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Η πόλη των Χανίων έχει τη χορό vo... φιλοξενεί για πρώτη φορά φέτα<:; το διεθνέc; Θεματικό φεστιβάλ 
<< IXNH ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» Θέλοντac; να τονίΟε ο διακριτό πο~rιeμικΘ και όχι μόνο, ρόλο τηc; πόλη<; μac; στη 
Μεσόγειο. Μουσική, χορό<;. σινεμά οι γεuσε ι c; από τιc; χώρε<; τηc; Μεσογείου, απ0 τιc; I 2 Αυγοuοτου έωc; τιc; 
6 Σεπτεμβρίου, προσφέρονται στους ολίτεc; και Ο'Ι'Ουc; /πιοκέπτεc; μac; αναδeικνuονταc; το κοσμοπολίτικο 
και εξωοτρεφέc; πρόσωπο τηc; πόλη<;. καθιQlώνταc; το πολιτιο~0<-μοχλό ανόπτυξήc; τηc; . Τ ην πολuχρωμη 
αυτή γιορτή οραματίστηκε και υλοποίησε η ΚΟ'ίνωφελήc; Επιχείρηση Ποψιομοuf& Περιβόλλοντοc; του Δήμου 
Χανίων - Κέντρο Αρχιτεκτονική<; Μεσογείου στην οποία οφείλονται Θερμέ<; ε Jχαριοτίεc; και ιδιαίτερα στην 
Πρόεδρό τηc; κ. Αμαλία Κωτοόκη. στην οποία ανήκει η ιδιiα αλλά κ~υθύνη τηc; υλοποίησή<; τηc; . Η υψηλή 
ποιότητα αυτοu του πρώτου εγχειρήματοc;. συνιστά υποθήκ~J.Ο 'Γην εξέλιξή τιου κα ι δίνει τη δυνατότητα να 
ονειρευτοuμε τα << IXNH ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» ωc; έναν κορυφαίο ποΧιτιοτικό Θεομe τηc; πόλη<; μα<; Σac; περιμένουμε 
σε αυτό το φεστιβάλ για να ταξιδέψουμε όλοι μαζί στην Θόλαοοό μac; την Μεσόγειο που ενώνει τουc; λaouc; 
μα<; εδώ και χιλιετίεc;. με το σκάφο<; τη<; τέχνη<;. 

Τ άσος Ι.'>άμβουκας I Δήμαρχος Χαν ίων 

Μεσόγειος Διαδρομέc;. μετακινήσει<;, συναντήσει<;. ουγκροuο ι<;. δ ι δράσει<;. ·ψποροι και πειρατέc;. μετα
νόοτεc; και περιηγητέc;. σκλάβοι και αιχμάλωτοι. Η Μεσόγειο<; είναι το ταξίδι. Με αρχέτυπό του την Οδύσ
σεια ταξίδι αναζήτηση<; αλλά και επιστροφή<; αφήνοντα<; πίσιι ίχνη πολιτιομοu καθοριστικό και ανεξίτηλα. 
Και στο κέντρο τη<;. τα Χανιά, με την Μεσόγειο μπροστά τoUJ<; να έχε ι απλώσει μια πλατιά αύρα κοσμο

πολιτισμού, που διαποτίζει κάθε τουc; γωνιά, και τα εγγράφει σαν eνδιόμεσο κρίκο ανάμεσα στη Δύση και 

την Ανατολή. Τ ο νέο διεθνέc; Θεματικό φεστιβάλ με τίτλο «IXNH ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» που ονειρευτήκαμε για την 
πόλη μac; δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ατμοσφαιρικό καλfκαιρ νό ταξίδι με μουσική, χορό, σινεμά και 
γεuοειc; από τη Μεσόγειο. Καλλιτεχνικό οχήματα υψηλοu επιπέδου από την Ελλάδα αλλά κι άλλε<; χώρε<; τηc; 
Μεσογείου, σε μια διαδρομή τέχνης με οταθμοuc; την Ιταλία τη Ισπανία, την Τουρκία τη Γαλλία την Κuπρο. 
τη Βόρειο Αφρική και φυσικό την Ελλάδα και την Κρήτη. μac; με;rαφέ,eουν την αίσθηση ελευθερία<;. τον αυ
Θορμητισμό, την αυθεντικότητα και την ζεστασιά τηc; μεγάλης αγκeλι~<; Θόλαοοόc; μac;. τηc; Μεσογείου. 

Αμαλία Κωτσάκη Ι Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρισης ΠολιτισμΘύ & Περιβ·άλλοντος Δήμου 
Χανίων - Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου 

Thc city of Chonio is ρlcoscd to host, for thc first timc this ycor, thc in ternotiono l thcmotic fcstivo l 
«MEDITERRANEAN TRACES» oiming to cmρhosizc thc distinct cυl tυrol ond mυltιρ le rolc of our city in the 
Mcditcrroncon. Mυsic, doncc, cinemo ond fiovors of thc}4_cditerroneon ,9"Cr;lries, orc offcred to cilizcns 
ond visitors, from Aυgust 12th to Scρtcmbcr 6th, highlightjng Ι e c~opΘiiton ond extrovcrt focc of the city 
whi lc stoling it os ο culturo l dcvc loρmcnt lcvcr. This c)IIOrfu cc lebrofιon wos cnvisioned ond implcmcntcd 
by the Public Benefit Comρony of Culture ond Enviror;ιmen t of the Mυnicipo l ity of Chonio - Mediterroneon 
Architccture Centcr to which worm thonks ore due ond esρecio lly to its Choir, Prof. Amolio Kotsoki, who 
hod thc idco ond inspirotion, os we ll os the respoQsibilit/ for ils imρlcmentotion.τhe high quolity of this first 
proiect. is considcrcd ο voluoble 'mortgogc· for ils evolu ion ond cnobles υs to drcom of «MEDITERRANEAN 
TRACES» os ο lcoding cυ l turo l institution in our ci y. Wc' c cxpccting you οΙ Ι to this festivo l to trovel togethcr 
in our seo, thc Mcditcrroncon, thot unites our eoρles for mi llennio, with thc vcssc l of ort. 

Tasos Vamνoυkas Ι Mαyor of Chania 

Mcditcrroncon: Routcs, tronsportolion, ll)Celings, confiicls, inleroctions. Trodcrs ond pirotcs, immigronts ond 
trovc lcrs, prisoners ond slovcs. Thc Mcditcrroncan is thc journey. Hoving Odysscy os orchctypc, ο voyoge 
of qucst ond rcturn lcoving it's cu ltural troc~s. And ot its corc, Chonio, with thc Mcditcrroncon hoving 
sρreod before il ο wide cosmoρol itan auro thot ρervodes every corner, ond registers il os on intermediote 
in κ-oe' ween tfie IIJCst ona tfie Eost. '11\~ew ir.<lernotiono l thcmotic festivo l entitled «MEDITERRANEAN 
TRACES». thot we envisioned for our cily, is an otm~φhcric summer journey wilh music, donce, cinemo ond 
fiovors of e Mediterrgneon. Sυperior ortisli~f schemes from Greccc ond other Mediterroneon counlries. on 
on orlislic route wilh stoρs i"' lto ly, Spoin, J<G rkey, F!once, Cyρrus, North Africo ond of course Greecc ond 
Crcle, convey thc sense for frecdom, sρontanci l y, oιιhenticily ond wormth of thc greot cmbrocc of our SCO, 

the Mediterraneon. 

Amalia Kotsaki Ι President of the Pυblic ~eneRt Comρany of Cυltυre & Enνironment of the 
Mυniciρality of Chania - Center of Mediterrαnean Architectυre 



12_8_201512 1:00 ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΗΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΣΑΒΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ & 

ΤΩΝ PRIMAVERA ΕΝ SALONICO 

Η Σοβίνο Γιοννότου κοι οι Primovcro cn Solonico μοc; προσκολοuν σε μίο γοητευτικιl περιηγηση σε τόπο 
κοι σε χρόνο, μέσο οπό το τρογοuδιο κοι τιc; μουσικέc; των χωρwν τηc; Μεσογείου. Τ ρογοuδιο οροβοον
δολουσιονό, σεφοροδίτικο κοι ελληνικό συνυπόρχουν με τρογοuδιο τηc; Κότω Ιτολίοc;, τηc; Σορδηνίοc;. τηc; 
Κορσικιlc; κ.ο.. Ε>οσισμένοι στην πορόδοση -κυρίωc; τηc; Μεσογείου- η Σοβίνο Γιοννότου κοι το μουσικό σuνολο 
Primovcro cn Solonico κολuπτουν ένο ιδιαίτερο ευρu φόσμο ιlχου το οποίο δuσκολο οριοθετείται κοι ταξι
νομείται, κοθwc; περιλομβόνει οπό aπλό τρογοuδιο ωc; σuγχρονεc; μουσικέc; φόρμεc;. Με ένο υπόβαθρο που 
συνδυόζει κλασικές σπουδές. ποροδοσιοκιl μουσικιl κοι ελεuθερο aυτοσχεδιασμό κοι με εμμονιl στο ακουστι
κό όργανο, το μισό εκ των οποίων έρχονται εξ Ανοτολιlc;. το μέλη του σχιlμοτοc; οξιοποιοuν στο έπακρον 

τον ιδιοσυγκροσιοκό τους ιlχο. διερευνwντοc; συχνό έτσι το όριο των δυνοτοτιlτων τους. 
http:/ /www.savinayannatou.com 

Τοuζ PrimoνeroEnSolonico αποτελούν ο" Γ. Αλεξονδρής ούτι, κ ι θάρα ταμποuράζ I Κ. Μμβολος ενορχηστρwσε ι ζ. κανονάκι, 

ακορντεόν I Κυρ. Γκουβέντος βιολi I Κ. Θεοδώρου κρουστά I Χ. Λομπράκης νέu I Μ. Σιγονiδης κοντραμπάσο 
Οργάνωση πορογωγής, PROSPERO Ι www.ρrosρero.com.gr 

Είσοδος, I 2 ευρw I Προπώληση, Κ ιόσκ ι Δημοτικήζ Αγοράζ 

12_8_2015121:00 Α MUSICAL JOURNEY THROUGH ΤΗΕ MEDiτERRANEAN 

Anαtoliki Tαfros Open Theαter SAVINA YANNATOU & PRIMAVERA ΕΝ SALONICO IN 

CONCERT 

Sovino Yonnotoυ ond Primovcro cn Solonico invitc υs to on oρρco l ing joυrncy into timc ond sρocc, throυgh 
thc songs ond tυncs of thc Mcditcrroncon rcgion. Ando l υsion-Arobic, Scρhordic ond Grcck songs cocxist 
with tυncs from Mogno Grccio. Sordcnio ond Corsico. Dccρ l y rootcd in thc mυsico l trodition of thc Mcdi
tcrroncon rcgion, Sovino Yonnotoυ ond thc mυsico l cnscmblc Primovcro EnSolonico cmbrocc ο vcry widc 
rongc of soυnd which is difficυ l t to dcfinc ond c lossify, sincc it cncomρosscs simρ l c songs to contcmρorory 
mυsico l forms. With ο rich bockg roυnd which combincs thcir c lossicol stυdics, troditionol mυsic ond frcc im
ρrovisotion, with ο fixotion on ocoυstic instrυmcnts holf of which originotc from thc Lcvont, thc mcmbcrs of thc 
cnscmblc mokc thc most ουt of thcir idiosyncrotic soυnd, rcosscssing thci r notυro l boυndorics. 

http:/ /www.savinayannatou.com 

The PrimoνeroEnSolonico musical ensemble is comprised by, 

Υ. Alexondris oud, guito r, tambouros I Κ. Vomνolos orchestration, quanυn, accordion I Κ. Goυνentos νiolin I Κ. Theodoroυ percυssion 

Ι Η. Lombrokis nay I Μ. Sigonidis doυb le bass 

Prodυc t io n • PROSPERO Ι www.prospero.com.gr Ι h tt p//wwwsavinayan na toυ .com 

τϊcket, 12€ Ι Pre sole, Mun ic iρa l Market Sqυo re kiosk 



18 - 23_8_20 15 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΙ ΜΕ ΘΕΜΑ 

«ΜΕΙΟΓΕΙΟΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΗΑΝΑΗΕΥΙΗ» 

18 & 19_8 Ι 20:30. 22:00 
ΗΛΙΟ~ΑΣΙΛΕΜΑ ΣΤΗ ~ΕΝΕτJΑ, 1998 I 15'1 Σκηνοθεσία & Σενόριο' Σπuρο, Taρaβrjρa, !Ηθοποιοί, Niνa Μεντrj, Ιεροκλη, 
Μ ι χοηλiδηζ, Mossimo Girotti, Riccordo Moronzono, Μορiο Κουφοποuλου 

LIΠLE LAND, 20 I 3 Ι ΊΥα ντοκuμαντέρ για τη μακροβιότητα στην Ικαρία Ι 53' 
Σκηνοθεσία & Σενόριο, Νiκοζ Ντογιοντόζ. Θα οκολουθrjσει ουζrjτηση με τον οκηνοθiτη. 

Είσοδος, 5 ευρώ 

20 & 2 1_8 Ι 20:30, 22:00 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 200 I I I 05' I Σκηνοθεσία & Σενόριο, Μορiο Ηλιοu I Ηθοποιοί' Jeon - Pierre Lor it, Comille Pononocle, 

Michelle Volley, ΑγγελΟζ ΑντωνόπουλΟζ, Ε ιρrjνη lγγλiοη, Silvia De Santis, Διώνη Κουρτάκη 

Είσοδος, 5 ευρώ 

22 & 23_8 Ι 20:30, 22:30 
ΜΑΣΣΑΛΙΑ, MAKPINH ΚΟΡΗ, 2004 I 87' 
Σκηνοθεσία & Σενόριο' Μόρκοζ Γ κοστiν. Θα οκολουθrjσει συζrjτηση με τον σκηνοθiτη. 

Είσοδος, 5 ευρώ 

18 - 23_8_20 15 GREEK CINEMA WEEK 

Muηicipal Ciηema KIPOS «MEDITERRANEAN: ENVIRONMENT AND IMMIGRA110N» 
18 & 19_8 Ι 20:30, 22:00 
SUNSET IN VENICE, 1998 I 15'1 Dίrector & Scrίρto Sρyros Taraviras I Cast, Neno Menti, leroklis Micha ilid is, Massimo Girotti, 

Riccordo Maronzono, Mario Koufopoulou 

LIΠLE LAND, 20 I 3 I 53' 
Wrίter & Director, Nikos Dayandos. Fo llowed by ο discυssion with d irector. 

τϊcket, 5€ 

20 & 2 1_8 Ι 20:30, 22:00 
ALEXANDRIA , 200 I I I 05' I Dίrecto" Morio l l ioυ I Cαst, Jeon Pie rre Lorit. Camille Panonacle, Miche lle Va lley, 

Angelos An tonoρoυ los, Eiri ni lgglesi, Silνia De Sontis, Dioni Koυrtaki, E lρida Braoυdaki 

Ticket, 5€ 

22 & 23_8 Ι 20:30. 22:30 
MARSEILLES, GREEK PROFILE I 87'1 Director & Scriρt, Morcos Gasti ne. Fo llowed by ο discυss ion wi th d irector. 

τϊcket, 5€ 



27 _8_20 15 Ι 21 :00 MARE NOSTRUM 

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

NUOVA COMPAGNIA Dl CANTO POPOLARE 

Η μουσική πορόστοση τηc:; Νυοvο Comρognio di Conto Poρol ore, με ενο ρεπερτόριο που ξεκινό οπό 
πολιό τραγούδια του 16ου οιώνο, vi llone ll os, fronne, tommυrriote, ρizziche και toronte llos και φθόνει στο 

σήμερα, f;ρχετοι στο Χονιό με σκοπό νο μοc:; ποροσuρει μf;σο στην οχλu του χρόνου, κείνη την ώρα που 

το κορόβιο των Σαρακηνών οχνοσιμώνουν στον ορίζοντα Εικόνεc:; οπό aργυρό σποθιό, χρυσοuc:; μονδuεc:;. 
aρωματικό μπαχαρικό, τύμπανο και σείστρο, μογικεc:; και μυστηριώδειc:; λf;ξειc:; ψυθιρισμενεc:; κότω οπό το 
φώc:; του φεγγοριοu και των aστεριών, οπό ενο κόσμο βγολμf;νον οπό νuχτεc:; οροβικεc:; και φτιογμf;νον οπό 
aρώματα κήπων μογεμf;νων, οπό τη λαϊκή νοπολιτόνικη μουσική . . 

http://www.nccp.it/ 

Fausta Vetere τρογοuδ ι Ι Corrado 5fogli κλοο ι κrj κιθόρο, μόvτολο, μπουζοuκι Ι Gianni Lamagna τρογοuδι, οκουοτικιi κιθόρο Ι 

Carmine Bruno κρουστό, τύμπανο, τομόρο Ι Marino Sorrentino ακορντεόν, τρομπέτα, φλάουτο Ι Michele Signore β ι ολί, βιολοντσέλο 

Ι Pasquale Ziccardi τρογοuδι . μπόσο Ι Umberto Petito personol monager 

Είσοδος: I 2 ευρώ I Προπώληση: Κιόσκι Δημοτικrjζ Αγορόζ 

27 _8_20 15 Ι 21:00 MARE NOSTRUM 

Anαtoliki Tαfros Open Theαter NUOVA COMPAGNIA Dl CANTO POPOLARE IN CONCERT 

This show by "Νυοvο Comnpognio di Conto Popolore" with its repertory mode υρ of oncient 16th centυry vil
lonellos, fronne, tommυrriote, pizziche ond toronte llos υρ to the most recent songs, is like losing self in the mists 
of time when the Sorocen vessels showed off on the horizon. lmoges of si lver swords, golden montles, scented 
sρices, of drυms ond sistrυms, of mogicol ond mysterioυs words whisρered υnder the moon ond the stors, of 
ο world mode of ρerfυmes of enchonted gordens in the Arobion nights of the ρορυlοr Neopoliton mυsic . . 

http://www.nccp.it/ 

Fousto Vetere voice Ι Corrodo Sfogli classic guitar, guitar battente, mandola, bouzouki Ι Gionni Lomogno: voice, acoustic guita r Ι 

Carmine Bruno: percussίon, to mburo α cornice, tammorro Ι Marino Sorrentino: accordion, trumpet, flute Ι Michele Signore: violin, mon

doloncello Ι Posquale Ziccordi: voice, bass Ι Umberto Petilo: personal manager 

τickel : 12€ Ι Pre sole: Municipal Market Square kiosk 



28_8_2015121 :00 «ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ APMENIZEI ΗΩΝ ΜΑΙΙΩΝ 

Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ ΣΟΥ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ... » 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗΣ ΔΕΜΙΡΗ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

& ΝΕΟΚΛΗ ΝΕΟΦΥΙΙΔΗ-ΠΙΑΝΟ 

Μελωδίεc;-κορόβιο σε ένα μουσικό ταξίδι στη Μεσόγειο οπό ένα διακεκριμένο ντούο, την Κλεονίκη Δεμίρη 
(τραγούδι) και τον Νεοκλή Νεοφυτίδη (πι όνο). Με διάθεση ερωτική, όκρωc; «καλοκαιρινή» ταξιδεύουμε οπό 
την πόλη των θαλασσοπόρων, τη Λισοβώνο. στη μοναδική Ισπανία κι οπό εκεί στιc; γειτονιέc; τηc; Κάτω 
Ιτολίοc;. με τελικό προορισμό το γαλάζιο του Αιγαίου και την Κύπρο. 'f-koι οπό την λαϊκή παράδοση, μελωδίεc; 
οπό τον κινηματογράφο ολλό και ελληνικό τραγούδια που έχουν aφήσει εποχή, όλο έρχονται και δένουν 
ορμονικό σε ένα γοητευτικό πάντρεμα Η συναυλία παρουσιάστηκε με επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικήc; 
Αθηνών τον Μάιο του 20 I S 

Είσοδος: I Ο ευρώ I Προπώληση: Κ ιόσ" Δημοτι κή<; Αγορά<; 

28_8_20 15 Ι 21 :00 «ΤΗΕ ΜΟΟΝ SAILS ΙΝ YOUR EYE'S SPRING ... » 

Muηicipal Ciηema KIPOS Α MUSIC CONCERT WIIH KLEONIKI DEMIRI-SINGING 

& NEOKLIS NEOFYIIDIS-PIANO 

Trovelling melodies on ο mυsico l joυrney in the Mediterraneon by on distingυished dυο, Kleoniki Demiri in 
singing ond Neoklis Neifytidis on the ρiono. With erotic, highly "sυmmer" mood, we trovel from the city of nov
igators, Lisbon, to υniqυe Sρoin ond from there to the neighborhoods of Soυthern ltoly. with fino l destinotion 
the bl υe Aegeon ond Cyρrυs. Soυnds from folk trodition, tυnes from the cinemo ond Greek songs thot hove 
mode history, ol l b lend hormonioυs ly into ο charming morrioge. The concert wos sυccessfυ ll y ρresented ot the 
Athens Concert Holl in Moy 20 I S 

Tickel: I 0€ Ι Pre sale: Mun iciρa l Market Square kiosk 



31_8_2015ι21:00 NOSTALGIA FLAMENCA 

Δημοτικός Κινηματογράφοι; ΚΗΠΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ FLAMENCO ALMA GITANA 

Η παράσταση Νοstα ιgια F ι αmencα εiναι μiα πρόσκληση στον κόσμο του φλαμένκο, ένα ταξiδι από τα πιο 
παλιά και βαριά στιλ του μέχρι τα πιο σύγχρονα και γιορτινά περνώνταc; από μiα σειρά αντιπροσωπευτικών 
τραγουδιών και χορών του. Μέσα από ρυθμούc; και τραγούδια , όπωc;: fαrrυcα, cαnα, α ιegriαs, bυ l eriαs, 
tientos, tαngos, fαndαngos, seνi ll αnαs, η παράσταση μεταφέρει τουc; Θεατέc; στην μουσική παράδοση τηc; 
Ανδαλουσiαc;, προσφέροντάc; τουc; συγκiνηση και αλεγρiα. Η παράσταση παρουσιάστηκε με επιτυχiα στο 
Μέγαρο Μουσικήc; Αθηνών τον Απρiλιο 20 ι5. 

http://aιmagitanaflamencodanceschool.bιogspot.gr/ 

Κοτεpίνο Albertίni Βούλγαρη χορόζ ι Sito Sόnchez φωνή, κιθάρα I Αριστοτέλης Γιοννοκούρος κιθάρα I Federico Bustomonte 

κρουστά 

Είσοδος' I Ο ευρW Ι Προπώληση, Κιόσκι Δημοτι κιjζ Αγοράζ 

31_8_2015ι21:00 NOSTALGIA FLAMENCA 

Municipal Cinema KIPOS MUSIC & DANCE PERFORMANCE ΒΥ ALMA GITANA 

FLAMENCO GROUP 

The ρerformαnce Νοstα ι gια F l αmencα trαnsfers the αυdience to the world of fiαmenco by bringing to life 
the rich trαdition of Andα ι υcia. E>y wαtching the most reρresentαtiνe styles of this αrt (fαr rucα, cαnα, α ιegriαs, 
bυle riαs, tientos, tαngos, fαndαngos, seνι ιι αnαs etc). the sρectαtors αre inνited to ftnd something thαt wi ll 
insρire them, something thαt wi ll toυch them αnd wi ll mαke their soυ l exρress whαt the mind cαnnot. The show 
wαs sυccessfυ l ι y ρresented αt the Athens Concert Ηαιι in Aρri l 20 ι5. 

http://aιmagitanaflamencodanceschool.bιogspot.gr/ 

Koterίno Albertini Voulgori dance I Sito Sόnchez vocals, guitar ι Aristotelis Gionnokouros guitar ι Federico Bustomonte ρercussion 

httρ,//olmogitonoflomencodonceschool.blogsρot.gr/ 

Tίcket, I 0€ ι Pre sole, Munic i ρal Morket 5cuore kiosk 



2_9_201 5121:00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΗΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

Δημοτικός Κινnματογράφοc; ΚΗΠΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ YAR ΑΜΑΝ 

Γ νωοτέc; μελωδiεc; από τον χώρο τηc; Μεσογείου και τηc; Βαλκανικήc;. σμυρνέικα τραγούδια αστικού ύφουc;. 
παλιέc; μικραοιότικεc; μελωδίεc; πάνω οτιc; οποίεc; έχουν γραφτεί τραγούδια με ελληνικούc; και τούρκικουc; 
οτίχουc;. τραγούδια στην ποντιακή διάλεκτο, ουνήθωc; ερωτικού περιεχομένου αλλά και στην τούρκικη 
σύγχρονη εκδοχή τουc;. χολεπιονοί μονέδεc;. aραβικοί μελαγχολικοί σκοποί αλλά και κρητική οστική μουσική 
συνθέτουν το ταξίδι των YAR ΑΜΑΝ στην μαγική Ανατολική Μεσόγειο. Οι YAR ΑΜΑΝ, εικοοομελέc; μουσικό 
σχήμα με έδρα το Χανιά και οτενούc; δεσμούc; με την Ανατολική Μεσόγειο, με ποικίλο όργανο - έγχορδο νυκτό 
και τοξωτό, κρουστό, και πνευστό- Θα περιλάβουν ακόμη στο πρόγραμμά τουc; οκοπούc; και μελωδίεc; οπό 
την κοινή παράδοση Ελλήνων και Τούρκων. Τ ρογούδιο-φορείc; ιοτορίοc;. με πλήθοc; πολιτισμικών στοιχείων 
πλούσιων σε νοήματα, χορέc;, διοοκεδόοειc;. λύπεc;. ονηουχίεc;. Με όλα αυτό το κοινό που οι δυο λαοί 
φαίνεται πωc; είχαν και έχουν. 

Είσοδος ελεύθερη 

2_9_201 5121:00 MUSIC TRIP IN EASTERN MEDITERRANEAN 

Municipal Cinema KIPOS Α MUSIC CONCERT WITH ΤΗΕ ENSEMBLE YAR ΑΜΑΝ 

Well -known melodies from the Mediterroneon areo ond the Balkons, songs of the o ld city's style from Smyrno, 
o ld Minor Asion melodies on which they hove been written songs with Greek ond Τ υrkish lyrics, songs in 
Pontian diolect, υsυo ll y with love lyrics bυt o lso in their Τ υrkish contemρorory version, love songs of Α leρρο, 
Arobic meloncholic melodies ond Creton town mυsic, comρose the joυrney of YARAMAN in mogico l Eostern 
Mediterroneon. The YAR ΑΜΑΝ, ο twenty-member bond, is bosed in Chonio ond hos c lose mυsico l ties with 
the Eostern Mediterroneon, with ο vo riety of instrυments - ρ l υcked ond bowed strings, drυms, ond wood
winds- they wi ll even i nc l υde in their ρ rogrom melodies from the common troditionol elements of Greeks ond 
Τ υrks. Songs - history oρerotors, with mony cυ l t υ ro l elements rich in meonings, ioy, omυsemen t, sorrow, worries. 
With o ll these common things thot both notions seem to be hoving now ond hod in the ρost. 

Free Entrance 



5_9_2015121 :00 JAZZ ΣΕ ΤΟΠΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου ΣΥΝΑΥΛΙΑ JAZZ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ M .O.T.He 

Τ ο μουσικό σύνολο Μ.Ο.τ.Ηe (Mυsic Of The Heort) Θα ταξιδέψει το κοινό του στιc; μελωδiεc; των λαών 
τηc; Μεσόγειου μέσο οπό jozz ορμονiεc; και ρυθμούc;. ψέρνοντοc; κοντό διοψορετικούc; πολιτισμούc;. 

χρησιμοποιώντοc; την παγκόσμιο γλώσσα τηc; μουσικήc;. Με ρυθμούc; και μελωδiεc; οπό σχεδόν κόθε πλευρό 
τηc; Θόλοσσοc; που μοc; ενώνει, διοψορετικοi τόποι και μουσικό ιδιώματα Θα συνδεθούν και Θα συντοξιδέψουν 
με το κοινό σκόψοc; του aυτοσχεδιασμού, τηc; πολυχρωμiοc; και τηc; μελωδικότητοc; οικοδομώντοc; ένα 
πολυχρωμοτικό τοπiο ρομαντισμού και δύνομηc;. 

http:/ /mothei α zztrio.weebly.com/ 

Βαγγέλης Τσίνας vτρομζ I Μανώλης Παπαδά•ης πιάνο 

Είσοδος ελεύθερη 

5_ 9 _20 15 Ι 21:00 JAZZ IN MEDIJERRANEAN SCENERY 

Anαtoliki Tαfros Open Theαter Α JAZZ CONCERT WITH M.O.T.He 

Mυsic ensemble Μ.Ο.τ.Ηe (Mυsic Of The Heort) wi ll leod the aυdience on melodies of the Mediterranean 
area throυgh jazz harmonies and rhythms, bringing together different cυ ltυres, υsing the υniversa l l angυage 
of mυsic. With rhythms and melodies from jυst aboυt eνery facet of the sea that υnites υs, different ρ l aces 

and mυsica l idioms wi ll connect and trove l with the shiρ of imρrovisotion in mixed rhythms and comρlex 
melodic lines, bυ i lding ο romantic yet ρowerfυ l ρo lychromatic landscaρe. 
http://mothejazztrio.weebly.com/ 

Vαgelis Tsinαs drums I Mαnolis Pαpαdαkis piano 

Free Entrαnce 
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6_9_2015120:30 «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΗΗ ΜΕΣΟΓΕIΟ» 

Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΙ ΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΗΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑλΜΑ λΙΒRΕ 

<<Καθώ<; το πλοίο βούλιαζε, η γλυκιά μεθη, που κανεί<; δεν ήταν σίγουρο<; αν ήταν απ' το ποτό ή την αγάπη, 
τύλιξε του<; επιβότε<; και η Θάλασσα τη<; Μεσογείου Θαρρεί<; και συρρικνώθηκε τόσο, που χώρεσε μεσα στα 
στήθη του<; ... >>. Η μουσική παράσταση των A lmα Libre «Αρμενίζοντα<; στη ΜεσόγειΟ>> ταξιδεύει το κοινό στα 
όμορφα και κρυστάλλινα νερό του ελληνικού πενταγράμμου. 

Τραγουδούν ο" Γ. Βεριδόκηζ, Μ. Βιτώρου, Β. Βουτοαδόκηζ, Μ. Ηλιόκηζ, Σ. Καυκαλόζ, Χ. Κούκου, Ε. Κυδυυνόκη Β. Λινοξυλόκηζ, Β. Μάρκου, 

Ρ. Μητρογώγου, Β. Νικολ ιδόκηζ, Ν. Παπαδόκηζ, Ν. Φραντζεοκόκη. Συνοδεύουν ο" Δ. ~αρούχας πιάνο I Γ. ~εριδόκης μπουζούκι , λαούτο 

I Μ. ~ιτώρου ακορντεόν I ~. Δαοκαλόκης πνευστό I Μ. Ηλιόκης κ ιθάρα I Τ. Μυλωνός μπάσο I Α. Σπινθουρόκης κρουστό 
Χορωδιακές προσαρμογέc;: Ε. Κuδωvόκη I Σκηνοθετική Επιμέλεια-Κείμενα: Κ. Costo I Διδασκαλία f>ody & Glass Percussion 

(Κρουστό με το Σώμα), Β. Μάρκου Ι Φωνητική Διδασκαλία, Μ. Β ιτώρου 

Είσοδος, I Ο ευρώ I Προπώληση, Κιόσκι Δημοτικιjζ Αγορά, 

6_9_2015120:30 «SAILING ΙΝ ΤΗΕ MEDITERRANEAN» 

Muηicipαl Cinemα KIPOS Α MUSICAL PERFORMANCE WITH ΑλΜΑ λΙΒRΕ 

«As the shiρ wαs sinking, the sweet intoxicotion, of which no one was sυre if it was from drinking or love, wroρρed 
the ρassengers αnd the Mediterrαneαn Seo os if it shrυnk so mυch thαt it fitted into their breαsts ... >>. The mυsicα l 
ρerformαnce of Αλmα λibre «Sαi ling in the Mediterrαneαn>> tαkes the oυdience to the beαυtifυ l crystα l wαters 
of Greek αnd foreign ρentαgrαm throυgh «intoxicαtinQ>> melodies αnd lyrics by Greek ond foreign artists. 

They sίng, G. νer i dαk i s, Μ . νιtοrου. ν ναυ tsαdαki s, Μ. l l i α ki s. S. Kαfkα l αs. Ch. Cυckαo, Η. Kydonαkis. ν Li noxyl αk i s, ν Μαrkου, R. Mi trogogoυ. 

ν N i kolidαki~ Ν. Ραραdαkί s. D. Frαntzeskak i They accomρany, D. νaroυchas ρίαnο Ι G. νeridakίs boυzoυk. l υte Ι Μ. νίtοrου αccord ion 

I ν. Dαskalakis brαss I Μ. lliakis gυi t or I Τ. Milonas bass I Α. Sρinthoυrakis drυms Choral Adaptations: Η. Kydonakis l Direction-Texts: 

C. Costa I Teaching ~ody & Glass Percυssion (Percυssion ~ody): ν. Markoυ I νοϊce Teaching: Μ . ν;ιοrου 

τϊckel: I 0€ Ι Pre sale: Mυnic iρa l Mαrket Sqυαre kiask 

6_9_2015122:30 Καφέ ΚΗΠΟΙ ΓΑΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 
Με την υποστήριξη του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων 

Τ εσσεριr; διακεκριμένοι σεφ, ο Γ άλλο<; Yoυen l'>otrel, οι Ιταλοί Andreα Giυseρρe Petrolo και Corrodo Loll i, 
και ο Γιάννη<; Αποστολάκη<;, μα<; προσκαλούν σε ενα ταξίδι με γεύσει<; από τη Μεσόγειο. Μπουφε. 
Είσοδος, I Ο ευ ρω 

6_ 9 _20 15 Ι 22:30 Cαfe KIPOS ΑΝ EVENING WITH MEDiτERRANEAN FLAVOURS 
With the support of Mediterranean Agronomic lnstitut of Chania 

Foυr distingυished chefs, Yoυen l'>otrel - rench, Andreα Giυseρρe Petrolo αnd Corrαdo Loll i - ito l iαns ond 
Gionnis Aρostolokis - greek, invite υs to ο joυrney of Mediterroneon fiovoυrs. l'>υffet. 
τϊckeι I Ο € 
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