρβουνα, ψητά λαχανικά και
τυριά, φρέσκες δροσερές σαλάτες
από τη μεγάλη ποικιλία του salad
bar σ’ ένα χώρο επίσης δροσερό
και μοντέρνο.
Ερμούπολη, Ακτή Παπαγού 6
22810 82202
Εστιατόριο
La Dolce Vita
Φιλίνη 3 & Επτανήσου,
22810 86199
Ιταλικό εστιατόριο
Pizza Star
Ερμούπολη, Στ. Πρωίου 109,
22810 80240
Πιτσαρία

Scherzosa
Ερμούπολη, πλ. Παπάγου,
22810 88838
Πιτσαρία
Stomio
Ερμούπολη, Άνδρου 4,
22810 83786
Ταχυφαγείο
Tasty
Ερμούπολη, πλ. Άννης Κουτσοδόντη, 22810 84303, 87112
Πιτσαρία
Αλλού Γυαλού
Κίνι, 22810 71196
Ταβέρνα
Άμβυξ
Ερμούπολη, Ακτή Παπαγού 26,
22810 83989
Ιταλικό εστιατόριο
Διόσκουροι
Ερμούπολη,
Ακτή Καταδρομικού Έλλη 9,
22810 71439
Εστιατόριο-Καφέ
Δυο τζιζίκια
στ’ αρμυρίκια

Δοκιμάστε φρέσκα θαλασσινά,
ποικιλία από σαλάτες, ορεκτικά
και τοπικά εδέσματα, φτιαγμένα με
τα καλύτερα υλικά. Απολαύστε το
γεύμα ή το δείπνο σας δίπλα στο
κύμα! Πριν ή μετά το κολύμπι...
Κίνι, 22810 71151
Εστιατόριο
Ε-αμέ

Gourmet γεύσεις, εκλεκτές μπύρες,
special cocktails, χαλαρά στα σκαλάκια.
Ερμούπολη, Χίου 45,
22810 87870
Cafe-Deli

Ζέφυρος

Απολαύστε σπιτική κουζίνα και
πεντανόστιμους μεζέδες με πιάτα
που βασίζονται κυρίως στο κρέας
και το ψάρι και γεύσεις απ’ όλη την
Ελλάδα. Η θέα στην παραλία είναι
μοναδική και προσφέρεται για να
απολαύσετε μπροστά στο κύμα την
εκλεκτή κουζίνα μας.
Αζόλιμνος, 22810 61712
Εστιατόριο
Θεία Μέθη
Ερμούπολη, Χίου 43,
22810 80112
Μεζεδοπωλείο
Κουζίνα
Ερμούπολη, Άνδρου 5,
22810 89150
Εστιατόριο
Μάσα σούρα
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη,
22810 81744
Μεζεδοπωλείο
Μπαρμπαλιάς
Φοίνικας, 22810 42004
Εστιατόριο
Νησιωτοπούλα
Ερμούπολη, 22810 81214
Εστιατόριο-Ταβέρνα
Οινομπερδέματα
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 10,
22810 86061
Μεζεδοπωλείο
Οινοπνεύματα
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 9,
22810 82616
Μεζεδοπωλείο
Όνειρο
Ερμούπολη, Βαπόρια,
6936 526298
Εστιατόριο
Περί Τίνος
Ερμούπολη, παραλία,
22810 85000
Μεζεδοπωλείο

Πλακόστρωτο
Σαν Μιχάλης, 6973 980248
Ταβέρνα
Ραφογιάννης
Αζόλιμνος, 22810 61001
Εστιατόριο
Στης Νινέττας
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 7
Γλυκοπωλείο - Ουζερί
Στην Ιθάκη του Αή

Εδώ οι μεζέδες και τα φαγητά που
θα δοκιμάσετε διακρίνονται για τη
σπιτική τους γεύση. Η παραδοσιακή ταβέρνα «Στην Ιθάκη του Αη»
βρίσκεται από το 1999 σε πολλά
ελληνικά έντυπα και σε τουριστικούς οδηγούς της Γαλλίας και της
Γερμανίας, ως ταβέρνα που αξίζει
να επισκεφτείτε.
Ερμούπολη,
Κλ. & Κυπ. Στεφάνου 1,
22810 82060
Παραδοσιακή ταβέρνα
Συλιβάνης
Ερμούπολη, παραλία,
22810 86015
Εστιατόριο
Τα Γιάννενα
Ερμούπολη, παραλία,
22810 82994
Ψητοπωλείο
Της Φιλομήλας

Αζόλιμνος,
22810 62088
Εστιατόριο
Το Αρχονταρίκι
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη,
22810 86771
Εστιατόριο

Το Καστρί
Ερμούπολη, Πάρου 13,
22810 83140
Εστιατόριο
Το Κάτι Άλλο
Ερμούπολη, Στ. Πρωίου 144,
22810 85058
Αναψυκτήριο
Το Πέτρινο
Ερμούπολη,
22810 87427
Ταβέρνα
Φαληράκι
Ερμούπολη, Δίπλα στο
εργοστάσιο της ΔΕΗ
22810 81881-2
Πιτσαρία

διασκέδαση
Boheme del mar
Ερμούπολη, παραλία,
22810 83354
Cafe-Bar
Cafe Greco
Ερμούπολη, 22810 81513
Cafe
Cocoon
Ερμούπολη, 22810 85270
Cafe
D’istinto
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 83991
Cafe-Bar
Daidadi Gelato
Ερμούπολη, λιμάνι,
22810 85953
Ιταλικό παγωτό
Delice
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 19,
22810 81998
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
Django
Ερμούπολη, Κεντρική αγορά,
22810 82801
Cafe-Παγωτό
Jar
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 16,
22810 79225
Cafe
Kimbara
Ερμούπολη, παραλία,
22810 81513
Cafe-Bar

Liquid
Ερμούπολη,
παραλία,
Cafe-Bar
Macao
Ερμούπολη,
πλ. Μιαούλη,
22810 88140
Cafe-Bar
Okio
Ερμούπολη, παραλία,
22810 84133
Cafe-Bar
Plaza
Ερμούπολη, παραλία,
22810 85337
Cafe
Ponente
Ερμούπολη, παραλία,
22810 81700
Cafe-Bar
Severo
Ερμούπολη, παραλία,
22810 88243
Cafe-Bar
Seven30
Ερμούπολη,
Ακτή Π. Ράλλη 30Α,
22810 88243
Cafe
Αγορά
Ερμούπολη,
πλ. Μιαούλη,
22810 88329
Bar
Αρχαίον
Ερμούπολη, παραλία,
22810 84114
Club

Tramezzini Cafe

Τα πρώτα αυθεντικά tramezzini της
πόλης. Ο πιο αρωματικός, πλούσιος, γνήσιος ιταλικός espresso. Τα
αφρώδη ιταλικά κρασιά prosecco.
Ανακαλύψτε τα όλα στον ιδιαίτερο
χώρο των Tramezzini Cafe... και
κάντε το πιο απολαυστικό διάλειμμα
μέσα στη μέρα σας.
Ερμούπολη, Θ. Σπερχειού &
Μήλου, 22810 89399
Cafe
Αστέρια
Ερμούπολη, Βαπόρια,
6944 388632
Beach bar
Ελληνικόν Καφενείον
Ερμούπολη, 6955 264690
Παραδοσιακό Καφενείο
Εσαεί
Στο κέντρο της Ερμούπολης σε ένα
ζεστό χώρο μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ, τα ροφήματα σας, αλλά
και τα χειροποίητα γλυκά, τους σπιτικούς μεζέδες σε μια ατμόσφαιρά
που θυμίζει κάτι απ’ τα παλιά.
Ερμούπολη,
Πλ. Άννης Κουτσοδόντη,
22810 82388
Cafe

Εν Πλω

Συριανών Καφεποτείο

Στον γραφικό όρμο της Βάρης, δίπλα
στη θάλασσα, απολαύστε το μπάνιο
σας μαζί με καφέ, club sandwich,
δροσερή φρουτοσαλάτα, παγωτά,
βάφλα, χυμούς, μπύρες και ποτά
από το πρωϊ μέχρι αργά το βράδυ.
Βάρη,
22810 87550
Cafe-Bar
Μέγαρον
Ερμούπολη,
Πρωτοπαπαδάκη 35,
22810 87570, 88633
Cafe-Bar
Πάνθεον
Ερμούπολη,
πλ. Μιαούλη,
22810 89070
Cafe
Πειραματικό
Ερμούπολη,
πλ. Μιαούλη,
22810 83734
Cafe-Bar
Στέλλας
Ερμούπολη,
πλ. Μιαούλη,
22810 88301
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο

Ακολουθώντας τις μενεξεδί πινακίδες στα σοκάκια της Άνω Σύρου, θα
βρεθείτε σε μια καταπληκτική τοποθεσία λίγο κάτω από τον Σαν Τζώρτζη. Αγναντεύοντας την Ερμούπολη
και τα κοντινά νησιά από ψηλά μπορείτε να απολαύσετε τις γλυκιές όσο
και τις αλμυρές σας επιθυμίες.
Άνω Σύρος,
Δομένικου Βεντούρη
6955 264690
Παραδοσιακό Καφενείο
Το Μπαράκι
Ερμούπολη,
πλ. Μιαούλη,
Bar
Χαλανδριανοί
Ερμούπολη,
Ακτή Π. Ράλλη 16,
22810 87997
Cafe

το

κυκλοφορεί κάθε μήνα ελεύθερα
στα παρακάτω σημεία

Αρχαιολογικό Μουσείο
Σύρου
Ερμούπολη,
Ε. Μπενάκη,
22810 88487
Μουσείο

Το Seri
ous
κυκλοφ
Καραβοστάσι Γαυρίου Παντοπωλείο
ορε
στα πλο ί και
Ανδριακόν Όρμος Κορθίου Cafe Centro
ία τ
Μπατσί Εστιατόριο Καντούνι
NEL Lin ης
es
Αίολος
Μύκονος
Κεντέρ
ης ΙΙ
Χώρα ΚΔΕΠΑΜ, Σινέ Μαντώ, Scala Shop
και Aqu
a
J
e
wel
Gallery, Cafe-bar Galleraki, Μίνι Μάρκετ Γέμελος,
Άνδρος

Zητήστε μας
το serious
> info@serious.gr

> 22810 79449

Σύρος

Θυμ. Σπερχειού & Μήλου 1
Σύρος - 2810 89399

τέχνη - μουσεία

Βιομηχανικό Μουσείο
Ερμούπολης
Ερμούπολη,
Γ. Παπανδρέου 11,
22810 81243
Μουσείο
Έκθεση Παραδοσιακών
Επαγγελμάτων
Άνω Σύρος,
22813 60952
Μουσείο
Ενυδρείο
Κίνι,
22813 60952
Ενυδρείο
Ινστιτούτο Κυβέλη
Ερμούπολη,
Λεωνίδου 4,
22810 84769
Μουσείο
Μουσείο Μ. Βαμβακάρη
Άνω Σύρος,
22810 85159
Μουσείο
Πινακοθήκη Κυκλάδων
Ερμούπολη,
Εμ. Παπαδάμ,
22810 80918
Πινακοθήκη
Τέχνης Χώρος
“Αποθήκη”
Ερμούπολη,
Απόλλωνος 4,
22810 87990
Αίθουσα τέχνης

syros

se
οδηγός νησιών

Island Myconos Travel Αργύραινα Γρυπάρειο
Πολιτιστικό Κέντρο

Πάρος
Λεύκες Η πεζούλα της λιχουδιάς, Bric-a-brac Παροικιά Δημοτική Βιβλιοθήκη,

Αζόλιμνος Μεζεδοποιείον Της Φιλομήλας, Εστιατόριο Ζέφυρος
Άνω Σύρος ΚΕΠ Άνω Σύρου, Δημαρχείο, Μίνι Μάρκετ, Ψιλικά “Η Καμάρα”,
Ποικιλοπωλείον, Συριανών Καφεποτείο Βάρη Beach bar Εν Πλω
Ερμούπολη Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πνευματικό Κέντρο, Θέατρο Απόλλων,

Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση, Cafe-bar Yiannis, Coffeeshop, Ταξιδιωτικό πρακτορείο

Κιν/φος Παλλάς, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόντικας, Βιβλιοπωλείο “Κόκκινη κλωστή δεμένη”,

Τήνος

Βιβλιοπωλείο Σελεφαΐς, Τέχνης Χώρος Αποθήκη, Γ. Βέλλης Κόσμημα-Έργα Τέχνης,
Μουσικά Όργανα Yajam, Cafe Jar, Cafe-deli Ε-αμέ, Cafe-bar Kimbara, Cafe Πάνθεον,

Ξινάρα Δήμος Εξωμβούργου Πύργος Τύπος-Ταχυδρομικό Πρακτορείο
Χώρα Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Super Market Παλαμάρης, Cafe-bar Αλλού,

Cafe Plaza, Cafe Seven30, Cafe Χαλανδριανοί, Cafe Django, Cafe Εσαεί, Tramezzini Cafe,

Cafe Μονοπώλιο, Video Club Avant Premiere

Cafe-bar Boheme del Mar, Beach bar Αστέρια, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας, Καφέ-

Σαντορίνη

Ζαχαροπλαστείο Delice, Γλυκοπωλείο-Ουζερί Στης Νινέττας, Εστιατόριο-bar Clandestino,
Εστιατόριο Grill, Εστιατόριο Πέτρινο, Μεζεδοπωλείο Θεία Μέθη, Οινοπνευματοπωλείον

Καμάρι Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, Cafe-bar Χόβολη, Classico Restaurant
Φηρά Βιβλιοπωλείο Book & style, Cafe Classico, Cafe Diverso,

Κριτσίνη, Περίπτερο Πλ. Μιαούλη, Ταξιδιωτικό πρακτορείο TeamWork, Ταξιδιωτικό

Cafe-bar The pure

πρακτορείο Βασιλικός, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Galera, Play DVD Club, Hondos Center,

Αθήνα

Super Market Παλαμάρης Ποσειδωνία Πρίντεζης Store

Ταβέρνα του Οικονόμου - Άνω Πετράλωνα, Bartesera - Κέντρο

Polos Tours, Περίπτερο Διανομής Τύπου

Αντίπαρος
Vicky’s ice cream, Cafe Ναυάγιο

