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ΠροΒολέε

Τετάρτη 8 Μαΐου
0 Ιδεότοποε οργανώνει εκδήλωση προβολή του ντοκιμαντέρ
33.333 Η Οδύσσεια του Νίκου Καζαντζάκη σε σκηνοθεσία
Μένιου Καραγιάννη και μουσική Γιώργου Κατσάνου Η προβολή
θα πραγματοποιηθεί oris 20:00 στον πολυχώρο Πολιτισμού Αίτιον
Τζιραίων 8-10 Μακρυγιάννη Σταθμοί Μετρό Ακρόπολη Το ντοκιμαντέρ

περιστρέφεται γύρω από την προσωπική και συγγραφική
Οδύσσεια του μεγάλου Κρητικού στοχαστή Μετά την προβολή θα
ακολουθήσει συζήτηση με την συμμετοχή του σκηνοθέτη Μένιου
καραγιάννη

θέατρο
m Τρίτη 7 Μαίου
Ο στρατηγόβ κάνει φασαρία στην πλατεία του Μάκη Τσίτα σε
σκηνοθεσία Ρούλαε Πατεράκη Πρόσωπα διαφορετικού φύλου
και ηλικίαβ προερχόμενα από τη μικροαστική τάξη προσπαθούν
απεγνωσμένα να επικοινωνήσουν μέσα από Tis προσωπικέε tous
OTivués ή Tis καθήμερινέβ tous ασχολίεε Οι άνθρωποι αυτοί πότε
σε εξωτερικό και πότε σε εσωτερικό χώρο συνδιαλέγονται με άτομα
του περιΒάλλοντόε tous ή με τον τυχόν διπλανό tous εηιχειρώ
vras μια σύζευξη ουσιασηκήβ επικοινωνίας την οποία όμωε os
περισσότερεε coopés υποδαυλίζουν οι ίδια Τα μονόπρακτα που
αποτελούν το έργο θέτουν καίρια ζητήματα τόσο για Tis oxéoas
όλων μαε μέσα στην κοινωνία όοο και για το γεφύρωμα ms χασμα
tiKns ανθρώπινηε εηαφήΞ Δύο παραστάσειε cms 19:30 και eras
21:30 στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά Ηρώων Πολυτεχνείου 32

Μουσικά

Σάββατο 4 Μαΐου
Η μουσική ομάδα Φύλαξα τ όνειρο αναζητά για μία ακόμα φορά
Tis στιγμέεΓΗΧΐΓίλουτκχΝΤΓτν Ελληνική μουσική με ένα αφιέρωμα
στον Μίκη Θεοδωράκη ras 19:30 στο Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου

Τερψιχόρηε Si

Εκθεσε

Tpftn 7ΜαΤου
Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικήε Tpanézns εγκαινιάζει την έκθεση
του Κυριάκου Κατζουράκη Αναφορά στην Πχουέρνικα στο Μέγαρο

ΕΟνάρδου Αγίου Κωνοταντίνου 20 oris 20:00 Στην έκθεση
που θα διαρκέσει écos as 27 Ιουλίου παρουσιάζονται ζωγραφικά
έργα του καλλιτέχνη tos τελευταίαε πενταετίαε ενώ παράλληλα σε

προγραμματισμένα ημέρες και ώρεε 17/5 7/6 27/6 eras 18:00 θ α

προβληθεί η ταινία ussak που πραγματεύεται αντίστοιχα θέματα
To storyboard tos ratvias θα εκτίθεται στην είσοδο του κτιρίου

Διάφορα
Ecos 5 Μαΐου

Η Ένωση Ποντίων Σουρμένων διατηρώνταβ την πολιτιστική κληρονομιά

ùs βασικό στοιχείο tos εθνικήβ toutototos των Ποντίων

διοργανώνει αμέσω5 μετά το Πάσχα το Παμποντιακόν πανοΟρ
2019 τη Θωμά s σα Σούρμενα Συγκεκριμένα την εβδομάδα tos
Διακαινησίμου όπα κάθε χρόνο ο σύλλογοε διοργανώνει πενθή

μερεε εκδηλώσει που κορυφώνονται την Κυριακή του Θωμά με
την τέλεση του Ταφικού Εθίμου στο Κοιμητήριο των Σουρμένων
ένα έθιμο που έφεραν μαζί tous από τον ιστορικό Πόντο και που
τελείται με ευλάβεια αναλλοίωτο εδώ και 97 χρόνια Οι φετινέε
εκδηλώοεΐ5 θα πραγματοποιηθούν από 1 έωε 5 Μαΐου 2019 και θα

περιλαμβάνουν ποντιακό θέατρο ομιλία του Γιάννη-Βασίλη Για'ιλαλί
και του Μιχάλη Χαράλαμπίδη για τον ανθρωπισμό των Ποντίων
ποντιακό γλέντι και παραδοσιακούε xopoùs από όλη την Ελλάδα
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