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Φίλες και φίλοι,
η καλλιτεχνική περίοδος 2019/20 συμπυκνώνει με έναν σχεδόν 

υπερφυσικό τρόπο το ιστορικό παρελθόν και το φιλόδοξο μέλλον της 
Εθνικής λυρικής Σκηνής. Πρόκειται για τη σεζόν στην οποία θα σβήσουμε 
τα 80 κεριά του οργανισμού μας και την ίδια στιγμή με νεανική ορμή και 
πρωτόγνωρο πάθος θα ανοίξουμε τα φτερά μας για να συνομιλήσουμε με το 
διεθνές οπερατικό γίγνεσθαι, χάρη στη μεγάλη δωρεά των 20 εκατομμυρίων 
ευρώ από το Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος (ιΣν), η οποία ξεκινά να υλοποιείται 
με γοργούς ρυθμούς.

το πρόγραμμα της σεζόν 2019/20 στοχεύει στην καλλιτεχνική εξωστρέφεια 
μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και συμπαραγωγές με διεθνείς φορείς, 
επενδύει στη νέα δημιουργία μέσω αναθέσεων, κάνει αποφασιστικά βήματα 
στη διεύρυνση του ρεπερτορίου της όπερας, διερευνά την αλληλεπίδραση 
του λυρικού θεάτρου με την περφόρμανς και τα εικαστικά και φέρνει επί 
σκηνής μοναδικά αριστουργήματα της όπερας, της οπερέτας και του 
μπαλέτου σε φιλόδοξες παραγωγές.

τέσσερις πρώτες παγκόσμιες πρεμιέρες, μία πανελλήνια πρεμιέρα, επτά 
νέες παραγωγές όπερας, δύο νέες παραγωγές μπαλέτου και τρεις αναβιώσεις 
παραγωγών, αλλά και συναυλίες, περφόρμανς, προβολές συνοδεία ζωντανής 
μουσικής συνθέτουν το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί στην Αίθουσα 
Σταύρος νιάρχος και στο Ωδείο ηρώδου Αττικού από το φθινόπωρο του 
2019 έως και το καλοκαίρι του 2020.

Στο νέο πρόγραμμα, μαζί με το σπουδαίο καλλιτεχνικό δυναμικό της 
ΕλΣ, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τους καρπούς της σύμπραξης 
με σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως, μεταξύ άλλων, τους Γιώργο λάνθιμο, 
ολιβιέ Πυ, Ανίτα ρατσβελισβίλι, μαρίνα Αμπράμοβιτς, Γκρέιαμ βικ, Δημήτρη 
καραντζά, νίκο καραθάνο, κατερίνα Ευαγγελάτου, μάρκο Αρτούρο 
μαρέλλι, μπενουά Ζακό κ.ά.

Σας προσκαλούμε να ξεφυλλίσετε το έντυπό μας και να γνωρίσετε τις 
μεγάλες καλλιτεχνικές προκλήσεις της νέας σεζόν 2019/20.

κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στο 
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος 
και ιδιαιτέρως στον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Δρακόπουλο, σε όλους τους 
χορηγούς και υποστηρικτές μας, τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο, 
τους εργαζόμενους και συνεργάτες της ΕλΣ. κυρίως όμως, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω το κοινό της λυρικής, το οποίο μας εμπιστεύεται και μας 
στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.

Εύχομαι να απολαύσετε τη νέα σεζόν.

Γιώργος Κουμεντάκης
καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕλΣ

Dear friends,
The 2019/20 season encapsulates in an almost supernatural way the 

Greek National Opera’s historic past and ambitious future. It is a season 
during which we will blow out our Organization’s 80 candles and at the same 
time, with youthful impetus and unparalleled passion we shall spread our 
wings to engage in a dialogue with the international operatic developments, 
thanks to the major grant of €20 million euros from the Stavros Niarchos 
Foundation (SNF), which has started to turn into action at a fast pace.

The programme of the 2019/20 season aims to increase the GNO’s 
artistic outreach through strategic collaborations and co-productions 
with international partners, invests in new creations through commissions, 
takes decisive steps toward the expansion of the operatic repertoire, 
investigates the interaction of lyric theatre with performance and visual 
arts, and brings on stage unique opera, operetta and ballet masterpieces 
in ambitious productions.

Four world premieres, one greek premiere, seven new opera produc-
tions, two new ballet productions and three revivals, as well as concerts, 
performances and screenings with live music shape the programme that 
will be presented at the Stavros Niarchos Hall and the Odeon of Herodes 
Atticus from autumn 2019 to summer 2020.

In the new programme, along with the great artistic staff of the GNO, we 
will have the chance to enjoy the fruits of our cooperation with major artists, 
such as, among others, Yorgos Lanthimos, Olivier Py, Anita Rachvelishvili, 
Marina Abramović, Graham Vick, Dimitris Karantzas, Nikos Karathanos, 
Katerina Evangelatos, Marco Arturo Marelli, Benoît Jacquot, etc. 

We invite you to browse through our handout and get to know the great 
artistic challenges of the new 2019/20 season.

In closing, I would like to express my warm thanks to the Ministry of 
Culture and Sports, the Stavros Niarchos Foundation and in particular the 
SNF Co-President, Mr Andreas Dracopoulos, all our sponsors and donors, 
the President, the board, the employees and the partners of the GNO. But 
most of all, I would like to thank the audience of the Greek National Opera, 
who trusts and supports us all these years.

I wish you to enjoy the new season.

Giorgos Koumendakis
GNO Artistic Director 
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κάθε φορά που ανοίγει η αυλαία της Εθνικής 
λυρικής Σκηνής (ΕλΣ), τα καθίσματά της γεμίζουν. 
Ανάμεσα στο κοινό διακρίνει κανείς οικογένειες 
με παιδιά, νέους και μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώ-
πους, που άλλοι μεν μπορεί να έχουν εξοικείωση 
με το λυρικό ρεπερτόριο ενώ άλλοι έρχονται σε 
επαφή για πρώτη φορά με το είδος. Ωστόσο, 
μετά το τέλος κάθε παράστασης, και οι μεν και 
οι δε επιδιώκουν να επιστρέψουν… 

Σε αυτό το σημείο έγκειται η επιτυχία της ΕλΣ 
τα τελευταία χρόνια∙ έχει καταφέρει να γίνει ακόμη 
πιο ανοιχτή, και πιο προσβάσιμη, να προσεγγί-
σει ακόμη περισσότερο και ετερόκλητο κόσμο, 
διατηρώντας συγχρόνως το υψηλό επίπεδο των 
παραγωγών και θεαμάτων της, ενώ συνεχίζει να 
«χτίζει» πάνω στα θεμέλια της μακράς παρά-
δοσής της. θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι νέες 
εγκαταστάσεις της, που υλοποιήθηκαν με την 
υποστήριξή μας στο κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος νιάρχος (κΠιΣν), η Αίθουσα Σταύρος 
νιάρχος και η Εναλλακτική Σκηνή, έχουν συμβάλει 
στην επιτυχή μετάβαση και μετεξέλιξη της ΕλΣ σε 
αυτή τη νέα, πιο εξωστρεφή εποχή της.

Αυτή την περίοδο βλέπουμε τη δεύτερη πράξη 
να εκτυλίσσεται∙ η ΕλΣ διευρύνει τους ορίζοντές 
της και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. η νέα 
δωρεά, ύψους €20 εκατομμυρίων, του ιδρύματος 
Σταύρος νιάρχος (ιΣν), υποστηρίζει τον τετραετή 
καλλιτεχνικό προγραμματισμό της, που περιλαμ-
βάνει συμπράξεις και συνεργασίες με σημαντικά 
λυρικά –και όχι μόνο– θέατρα, μετακλήσεις σπου-
δαίων καλλιτεχνών, ανάδειξη του καλλιτεχνικού 
έργου της ΕλΣ στην ελληνική επικράτεια και στο 
εξωτερικό, καθώς και ένα ετήσιο αφιέρωμα με 
αφορμή τον εορτασμό της επετείου 200 χρόνων 
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. και 
εμείς παρακολουθούμε τη δεύτερη πράξη, με 
την προσμονή ενός περήφανου θεατή. 

Από όλους μας, στο Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος, 
έχετε το πιο θερμό μας χειροκρότημα. 

Σας ευχαριστούμε. 

Ανδρέας Κ. Δρακόπουλος 
Πρόεδρος, Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος 

Every time the curtain rises at the Greek National 
Opera (GNO), all the seats are brimming with 
people. Among the members of the audience, 
one will find families, children, and individuals 
from all ages. Some may be familiar with its lyri-
cal repertoire, while others attend the opera for 
their first time. However, after each performance 
ends, all seek to return…

This is precisely where the Greek National 
Opera has been successful in recent years. It has 
managed to become more open, more acces-
sible, and more attractive to even bigger and 
diverse audiences. Simultaneously, the GNO 
maintains a high level of quality in its productions 
while continuing to build on the foundations of its 
long-standing tradition. We like to believe that its 
new facilities, which were created with our sup-
port in the Stavros Niarchos Foundation Cultural 
Center (SNFCC), namely the Stavros Niarchos 
Hall and the Alternative Stage, have contributed 
to this successful transformation and the GNO’s 
transition into a new, more progressive era. 

At this time, we witness its second act unfold: 
the GNO’s expansion beyond the borders of 
Greece. The new grant by the Stavros Niarchos 
Foundation (SNF), totaling €20 million, supports 
the GNO’s four-year programming. This includes 
partnerships and collaborations with important 
opera houses, and not only, appearances by 
popular artists, and the promotion of the GNO’s 
artistic work in Greece and abroad. Additionally, 
the grant funds a year-long commemoration of 
the 200th anniversary of the Greek Revolution of 
1821. We proudly stand back and eagerly wait 
for this second act to unfold. 

From all of us at the Stavros Niarchos Founda-
tion, you have our warmest applause. 

Thank you. 

Andreas C. Dracopoulos
Co-President, Stavros Niarchos Foundation

η Εθνική λυρική Σκηνή ευχαριστεί 
το Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος (ιΣν) 
για τη νέα μεγάλη δωρεά, ύψους 
€20.000.000, η οποία έρχεται να 
στηρίξει την υλοποίηση ενός τετρα-
ετούς σχεδίου προγραμματισμού και 
ανάπτυξης, με βασικούς άξονες την 
ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξω-
στρέφειας της ΕλΣ και τη γνωστο-
ποίηση του έργου του οργανισμού 
στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της δωρεάς του ιΣν, 
θα πραγματοποιηθούν δράσεις που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη στο-
χευμένων καλλιτεχνικών συνεργα-
σιών, συμπαραγωγών, μετακλήσεων, 
διεθνών περιοδειών, που θα συντε-
λέσουν στη διαμόρφωση μιας νέας 
καλλιτεχνικής ταυτότητας της Εθνι-
κής λυρικής Σκηνής.

Παράλληλα, η δωρεά θα υποστη-
ρίξει ετήσιας διάρκειας πρόγραμμα 
εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 
επετείου των 200 χρόνων από την 
Ελληνική Επανάσταση του 1821 
(2021), ενώ την ίδια στιγμή, μια 
μεγάλη καμπάνια προβολής προς 
μεγάλα μμΕ σε όλο τον κόσμο, θα 
μεγιστοποιήσει τη διεθνή απήχηση 
του νέου καλλιτεχνικού στίγματος 
της ΕλΣ.

τη σεζόν 2019/20, στη νέα δωρεά 
του ιΣν εντάσσονται οι παραγω-
γές: Η υπνοβάτις, Ντον Κάρλο, 
Βότσεκ, Βέρθερος, The Artist on the 
Composer και Οι επτά θάνατοι της 
Μαρίας Κάλλας.

The Greek National Opera would 
like to thank the Stavros Niarchos 
Foundation (SNF) for the new large 
grand of €20.000.000, which will 
be used to support the implemen-
tation of a four-year programming 
and development plan, aiming to 
enhance the GNO’s artistic outreach 
and the communication of its work 
abroad.

The SNF grant  will be used to 
fund activities related to the devel-
opment of targeted artistic collabo-
rations, co-productions, invitations 
of foreign artists and international 
tours, which will contribute to the 
shaping of a new artistic identity for 
the Greek National Opera.

In the meantime, the grant will 
fund a year-long series of events to 
celebrate the 200th anniversary of 
the Greek Revolution of 1821 (2021), 
while at the same time a large pro-
motional campaign in leading media 
outlets across the world will maxi-
mize the international appeal of the 
GNO’s new artistic mark.

In the 2019/20 season, the new 
SNF grant will support the following 
productions: La sonnambula, Don 
Carlo, Wozzeck, Werther, The Artist 
on the Composer and The Seven 
Deaths of Maria Callas.
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Σε μια χρονιά σταθμό για την Εθνική λυρική Σκηνή, είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής 
γιατί το μπαλέτο μας θα παρουσιάσει ένα φιλόδοξο και υψηλών απαιτή-
σεων πρόγραμμα. 

Ξεκινάμε τον νοέμβριο με κάτι που αποτελεί όνειρο ζωής, αλλά και 
υπέρτατη πρόκληση για μένα: ένα χορευτικό ταξίδι βασισμένο σε μια σύνθεση 
τεσσάρων έργων του μάνου Χατζιδάκι. Στην παραγωγή Χορός με τη σκιά 
μου, χαρτογραφούμε μέσω της κίνησης τις συναισθηματικές συγγένειες 
ανάμεσα στον Κύκλο του C.N.S., τον Καπετάν Μιχάλη, το Καταραμένο φίδι 
και το Χαμόγελο της Τζοκόντας. 

η Λίμνη των κύκνων, τη νέα εκδοχή της οποίας αγάπησε πολύ το κοινό, 
θα επιστρέψει για έξι παραστάσεις τα Χριστούγεννα, ενώ την άνοιξη του 
2020 το μπαλέτο μας θα παρουσιάσει σε μια νέα φιλόδοξη παραγωγή την 
κλασική χορογραφία του μαριύς Πετιπά για τον Δον Κιχώτη του μίνκους, το 
αριστούργημα του παγκόσμιου ρεπερτορίου του μπαλέτου. το συγκεκριμένο 
έργο θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για τους χορευτές μας, καθώς είναι 
τέτοιες οι τεχνικές δυσκολίες του, που συχνά χρησιμοποιείται ως σημείο 
αναφοράς για τις ικανότητες ενός χορευτή κλασικού χορού. 

μεγάλη είναι η χαρά μας και για την ανανέωση του δυναμικού μας με 
οκτώ νέους χορευτές, οι οποίοι τη σεζόν 19/20 κάνουν το ντεμπούτο τους 
στην ομάδα μας, χάρη στη δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος. 

θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διοίκηση και τον καλλιτεχνικό Διευθυντή 
της ΕλΣ για τη στήριξη στο έργο μας, την ομάδα των συνεργατών μας και 
το σύνολο των χορευτών μας για την αφοσίωσή τους, που οδηγεί στις εξαι-
ρετικές τους εμφανίσεις σε όποια παραγωγή καλούνται να συμμετάσχουν.

Κωνσταντίνος Ρήγος
Διευθυντής μπαλέτου ΕλΣ

In a landmark year for the Greek National Opera, I am particularly happy 
because our ballet will present an ambitious and highly demanding pro-
gramme.

We start in November with something that has been a life dream and 
an ultimate challenge for me: a dance journey based on a composition of 
four works by Manos Hadjidakis. In the production Dance with my own 
shadow, we map through movement the emotional kinship between the 
C.N.S. cycle, Captain Michalis, the Accursed serpent and Gioconda’s smile.

Swan Lake, whose new version was much loved by the audience, will 
return for a run of six more performances in Christmas, while in spring 
2020 our Ballet will present in a new ambitious production Marius Petipa’s 
classical choreography for Don Quixote to the music of Ludwig Minkus, 
a masterpiece of the world’s ballet repertoire. This work will be a great 
challenge for our dancers, as it has such technical difficulties that it is often 
used as a point of reference for a classical ballet dancer’s skills.

We are also very happy to announce the renewal of our staff with eight 
new dancers, who will make their debut with our team in the 19/20 season, 
thanks to the support of the Stavros Niarchos Foundation.

I would also like to thank the Management and the Artistic Director of the 
GNO for supporting our work, our team of collaborators, and the ensemble 
of our dancers for their commitment, which leads to their exceptional 
appearances in whichever production they are called upon to participate.

Konstantinos Rigos
GNO Ballet Director
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ημΕρολοΓιο 2019―2020

ΑΣν – κΠιΣν: Αίθουσα Σταύρος νιάρχος Εθνικής λυρικής Σκηνής – κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος ΩηΑ: Ωδείο ηρώδου Αττικού1312

      
ΟΚτώΒΡιΟΣ 2019    
11 ΠΑΡ 20:00 Η υΠνΟΒΑτιΣ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν  
13 ΚυΡ 18:30 Η υΠνΟΒΑτιΣ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
16 τΕτ 20:00 Η υΠνΟΒΑτιΣ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
18 ΠΑΡ 20:00 Η υΠνΟΒΑτιΣ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
20 ΚυΡ 18:30 Η υΠνΟΒΑτιΣ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
20 ΚυΡ 11:00 τΟ ΑΗΔΟνι τΟυ ΑυτΟΚΡΑτΟΡΑ Όπερα για παιδιά και νέους ΑΣν – κΠιΣν 
23 TET 11:00 τΟ ΑΗΔΟνι τΟυ ΑυτΟΚΡΑτΟΡΑ Όπερα για παιδιά και νέους ΑΣν – κΠιΣν 
24 ΠΕΜ 20:00 ΑφιΕΡώΜΑ ΣτΟν ΚώΣτΑ ΠΑΣΧΑλΗ Συναυλία ΑΣν – κΠιΣν 
25 ΠΑΡ 20:00 Η υΠνΟΒΑτιΣ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
27 ΚυΡ 18:30 Η υΠνΟΒΑτιΣ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
29 τΡι 20:00 Η υΠνΟΒΑτιΣ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
νΟΕΜΒΡιΟΣ 2019    
3 ΚυΡ 11:00 τΟ ΑΗΔΟνι τΟυ ΑυτΟΚΡΑτΟΡΑ Όπερα για παιδιά και νέους ΑΣν – κΠιΣν 
9 ΣΑΒ 20:00 ΧΟΡΟΣ ΜΕ τΗ ΣΚιΑ ΜΟυ μπαλέτο ΑΣν – κΠιΣν 
10 ΚυΡ 18:30 ΧΟΡΟΣ ΜΕ τΗ ΣΚιΑ ΜΟυ μπαλέτο ΑΣν – κΠιΣν 
14 ΣΑΒ 20:00 τΡιΑ ΚΟντΣΕΡτΑ ΓιΑ ΠιΑνΟ ΚΑι ΟΡΧΗΣτΡΑ Συναυλία ΑΣν – κΠιΣν 
16 ΣΑΒ 20:00 ΧΟΡΟΣ ΜΕ τΗ ΣΚιΑ ΜΟυ μπαλέτο ΑΣν – κΠιΣν
17 ΚυΡ 18:30 ΧΟΡΟΣ ΜΕ τΗ ΣΚιΑ ΜΟυ μπαλέτο ΑΣν – κΠιΣν 
19 τΡι 11:00 τΟ ΑΗΔΟνι τΟυ ΑυτΟΚΡΑτΟΡΑ Όπερα για παιδιά και νέους ΑΣν – κΠιΣν  
20 τΕτ 11:00 τΟ ΑΗΔΟνι τΟυ ΑυτΟΚΡΑτΟΡΑ Όπερα για παιδιά και νέους ΑΣν – κΠιΣν 
24 ΚυΡ 18:30 ΧΟΡΟΣ ΜΕ τΗ ΣΚιΑ ΜΟυ μπαλέτο ΑΣν – κΠιΣν 
ΔΕΚΕΜΒΡιΟΣ 2019    
8 ΚυΡ 18:30 ντΟν ΚΑΡλΟ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
11 τΕτ 11:00 τΟ ΑΗΔΟνι τΟυ ΑυτΟΚΡΑτΟΡΑ Όπερα για παιδιά και νέους ΑΣν – κΠιΣν 
12 ΠΕΜ 11:00 τΟ ΑΗΔΟνι τΟυ ΑυτΟΚΡΑτΟΡΑ Όπερα για παιδιά και νέους ΑΣν – κΠιΣν 
13 ΠΑΡ 19:00 ντΟν ΚΑΡλΟ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
15 ΚυΡ 18:30 ντΟν ΚΑΡλΟ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
19 ΠΕΜ 19:00 ντΟν ΚΑΡλΟ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
21 ΣΑΒ 19:00 ντΟν ΚΑΡλΟ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
22 ΚυΡ 18:30 Η λιΜνΗ τών ΚυΚνών μπαλέτο ΑΣν – κΠιΣν 
24 τΡι 20:00 Η λιΜνΗ τών ΚυΚνών μπαλέτο ΑΣν – κΠιΣν 
26 ΠΕΜ 20:00 Η λιΜνΗ τών ΚυΚνών μπαλέτο ΑΣν – κΠιΣν 
27 ΠΑΡ 20:00 Η λιΜνΗ τών ΚυΚνών μπαλέτο ΑΣν – κΠιΣν 
28 ΣΑΒ 19:00 ντΟν ΚΑΡλΟ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
29 ΚυΡ 18:30 Η λιΜνΗ τών ΚυΚνών μπαλέτο ΑΣν – κΠιΣν 
31 τΡι 19:00 Η λιΜνΗ τών ΚυΚνών μπαλέτο ΑΣν – κΠιΣν 
ιΑνΟυΑΡιΟΣ 2020    
2 ΠΕΜ 19:00 ντΟν ΚΑΡλΟ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
5 ΚυΡ 18:30 ντΟν ΚΑΡλΟ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
19 ΚυΡ 18:30 ΒΟτΣΕΚ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
22 TET 11:00 τΟ ΑΗΔΟνι τΟυ ΑυτΟΚΡΑτΟΡΑ Όπερα για παιδιά και νέους ΑΣν – κΠιΣν 
23 ΠΕΜ 11:00 τΟ ΑΗΔΟνι τΟυ ΑυτΟΚΡΑτΟΡΑ Όπερα για παιδιά και νέους ΑΣν – κΠιΣν 
  20:00 ΒΟτΣΕΚ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
26 ΚυΡ 11:00 τΟ ΑΗΔΟνι τΟυ ΑυτΟΚΡΑτΟΡΑ Όπερα για παιδιά και νέους ΑΣν – κΠιΣν 
  18:30 ΒΟτΣΕΚ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
31 ΠΑΡ 20:00 ΒΟτΣΕΚ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 

      
φΕΒΡΟυΑΡιΟΣ 2020    
2 ΚυΡ 18:30 ΒΟτΣΕΚ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
7 τΕτ 20:00 Η νυΧτΕΡιΔΑ οπερέτα στα ελληνικά ΑΣν – κΠιΣν 
8 ΣΑΒ 20:00 Η νυΧτΕΡιΔΑ οπερέτα στα ελληνικά ΑΣν – κΠιΣν 
9 ΚυΡ 18:30 Η νυΧτΕΡιΔΑ οπερέτα στα ελληνικά ΑΣν – κΠιΣν 
13 ΠΕΜ 20:00 Η ΕΠΟΧΗ τΗΣ ΜΕλιΣΣΑνΘΗΣ Συναυλία ΑΣν – κΠιΣν 
14 ΠΑΡ 20:00 Η ΕΠΟΧΗ τΗΣ ΜΕλιΣΣΑνΘΗΣ Συναυλία ΑΣν – κΠιΣν 
15 ΣΑΒ 20:00 Οι ΑΠΑΧΗΔΕΣ τών ΑΘΗνών κινηματογραφημένη οπερέτα ΑΣν – κΠιΣν 
16 ΚυΡ 18:30 Η νυΧτΕΡιΔΑ οπερέτα στα ελληνικά ΑΣν – κΠιΣν 
19 τΕτ 20:00 Η νυΧτΕΡιΔΑ οπερέτα στα ελληνικά ΑΣν – κΠιΣν 
22 ΣΑΒ 20:00 Η νυΧτΕΡιΔΑ οπερέτα στα ελληνικά ΑΣν – κΠιΣν
23 ΚυΡ 18:30 Η νυΧτΕΡιΔΑ οπερέτα στα ελληνικά ΑΣν – κΠιΣν 
ΜΑΡτιΟΣ 2020    
5 ΠΕΜ 19:00 Η νυΧτΕΡιΔΑ οπερέτα στα ελληνικά ΑΣν – κΠιΣν 
8 ΚυΡ 18:30 ΠΑΠιΣΣΑ ιώΑννΑ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
15 ΚυΡ 18:30 ΠΑΠιΣΣΑ ιώΑννΑ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
20 ΠΑΡ 20:00 ΔΟν ΚιΧώτΗΣ μπαλέτο ΑΣν – κΠιΣν 
21 ΣΑΒ 20:00 ΔΟν ΚιΧώτΗΣ μπαλέτο ΑΣν – κΠιΣν 
22 ΚυΡ 18:30 ΠΑΠιΣΣΑ ιώΑννΑ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
26 ΠΕΜ 20:00 ΔΟν ΚιΧώτΗΣ μπαλέτο ΑΣν – κΠιΣν 
29 ΚυΡ 18:30 ΔΟν ΚιΧώτΗΣ μπαλέτο ΑΣν – κΠιΣν 
ΑΠΡιλιΟΣ 2020    
5 ΚυΡ 18:30 ΔΟν ΚιΧώτΗΣ μπαλέτο ΑΣν – κΠιΣν 
10 ΠΑΡ 20:00 ΜΕΣΑ ΧώΡΑ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
11 ΣΑΒ 20:00 ΔΟν ΚιΧώτΗΣ μπαλέτο ΑΣν – κΠιΣν 
12 ΚυΡ 18:30 ΜΕΣΑ ΧώΡΑ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
22 τΕτ 20:00 ΜΕΣΑ ΧώΡΑ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
23 ΠΕΜ 20:00 ΜΕΣΑ ΧώΡΑ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
26 ΚυΡ 18:30 ΔΟν ΚιΧώτΗΣ μπαλέτο ΑΣν – κΠιΣν 
ΜΑϊΟΣ 2020     
10 ΚυΡ 18:30 ΒΕΡΘΕΡΟΣ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
14 ΠΕΜ 19:00 ΒΕΡΘΕΡΟΣ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
17 ΚυΡ 18:30 ΒΕΡΘΕΡΟΣ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
19 τΡι 19:00 ΒΕΡΘΕΡΟΣ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
21 ΠΕΜ 19:00 ΒΕΡΘΕΡΟΣ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν
24 ΚυΡ 18:30 ΒΕΡΘΕΡΟΣ Όπερα ΑΣν – κΠιΣν 
      
το ThE ARTiST on ThE CoMPoSER / ΓιώΡΓΟΣ λΑνΘιΜΟΣ θα παρουσιαστεί στην ΑΣν – κΠιΣν την Άνοιξη 2020 
      
 ιΟυνιΟΣ 2020    
4 ΠΕΜ 21:00 ΡιΓΟλΕττΟΣ Όπερα ΩηΑ
6 ΣΑΒ 21:00 ΡιΓΟλΕττΟΣ Όπερα ΩηΑ
9 τΡι 21:00 ΡιΓΟλΕττΟΣ Όπερα ΩηΑ
11 ΠΕΜ 21:00 ΡιΓΟλΕττΟΣ Όπερα ΩηΑ
ιΟυλιΟΣ 2020    
8 τΕτ 20:00 Οι ΕΠτΑ ΘΑνΑτΟι τΗΣ ΜΑΡιΑΣ ΚΑλλΑΣ Περφόρμανς ΑΣν – κΠιΣν 
9 ΠΕΜ 20:00 Οι ΕΠτΑ ΘΑνΑτΟι τΗΣ ΜΑΡιΑΣ ΚΑλλΑΣ Περφόρμανς ΑΣν – κΠιΣν 
10 ΠΑΡ 20:00 Οι ΕΠτΑ ΘΑνΑτΟι τΗΣ ΜΑΡιΑΣ ΚΑλλΑΣ Περφόρμανς ΑΣν – κΠιΣν 



SNH – SNFCC: Greek National Opera Stavros Niarchos Hall – Stavros Niarchos Foundation Cultural Center OHA: Odeon of Herodes Atticus1514

         
oCToBER  2019     
11 FRi 20:00 LA SonnAMBuLA Opera   SNH – SNFCC
13 Sun 18:30 LA SonnAMBuLA Opera   SNH – SNFCC
16 WED 20:00 LA SonnAMBuLA Opera   SNH – SNFCC
18 FRi 20:00 LA SonnAMBuLA Opera   SNH – SNFCC
20 Sun 18:30 LA SonnAMBuLA Opera   SNH – SNFCC
20 Sun 11:00 ThE EMPERoR’S niGhTinGALE Opera for children and youth SNH – SNFCC
23 WED 11:00 ThE EMPERoR’S niGhTinGALE Opera for children and youth SNH – SNFCC
24 Thu 20:00 TRiBuTE To KoSTAS PASKALiS Concerts SNH – SNFCC
25 FRi 20:00 LA SonnAMBuLA Opera   SNH – SNFCC
27 Sun 18:30 LA SonnAMBuLA Opera   SNH – SNFCC
29 TuE 20:00 LA SonnAMBuLA Opera   SNH – SNFCC
noVEMBER 2019     
3 SuN 11:00 ThE EMPERoR’S niGhTinGALE Opera for children and youth SNH – SNFCC
9 SAT 20:00 DAnCE WiTh MY oWn ShADoW Ballet SNH – SNFCC
10 Sun 18:30 DAnCE WiTh MY oWn ShADoW Ballet SNH – SNFCC
14 SAT 20:00 ThREE ConCERToS FoR PiAno & oRChESTRA Concert SNH – SNFCC
16 SAT 20:00 DAnCE WiTh MY oWn ShADoW Ballet SNH – SNFCC
17 Sun 18:30 DAnCE WiTh MY oWn ShADoW Ballet SNH – SNFCC
19 TuE 11:00 ThE EMPERoR’S niGhTinGALE Opera for children and youth SNH – SNFCC
20 WED 11:00 ThE EMPERoR’S niGhTinGALE Opera for children and youth SNH – SNFCC
24 Sun 18:30 DAnCE WiTh MY oWn ShADoW Ballet SNH – SNFCC
DECEMBER 2019     
8 Sun 18:30 Don CARLo Opera SNH – SNFCC
11 WED 11:00 ThE EMPERoR’S niGhTinGALE Opera for children and youth SNH – SNFCC
12 Thu 11:00 ThE EMPERoR’S niGhTinGALE Opera for children and youth SNH – SNFCC
13 FRi 19:00 Don CARLo Opera SNH – SNFCC
15 Sun 18:30 Don CARLo Opera SNH – SNFCC
19 Thu 19:00 Don CARLo Opera SNH – SNFCC
21 SAT 19:00 Don CARLo Opera SNH – SNFCC
22 Sun 18:30 SWAn LAKE Ballet SNH – SNFCC
24 TuE 20:00 SWAn LAKE Ballet SNH – SNFCC
26 Thu 20:00 SWAn LAKE Ballet SNH – SNFCC
27 FRi 20:00 SWAn LAKE Ballet SNH – SNFCC
28 SAT 19:00 Don CARLo Opera SNH – SNFCC
29 Sun 18:30 SWAn LAKE Ballet SNH – SNFCC
31 TuE 19:00 SWAn LAKE Ballet SNH – SNFCC
JAnuARY 2020    
2 Thu 19:00 Don CARLo Opera SNH – SNFCC
5 Sun 18:30 Don CARLo Opera SNH – SNFCC
19 Sun 18:30 WozzECK Opera SNH – SNFCC
22 TET 11:00 ThE EMPERoR’S niGhTinGALE Opera for children and youth SNH – SNFCC
23 Thu 11:00 ThE EMPERoR’S niGhTinGALE Opera for children and youth SNH – SNFCC
  20:00 WozzECK Opera SNH – SNFCC
26 Sun 11:00 ThE EMPERoR’S niGhTinGALE Opera for children and youth SNH – SNFCC
  18:30 WozzECK Opera SNH – SNFCC
31 FRi 20:00 WozzECK Opera SNH – SNFCC

         
FEBRuARY 2020     
2 Sun 18:30 WozzECK Opera SNH – SNFCC
7 WED 20:00 DiE FLEDERMAuS Operetta in Greek SNH – SNFCC
8 SAT 20:00 DiE FLEDERMAuS Operetta in Greek SNH – SNFCC
9 Sun 18:30 DiE FLEDERMAuS Operetta in Greek SNH – SNFCC
13 Thu 20:00 ThE ERA oF MELiSSAnThi Concert SNH – SNFCC
14 FRi 20:00 ThE ERA oF MELiSSAnThi Concert SNH – SNFCC
15 SAT 20:00 ThE APAChES oF AThEnS Filmed operetta in Greek SNH – SNFCC
16 Sun 18:30 DiE FLEDERMAuS Operetta in Greek SNH – SNFCC
19 WED 20:00 DiE FLEDERMAuS Operetta in Greek SNH – SNFCC
22 SAT 20:00 DiE FLEDERMAuS Operetta in Greek SNH – SNFCC
23 Sun 18:30 DiE FLEDERMAuS Operetta in Greek SNH – SNFCC
MARCh 2020     
5 Thu 19:00 DiE FLEDERMAuS Operetta in Greek SNH – SNFCC
8 Sun 18:30 PoPE JoAn Opera SNH – SNFCC
15 Sun 18:30 PoPE JoAn Opera SNH – SNFCC
20 FRi 20:00 Don QuixoTE Ballet SNH – SNFCC
21 SAT 20:00 Don QuixoTE Ballet SNH – SNFCC
22 Sun 18:30 PoPE JoAn Opera SNH – SNFCC
26 Thu 20:00 Don QuixoTE Ballet SNH – SNFCC
29 SUN 18:30 Don QuixoTE Ballet SNH – SNFCC
APRiL 2020      
5 Sun 18:30 Don QuixoTE Ballet SNH – SNFCC
10 FRi 20:00 inLAnD Opera SNH – SNFCC
11 SAT 20:00 Don QuixoTE Ballet SNH – SNFCC
12 Sun 18:30 inLAnD Opera SNH – SNFCC
22 WED 20:00 inLAnD Opera SNH – SNFCC
23 Thu 20:00 inLAnD Opera SNH – SNFCC
26 Sun 18:30 Don QuixoTE Ballet SNH – SNFCC
MAY 2020      
10 Sun 18:30 WERThER Opera SNH – SNFCC
14 Thu 19:00 WERThER Opera SNH – SNFCC
17 Sun 18:30 WERThER Opera SNH – SNFCC
19 TuE 19:00 WERThER Opera SNH – SNFCC
21 Thu 19:00 WERThER Opera SNH – SNFCC
24 Sun 18:30 WERThER Opera SNH – SNFCC
         
ThE ARTiST on ThE CoMPoSER / YoRGoS LAnThiMoS will be projected at the SNH – SNFCC in the Spring 2020 

JunE 2020      
4 Thu 21:00 RiGoLETTo Opera OHA
6 SAT 21:00 RiGoLETTo Opera OHA
9 TuE 21:00 RiGoLETTo Opera OHA
11 Thu 21:00 RiGoLETTo Opera OHA
JuLY 2020      
8 WED 20:00 ThE SEVEn DEAThS oF MARiA CALLAS Performance SNH – SNFCC
9 Thu 20:00 ThE SEVEn DEAThS oF MARiA CALLAS Performance SNH – SNFCC
10 FRi 20:00 ThE SEVEn DEAThS oF MARiA CALLAS Performance SNH – SNFCC

CALENDAR 2019―2020



Βιντσέντζο Μπελλίνι

Όπερα
κύκλος ιταλική Όπερα

Αίθουσα Σταύρος νιάρχος
Εθνικής λυρικής Σκηνής

κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος

11, 13, 16, 18, 20, 25, 27, 29 
Οκτωβρίου 2019

Ώρα έναρξης: 20.00
(κυριακές 18.30)

μουσική διεύθυνση: φιλίπ ώγκέν 
(Φιλοξενούμενος καλλιτέχνης για 
την καλλιτεχνική περίοδο 2019/20)
Σκηνοθεσία, σκηνικά, φωτισμοί:
Μάρκο Αρτούρο Μαρέλλι 
κοστούμια: ντάγκμαρ νήφιντ
Διεύθυνση χορωδίας: 
Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

μια συμπαραγωγή της Κρατικής 
Όπερας της Βιέννης και της 
Βασιλικής Όπερας του λονδίνου 
(2000/01)

Στους βασικούς ρόλους οι: 
Χριστίνα Πουλίτση και 
Βασιλική Καραγιάννη (Αμίνα), 
Γιάννης Χριστόπουλος και
Βασίλης Καβάγιας (Ελβίνο) 

με την Ορχήστρα, τη Χορωδία
και Μονωδούς της ΕλΣ

τιμές εισιτηρίων: €15, €20, €35, 
€40, €50, €55, €60, €90
Φοιτητικό, παιδικό: €15 
Περιορισμένης ορατότητας: €10

Vincenzo Bellini

opera
Italian Opera Cycle

Greek National Opera 
Stavros Niarchos Hall 

Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center

11, 13, 16, 18, 20, 25, 27, 29 
october 2019

Starts at: 20.00
(Sundays 18.30)

Conductor: Philippe Auguin
(Artist in Residence 2019/20)
Director, set, lighting designer: 
Marco Arturo Marelli 
Costume designer: 
Dagmar niefind
Chorus master: 
Agathangelos Georgakatos 

A co-production of the Vienna 
State opera and the Royal opera 
house, London (2000/01)

In the main roles:
Christina Poulitsi and 
Vassiliki Karayanni (Amina), 
Yannis Christopoulos and
Vassilis Kavayas (Elvino)

With the Gno orchestra, 
Chorus and Soloists

Ticket prices: €15, €20, €35, 
€40, €50, €55, €60, €90
Children, students: €15
Limited visibility seats: €10

η σεζόν 2019/20 ανοίγει στην Εθνική 
λυρική Σκηνή με την Υπνοβάτιδα, 
μια από τις δημοφιλέστερες όπερες 
του μπελλίνι, η οποία επιστρέφει 
στην ΕλΣ μετά από 40 χρόνια. Στην 
υπόθεση της όπερας, η οποία δια-
δραματίζεται στη συμβολική «πάλ-
λευκη» αθωότητα των Άλπεων και 
είναι εμπνευσμένη από τον κόσμο 
του κλασικού χορού, ο μπελλίνι 
ανταποκρίθηκε με μουσική μονα-
δικής ποίησης: ειδικότερα η τελευ-
ταία σκηνή της πρωταγωνίστριας 
συγκαταλέγεται στις πιο τρυφερές 
και ευαίσθητες του ρεπερτορίου. η 
όπερα γράφτηκε για μια από τις δια-
σημότερες τραγουδίστριες της επο-
χής, την τζουντίττα Πάστα, για την 
οποία ο μπελλίνι συνέθεσε επίσης 
τη Νόρμα. μεταπολεμικά το έργο 
ήρθε και πάλι στο προσκήνιο χάρη 
στη μαρία κάλλας, η οποία πρω-
ταγωνίστησε το 1955 σε μια σήμερα 
πια μυθική παραγωγή του λουκίνο 
βισκόντι στη Σκάλα του μιλάνου. 
Σε σκηνοθεσία μάρκο Αρτούρο 
μαρέλλι, η θρυλική αυτή υψηλής 
αισθητικής παραγωγή θεωρείται μια 
από τις πιο ενδιαφέρουσες αναγνώ-
σεις πάνω στο αριστούργημα του 
μπελλίνι και έχει παρουσιαστεί μετά 
τη βιέννη και το λονδίνο, στο Παρίσι 
και τη βαρκελώνη.

Season 2019/20 opens at the Greek 
National Opera with La sonnam-
bula, one of Bellini’s most popular 
operas, which returns to the GNO 
after 40 years. To the opera’s sto-
ryline, which unfolds in the symbolic 
“snow white” innocence of the Alps 
and is inspired by the world of clas-
sical dance, Bellini responded with a 
music of exceptional poetry: espe-
cially the last scene of the protag-
onist ranks among the most tender 
and sensitive ones in the repertoire. 
The opera was written for one of the 
most famous singers of the time, 
Giuditta Pasta, for whom Bellini also 
composed his Norma. After the war, 
the work came once again to the 
foreground thanks to Maria Callas, 
who starred in 1955 in Lucino Vis-
conti’s fabulous production at La 
Scala, Milan. Directed by Marco 
Arturo Marelli, the legendary pro-
duction of lofty aesthetics is consid-
ered as one of the most interesting 
readings of Bellini’s masterpiece 
and has been presented in Vienna, 
London, Paris and Barcelona.

Χορηγός παράστασης
Production sponsor
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μέγας Δωρητής της ΕλΣ
Lead Donor of the GNO1716



Αφού εντυπωσίασε μικρούς και 
μεγάλους στην Εναλλακτική Σκηνή, 
το μουσικό παραμύθι της λένας 
Πλάτωνος Το αηδόνι του αυτο-
κράτορα θα παρουσιαστεί κατά τη 
σεζόν 2019/20 στη μεγάλη σκηνή 
της Αίθουσας Σταύρος νιάρχος. 
Πρόκειται για μια εντυπωσιακή 
παραγωγή όπου η όπερα «συνο-
μιλεί» με το animation. η λένα 
Πλάτωνος έγραψε το Αηδόνι του 
αυτοκράτορα, ένα «μουσικό παρα-
μύθι με στοιχεία όπερας και μουσική 
νεοϊμπρεσιονιστική», όπως το έχει 
χαρακτηρίσει, το 1989, σε λιμπρέτο 
του Γιώργου βολουδάκη βασισμένο 
στο ομώνυμο παραμύθι του Χανς 
κρίστιαν Άντερσεν. το παραμύθι 
του Άντερσεν μεταμορφώνεται σε 
μια παραβολή για τη σχέση τέχνης 
και τεχνολογίας, η οποία στις μέρες 
μας είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ. το 
σύγχρονο μήνυμα του έργου, η συνύ-
παρξη αναλογικής και ηλεκτρονικής 
μουσικής, οι ακαταμάχητες μελω-
δικές γραμμές της Πλάτωνος και η 
δεξιοτεχνική φωνητική γραφή καθι-
στούν το Αηδόνι του αυτοκράτορα 
μια ιδεώδη γνωριμία των παιδιών 
με τον μαγικό κόσμο της λυρικής 
τέχνης.

After having impressed children 
and adults at the Alternative Stage, 
Lena Platonos’ musical fairy tale The 
emperor’s nightingale will be pre-
sented during the 2019/20 season on 
the big stage of the Stavros Niarchos 
Hall. It is an impressive production in 
which opera engages in a dialogue 
with animation. Lena Platonos wrote 
The emperor’s nightingale, a “musi-
cal fairy tale with operatic features 
and neo-impressionistic music”, as 
she herself has described it, in 1989, 
to a libretto by Giorgos Voloudakis, 
based on Hans Christian Andersen’s 
tale of the same title. Andersen’s 
tale is transformed into a parable 
about the relationship between art 
and technology, which nowadays is 
more topical than ever. The work’s 
modern message, the co-existence 
of analog and electronic music, the 
irresistible melodic lines of Platonos 
and the masterly vocal writing render 
the Emperor’s nightingale an ideal 
way to introduce children to the 
magical world of lyric art.
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λένα Πλάτωνος

Όπερα για παιδιά και νέους

Αίθουσα Σταύρος νιάρχος
Εθνικής λυρικής Σκηνής

κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος

20, 23 Οκτωβρίου 2019
3, 19, 20 νοεμβρίου 2019
11, 12 Δεκεμβρίου 2019
22, 23, 26 ιανουαρίου 2020

Ώρα έναρξης: 11.00

Ενορχήστρωση: λένα Πλάτωνος, 
Στέργιος τσιρλιάγκος
λιμπρέτο: Γιώργος Βολουδάκης
Σκηνοθεσία: 
Κατερίνα Πετσατώδη
Animation: Ειρήνη Βιανέλλη
Σκηνικό: Ευαγγελία Θεριανού
κοστούμια: Αλεξία Θεοδωράκη
Σχεδιασμός ήχου:
Στέργιος τσιρλιάγκος

Σε συνεργασία με το Διεθνές 
φεστιβάλ & Αγορά Κινουμένων 
Σχεδίων Animasyros

τιμές εισιτηρίων: καθημερινές €12 
κυριακές: €15, €20
Φοιτητικό, παιδικό: €12
Περιορισμένης ορατότητας: €5

Lena Platonos

opera for children and youth

Greek National Opera
Stavros Niarchos Hall

Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center

20, 23 october 2019
3, 19, 20 november 2019
11, 12 December 2019
22, 23, 26 January 2020

Starts at: 11.00

Orchestration: Lena Platonos, 
Stergios Tsirliagos
Libretto: Giorgos Voloudakis
Director: Katerina Petsatodi
Animation: Eirini Vianelli
Sets: Evangelia Therianou
Costumes: Alexia Theodoraki
Sound design: Stergios Tsirliagos

In collaboration with the 
Animasyros international 
Animation Festival & Agora

Ticket prices: Monday – Friday €12 
Sundays: €15, €20
Children, students: €12
Limited visibility seats: €5

Χορηγοί παράστασης
Production sponsors

μέγας Δωρητής της ΕλΣ
Lead Donor of the GNO1918



Μπαλέτο
κύκλος μάνος Χατζιδάκις

Χορογραφία:
Κωνσταντίνος Ρήγος

Αίθουσα Σταύρος νιάρχος
Εθνικής λυρικής Σκηνής

κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος

9, 10, 16, 17, 24 νοεμβρίου 2019

Ώρα έναρξης: 20.00
(κυριακές 18.30)

μουσική διεύθυνση:
λουκάς Καρυτινός
Σκηνικό: Κωνσταντίνος Ρήγος
κοστούμια: Deux hommes 
Συνεργάτιδα αρχιτέκτονας: 
Μαίρη τσαγκάρη
καλλιτεχνική επιμέλεια 
κύκλου μάνος Χατζιδάκις: 
Γιώργος Χατζιδάκις

με μουσικά σύνολα, τους
Α΄ Χορευτές, τους Σολίστ,
τους Κορυφαίους και το
Corps de ballet της ΕλΣ

τιμές εισιτηρίων: €15, €20, €30, 
€35, €40, €45, €50, €70
Φοιτητικό, παιδικό: €12 
Περιορισμένης ορατότητας: €10
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η πρώτη παραγωγή του μπαλέτου 
της Εθνικής λυρικής Σκηνής για το 
2019/20 σηματοδοτεί μια από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις για τον 
κωνσταντίνο ρήγο. ο Διευθυντής 
του μπαλέτου της ΕλΣ πραγμα-
τοποιεί ένα μεγάλο καλλιτεχνικό 
όνειρο και χορογραφεί τέσσερα από 
τα σημαντικότερα έργα του μάνου 
Χατζιδάκι –Ο κύκλος του C.N.S., Ο 
καπετάν Μιχάλης, Το καταραμένο 
φίδι, Το χαμόγελο της Τζοκόντας–, 
σε μια ενιαία παράσταση, στο πλαί-
σιο του τριετούς κύκλου μάνος 
Χατζιδάκις. ο μάνος Χατζιδάκις 
έχει ορίσει το τοπίο της ελληνικής 
μουσικής και του σύγχρονου ελλη-
νικού πολιτισμού όσο ελάχιστοι 
και την ίδια στιγμή οι αναζητήσεις 
του αλλά και οι επιρροές του τον 
έχουν οδηγήσει σε πολλές και δια-
φορετικές διαδρομές. Δεν θα ήταν 
υπερβολή να πει κανείς ότι οι καρ-
ποί της δημιουργικής του σποράς 
μπορούν να βρεθούν στα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα. Από το τοπίο 
αυτό εμπνεύστηκε ο κωνσταντίνος 
ρήγος για τη νέα του χορογραφία, 
στην οποία θα περιηγηθεί στα 
τέσσερα σημεία του ορίζοντα του 
χατζιδακικού έργου, εντάσσοντας 
ισάριθμα εμβληματικά έργα σε μια 
σπονδυλωτή παράσταση.

The first production of the Greek 
National Opera Ballet for 2019/20 
signals one of the greatest chal-
lenges for Konstantinos Rigos. 
The GNO Ballet director realizes 
one of his greatest artistic dreams 
and choreographs four major 
works of Manos Hadjidakis –The 
C.N.S. cycle, Captain Michalis, 
The accursed serpent, Gioconda’s 
smile– in one single performance, 
as part of the Manos Hadjidakis 
three-year cycle. Few composers 
have defined the Greek musical 
landscape and modern Greek cul-
ture as much as Manos Hadjidakis. 
At the same time, his quests and 
influences have led him to many and 
diversified paths. It wouldn’t be an 
overstatement to say that the fruits 
of his creative seed can be found 
in the four cardinal points of the 
horizon. This is the landscape that 
inspired Konstantinos Rigos’ new 
choreography, through which he 
shall make a journey across the four 
cardinal points of Hadjidakis’ work 
by incorporating an equal number 
of emblematic works into a single 
performance with interlocking parts.
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Μάνος Χατζιδάκις Manos hadjidakis

Ballet
Manos Hadjidakis Cycle

Choreographer:
Konstantinos Rigos

Greek National Opera
Stavros Niarchos Hall

Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center

9, 10, 16, 17, 24 november 2019

Starts at: 20.00
(Sundays 18.30)

Conductor: Lukas Karytinos
Set: Konstantinos Rigos
Costumes: Deux hommes 
Associate architect: Mary Tsagari
Manos Hadjidakis Cycle
Artistic curator:
George hadjidakis

With the music ensembles, 
Principal Dancers, Soloists, 
Demi-Soloists and Corps de 
Ballet of the Gno

Ticket prices: €15, €20, €30, 
€35, €40, €45, €50, €70
Children, students: €12
Limited visibility seats: €10

Χορηγός παράστασης
Production sponsor

μέγας Δωρητής της ΕλΣ
Lead Donor of the GNO

Χορηγός μπαλέτου
Ballet sponsor 2120



Όπερα
κύκλος ιταλική Όπερα

Αίθουσα Σταύρος νιάρχος
Εθνικής λυρικής Σκηνής

κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος

8, 13, 15, 19, 21, 28
Δεκεμβρίου 2019
2, 5 ιανουαρίου 2020

Ώρα έναρξης: 19.00
(κυριακές 18.30)

μουσική διεύθυνση: φιλίπ ώγκέν 
(Φιλοξενούμενος καλλιτέχνης για 
την καλλιτεχνική περίοδο 2019/20)
Σκηνοθεσία: Γκρέιαμ Βικ
Σκηνικά, κοστούμια:
Ρίτσαρντ Χάντσον
Διεύθυνση χορωδίας:
Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Στους βασικούς ρόλους οι: 
Μπράιαν Ύμελ (ντον κάρλο), 
Μπάρμπαρα φρίττολι και 
τσέλια Κοστέα (Ελισάβετ), 
τάσης Χριστογιαννόπουλος και 
Δημήτρης Πλατανιάς (ροδρίγος), 
Αλεξάντερ Βινογκράντοφ 
(Φίλιππος)

με την Ορχήστρα, τη Χορωδία
και Μονωδούς της ΕλΣ

τιμές εισιτηρίων: €15, €20, €35, 
€40, €50, €55, €60, €90
Φοιτητικό, παιδικό: €15 
Περιορισμένης ορατότητας: €10

opera
Italian Opera Cycle

Greek National Opera 
Stavros Niarchos Hall

Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center

8, 13, 15, 19, 21, 28
December 2019
2, 5 January 2020

Starts at: 19.00
(Sundays 18.30)

Conductor: Philippe Auguin
(Artist in Residence 2019/20)  
Director: Graham Vick
Sets, costumes: Richard hudson
Chorus master:
Agathangelos Georgakatos 

In the main roles:
Bryan hymel (Don Carlo), 
Barbara Frittoli and 
Cellia Costea (Elisabeth),  
Tassis Christoyannis and 
Dimitri Platanias (Rodrigo), 
Alexander Vinogradov (Filippo)

With the Gno orchestra,
Chorus and Soloists

Ticket prices: €15, €20, €35, 
€40, €50, €55, €60, €90
Children, students: €15
Limited visibility seats: €10

μια από τις σημαντικότερες όπερες 
της ωριμότητας του βέρντι επιστρέ-
φει στην ΕλΣ: ο Ντον Κάρλο, βασι-
σμένος στο ομώνυμο θεατρικό του 
Φρήντριχ Σίλλερ, θα παρουσιαστεί 
στην ιταλική πεντάπρακτη εκδοχή 
(μόντενα, 1886) σε νέα παραγωγή 
σκηνοθετημένη από τον σπουδαίο 
σκηνοθέτη της όπερας Γκρέιαμ βικ 
και ένα διεθνούς εμβέλειας καστ 
πρωταγωνιστών. Πρόκειται για μια 
μεγαλόπρεπη όπερα γεμάτη εντυ-
πωσιακές άριες, ντουέτα και επι-
βλητικά σύνολα, ταυτόχρονα όμως 
και για ένα έργο με βαθιά ανθρώπι-
νους χαρακτήρες, οι οποίοι αγωνί-
ζονται να ισορροπήσουν ανάμεσα 
στα συναισθήματά τους και στο 
καθήκον. η πολυεπίπεδη πολιτική 
διάσταση, με τη σύγκρουση ανά-
μεσα στην κοσμική εξουσία και 
την εκκλησία, ταυτόχρονα επίσης 
ανάμεσα στον φιλελευθερισμό και 
την απολυταρχία, ενδιέφερε ιδιαί-
τερα τον βέρντι, ειδικά στη χρονική 
συγκυρία συγκρότησης του σύγχρο-
νου ιταλικού κράτους. O πολυβρα-
βευμένος σκηνοθέτης Γκρέιαμ βικ 
είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος 
για τις πειραματικές και ανατρε-
πτικές παραγωγές του σε κλασικά 
αλλά και σύγχρονα έργα όπερας. 
υπήρξε διευθυντής στο Φεστιβάλ 
του Γκλάιντμπορν και τα τελευταία 
χρόνια διευθύνει την Όπερα του 
μπέρμιγχαμ, ενώ σκηνοθετεί στα 
μεγαλύτερα λυρικά θέατρα παγκο-
σμίως.

One of the most important operas 
of Verdi’s mature period returns 
to the GNO: Don Carlo, based on 
Friedrich Schiller’s play of the same 
title, shall be presented in its Italian 
five-act version (Modena, 1886) in 
a new production with an all star 
cast, directed by the great opera 
director Graham Vick. It is a gran-
diose opera full of impressive arias, 
duets and compelling ensembles, 
but at the same time also a work 
with deeply human characters, 
who struggle to achieve a balance 
between their feelings and duty. Its 
multi-level political dimension, with 
the conflict between secular power 
and church, and, at the same time, 
between liberalism and absolutism, 
was of particular interest to Verdi, 
especially at a time when the mod-
ern Italian state was being formed. 
Multi-awarded director Graham Vick 
is internationally acclaimed for his 
experimental and subversive pro-
ductions of classical and modern 
opera works. He has served as 
director of the Glyndebourne Fes-
tival and in the last years he runs the 
Opera of Birmingham, while, at the 
same time, he directs at the biggest 
opera houses worldwide.

τζουζέππε Βέρντι Giuseppe Verdi

Χορηγός παράστασης
Production sponsor

μέγας Δωρητής της ΕλΣ
Lead Donor of the GNO
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Μπαλέτο

Αίθουσα Σταύρος νιάρχος
Εθνικής λυρικής Σκηνής

κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος

22, 24, 26, 27, 29, 31
Δεκεμβρίου 2019

Ώρα έναρξης: 20.00
(κυριακές 18.30)
(31 Δεκεμβρίου 19:00)

μουσική διεύθυνση:
Δημήτρης Μποτίνης
Χορογραφία, σκηνοθεσία, σκηνικά: 
Κωνσταντίνος Ρήγος
με αναφορές στις χορογραφίες 
των Μαριύς Πετιπά και 
λεφ ιβάνοφ
Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: 
Θοδωρής Ρέγκλης
κοστούμια: Γιώργος Σεγρεδάκης
Φωτισμοί: Χρήστος τζιόγκας
Συνεργάτιδα αρχιτέκτονας:
Μαίρη τσαγκάρη

με την Ορχήστρα, τους 
Α΄ Χορευτές, τους Σολίστ, 
τους Κορυφαίους και το
Corps de ballet της ΕλΣ

τιμές εισιτηρίων: €15, €20, €30, 
€35, €40, €45, €50, €70
Φοιτητικό, παιδικό: €12 
Περιορισμένης ορατότητας: €10

Ballet

Greek National Opera
Stavros Niarchos Hall

Stavros Niarchos Foundation 
Cultural Center

22, 24, 26, 27, 29, 31
December 2019

Starts at: 20.00
(Sundays 18.30)
(December 31 19:00)

Conductor: Dimitris Botinis
Choreographer, director, set 
designer: Konstantinos Rigos 
with references to Marius Petipa 
and Lev ivanov’s choreographies
Original music composition:
Ted Regklis
Costumes: George Segredakis
Lighting: Christos Tziogkas
Associate architect: Mary Tsagari

With the Gno orchestra, 
Principal Dancers, Soloists, 
Demi-Soloists and
Corps de Ballet

Ticket prices: €15, €20, €30, 
€35, €40, €45, €50, €70
Children, students: €12
Limited visibility seats: €10

η μεγάλη επιτυχία του μπαλέτου 
της Εθνικής λυρικής Σκηνής, μετά 
τις δέκα sold out παραστάσεις της 
προηγούμενης σεζόν, επιστρέφει 
για έξι παραστάσεις μέσα στα Χρι-
στούγεννα. ο κωνσταντίνος ρήγος, 
στην πρώτη του χορογραφία μετά 
την ανάληψη των καθηκόντων 
του ως Διευθυντής μπαλέτου της 
ΕλΣ, δημιούργησε μια νέα ανά-
γνωση της Λίμνης των κύκνων, στην 
οποία αποσπάσματα της κλασικής 
χορογραφίας των Πετιπά / ιβάνοφ 
«συνομιλούν» με τη δική του νέα 
χορογραφία, η οποία στηρίζεται σε 
μια νεοκλασική αντίληψη. ο ρήγος 
μετέφερε το έργο στο περιβάλ-
λον μιας αποξηραμένης λίμνης με 
έντονα τα σημάδια μιας περιβαλ-
λοντικής καταστροφής, προτείνο-
ντας μια μετακλασική ανάγνωση. 
τα εντυπωσιακά κοστούμια του 
Γιώργου Σεγρεδάκη και οι υποβλη-
τικοί φωτισμοί του Χρήστου τζιόγκα 
συμβάλλουν στη δημιουργία μιας 
απόκοσμης ατμόσφαιρας. Σύμφωνα 
με τον κωνσταντίνο ρήγο, «η παρα-
γωγή φλερτάρει με τη γοητεία του 
κλασικού χορού με έναν σύγχρονο 
τρόπο νεοκλασικού ενδιαφέροντος. 
Οι ήρωες κρατάνε τα χαρακτηρι-
στικά της κλασικής εκδοχής, μόνον 
που οι ρόλοι παρουσιάζονται ως 
προβολές του ίδιου του πρίγκιπα. 
Οι ρόλοι του λευκού και του μαύρου 
κύκνου συνιστούν τις δύο πλευρές 
του ίδιου προσώπου».

The great success of the Greek 
National Opera’s Ballet, after the 
sold-out run of the previous season, 
returns for six more performances 
at Christmas time. Konstantinos 
Rigos, in his first choreography 
after assuming the directorship of 
the GNO Ballet, created a new read-
ing of Swan Lake, in which excerpts 
from Petipa / Ivanov’s classical cho-
reography engage in a dialogue with 
his own new choreography which is 
based on a neoclassical concept. 
Rigos transferred the work to the 
landscape of a dried lake with clear 
signs of environmental destruction, 
proposing a metaclassical reading. 
George Segredakis’ impressive 
costumes and Christos Tziogkas’ 
emotive lighting contribute to the 
creation of an otherworldly ambi-
ence. According to Konstantinos 
Rigos, “the production flirts with the 
enchantment of classical dance in a 
modern and neoclassicaly interest-
ing way. Heroes preserve the char-
acteristics of the classical version, 
but their roles are presented as pro-
jections of the prince himself. The 
roles of the white and black swan are 
the two sides of one and the same 
person”.

Κωνσταντίνος Ρήγος
Πιοτρ Ίλιτς τσαϊκόφσκι

Konstantinos Rigos
Pyotr ilyich Tchaikovsky

μέγας Δωρητής της ΕλΣ
Lead Donor of the GNO

Χορηγός μπαλέτου
Ballet sponsor
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Όπερα
κύκλος 20ός αιώνας

Πρώτη παρουσίαση από την ΕλΣ

Αίθουσα Σταύρος νιάρχος
Εθνικής λυρικής Σκηνής

κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος

19, 23, 26, 31 ιανουαρίου 2020
2 φεβρουαρίου 2020

Ώρα έναρξης: 20.00
(κυριακές 18.30)

μουσική διεύθυνση:
Βασίλης Χριστόπουλος
Σκηνοθεσία: Ολιβιέ Πυ
Σκηνικά, κοστούμια:
Πιερ-Αντρέ Βάιτς
Διεύθυνση χορωδίας:
Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Στους βασικούς ρόλους οι: 
τάσης Χριστογιαννόπουλος 
(βότσεκ) και ναντίνε λένερ 
(μαρί)

με την Ορχήστρα, τη Χορωδία 
και Μονωδούς της ΕλΣ

τιμές εισιτηρίων: €15, €20, €30, 
€35, €42, €50, €55, €70
Φοιτητικό, παιδικό: €15 
Περιορισμένης ορατότητας: €10

opera
20th Century Cycle

First presentation by the GNO

Greek National Opera
Stavros Niarchos Hall

Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center

19, 23, 26, 31 January 2020
2 February 2020

Starts at: 20.00
(Sundays 18.30)

Conductor:
Vassilis Christopoulos
Director: olivier Py
Sets, costumes:
Pierre-André Weitz
Chorus master:
Agathangelos Georgakatos 

In the main roles:
Tassis Christoyannis (Wozzeck) 
and nadine Lehner (Marie)

With the Gno orchestra,
Chorus and Soloists

Ticket prices: €15, €20, €30, 
€35, €42, €50, €55, €70
Children, students: €15
Limited visibility seats: €10

Ένα από τα αριστουργήματα του 
λυρικού θεάτρου του 20ού αιώνα, 
ο Βότσεκ του Άλμπαν μπεργκ, θα 
παρουσιαστεί για πρώτη φορά από 
την ΕλΣ σε νέα παραγωγή σκηνο-
θετημένη από τον κορυφαίο Γάλλο 
σκηνοθέτη ολιβιέ Πυ. Στον ρόλο 
του τίτλου ο διεθνώς αναγνωρισμέ-
νος Έλληνας βαρύτονος της ΕλΣ 
τάσης Χριστογιαννόπουλος, στην 
πρώτη του αναμέτρηση με έναν από 
τους πιο απαιτητικούς ρόλους του 
σύγχρονου ρεπερτορίου. η όπερα 
βασίζεται στο θεατρικό έργο Βόυ-
τσεκ του Γκέοργκ μπύχνερ που 
έμεινε ημιτελές και εκδόθηκε το 
1879, περισσότερο από σαράντα 
χρόνια μετά τον θάνατο του συγ-
γραφέα. Αφηγείται σκηνές από τη 
μίζερη ζωή του στρατιώτη βότσεκ 
σε ένα χωριό. Όταν η γυναίκα του 
τον απατά, ο βότσεκ τη σκοτώνει 
και στη συνέχεια, προσπαθώντας 
μέσα στην τρέλα του να σβήσει τα 
ίχνη του, πνίγεται σε μια λίμνη. ο 
ολιβιέ Πυ, διευθυντής ενός εκ των 
σημαντικότερων φεστιβάλ του 
κόσμου, της Αβινιόν, θεωρείται μια 
από τις σπουδαιότερες προσωπικό-
τητες του σύγχρονου πολιτισμού της 
Γαλλίας. οι παραγωγές του χαρακτη-
ρίζονται από εντυπωσιακά σκηνικά 
σε διαρκή κίνηση, παιχνίδια αντιθέ-
σεων του σκοταδιού με φώτα νέον, 
μάσκες, γυμνά σώματα και αισθητική 
καμπαρέ.

One of the masterpieces of the 
20th-century lyric theatre, Alban 
Berg’s Wozzeck, will be presented 
for the first time by the GNO in a 
new production directed by the top 
French director Olivier Py. In the title 
role, the internationally acclaimed 
Greek baritone of the GNO, Tassis 
Christoyannis, will sing for the first 
time one of the most taxing roles in 
the modern repertoire. The opera 
is based on Georg Büchner’s play 
Woyzeck, which remained unfin-
ished and was published in 1879, 
more than forty years after the writ-
er’s death. It recounts scenes from 
the miserable life of soldier Wozzeck 
in a village. When his wife cheats on 
him, Wozzeck kills her and then, in 
his attempt to cover his tracks in 
a state of delirium, he drowns in a 
lake. Olivier Py, director of one of 
the world’s most important festivals, 
the Festival d’Avignon, is considered 
one of the greatest figures of the 
French modern culture. His produc-
tions are marked by impressive set-
tings in constant movement, games 
of contrasts between the dark and 
neon lights, masks, naked bodies 
and a cabaret aesthetics.

Άλμπαν Μπεργκ Alban Berg

μέγας Δωρητής της ΕλΣ
Lead Donor of the GNO
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H Νυχτερίδα του Γιόχαν Στράους 
του νεότερου είναι το έργο με το 
οποίο θα εορταστεί η επέτειος 
της συμπλήρωσης των 80 χρόνων 
λειτουργίας της Εθνικής λυρικής 
Σκηνής, καθώς η διάσημη οπερέτα 
είναι το πρώτο έργο με το οποίο ξεκί-
νησε τις δραστηριότητές της, στη 
σκηνή του Εθνικού θεάτρου, στις 
5 μαρτίου 1940. Πρόκειται για ένα 
πολυαγαπημένο έργο που βρίσκεται 
στον γενετικό κώδικα της ΕλΣ, μέσα 
από την τόσο στενή ταύτισή του με 
τη μουσικοθεατρική ζωή της μετα-
πολεμικής Ελλάδας και ιδιαίτερα 
με εκείνη της λυρικής Σκηνής. η 
παραγωγή πρωτοπαρουσιάστηκε 
το 2014 στο ολύμπια, σε σκηνοθε-
σία του Αλέξανδρου Ευκλείδη, και 
μεταφέρει τη δράση του έργου στα 
αστικά σαλόνια της Αθήνας και στις 
καμπάνες του Αστέρα βουλιαγμέ-
νης, κατά τη δεκαετία του ’60. μάλι-
στα, το πάρτι του Σοβιετικού πρέσβη 
ορλόφσκι λαμβάνει χώρα το βράδυ 
της 20ής Απριλίου 1967, παραμονή 
του στρατιωτικού πραξικοπήματος. 
οι προσκεκλημένοι στο πάρτι του 
πρίγκιπα ορλόφσκι κατά την εορ-
ταστική παράσταση της 5ης μαρ-
τίου 2020, ημέρα συμπλήρωσης των 
80 ετών της ΕλΣ, θα αποτελέσουν 
ξεχωριστή έκπληξη.

Johann Strauss II’s Die Fledermaus 
is the work with which we will cel-
ebrate the 80th anniversary of the 
Greek National Opera, since the 
famous operetta was the organiza-
tion’s inaugural work that premiered 
on the stage of the National Theatre 
on 5 March 1940. It is a timelessly 
loved work inscribed in the GNO’s 
DNA, that has been “hellenified”, 
as one would say, through its so 
tight identification with the musico- 
theatrical life of post-war Greece 
and of the National Opera in par-
ticular. The production that was first 
presented in 2014 at the Olympia 
Theatre, directed by Alexandros 
Efklidis, transfers the action of the 
work to the bourgeois living rooms 
of Athens and the cabanas of the 
Asteras Vouliagmenis resort, dur-
ing the ’60s. In fact, the party of the 
Soviet ambassador Orlovsky takes 
place on 20 April 1967 in the evening, 
on the eve of the military coup. The 
guests at prince Orlovsky’s party 
on the celebratory performance of 
the 5th of March 2020 –the 80th 
anniversary of the GNO– will be a 
special surprise.

Γιόχαν Στράους ο νεότερος

Οπερέτα στα ελληνικά 

Αίθουσα Σταύρος νιάρχος
Εθνικής λυρικής Σκηνής

κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος

7, 8, 9, 16, 19, 22, 23
φεβρουαρίου 2020
5 Μαρτίου 2020

Ώρα έναρξης: 20.00
(κυριακές 18.30)
(5 μαρτίου 19:00)

μουσική διεύθυνση:
Γιώργος Ζιάβρας
Σκηνοθεσία:
Αλέξανδρος Ευκλείδης
Συνεργάτιδα σκηνοθέτρια: 
Αγγέλα-Κλεοπάτρα Σαρόγλου
μετάφραση ποιητικού κειμένου: 
Δημήτρης Δημόπουλος
Σκηνικά: Σωτήρης Στέλιος
κοστούμια: Αλεξία Θεοδωράκη
Χορογραφία: Μαρία Κουσουνή
Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
Διεύθυνση χορωδίας: 
Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

με την Ορχήστρα, τη Χορωδία, 
το Μπαλέτο και Μονωδούς 
της ΕλΣ

τιμές εισιτηρίων: €15, €20, €30, 
€35, €40, €45, €50, €70
Φοιτητικό, παιδικό: €12 
Περιορισμένης ορατότητας: €10

Johann Strauss ιι

operetta in Greek

Greek National Opera
Stavros Niarchos Hall

Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center

7, 8, 9, 16, 19, 22, 23
February 2020
5 March 2020

Starts at: 20.00
(Sundays 18.30)
(March 5 19:00)

Conductor: Giorgos ziavras
Director: Alexandros Efklidis
Associate director:
Angela-Kleopatra Saroglou
Libretto translation:
Dimitris Dimopoulos
Sets: Sotiris Stelios
Costumes: Alexia Theodoraki
Choreographer: Maria Kousouni
Lighting: Melina Mascha
Chorus master:
Agathangelos Georgakatos 

With the Gno orchestra,
Chorus, Ballet and Soloists

Ticket prices: €15, €20, €30, 
€35, €40, €45, €50, €70
Children, students: €12
Limited visibility seats: €10

Χορηγός παράστασης
Production sponsor

μέγας Δωρητής της ΕλΣ
Lead Donor of the GNO
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μια ιστορική ελληνική ταινία του 
1930, η οποία για πολλές δεκαετίες 
θεωρούνταν χαμένη βρέθηκε στα 
αρχεία της Γαλλικής ταινιοθήκης και 
επανέρχεται στη «μεγάλη οθόνη» 
της Αίθουσας Σταύρος νιάρχος, 
χάρη στη δωρεά του ιΣν και υπό 
την αιγίδα του κώστα Γαβρά, μέσα 
από τη συνέργεια της ταινιοθήκης 
της Ελλάδος, της Γαλλικής ταινιο-
θήκης και της ΕλΣ. Οι Απάχηδες των 
Αθηνών (1930) των Αδελφών Γαζιάδη 
βασίζονται στη θρυλική ομότιτλη 
οπερέτα των νίκου Χατζηαποστό-
λου και Γιάννη Πρινέα (1921) και 
αποτελούν μια απόπειρα για τη 
δημιουργία της πρώτης «ηχητικής 
και άδουσας» ταινίας ελληνικής 
παραγωγής. η ταινία θα παρουσι-
αστεί με ζωντανή μουσική, σε μια 
προσπάθεια να αποκατασταθεί η 
αρχική –οριστικά χαμένη– ηχητική 
μπάντα του έργου. Ωστόσο, η κύρια 
δύναμη της κινηματογραφημένης 
αυτής οπερέτας έγκειται στην υψηλή 
αισθητική της κινηματογράφησης, η 
οποία καταγράφει έξοχα ορισμένα 
από τα σημαντικότερα τοπόσημα 
της Αθήνας και των περιχώρων. 
Πρωταγωνιστούν ορισμένες θρυλι-
κές μορφές της ελληνικής σκηνής 
όπως οι Πέτρος κυριακός, μαίρη 
Σαγιάνου, Πέτρος Επιτροπάκης, 
Γιάννης Πρινέας κ.ά. μετά την 
πρώτη της παρουσίαση στην ΕλΣ, 
η αποκατεστημένη κόπια θα ταξιδέ-
ψει σε σημαντικά φεστιβάλ πρώιμου 
κινηματογράφου ανά τον κόσμο.

A historic Greek film of 1930, 
deemed lost for many decades, was 
found in the Cinémathèque Fran-
çaise archives and returns to the 
Stavros Niarchos Hall’s “big screen” 
on 15 February 2020, thanks to a 
donation from the Stavros Niarchos 
Foundation and under the auspices 
of Costa-Gavras, as result of the 
collaboration between the Greek 
Film Archive Foundation, the Ciné-
mathèque Française and the Greek 
National Opera. The Apaches of 
Athens by the Brothers Gaziadis is 
based on Nikos Hadjiapostolou and 
Giannis Prineas’ legendary operetta 
of the same title (1921) and consti-
tutes an attempt to create the first 
film with “sound and speech” pro-
duced in Greece. The film will be per-
formed with live music, in an effort to 
restore the work’s original –and for 
ever lost– soundtrack. However, the 
key power of this filmed operetta lies 
in the lofty aesthetics of its filming, 
which splendidly records some of 
the most significant landmarks of 
Athens and its surroundings. The 
film features some legendary figures 
of the Greek musical scene, such 
as Petros Kyriakos, Mary Sayanou, 
Petros Epitropakis, Giannis Prineas, 
etc. After its first presentation at the 
Greek National Opera, the restored 
copy of the film will travel to major 
film festivals of early cinema across 
the world.
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Κινηματογραφημένη οπερέτα 
από τους Αδελφούς Γαζιάδη 
(1930)

Αίθουσα Σταύρος νιάρχος
Εθνικής λυρικής Σκηνής

κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος

15 φεβρουαρίου 2020

Ώρα έναρξης: 20.00

Σκηνοθεσία, παραγωγή:
Αδελφοί Γαζιάδη

Αποκατάσταση 2019 από την
ταινιοθήκη της Ελλάδος με τη 
δωρεά του ιδρύματος Σταύρος 
νιάρχος, στο εργαστήριο 
L’Immagine Ritrovata, από 
αρνητικό φιλμ σε βάση νιτρικής 
κυτταρίνης με γαλλικούς 
μεσότιτλους

Σε συνεργασία με την
ταινιοθήκη της Ελλάδος

με τη συμμετοχή ενόργανου
συνόλου και Mονωδών της ΕλΣ

Είσοδος ελεύθερη
με δελτία προτεραιότητας

Filmed operetta
by Gaziadis Brothers
(1930)

Greek National Opera
Stavros Niarchos Hall

Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center

15 February 2020

Starts at: 20.00

Directed, produced:
Gaziadis Brothers

The film was restored in 2019 by 
the Greek Film Archive Foundation 
with funding provided by the 
Stavros Niarchos Foundation 
at the L’Immagine Ritrovata 
Laboratory, from an original 
negative nitrate print with French 
intertitles

In collaboration with the
Greek Film Archive Foundation

With the participation of a music 
ensemble and the Gno soloists

Free admission upon
priority vouchers

μέγας Δωρητής της ΕλΣ
Lead Donor of the GNO

νίκος Χατζηαποστόλου nikos hadjiapostolou

3130



Όπερα
κύκλος Ελληνική μουσική

Ποιητικό κείμενο:
Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης 
βασισμένο στο ομώνυμο 
μυθιστόρημα του Εμμανουήλ 
Ροΐδη

Παραγγελία της ΕλΣ
για τα 80χρονά της

Πρώτη παγκόσμια παρουσίαση

Αίθουσα Σταύρος νιάρχος
Εθνικής λυρικής Σκηνής

κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος

8, 15, 22 Μαρτίου 2020

Ώρα έναρξης: 18.30

μουσική διεύθυνση:
Στάθης Σούλης
Σκηνοθεσία:
Δημήτρης Καραντζάς
Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη
κοστούμια: ιωάννα τσάμη
κίνηση: τάσος Καραχάλιος
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου
Διεύθυνση χορωδίας: 
Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

με την Ορχήστρα, τη Χορωδία
και Μονωδούς της ΕλΣ

τιμές εισιτηρίων: €15, €20, €25, 
€30, €35, €40, €45, €60
Φοιτητικό, παιδικό: €12
Περιορισμένης ορατότητας: €10

opera
Greek Music Cycle

Libretto by:
Vangelis hadjiyannidis 
based on Emmanuel Rhoides’ 
novel of the same title

Commissioned by the GNO
for its 80th anniversary

World premiere

Greek National Opera
Stavros Niarchos Hall

Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center

8, 15, 22 March 2020

Starts at: 18.30

Conductor: Stathis Soulis
Director: Dimitris Karantzas
Sets: Eva Manidaki
Costumes: ioanna Tsami
Movement coach:
Tasos Karahalios
Lighting designer:
Alekos Anastasiou
Chorus master:
Agathangelos Georgakatos 

With the Gno orchestra,
Chorus and Soloists

Ticket prices: €15, €20, €25, 
€30, €35, €40, €45, €60
Children, students: €12
Limited visibility seats: €10

μια νέα όπερα, η Πάπισσα Ιωάννα, 
παραγγελία της Εθνικής λυρικής 
Σκηνής στον συνθέτη Γιώργο βασι-
λαντωνάκη για τα 80 χρόνια του 
οργανισμού, έρχεται στην Αίθουσα 
Σταύρος νιάρχος 154 χρόνια μετά 
την κυκλοφορία του «αντιχριστιανι-
κού και κακοήθους» μυθιστορήματος 
του Εμμανουήλ ροΐδη. το ποιητικό 
κείμενο που υπογράφει ο συγγρα-
φέας βαγγέλης Χατζηγιαννίδης βασί-
ζεται στο πολύκροτο μυθιστόρημα 
του ροΐδη, το οποίο λόγω της δρι-
μείας κριτικής που ασκούσε στους 
εκπροσώπους και τις πρακτικές 
της εκκλησίας κατακρίθηκε σφό-
δρα στην εποχή του. η νέα όπερα, 
την οποία ο βασιλαντωνάκης συνέ-
θεσε μέσα σε διάστημα περίπου δύο 
ετών, είναι δίπρακτη και χωρίζεται 
σε 15 σκηνές. ο βραβευμένος συν-
θέτης και καθηγητής πανεπιστημίου 
έχει γράψει μουσική για ορχήστρα, 
σύνολα δωματίου, φωνή και χορωδία, 
ηλεκτρονικά και πολυμέσα, όπερα, 
καθώς και πολλαπλά έργα για σινεμά 
και θέατρο στις ηΠΑ. η σκηνοθεσία 
της νέας όπερας έχει ανατεθεί σε 
έναν από τους πιο σημαντικούς θεα-
τρικούς σκηνοθέτες της νέας γενιάς, 
τον Δημήτρη καραντζά.

The Greek National Opera commis-
sioned composer Yiorgos Vassilan-
donakis to write a new opera on the 
occasion of the organization’s 80th 
anniversary. Pope Joan comes to 
the Stavros Niarchos Hall 154 years 
after the release of the “antichristian 
and malevolent” novel of Emmanuel 
Rhoides. The libretto, which bears 
the stamp of writer Vangelis Had-
jiyannidis, is based on Rhoides’ 
notorious novel, which was severely 
criticized in its time due to the harsh 
criticism it unleashed against the 
representatives and practices of the 
church. The new opera, which Vassi-
landonakis composed within a two-
year period, is two-act and divided 
in 15 scenes. The multi-awarded 
composer and university profes-
sor has written music for orchestra, 
chamber ensembles, voice and 
chorus, electronic and multimedia 
music, opera and many works for 
the cinema and theatre in the USA. 
The new opera’s direction has been 
assigned to one of the most prestig-
ious theatre directors of the young 
generation, Dimitris Karantzas.

Γιώργος Βασιλαντωνάκης Yiorgos Vassilandonakis

μέγας Δωρητής της ΕλΣ
Lead Donor of the GNO
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το μπαλέτο της Εθνικής λυρικής 
Σκηνής παρουσιάζει την κλασική 
χορογραφία του μαριύς Πετιπά 
για τον Δον Κιχώτη του μίνκους, 
η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 
1869 στο μπολσόι της μόσχας και 
η αναθεωρημένη της μορφή το 1871 
στο μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπο-
λης. η υπόθεση του μπαλέτου αντλεί 
κυρίως υλικό από τον δεύτερο τόμο 
του Δον Κιχώτη του θερβάντες και 
επικεντρώνεται στον έρωτα ανά-
μεσα στην κιτέρια (κίτρι στο μπα-
λέτο) και στον κουρέα μπαζίλιο. ο 
Πετιπά επιχειρεί να μεταφέρει τις 
εικόνες και τα χρώματα της ισπα-
νίας, αποδίδοντας εξαιρετικά τη 
χορευτική της παράδοση μέσα από 
τη χορογραφία του. ο καρπός της 
συνεργασίας των μίνκους – Πετιπά 
σημείωσε από την πρώτη στιγμή 
τεράστια επιτυχία, με αποτέλεσμα 
την καθιέρωση του Δον Κιχώτη ως 
ενός διαχρονικού αριστουργήμα-
τος του παγκόσμιου ρεπερτορίου 
του μπαλέτου. Ακόμα και σήμερα 
ο Δον Κιχώτης αποτελεί μεγάλη 
πρόκληση για τους χορευτές του 
κλασικού χορού, λόγω του υψηλού 
βαθμού τεχνικής δυσκολίας. Δεν 
είναι τυχαίο ότι έχει επικρατήσει να 
λέγεται στον κόσμο του κλασικού 
χορού ότι «ομάδα που μπορεί να 
αποδώσει σωστά τον Δον Κιχώτη 
είναι ικανή να χορέψει τα πάντα».

The Greek National Opera’s Ballet 
presents Marius Petipa’s classical 
choreography for Don Quixote, 
which was first presented in 1869 
at the Bolshoi Theatre in Moscow 
and its revised version in 1871 at the 
Mariinsky Theatre in Saint Peters-
burg. The story of the ballet draws 
mainly upon the second volume of 
Cervantes’ Don Quixote and focuses 
on the love between Quiteria (Kitri 
in the ballet) and barber Basilio. 
Petipa tries to transfer the images 
and colours of Spain, offering an 
exceptional rendition of the Spanish 
music tradition through his choreog-
raphy. The fruit of the collaboration 
between Minkus and Petipa was met 
from the very beginning with huge 
success that resulted in establishing 
Don Quixote as a timeless master-
piece in the world ballet repertoire. 
Even today Don Quixote is a great 
challenge for classical dancers, due 
to its high degree of technical diffi-
culty. It is no coincidence that in the 
world of classic dance it has become 
customary to say that “a team that 
can render Don Quixote correctly 
can dance everything”.

Μπαλέτο 

Αίθουσα Σταύρος νιάρχος
Εθνικής λυρικής Σκηνής

κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος

20, 21, 26, 29 Μαρτίου 2020
5, 11, 26 Απριλίου 2020

Ώρα έναρξης: 20.00
(κυριακές 18.30)

μουσική διεύθυνση:
Στάθης Σούλης
Σκηνικά: Γιώργος Σουγλίδης
κοστούμια: Μαίρη Κατράντζου

με την Ορχήστρα, τους 
Α΄ Χορευτές, τους Σολίστ, 
τους Κορυφαίους και το 
Corps de ballet της ΕλΣ

τιμές εισιτηρίων: €15, €20, €30, 
€35, €40, €45, €50, €70
Φοιτητικό, παιδικό: €12
Περιορισμένης ορατότητας: €10

Ballet

Greek National Opera
Stavros Niarchos Hall

Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center

20, 21, 26, 29 March 2020
5, 11, 26 April 2020

Starts at: 20.00
(Sundays 18.30)

Conductor: Stathis Soulis
Sets: George Souglides
Costumes: Mary Katrantzou

With the Gno orchestra, 
Principal Dancers, Soloists, 
Demi-Soloists and Corps de 
Ballet

Ticket prices: €15, €20, €30, 
€35, €40, €45, €50, €70
Children, students: €12
Limited visibility seats: €10

Μαριύς Πετιπά
λούντβιχ Μίνκους

Marius Petipa
Ludwig Minkus

Χορηγός παράστασης
Production sponsor

μέγας Δωρητής της ΕλΣ
Lead Donor of the GNO

Χορηγός μπαλέτου
Ballet sponsor

Do
n

 Q
uixo

teΔο
ν

 Κ
ιχ

ώτ
ης

3534



μετά την πρώτη πολύ επιτυχημένη 
εγκατάσταση του νίκου ναυρίδη, 
το πρόγραμμα The Artist on the 
Composer, μια τριετής συνεργασία 
μεταξύ της Εθνικής λυρικής Σκηνής 
και του οργανισμού Πολιτισμού και 
Ανάπτυξης νΕον (www.neon.org.
gr) φέρνει στην Ελλάδα τον σπου-
δαίο Έλληνα σκηνοθέτη με τη διεθνή 
αναγνώριση Γιώργο λάνθιμο. To πρό-
γραμμα διασυνδέει πρωτοπόρους 
σύγχρονους εικαστικούς και σκηνο-
θέτες ή/και παραγωγούς ταινιών με 
τη «ζωντανή» εκτέλεση ορχηστρικής 
μουσικής. μέσα από έργα που απο-
τελούν καρπούς νέων αναθέσεων, 
κάθε καλλιτέχνης συνομιλεί με έργα 
κλασικών συνθετών, απαλλαγμένος 
από τις συνήθεις οπερατικές συμ-
βάσεις και την αφήγηση, πραγματο-
ποιώντας άνοιγμα προς ένα κοινό 
που μπορεί να μην έχει ασχοληθεί 
προηγουμένως με την όπερα. ο 
πολυβραβευμένος Γιώργος λάνθι-
μος αποδέχτηκε με ενθουσιασμό την 
πρόταση του Γιώργου κουμεντάκη, 
καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕλΣ, 
και της Ελίνας κουντούρη, Διευ-
θύντριας του νΕον, –οι οποίοι θα 
έχουν από κοινού και την επιμέλεια 
του προγράμματος– να δημιουργή-
σει μια ταινία μικρού μήκους η οποία 
θα προβληθεί στην Αίθουσα Σταύρος 
νιάρχος με τη συνοδεία μουσικών 
συνόλων.

* οι ακριβείς ημερομηνίες παρου-
σίασης του προγράμματος θα 
ανακοινωθούν σύντομα, όπως και 
οι λεπτομέρειες αναφορικά με τη 
δημιουργία της ταινίας και των μου-
σικών που θα τη συνοδεύουν.

After Nikos Navridis’ first and very 
successful installation, the pro-
gramme The Artist on the Composer, 
a three-year collaboration between 
the Greek National Opera and the 
Organization for Culture and Devel-
opment NEON (www.neon.org.gr) 
brings to Greece the great Greek 
internationally acclaimed director 
Yorgos Lanthimos. As it had been 
announced all along by the GNO 
and NEON, the programme The 
Artist on the Composer connects 
cutting-edge contemporary visual 
artists, composers and/or film pro-
ducers with “live” performances of 
orchestral music. Through the fruits 
of new commissions, each artist 
engages in a dialogue with works 
of classic composers, free from the 
usual operatic conventions and nar-
ratives, opening up to an audience 
that might have not been involved 
in opera before. Multi-awarded 
Yorgos Lanthimos enthusiastically 
accepted the proposal of Giorgos 
Koumendakis, Artistic Director of 
the GNO, and Elina Kountouri, Direc-
tor of NEON, who will jointly curate 
the programme, to create a short 
film which will be projected at the 
Stavros Niarchos Hall accompanied 
by music ensembles.

* The precise dates of the programme 
presentation will be announced 
shortly, as well as the details related 
to the making of the film and the 
musicians accompanying it.

The ArTisT
o

n
 The Co

m
po

ser
Th

e 
Ar

Ti
sT

o
n

 T
he

 C
o

m
po

se
r

Δεύτερη ανάθεση
Πρόγραμμα εικαστικών
εγκαταστάσεων

κύκλος μουσική και Εικαστικές 
τέχνες, σε συνεργασία με τον 
οργανισμό νΕον

Αίθουσα Σταύρος νιάρχος
Εθνικής λυρικής Σκηνής

κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος

Άνοιξη 2020

τιμή εισιτηρίου: €10 

Second commission
Visual installation programme

Music and Visual Arts Cycle, 
in collaboration with the NEON 
organization

Greek National Opera
Stavros Niarchos Hall

Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center

Spring 2020

Ticket price: €10 

Γιώργος λάνθιμος Yorgos Lanthimos

μέγας Δωρητής της ΕλΣ
Lead Donor of the GNO3736



μια νέα όπερα, παραγγελία 
της ΕλΣ στον συνθέτη Άγγελο 
τριανταφύλλου, που πραγμα-
τεύεται το ζήτημα της μοναξιάς 
στην τρίτη ηλικία, έρχεται στην 
Αίθουσα Σταύρος νιάρχος τον 
Απρίλιο του 2020. ο Άγγελος τρια-
νταφύλλου, ένας από τους πιο 
σημαντικούς συνθέτες της νέας 
γενιάς στον χώρο της θεατρικής 
μουσικής, αναμετράται για πρώτη 
φορά με την όπερα, πάνω σε ποιη-
τικό κείμενο του Γιάννη Αστερή. ο 
συνθέτης σημειώνει: «Η μέσα Χώρα 
είναι μια όπερα χωρίς πράξεις και 
χωρίς σκηνές. Είναι ένα σπονδυλωτό 
έργο με νησίδες που γεννιούνται η 
μία από την άλλην και όλες μαζί 
ακολουθούν τη ροή ενός ορμη-
τικού ποταμού. Κύρια έμπνευση 
υπήρξε εξαρχής ο θάνατος των 
ηλικιωμένων από μοναξιά, φαινό-
μενο που σε κάποιες χώρες όπως 
στην Ιαπωνία είναι σαρωτικό και 
μαζικό». τη σκηνοθεσία υπογράφει 
ο νίκος καραθάνος, ένας από τους 
σημαντικότερους Έλληνες σκηνο-
θέτες του θεάτρου, με την απολύτως 
αναγνωρίσιμη ματιά, η οποία χαρα-
κτηρίζεται από την ευαισθησία, τη 
μουσικότητα και την επιθυμία της 
ανάδειξης υπογείων νοημάτων και 
εννοιών.

A new opera commissioned by 
the GNO treating the subject of 
loneliness in old age comes to 
the Stavros Niarchos Hall in April 
2020. Angelos Triantafyllou, one of 
the most important composers of 
the young generation in the sphere 
of theatre music, tries his hand at 
opera for the first time, with a libretto 
by Giannis Asteris. The composer 
notes: “Inland is an opera without 
acts and without scenes. It is a work 
consisting of interlocking isles born 
the one from the other, following all 
together the flow of a fast-flowing 
river. The core inspiration came first 
of all from the elderly people dying 
of loneliness, a phenomenon which 
in some countries such as Japan 
is far-reaching and massive”. The 
direction bears the stamp of Nikos 
Karathanos, one of the most pres-
tigious Greek theatre directors, 
with his absolutely recognizable 
style, characterized by sensitivity, 
musicality and the desire to bring 
out underground meanings and 
concepts.

Όπερα
κύκλος Ελληνική μουσική

Ποιητικό κείμενο:
Γιάννης Αστερής

Αίθουσα Σταύρος νιάρχος
Εθνικής λυρικής Σκηνής

κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος

10, 12, 22, 23 Απριλίου 2020

Ώρα έναρξης: 20.00
(κυριακές 18.30)

μουσική διεύθυνση:
Ηλίας Βουδούρης
Σκηνοθεσία: νίκος Καραθάνος
Σκηνικά, κοστούμια:
Έλλη Παπαγεωργακοπούλου
κίνηση: Αμάλια Μπένετ
Φωτισμοί: νίκος Βλασόπουλος
Διεύθυνση χορωδίας:
Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

με την Ορχήστρα, τη Χορωδία
της ΕλΣ και ερμηνευτές 65+

Συμμετέχουν η Διαπολιτισμική 
Ορχήστρα της Εναλλακτικής 
Σκηνής και η Χορωδία 65+ των 
Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών 
Δράσεων της ΕλΣ

τιμές εισιτηρίων: €15, €20, €25, 
€30, €35, €40, €45, €60
Φοιτητικό, παιδικό: €12
Περιορισμένης ορατότητας: €10

opera
Greek Music Cycle

Libretto by: Giannis Asteris

Greek National Opera
Stavros Niarchos Hall

Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center

10, 12, 22, 23 April 2020

Starts at: 20.00
(Sundays 18.30)

Conductor: Elias Voudouris
Director: nikos Karathanos
Sets, costumes:
Elli Papageorgakopoulou
Movement coach: Amalia Bennett
Lighting design:
nikos Vlassopoulos
Chorus master:
Agathangelos Georgakatos 

With the Gno orchestra,
Chorus and interpreters of 65+ 

With the participation of the 
Alternative Stage intercultural 
orchestra and the 65+ Chorus of 
the Gno Learning & Participation

Ticket prices: €15, €20, €25, 
€30, €35, €40, €45, €60
Children, students: €12
Limited visibility seats: €10

Άγγελος τριανταφύλλου Angelos Triantafyllou

Χορηγοί παράστασης
Production sponsors

μέγας Δωρητής της ΕλΣ
Lead Donor of the GNO
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Ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός 
διεθνούς ακτινοβολίας θα παρου-
σιάσει η Εθνική λυρική Σκηνή τον 
μάιο του 2020. ο Βέρθερος του Ζυλ 
μασνέ φέρνει στην ΕλΣ την κορυ-
φαία μεσόφωνο της εποχής μας, μια 
πραγματική σταρ της όπερας, Ανίτα 
ρατσβελισβίλι, η οποία θα δοκιμα-
στεί για πρώτη φορά στην καριέρα 
της με τον ρόλο της Σαρλότ στη θρυ-
λική σκηνοθεσία του σπουδαίου Γάλ-
λου κινηματογραφικού σκηνοθέτη 
μπενουά Ζακό. O Βέρθερος γρά-
φτηκε περίπου έναν αιώνα μετά το 
επιστολικό μυθιστόρημα του Γκαίτε 
στο οποίο βασίζεται και περιγράφει 
την ιστορία του αδιέξοδου έρωτα 
ανάμεσα στον νεαρό βέρθερο και 
τη Σαρλότ. ο οπερατικός Βέρθερος, 
ο οποίος γνώρισε τεράστια επιτυχία 
τον καιρό που γράφτηκε, μεταφρά-
στηκε σε πολλές γλώσσες και επη-
ρέασε από τα ήθη ως τη μόδα της 
εποχής, ακολουθεί τους δικούς του 
κανόνες, παίρνοντας ουσιαστικές 
αποστάσεις από το πρωτότυπο. η 
διάσημη παραγωγή του Ζακό πρω-
τοπαρουσιάστηκε το 2003 στη βασι-
λική Όπερα του λονδίνου και στη 
συνέχεια στην Εθνική Όπερα των 
Παρισίων. οι κριτικοί και το κοινό 
έχουν επαινέσει επανειλημμένα την 
υπαινικτική σκηνική απόδοση του 
αδιέξοδου έρωτα και τις ατμόσφαι-
ρες που δημιουργεί η κάθε σκηνή, 
ακολουθώντας τις αλλαγές της 
διάθεσης της μουσικής του μασνέ.

The Greek National Opera will 
present a great world-class artistic 
event in May 2020. Jules Massenet’s 
Werther brings the top mezzo-so-
prano of our time, a true opera star, 
Anita Rachvelishvili, to the Greek 
National Opera. She will tackle for 
the first time in her career the role of 
Charlotte in the legendary produc-
tion directed by the great French film 
director Benoît Jacquot. Werther 
was written about a century after 
Goethe’s epistolary novel of the 
same title, upon which it is based, 
and it describes the dead-end love 
story between young Werther and 
Charlotte. The operatic Werther, 
which was met with huge success 
when it was written and has been 
translated in many languages and 
influenced the morals and fashion 
of the time, follows its own rules, 
keeping a distance from the orig-
inal. Jacquot’s famous production 
first premiered in 2003 at the Royal 
Opera House, London, and then 
at the Opéra National de Paris. 
Critics and audience have repeat-
edly praised the suggestive scenic 
rendition of the dead-end love and 
the atmosphere created by each 
scene, following the mood shifts of 
Massenet’s music.

Όπερα
κύκλος Γαλλική Όπερα

Αίθουσα Σταύρος νιάρχος
Εθνικής λυρικής Σκηνής

κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος

10, 14, 17, 19, 21, 24 Μαΐου 2020

Ώρα έναρξης: 19:00
(κυριακές 18.30)

μουσική διεύθυνση:
λουκάς Καρυτινός
Σκηνοθεσία: Μπενουά Ζακό 
Σκηνικά: τσαρλς Έντουαρντς
κοστούμια: Κριστιάν Γκασκ
Διεύθυνση χορωδίας:
Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

μια παραγωγή της Εθνικής
Όπερας των Παρισίων 

Στους βασικούς ρόλους οι:
Μάσσιμο τζορντάνο (βέρθερος) 
και Ανίτα Ρατσβελισβίλι (Σαρλότ)

με την Ορχήστρα, τη Χορωδία
και Μονωδούς της ΕλΣ

τιμές εισιτηρίων: €15, €20, €35, 
€40, €55, €65, €70, €100
Φοιτητικό, παιδικό: €15
Περιορισμένης ορατότητας: €10

opera
French Opera Cycle

Greek National Opera
Stavros Niarchos Hall

Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center

10, 14, 17, 19, 21, 24 May 2020

Starts at: 19:00
(Sundays 18.30)

Conductor: Lukas Karytinos
Director: Benoît Jacquot
Sets: Charles Edwards
Costumes: Christian Gask
Chorus master:
Agathangelos Georgakatos 

A production of the opéra 
national de Paris 

In the main roles:
Massimo Giordano (Werther)
and Anita Rachvelishvili
(Charlotte)

With the Gno orchestra,
Chorus and Soloists

Ticket prices: €15, €20, €35, 
€40, €55, €65, €70, €100
Children, students: €15
Limited visibility seats: €10

Ζυλ Μασνέ Jules Massenet

Χορηγός παράστασης
Production sponsor

μέγας Δωρητής της ΕλΣ
Lead Donor of the GNO
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η πρώτη μεγάλη καλοκαιρινή 
παραγωγή της ΕλΣ στο ηρώδειο 
το καλοκαίρι του 2020 θα είναι το 
σκοτεινό αριστούργημα του τζου-
ζέππε βέρντι Ριγολέττος. Από το 
1851 που πρωτοπαρουσιάστηκε στη 
βενετία έως σήμερα ο Ριγολέττος 
έχει χειροκροτηθεί από χιλιάδες θεα-
τές σε όλο τον κόσμο και δικαίως 
έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις 
δημοφιλέστερες όπερες όλων των 
εποχών. η ΕλΣ ανέθεσε τη σκη-
νοθεσία στη μοναδική κατερίνα 
Ευαγγελάτου, μια σκηνοθέτρια του 
θεάτρου –από τις πιο ελπιδοφόρες 
φωνές της νέας γενιάς– η οποία θα 
αναμετρηθεί με αυτό το σπουδαίο 
έργο του οπερατικού ρεπερτορίου 
και η δική της αναγνωρίσιμη σκηνο-
θετική ταυτότητα θα επιχειρήσει να 
φωτίσει την αντιφατική, σκοτεινή 
προσωπικότητα του χαρακτήρα του 
ριγολέττου. μετά τις δύο ιστορι-
κές παραγωγές του Ριγολέττου που 
σκηνοθέτησε ο σπουδαίος Σπύρος 
Ευαγγελάτος (ολύμπια 1977 και 
ηρώδειο 2001), η κατερίνα Ευαγ-
γελάτου έρχεται να βάλει τη δική 
της σφραγίδα σε ένα έργο που έχει 
συνδεθεί με την οικογένειά της και 
όχι μόνο με τον πατέρα της Σπύρο 
Ευαγγελάτο, αλλά και με τον παπ-
πού της, τον κορυφαίο αρχιμουσικό 
Αντίοχο Ευαγγελάτο, ο οποίος διηύ-
θυνε τον Ριγολέττο για την ΕλΣ το 
1956/57 και το 1970/71.

The first big summer production 
of the Greek National Opera at the 
Odeon of Herodes Atticus in sum-
mer 2020 will be Giuseppe Verdi’s 
dark masterpiece Rigoletto. Since 
1851 when it was first presented 
in Venice until today Rigoletto has 
been applauded by thousands of 
spectators across the world and it 
has rightly been characterized as 
one of the most popular operas of 
all times. The GNO assigned the 
direction to the unique Katerina 
Evangelatos, theatre director and 
one of the most promising voices 
of the young generation, who will 
tackle this great work of the oper-
atic repertoire and through her own 
recognizable director’s identity she 
will attempt to shed light upon the 
controversial, dark personality of the 
character of Rigoletto. After the two 
historic productions of Rigoletto, 
directed by the great Spyros Evan-
gelatos (Olympia 1977 and Odeon 
of Herodes Atticus 2001), Katerina 
Evangelatos comes to put her own 
stamp on a work that has been 
linked with her family and not only 
with her father Spyros Evangelatos, 
but also with her grandfather, the 
top maestro Antiochos Evangela-
tos, who conducted Rigoletto for 
the GNO in 1956/57 and 1970/71.

Όπερα
κύκλος ιταλική Όπερα

Ωδείο ηρώδου Αττικού

4, 6, 9, 11 ιουνίου 2020

Ώρα έναρξης: 21.00

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών

μουσική διεύθυνση: φιλίπ ώγκέν 
(Φιλοξενούμενος καλλιτέχνης για 
την καλλιτεχνική περίοδο 2019/20) 
Σκηνοθεσία:
Κατερίνα Ευαγγελάτου
Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη
Διεύθυνση χορωδίας:
Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Στους βασικούς ρόλους οι:
Δημήτρης Πλατανιάς 
(ριγολέττος), Μάθιου Πολενζάνι 
(Δούκας) και Χριστίνα Πουλίτση 
(τζίλντα)

με την Ορχήστρα, τη Χορωδία
και Μονωδούς της ΕλΣ

τιμές εισιτηρίων: €15, €25, €45, 
€55, €60, €85, €100 
Φοιτητικό, παιδικό: €15

opera
Italian Opera Cycle

Odeon of Herodes Atticus

4, 6, 9, 11 June 2020

Starts at: 21.00

As part of the Athens Festival

Conductor: Philippe Auguin
(Artist in Residence 2019/20)
Director: Katerina Evangelatos
Sets: Eva Manidaki
Chorus master: Agathangelos 
Georgakatos 

In the main roles:
Dimitri Platanias (Rigoletto),
Matthew Polenzani (Duke),
Christina Poulitsi (Gilda)

With the Gno orchestra,
Chorus and Soloists

Ticket prices: €15, €25, €45, 
€55, €60, €85, €100 
Children, students: €15

τζουζέππε Βέρντι Giuseppe Verdi

μέγας Δωρητής της ΕλΣ
Lead Donor of the GNO
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το νέο φιλόδοξο οπερατικό πρό-
τζεκτ της ιέρειας της performance 
art μαρίνας Αμπράμοβιτς για την 
απόλυτη ντίβα μαρία κάλλας απο-
τελεί μια διεθνή συμπαραγωγή της 
Εθνικής λυρικής Σκηνής με την κρα-
τική Όπερα της βαυαρίας (μόναχο), 
τη Γερμανική Όπερα του βερολίνου, 
τον μουσικό μάη της Φλωρεντίας 
και την Εθνική Όπερα των Παρισίων. 
η σπουδαία εικαστικός και περφόρ-
μερ αποφάσισε να δημιουργήσει το 
οπερατικό πρότζεκτ Οι επτά θάνατοι 
της Μαρίας Κάλλας, στο οποίο επτά 
θάνατοι αναβιώνουν υποδειγματικά 
επί σκηνής βασισμένοι στις κορυ-
φαίες μουσικές και σκηνικές στιγμές 
που διαμόρφωσαν τις αντίστοιχες 
όπερες – όλες τους άριες που ήταν 
απείρως σημαντικές για τη μαρία 
κάλλας. Σε επτά μικρού μήκους ται-
νίες και μαζί με τον ουίλλεμ νταφόε, 
η μαρίνα Αμπράμοβιτς θα πεθά-
νει επτά φορές, και στο τέλος της 
παράστασης, με τον αληθινό θάνατο 
της μαρίας κάλλας στο Παρίσι το 
1977, θα βρεθεί στη σκηνή παίζο-
ντας τον εαυτό της. Εκτός από τις 
πασίγνωστες άριες από τον 19ο και 
τον 20ό αιώνα, ο Σέρβος συνθέτης 
μάρκο νικοντίεβιτς συνθέτει πρω-
τότυπη μουσική, αναδεικνύοντας 
μέσα από αυτήν το πώς η άνευ όρων 
αγάπη της κάλλας για την τέχνη της 
δεν της επέτρεψε ποτέ τον διαχω-
ρισμό μεταξύ του προσώπου που 
ήταν επί σκηνής και του προσώπου 
που ήταν στην πραγματική της ζωή.

The new ambitious operatic project 
of the priestess of performance art 
Marina Abramović for the absolute 
diva, Maria Callas, is an interna-
tional co-production of the Greek 
National Opera and the Bavarian 
State Opera (Munich), the Berlin 
State Opera, the Maggio Musicale 
Fiorentino Festival and the Opéra 
National de Paris. Marina Abramović 
has developed the Seven Deaths of 
Maria Callas opera project, in which 
seven deaths on stage are recreated 
in exemplary form on the basis of the 
musical and scenic formative high-
lights of the respective operas – all 
arias that were immensely important 
for Maria Callas. In seven films and 
together with Willem Dafoe, Marina 
Abramović will die seven times and 
at the end of the performance, with 
the real death of Maria Callas in 
Paris in 1977, will be on the stage 
performing as herself. In addition 
to the well-known arias from the 
19th and 20th centuries, Serbian 
composer Marko Nikodijević will 
compose music for the opera’s 
musical arrangement, illustrating 
how Callas’ unconditioned love for 
her art never allowed a separation 
between the person on stage and 
the private person.
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κύκλος μουσική και
Εικαστικές τέχνες

Σύνθεση: Μάρκο νικοντίεβιτς, 
Μαρίνα Αμπράμοβιτς 

με μουσική του Μάρκο 
νικοντίεβιτς και σκηνές από 
όπερες των Μπιζέ, ντονιτσέττι, 
Πουτσίνι και Βέρντι

Αίθουσα Σταύρος νιάρχος
Εθνικής λυρικής Σκηνής

κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος

8, 9, 10 ιουλίου 2020

Ώρα έναρξης: 20.00

Σκηνοθεσία, σκηνικό:
Μαρίνα Αμπράμοβιτς
Συνσκηνοθέτιδα:
λένσυ Πάιζινγκερ
μουσική διεύθυνση:
Γιοέλ Γκαμζού
μουσική: Μάρκο νικοντίεβιτς 
βίντεο: ναμπίλ Ελντερκίν
Σενάριο: Πέττερ Σκάβλαν, 
Μαρίνα Αμπράμοβιτς 
οπτικά εφέ: Μάρκο Μπραμπίλλα
κοστούμια: Ρικκάρντο τίσι
Φωτισμοί: Ουρς Σαίνεμπαουμ
Δραματουργία:
Μπένεντικτ Στάμπφλι 
Ερμηνεία: Μαρίνα Αμπράμοβιτς
ηθοποιός: Ουίλλεμ νταφόε 

με την Ορχήστρα της ΕλΣ και 
Μονωδούς

τιμές εισιτηρίων: €15, €20, €30, 
€35, €42, €50, €55, €70
Φοιτητικό, παιδικό: €15
Περιορισμένης ορατότητας: €10

Performance
Music and Visual Arts Cycle

Composition: Marko nikodijević, 
Marina Abramović

Music by Marko nikodijević and 
scenes from operas by Bizet, 
Donizetti, Puccini and Verdi

Greek National Opera
Stavros Niarchos Hall

Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center

8, 9, 10 July 2020

Starts at: 20.00

Director, set designer:
Marina Abramović
Co-director: Lynsey Peisinger 
Conductor: Yoel Gamzou
Music: Marko nikodijević 
Video: nabil Elderkin
Screenplay: Petter Skavlan,
Marina Abramović 
Visual effects: Marco Brambilla 
Costumes: Riccardo Tisci
Lighting design: urs Schönebaum
Dramaturgy: Benedikt Stampfli
Performance: Marina Abramović
Actor: Willem Dafoe 

With the Gno orchestra and 
Soloists

Ticket prices: €15, €20, €30, 
€35, €42, €50, €55, €70
Children, students: €15
Limited visibility seats: €10

Μαρίνα Αμπράμοβιτς Marina Abramović 

μέγας Δωρητής της ΕλΣ
Lead Donor of the GNO4544



Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019
Ώρα έναρξης: 20.00

Αίθουσα Σταύρος νιάρχος
Εθνικής λυρικής Σκηνής

κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος

ΑφιΕΡώΜΑ ΣτΟν
ΚώΣτΑ ΠΑΣΧΑλΗ

με την Ορχήστρα της 
ΕλΣ και διακεκριμένους 
Μονωδούς

Επιμέλεια: Μαρίνα Κρίλοβιτς

η ΕλΣ τιμά τον κώστα Πασχάλη, 
έναν από τους σπουδαιότερους 
Έλληνες βαρύτονους. Ξεκίνησε 
από τη χορωδία της ΕλΣ, ενώ 
το 1951 πρωταγωνίστησε στον 
Ριγολέττο. το 1958 ξεκίνησε διε-
θνή σταδιοδρομία στην κρατική 
Όπερα της βιέννης, όπου συνέ-
χισε να εμφανίζεται επί 25 χρό-
νια. Εμφανίστηκε σε σημαντικά 
θέατρα και φεστιβάλ (Φεστιβάλ 
Γκλάιντμπορν & Ζάλτσμπουργκ, 
βασιλική Όπερα λονδίνου, 
Σκάλα μιλάνου, μητροπολιτική 
Όπερα νέας υόρκης, όπερες 
Σαν Φρανσίσκο, νέας ορλεά-
νης, Χιούστον κ.α.). θαυμάστηκε 
για τη σκούρα, αρρενωπή φωνή, 
την ωραία φραστική του τρα-
γουδιού, καθώς επίσης για τις 
υποκριτικές ικανότητες και τη 
σκηνική παρουσία. Στην ΕλΣ 
πρωταγωνίστησε σε παραγωγές 
σε ολύμπια και ηρώδειο, ενώ 
σκηνοθέτησε Ντον Τζοβάννι, 
Καβαλλερία ρουστικάνα, Σιμόν 
Μποκκανέγκρα. το 1988/89 
διετέλεσε Γενικός Διευθυντής 
της ΕλΣ. 

14 νοεμβρίου 2019
Ώρα έναρξης: 20.00

Αίθουσα Σταύρος νιάρχος
Εθνικής λυρικής Σκηνής

κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος

τΡιΑ ΚΟντΣΕΡτΑ
ΓιΑ ΠιΑνΟ ΚΑι ΟΡΧΗΣτΡΑ

μουσική διεύθυνση: 
ντάνιελ Σμιθ 
Πιάνο: Κάρολος Ζουγανέλης, 
Στέφανος Θωμόπουλος, 
Γιώργος-Εμμανουήλ 
λαζαρίδης

Ορχήστρα ΕλΣ

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Πιάνου 2019 της Εναλλακτι-
κής Σκηνής της ΕλΣ, το οποίο 
πραγματοποιείται σε συνερ-
γασία με το Φεστιβάλ Πιάνου 
της θεσσαλονίκης, τρία από τα 
δημοφιλέστερα κοντσέρτα για 
πιάνο και ορχήστρα του ρομα-
ντισμού θα παρουσιαστούν σε 
ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα 
στην Αίθουσα Σταύρος νιάρχος 
της ΕλΣ με την ορχήστρα της 
ΕλΣ και τους διακεκριμένους 
πιανίστες Kάρολο Ζουγανέλη, 
Στέφανο θωμόπουλο και Γιώρ-
γο-Εμμανουήλ λαζαρίδη. Πρό-
κειται για το 2ο κοντσέρτο του 
Σεργκέι ραχμάνινοφ, το 1ο του 
Πιοτρ Ίλιτς τσαϊκόφσκι και το 1ο 
του Γιοχάννες μπραμς.

13, 14 φεβρουαρίου 2020
Ώρα έναρξης: 20.00

Αίθουσα Σταύρος νιάρχος
Εθνικής λυρικής Σκηνής

κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος

Η ΕΠΟΧΗ τΗΣ ΜΕλιΣΣΑνΘΗΣ
κύκλος μάνος Χατζιδάκις

μουσική διεύθυνση:
λουκάς Καρυτινός
καλλιτεχνική επιμέλεια:
Γιώργος Χατζιδάκις
Εικαστική εγκατάσταση:
Γιάννης Κουνέλλης
(Sipario-Uscite)

Στο πλαίσ ιο του κύκλου 
μάνος Χατζιδάκις, η Εθνική 
λυρική Σκηνή επαναλαμβάνει 
το σπουδαίο έργο Η εποχή της 
Μελισσάνθης στις 13 και 14 
Φεβρουαρίου 2020. ο μάνος 
Χατζιδάκις αφιέρωσε την Εποχή 
της Μελισσάνθης (έργο 37) στη 
μνήμη της μητέρας του. Πρόκει-
ται για μια καντάτα για ώριμη 
γυναικεία φωνή, δύο νεανικές 
ανδρικές φωνές, μεικτή και παι-
δική χορωδία, ορχήστρα δωμα-
τίου και στρατιωτική μπάντα, 
με βασικό μουσικό όργανο το 
μπουζούκι.

τιμές εισιτηρίων: €15, €20, 
€25, €30, €35, €40, €45, €60
Φοιτητικό, παιδικό: €12
Περιορισμένης ορατότητας: 
€10

Thursday 24 october 2019
Starts at: 20.00

Greek National Opera
Stavros Niarchos Hall

Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center 

TRiBuTE To
KoSTAS PASKALiS

With the Gno orchestra
and celebrated Soloists

Curator: Marina Krilovici

The GNO honours Kostas Pas-
kalis, one of the greatest Greek 
baritones. He set out on his path 
from the GNO chorus, and in 
1951 he starred in Rigoletto. In 
1958 he began his international 
career at the Vienna State Opera, 
where he continued to appear 
for 25 years. He also appeared 
at major theatres and festivals 
(Glyndebourne & Salzburg 
Festivals, Royal Opera House, 
London, La Scala, Milan, New 
York Metropolitan Opera, San 
Francisco, New Orleans and 
Houston operas, etc). He was 
admired for his dark, masculine 
voice, his beautiful singing dic-
tion, as well as his acting skills 
and stage presence. In the 
GNO he starred in productions 
at the Olympia Theatre and the 
Odeon of Herodes Atticus and 
he directed Don Giovanni, Caval-
leria rusticana and Simon Boc-
canegra. In 1988/89 he served 
as General Director of the GNO. 

14 november 2019
Starts at: 20.00

Greek National Opera
Stavros Niarchos Hall

Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center 

ThREE ConCERToS FoR 
PiAno AnD oRChESTRA

Conductor: Daniel Smith
Piano: George-Emmanuel 
Lazarides, Stefanos 
Thomopoulos, Karolos 
zouganelis

Gno orchestra

Three of the most popular con-
certos for piano and orchestra 
of the Romantic period shall 
be presented in a diversified 
programme at the GNO Stav-
ros Niarchos Hall with the GNO 
Orchestra and the celebrated 
pianists George-Emmanuel 
Lazarides, Stefanos Thomopou-
los, and Karolos Zouganelis, as 
part of the 2019 Piano Festival 
of the GNO Alternative Stage, 
which will be held in collabora-
tion with the Thessaloniki Piano 
Festival. The works are Johannes 
Brahms’ concerto No 1, Pyotr Ily-
ich Tchaikovsky’s concerto No 1 
and Sergei Rachmaninov’s con-
certo No 2. 

13, 14 February 2020
Starts at: 20.00

Greek National Opera
Stavros Niarchos Hall

Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center 

ThE ERA oF MELiSSAnThi
Manos Hadjidakis Cycle

Conductor: Lukas Karytinos
Artistic curator:
George hadjidakis
Visual installation:
Jannis Kounelis
(Sipario-Uscite)

The Greek National Opera 
repeats the great work The 
Era of Melissanthi on 13 and 14 
February 2020, as part of the 
Manos Hadjidakis Cycle. Manos 
Hadjidakis dedicated the Era 
of Melissanthi (opus 37) to the 
memory of his mother. It is a 
cantata for a mature female 
voice, two young male voices, 
a mixed and children’s choir, a 
chamber orchestra and military 
band, with bouzouki as its core 
musical instrument.

Ticket prices: €15, €20, 
€25, €30, €35, €40, €45, €60
Children, students: €12
Limited visibility seats: €10
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Tο πρόγραμμα «οι νέοι της Όπερας» 
της ΕλΣ χρηματοδοτείται από το:

Tο πρόγραμμα «οι νέοι της Όπερας» 
της ΕλΣ χρηματοδοτείται από το:

ΕΚΠΑιΔΕυτιΚΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓιΑ νΕΟυΣ 
ΚΑλλιτΕΧνΕΣ τΗΣ ΟΠΕΡΑΣ

υπεύθυνος προγράμματος:
Βαγγέλης Χατζησίμος

οι «νέοι της Όπερας», το επι-
τυχημένο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα της Εθνικής λυρικής 
Σκηνής που απαρτίζεται από 
νέους καλλιτέχνες, στους 
οποίους δίνει τη δυνατότητα 
να παρουσιάσουν και να εξελί-
ξουν τις δυνατότητές τους σε 
ένα προστατευμένο εργασιακό 
περιβάλλον, θα συνεχίσει την 
σταθερά ποιοτική του παρου-
σία με μία παραγωγή την άνοιξη 
του 2020.

ΣυνΑυλιΕΣ ΕλλΗνιΚΗΣ 
ΣυΜφώνιΚΗΣ ΟΡΧΗΣτΡΑΣ 
νΕών (ΕλΣον)

ιδρυτής – μουσικός 
διευθυντής:
Διονύσης Γραμμένος

15 Απριλίου 2020
Αίθουσα Σταύρος νιάρχος

23 ιουλίου 2020
Αίθουσα Σταύρος νιάρχος

η ΕλΣον, η οποία εγκαινίασε τη 
λειτουργία της την καλλιτεχνική 
περίοδο 2017/18 στους χώρους 
της ΕλΣ, συνεχίζει την καλλι-
τεχνική της δραστηριότητα για 
το 2019/20 με δύο συναυλίες 
στην Αίθουσα Σταύρος νιάρ-
χος. η ΕλΣον δημιουργήθηκε 
με σκοπό την εκπαίδευση και 
μουσική καλλιέργεια των νέων 
Ελλήνων μουσικών.

ΠΑΡΟυΣιΑΣΗ ΑνώτΕΡΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕλΜΑτιΚΗΣ ΣΧΟλΗΣ 
ΧΟΡΟυ ΕλΣ

15 ιουλίου 2020
Αίθουσα Σταύρος νιάρχος

η καθιερωμένη ετήσια παρου-
σίαση της Σχολής Χορού ΕλΣ 
έρχεται στην Αίθουσα Σταύρος 
νιάρχος στις 15 ιουλίου 2020. 
οι σπουδαστές, με την καθο-
δήγηση των καθηγητών και 
των πιανιστών της Σχολής, θα 
παρουσιάσουν δικές τους δημι-
ουργίες, καθώς και αποσπά-
σματα κλασικού και σύγχρονου 
ρεπερτορίου που διδάσκονται 
στη Σχολή. το κοινό θα έχει 
την ευκαιρία να γνωρίσει τους 
χορευτές του αύριο και να έρθει 
σε άμεση επαφή με τη νεανική 
δημιουργία.

EDuCATionAL 
PRoGRAMME FoR YounG 
oPERA ARTiSTS

Programme leader:
Angelo Simos

The Youth Opera programme 
continues its educational activi-
ties for a third artistic period, at 
the end of which participants 
will present an opera produc-
tion. This educational pro-
gramme of the Greek National 
Opera is targeted at young art-
ists, who are given the oppor-
tunity to present and develop 
their potential in an opera house 
environment.

GREEK YouTh SYMPhonY 
oRChESTRA (GYSO) 
ConCERTS

Founder – Music director: 
Dionysis Grammenos

15 April 2020
Stavros Niarchos Hall

23 July 2020
Stavros Niarchos Hall

The GYSO, which was launched 
in the 2017/18 season and oper-
ates in the venues of the GNO, 
continues its artistic activity in 
2019/20 with two concerts at 
the Stavros Niarchos Hall. The 
GYSO was founded with the aim 
of training and musically edu-
cating young Greek musicians.

PRESEnTATion oF ThE 
Gno PRoFESSionAL 
DAnCE SChooL

15 July 2020
Stavros Niarchos Hall

The annual presentation of 
the GNO Professional Dance 
School will be held at the Stav-
ros Niarchos Hall on 15 July 
2020. Students, under the guid-
ance of the School teachers and 
pianists, will present their own 
creations, as well as excerpts 
from the classical and modern 
repertoire. 

Νέοι ΚαλλιτέχΝές Young Artists
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5150

μέγας Δωρητής
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος

Ευεργέτες
Eurobank
Εθνική τράπεζα της Ελλάδoς
oΠΑΠ Α.Ε.
Έλλη Ζoυρoύδη

Πλατινένιος χορηγός
Αικατερίνη Κυριακoπoύλoυ

Χρυσοί χορηγοί
Μytilineos 

Όμιλος Ελληνικά 
Πετρέλαια

Alpha Bank
φωτόλιo & Typicon Α.Ε.

Ασημένιοι χορηγοί
ΟτΕ
oδυσσέας Κυριακόπoυλoς
λάιoν Α.Ε.

Χορηγοί
τράπεζα Πειραιώς
Lidl
Apivita
Ήρων
Eurolife
EnGiE Foundation
Κοινωφελές Ίδρυμα 

ι.Σ. λάτση
Aegean Airlines
L’oréal
inglot
Arla Foods hellas
Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.
Attica Bank
intel Express

Κωνσταντίνoς Δρακόπoυλoς 
(στη μνήμη της Μαίρης 
Α. Δρακoπoύλoυ)

Ελλάκτωρ Α.Ε.
British American Tobacco 

hellas Α.Ε.
Skouropoulos
Data R.C.
Δημόσια Επιχείρηση Αερίoυ 

(ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Motor oil hellas Corinth 

Refineries S.A.
Γεώργιoς και νάνυ 

Καραβασίλη
Pacific Travel Services S.A.
Epsilon net Α.Ε.
Graphicon
Εθνική Ασφαλιστική
Εθνoκάρτα
nissan - νικ. ι. Θεoχαράκης Α.Ε.

υποστηρικτές
Αιγέας ΑΜΚΕ 

Οικογένεια Μαρτίνου
njv Athens Plaza
hotel Grande Bretagne
Grecotel
ινστιτούτο Θερβάντες
ΕλτΑ
φίλιππος νάκας ΑΒΕΕτΕ
Kryolan
υπoγραφή Στεργioυ
Safework ltd, Εταιρεία 

Προστασίας, Στολές 
και Είδη Μ.Α.Π.

Safetech, Εταιρεία  
με Μέσα Ατομικής 

Προστασίας
Stop ΑΕΒΕ, Εταιρεία 

Ατομικής Προστασίας 
Εργαζομένων

Demo ΑΒΕΕ
Athens Airways
helesi Plc
Γιάννης Μανουσαρίδης, LM
Γενικές τροφοδοσίες ΕΠΕ

Δωρεά αρχειακού υλικού
Κωνσταντίνoς φιλίππoυ
Αλεξάνδρα Σφοίνη 

(στη μνήμη της 
Ειρήνης Σφοίνη)

Αναστασία Παναγιωτίδου 
(στη μνήμη του πατέρα της 
Κωνσταντίνου)

η Εθνική λυρική Σκηνή 
ευχαριστεί την κυρία Αγνή 
μπάλτσα για την αφιλοκερδή 
συμμετοχή της στην Ηλέκτρα 
του ρίχαρντ Στράους (2017) και 
την προσφορά της αμοιβής της 
σε προγράμματα εκπαίδευσης 
νέων καλλιτεχνών.

το πρόγραμμα ανάπτυξης «Στη-
ρίξτε την ΕλΣ» απευθύνεται σε 
ιδιώτες, εταιρείες και οργανι-
σμούς και παρέχει μοναδικά 
και εξατομικευμένα πακέτα 
ανταποδοτικών οφελών, προ-
σαρμοσμένα στο προφίλ και τα 
χαρακτηριστικά των συνεργα-
τών. η στήριξή σας συμβάλλει 
στο να παραμείνει η ΕλΣ ένας 
υγιής οργανισμός που παρά-
γει υψηλό καλλιτεχνικό έργο, 
προάγει τη δημιουργικότητα, 
ενθαρρύνει την καλλιτεχνική 
κινητικότητα και υλοποιεί ένα 
ευρύ πεδίο εκπαιδευτικών και 
κοινωνικών δράσεων.

το φάσμα των δραστηριοτή-
των της ΕλΣ είναι ευρύ, έτσι 
ώστε κάθε χορηγός μπορεί 
να ταυτιστεί με μια παραγωγή 
όπερας, μπαλέτου ή μουσικού 
θεάτρου, έναν από τους επτά 
θεματικούς κύκλους γύρω από 
τους οποίους αναπτύσσεται το 
πολυφωνικό πρόγραμμά της, 
μια συγκεκριμένη παράσταση 
ή έναν διακεκριμένο πρωτα-
γωνιστή. την ίδια στιγμή ένας 
χορηγός μπορεί να στηρίξει ένα 
από τα καλλιτεχνικά σώματα 
της ΕλΣ, όπως η ορχήστρα, 
η Χορωδία και το μπαλέτο, 
την Παιδική Χορωδία, και τις 
Εκπαιδευτικές και κοινωνικές 
Δράσεις της.

Για περισσότερες πληροφορίες 
για την ανάπτυξη συνεργασιών:

Πόλυ Χρυσανθακοπούλου, 
p.chryssanthakopoulou@
nationalopera.gr,
T: 697 431 3869
και νίκη Ξένου, 
n.xenou@nationalopera.gr, 
T: 213 088 5808

The “Support the GNO” devel-
opment programme, targeted 
at individuals, companies and 
organizations, provides unique 
and personalized packages of 
contributory benefits, tailored to 
the profile and characteristics 
of each partner. Your support 
contributes to maintaining the 
GNO as a healthy organization 
that produces high-profile artis-
tic work, promotes creativity, 
encourages artistic mobility 
and implements a wide range 
of educational and social activ-
ities.

The GNO’s spectre of activities 
is wide, so that every sponsor 
can be identified with a certain 
opera, ballet or music theatre 
production, one of the seven 
thematic cycles of the GNO’s 
diverse programme, a particular 
performance or an outstanding 
protagonist. At the same time, a 
sponsor can also support one of 
the artistic bodies of the GNO, 
such as the Orchestra, the Cho-
rus and the Ballet, the Children’s 
Chorus or the GNO Learning & 
Participation activities.

For further information about 
sponsorships:

Poly Chryssanthakopoulou, 
p.chryssanthakopoulou@
nationalopera.gr, 
T: +30 697 431 3869
and Niki Xenou, 
n.xenou@nationalopera.gr, 
T: + 30 213 088 5808

ΕυΕρΓΕτΕΣ, 
ΧορηΓοι κΑι 

υΠοΣτηρικτΕΣ
ΣτηριΞτΕ την ΕλΣ
SUPPORT THE GNO



Η υΠνΟΒΑτιΣ / LA SonnAMBuLA

τΟ ΑΗΔΟνι τΟυ ΑυτΟΚΡΑτΟΡΑ /
ThE EMPERoR’S niGhTinGALE
(Κυριακή / Sunday)

τΟ ΑΗΔΟνι τΟυ ΑυτΟΚΡΑτΟΡΑ /
ThE EMPERoR’S niGhTinGALE
(Δευτέρα – Παρασκευή / Monday – Friday)

ΧΟΡΟΣ ΜΕ τΗ ΣΚιΑ ΜΟυ /
DAnCE WiTh MY oWn ShADoW

ντΟν ΚΑΡλΟ / Don CARLo

Η λιΜνΗ τών ΚυΚνών / SWAn LAKE

ΒΟτΣΕΚ / WozzECK

Η νυΧτΕΡιΔΑ / DiE FLEDERMAuS

ΠΑΠιΣΣΑ ιώΑννΑ / PoPE JoAn

ΔΟν ΚιΧώτΗΣ / Don QuixoTE

ThE ARTiST on ThE CoMPoSER

ΜΕΣΑ ΧώΡΑ / inLAnD

ΒΕΡΘΕΡΟΣ / WERThER

Οι ΕΠτΑ ΘΑνΑτΟι τΗΣ ΜΑΡιΑ ΚΑλλΑΣ / 
ThE SEVEn DEAThS oF MARiA CALLAS

Η ΕΠΟΧΗ τΗΣ ΜΕλιΣΣΑνΘΗΣ /
ThE ERA oF MELiSSAnThi

ΡιΓΟλΕττΟΣ / RiGoLETTo

ΕνΑρΞη ΠροΠΩληΣηΣ 
ΕιΣιτηριΩν
2/8/2019 ξεκινά η προπώληση 
για τις παραστάσεις οκτω-
βρίου – Δεκεμβρίου 2019. 
1/11/2019 ξεκινά η προπώ-
ληση για τις παραστάσεις 
ιανουαρίου – μαρτίου 2020.
3/2/2020 ξεκινά η προπώληση 
για τις παραστάσεις 
Απριλίου – ιουλίου 2020.

* η προπώληση των παραγωγών της 
ΕλΣ που παρουσιάζονται στο ηρώδειο 
ξεκινά με βάση τον προγραμματισμό 
του Φεστιβάλ Αθηνών 2020.

ΣημΕιΑ ΠροΠΩληΣηΣ
ταμεία της Εθνικής λυρικής 
Σκηνής στο κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος νιάρχος 
(Kαθημερινά 09.00–21.00).

τηλεφωνικές κρατήσεις
μέσω πιστωτικής κάρτας:
213 088 5700.
καταστήματα Public και
http://tickets.public.gr.
Εκδοτήριο Ticket Services:
Πανεπιστημίου 39
(Στοά Πεσμαζόγλου) &
www.ticketservices.gr
www.nationalopera.gr

τηλΕΦΩνικΕΣ κρΑτηΣΕιΣ
Δεκτές όλες οι πιστωτικές
κάρτες, εκτός από Diners.

ΦοιτητικΑ ΕιΣιτηριΑ
Προβλέπονται σε όλες τις 
παραστάσεις. οι φοιτητές 
οφείλουν να επιδεικνύουν τη 
φοιτητική τους ταυτότητα 
κατά την έκδοση του 
εισιτηρίου και κατά την είσοδό 
τους στο θέατρο.

ομΑΔικΕΣ κρΑτηΣΕιΣ
ομάδες φιλόμουσων (από 10 
άτομα και πάνω), σύλλογοι 
και σχολεία μπορούν να 
απευθύνονται για κρατήσεις 
στο τηλέφωνο 213 088 5742 
(κα βίκυ Πανάγου).

ΕΠιΣτροΦη ΕιΣιτηριΩν
Δεν είναι δυνατή.

ΑτομΑ μΕ μΕιΩμΕνη 
κινητικοτητΑ
Προβλέπονται θέσεις σε όλους 
τους χώρους παραστάσεων 
της ΕλΣ. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επικοινωνήστε 
με τα ταμεία της ΕλΣ.

ΑρΓοΠορHμΕνοι
μετά την έναρξη, η είσοδος 
είναι δυνατή μόνο κατά τη 
διάρκεια διαλείμματος. 

START OF TICKETS 
PRESALE
2/8/2019 ticket presales 
regarding October – 
December 2019 productions.
1/11/2019 ticket presales 
regarding January – March 
2020 productions.
3/2/2020 ticket presales 
regarding April – July 2020 
productions.

* Presale for the Odeon of Herodes 
Atticus productions starts according to 
the Athens Festival 2020 programming.

PRESALE SPOTS
GNO Box Office at the 
Stavros Niarchos Foundation 
Cultural Center (Monday–
Sunday 09.00–21.00).

Telephone reservations via 
credit card: +30 213 088 5700
Public Stores and
http://tickets.public.gr
Ticket Services Box office:
Panepistimou 39 &
www.ticketservices.gr
www.nationalopera.gr

TELEPHONE RESERVATIONS
All credit cards accepted,
except Diners.

STUDENT TICKETS
Special low rates available in 
all productions upon showing 
the student card.

GROUP SALES
A group is comprised of 10 
or more people for a single 
performance whether you 
are a group of students, 
professionals, seniors, or 
friends. For more information 
contact +30 213 088 5742.

REFUNDS
Not available.

VISITORS WITH DISABILITIES
Accessible seating is 
available. For more 
information please contact 
the box office.

LATECOMERS
Latecomers will not be 
admitted to the auditorium 
until intermission.

Αίθουσα Σταύρος νιάρχος / 
GNO Stavros Niarchos Hall
SNFCC

ΕιΣιτηριΑ / TICKETS

Ωδείο ηρώδου Αττικού / 
Odeon of Herodes Atticus
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ΑιθουΣΑ 
ΣτΑυροΣ νιΑρΧοΣ

 Πλάνο θέσεων / 
STAVROS

NIARCHOS HALL
Floor Plan
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το πλάνο θέσεων διαφέρει στην περίπτωση των κυριακάτικων παραστάσεων για παιδιά.
The floor plan differs in the case of Sunday’s operas for children and youth.



ΠληροΦοριΕΣ
INFORMATION

ΔιΕυθυνΣη
λεωφόρος Συγγρού 364,
καλλιθέα τκ 176 74

τηλΕΦΩνικο κΕντρο
213 088 5700

ΕιΣοΔοι κΠιΣν
Ευριπίδου & Δοϊράνης 
(είσοδος για το κέντρο 
Επισκεπτών του κΠιΣν) 
Ευριπίδου & ηρακλέους 
(είσοδος για το Πάρκο 
Σταύρος νιάρχος) Ευριπίδου 
& Δημοσθένους (είσοδος 
για τον Στίβο) Πεισιστράτου 
& Σαχτούρη (είσοδος για 
το πάρκινγκ) Πεζογέφυρα 
Εσπλανάδα

ΠΑρκινΓκ
το πάρκινγκ του κΠιΣν 
λειτουργεί 24/7 με χρέωση.

SHUTTLE BUS
Για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης προς και από το 
κΠιΣν παρέχεται καθημερινά 
δωρεάν μεταφορά των 
επισκεπτών με τη χρήση 
μικρού ιδιωτικού λεωφορείου 
(shuttle bus). το λεωφορείο 
ξεκινά από το κάτω μέρος της 
Πλατείας Συντάγματος (στη 
συμβολή με την οδό Ερμού), 
κάνει μία στάση στον σταθμό 
Συγγρού-Φιξ και καταλήγει 
στο κΠιΣν.

ΑμΕΑ
το κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος νιάρχος είναι 
πλήρως προσβάσιμο σε 
όλους, φιλοδοξώντας 
τα προγράμματα και οι 
υπηρεσίες που προσφέρει 
να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις όλων των 
επισκεπτών.

Περισσότερες πληροφορίες 
και χάρτες για την εύκολη 
πρόσβασή σας στο κΠιΣν:
www.snfcc.org
www.nationalopera.gr

ADDRESS
364 Syggrou Avenue,
Kallithea, 176 74

TELEPHONE CENTRE
+30 213 088 5700

SNFCC ENTRANCES
Evripidou & Doiranis (entrance 
for the SNFCC Visitors 
Center) Evripidou & Irakleous 
Evripidou & Dimosthenous 
(entrance for the Running 
Track) Peisitratou & Sachtouri 
(entrance for the Parking 
of the SNFCC) Esplanade 
Pedestrian Bridge

PARKING
The SNFCC paid parking is 
open 24/7.

SHUTTLE BUS
For convenient access 
to and from the SNFCC, 
transportation by shuttle bus 
is available daily to visitors, 
free of charge. A minibus 
bearing the SNFCC logo 
departs from Syntagma 
Square (intersection with 
Ermou Street), with a stopover 
at the Syggrou-Fix Metro 
station (Syggrou Avenue), and 
arrives at the south side of the 
SNFCC Canal (near the GNO 
building) and vice versa.

PEOPLE WITH DISABILITIES
All entrances and elevators of 
the SNFCC are accessible for 
people with disabilities and 
wheelchair users. 

For more information on how 
to get to the SNFCC, please 
visit:
www.snfcc.org
www.nationalopera.gr
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μέγας Δωρητής της ΕλΣ
Lead Donor of the GNO

74
Σχεδιασμός εντύπου:
k2design

Παραγωγή και εκτύπωση:
φωτόλιο & Typicon Α.Ε.

η ΕλΣ επιχορηγείται από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
τhe GNO is sponsored by the Ministry of Culture and Sports

Ελληνικη ΔημοκρΑτιΑ
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Χορηγοί επικοινωνίας
Media sponsors

Χορηγός αερομεταφορών
Air transport sponsor

υποστηρικτής
SupporterTechnology partner

Χορηγός μπαλέτου
Ballet sponsor

Χορηγοί προϊόντων
Product sponsors

Πάγιοι Χορηγοί
Annual sponsors

Χορηγοί φιλοξενίας
Hospitality sponsors

 Creative partner




