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ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ ΜΑΡΣΙΟ - ΙΟΤΛΙΟ 2017 
> ΘΕΑΣΡΟ ΟΛΤΜΠΙΑ 
> ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ - ΑΙΘΟΤΑ «ΣΑΤΡΟ 
ΝΙΑΡΧΟ» - ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΔΡΤΜΑ ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΧΟ 
> ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΤ ΑΣΣΙΚΟΤ  

 
Σο δεφτερο μιςό τθσ Καλλιτεχνικισ Περιόδου 2016-17, τθσ Εκνικισ Λυρικισ κθνισ, 
ξεκινά με τισ παραςτάςεισ όπερασ και μπαλζτου που κα πραγματοποιθκοφν κατά τθ 
δοκιμαςτικι περίοδο ςτθν Κεντρικι κθνι - Αίκουςα «ταφροσ Νιάρχοσ» ςτο Κζντρο 
Πολιτιςμοφ Κδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ και ολοκλθρϊνεται ςτο τζλοσ Ιουλίου, ςτο 
Θρϊδειο με τον Σροβατόρε του Σηουηζππε Βζρντι. 
 
> Θ πρϊτθ παράςταςθ τθσ ΕΛ ςτθν περίοδο δοκιμαςτικισ λειτουργίασ ςτο Κζντρο 
Πολιτιςμοφ Κδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ είναι θ παραγωγι του Μπαλζτου τθσ ΕΛ 
Σοπία, ςε χορογραφία Μπενηαμζν Μιλπιζ, Αντώνθ Φωνιαδάκθ, Ντάγκλασ Λθ, το 
οποίο κα παρουςιαςτεί ςτισ 31 Μαρτίου, 1, 2, 4, 5 Απριλίου & 5, 6, 10 Μαΐου 2017, 
ςτθν Κεντρικι κθνι τθσ ΕΛ - Αίκουςα «ταφροσ Νιάρχοσ». 
 
> Θ πρϊτθ παραγωγι όπερασ τθσ ΕΛ ςτθν περίοδο δοκιμαςτικισ λειτουργίασ ςτο 
Κζντρο Πολιτιςμοφ Κδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ, είναι ο Μάκβεθ του Σηουηζππε Βζρντι, 
ςε μουςικι διεφκυνςθ Λουκά Καρυτινοφ - Ηλία Βουδοφρθ και ςκθνοκεςία 
Λορζντςο Μαριάνι, θ οποία κα παρουςιαςτεί ςτισ 23, 25, 27, 29 Απριλίου & 3 
Μαΐου 2017, ςτθν Κεντρικι κθνι τθσ ΕΛ - Αίκουςα «ταφροσ Νιάρχοσ». τουσ 
βαςικοφσ ρόλουσ, οι Σάςθσ Χριςτογιαννόπουλοσ και Διμθτρα Θεοδοςίου. 
 
> τισ 19 Μαΐου 2017, θ Εκνικι Λυρικι κθνι αποχαιρετά το Θζατρο Ολφμπια με 
τθν παρουςίαςθ του πρϊτου ζργου που ανζβαςε το 1944, ςτον ιςτορικό αυτό χϊρο 
τθσ Οδοφ Ακαδθμίασ. Πρόκειται για τθν Ρζα του πυρίδωνοσ αμάρα, θ οποία κα 
παρουςιαςτεί ςε θμιςκθνοκετθμζνθ μορφι, ςε μουςικι διεφκυνςθ Βφρωνα 
Φιδετηι και ςκθνοκετικι επιμζλεια Νίκου Διαμαντι.  
 
> Θ πρϊτθ μεγάλθ καλοκαιρινι παραγωγι, εντόσ του Φεςτιβάλ Ακθνϊν, είναι θ 
Μαντάμα Μπαττερφλάι του Σηάκομο Πουτςίνι, ςε μουςικι διεφκυνςθ Λουκά 
Καρυτινοφ και ςκθνοκεςία Οφγκο ντε Άνα και κα παρουςιαςτεί για πζντε 
παραςτάςεισ ςτισ 31 Μαΐου & 2, 3, 4, 7 Ιουνίου 2017 ςτο Ωδείο Ηρώδου Αττικοφ. 
τουσ βαςικοφσ ρόλουσ οι Σςζλια Κοςτζα, τζφανο ζκκο, Δθμιτρθσ Πακςόγλου, 
Διονφςθσ οφρμπθσ κ.α. 
 
> Θ δεφτερθ καλοκαιρινι παραγωγι τθσ ΕΛ ςτο Φεςτιβάλ Ακθνϊν, είναι ο 
Σροβατόρε του Σηουηζππε Βζρντι ςε μουςικι διεφκυνςθ Μίλτου Λογιάδθ και 
ςκθνοκεςία τζφανο Πόντα και θ οποία κα παρουςιαςτεί ςτισ 21, 23, 25, 27 
Ιουλίου 2017 ςτο Ωδείο Ηρώδου Αττικοφ. τουσ βαςικοφσ ρόλουσ οι Πιζρο Πρζττι, 
Σςζλια Κοςτζα, Γιελζνα Μανίςτινα, Δθμιτρθσ Πλατανιάσ, Δθμιτρθσ Σθλιακόσ κ.ά. 
 
Σο αναλυτικό πρόγραμμα ζχει ωσ εξισ: 
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Χορόσ 
Σοπία 
Κεντρικι κθνι Εκνικισ Λυρικισ κθνισ - Αίκουςα «ταφροσ Νιάρχοσ» / Κζντρο 
Πολιτιςμοφ Κδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ 
31 Μαρτίου 2017 
1, 2, 4, 5, Απριλίου 2017 
5, 6, 10 Μαΐου 2017 
Ώρα ζναρξθσ: 20.00 
 
Χορογραφία: Αντώνθσ Φωνιαδάκθσ / Μπενηαμζν Μιλπιζ / Ντάγκλασ Λθ 
Μουςικι: Σηον Άνταμσ / Γιόχαν εμπάςτιαν Μπαχ / Ζτςιο Μπόςςο 
Κοςτοφμια: Σάςοσ οφρονίου / Πωλ Κοξ / Ντάγκλασ Λθ 
Φωτιςμοί: άκθσ Μπιρμπίλθσ 
 
Θ πρϊτθ τθσ ΕΛ ςτθν Κεντρικι κθνι Αίκουςα «ταφροσ Νιάρχοσ» του ΚΠΙΝ, κατά τθν 
περίοδο τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, είναι το ςπονδυλωτό τρίπτυχο Σοπία, το οποίο 
επιχειρεί να ανοίξει ζνα νζο δρόμο ςτθν καλλιτεχνικι ταυτότθτα του Μπαλζτου τθσ ΕΛ, 
φζρνοντασ ςε δθμιουργικό διάλογο διαφορετικά ςτιλ του νεοκλαςικοφ μπαλζτου.  
Ο ζωσ πρότινοσ διευκυντισ του Μπαλζτου τθσ Όπερασ των Παριςίων, διεκνώσ 
αναγνωριςμζνοσ Α' χορευτισ και χορογράφοσ Μπενηαμζν Μιλπιζ παρουςιάηει για πρϊτθ 
φορά χορογραφία του με το Μπαλζτο τθσ Εκνικισ Λυρικισ κθνισ, με τίτλο Sarabande. Ο 
Βρετανόσ διακεκριμζνοσ χορογράφοσ Ντάγκλασ Λθ παρουςιάηει τθ νζα του δθμιουργία με 
τίτλο Fortress, ενϊ ο Αντώνθσ Φωνιαδάκθσ κα παρουςιάςει τθ χορογραφία The Shaker 
Loops.  
 
Αναλυτικά: 
 
- Sarabande 
Χορογραφία Μπενηαμζν Μιλπιζ / Μουςικι Γιόχαν εμπάςτιαν Μπαχ  
Ο Μιλπιζ, ζωσ πρότινοσ Διευκυντισ του Μπαλζτου τθσ Όπερασ του Παριςιοφ, υπιρξε Α' 
χορευτισ του Μπαλζτου τθσ Νζασ Τόρκθσ. Εκεί, τθ δεκαετία του '90 ερμινευςε το ζργο A 
Suite of Dances, ςε χορογραφία Σηερόμ Ρόμπινσ. ε ανάμνθςθ αυτοφ του υπζροχου ςόλο 
πάνω ςτισ ουίτεσ για βιολοντςζλο του Μπαχ, ςυνζκεςε με τθ ςειρά του το 2009 τθ 
αραμπάντ, χορογραφία βαςιςμζνθ ςτισ ονάτεσ και Παρτίτεσ για ςόλο βιολί, και τθν 
Παρτίτα για ςόλο φλάουτο  του Μπαχ. Και μπορεί να μοιράηεται με τον Αμερικανό μαιτρ 
μια μουςικότθτα απαλλαγμζνθ από κάκε κινθςιολογικό πλεοναςμό, επιτυγχάνει όμωσ 
ταυτόχρονα να εγκαταςτιςει τθ δικι του χορογραφικι γλϊςςα, ρευςτι και γεμάτθ 
πλαςτικότθτα. Σο ζργο ξεκινά με μια παραλλαγι ςόλο, ενϊ ακολουκοφν αλλθλουχίεσ 
ντουζτων, τρίο ι κουαρτζτων ςε μια χορογραφία ανάλαφρθ, που μοιάηει να επινοεί τον 
εαυτό τθσ κακϊσ δθμιουργείται. Ακριβϊσ πάνω ςτθ νότα, αλλά χωρίσ καμία βαρφτθτα.  
 
- The Shaker Loops 
Χορογραφία Αντώνθσ Φωνιαδάκθσ / Μουςικι Σηον Άνταμσ 
Πρωτοπαρουςιάςτθκε ςτο Μπαλζτο τθσ Λωρραίνθσ το 2014 
Πρόκειται για τθν πρϊτθ δουλειά του Φωνιαδάκθ με το Μπαλζτο τθσ Λωρραίνθσ, για τθν 
οποία ο χορογράφοσ επζλεξε ζνα από τα πιο δθμοφιλι κομμάτια του Σηον Άνταμσ, το 
Shaker Loops, που γράφτθκε το 1978 για ςεπτζτο εγχόρδων και το οποίο αναγνωρίηεται ωσ  
ζνα από τα πιο εμβλθματικά ζργα του μινιμαλιςμοφ. Θ χορογραφία ακολουκεί τθν ξζφρενθ 
παραδοξότθτα τθσ μουςικισ, θ οποία βαςίηεται κυρίωσ ςτθν ζννοια των αζναων κφκλων  
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και των κυματιςμϊν. Θ δόνθςθ τθσ μουςικισ ϊκθςε τον Φωνιαδάκθ ςτθ ςφλλθψθ μιασ 
ευαίςκθτθσ χορογραφικισ παρτιτοφρασ, παράλλθλθσ με το ζργο του Άνταμσ. Θ χορογραφία 
αποκαλφπτει πολλζσ πλευρζσ τθσ μουςικισ «που ταιριάηει απόλυτα με τον αναβραςμό τθσ 
εποχισ μασ», όπωσ ςθμειϊνει ο χορογράφοσ. 
 
- Fortress 
Χορογραφία Ντάγκλασ Λθ / Μουςικι Ζτςιο Μπόςςο, Σο 12ο δωμάτιο ςε ςολ ελάςςονα 
O διεκνϊσ αναγνωριςμζνοσ χορογράφοσ Ντάγκλασ Λθ, ο οποίοσ ζχει υπογράψει πολφ 
ςθμαντικζσ δουλειζσ για το Μπαλζτο τθσ τουτγάρδθσ, το Μπαλζτο τθσ Ηυρίχθσ και το 
Netherlands Dance Theatre, παρουςιάηει μια νζα δθμιουργία για το Μπαλζτο τθσ ΕΛ, 
πάνω ςε ζνα κομμάτι για ςόλο πιάνο του Ετςιο Μπόςςο. Ο χορογράφοσ κακοδθγείται από 
τον ςυναιςκθματικό κόςμο τθσ μουςικισ και ολοκλθρϊνει τθν δθμιουργία του με βάςθ τισ 
προςωπικότθτεσ των χορευτϊν του. Μεταχειριηόμενοσ μια μικρι ομάδα χορευτϊν επικυμεί 
να αναδείξει τισ ποιότθτεσ των μονάδων, μζςα από μια αλθκινι αίςκθςθ τθσ οικειότθτασ, 
που θ μουςικι ορίηει.  
 
 
 
Με τουσ Α' Χορευτζσ, τουσ ολίςτ, τουσ Κορυφαίουσ και το Corps de Ballet τθσ ΕΛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σιμζσ ειςιτθρίων δοκιμαςτικισ περιόδου:  €20, €25, €30, €40, €45, €50 
Παιδικό, φοιτθτικό: €15 
Περιοριςμζνθσ ορατότθτασ €10 
 
 
> Οι θεατζσ που ζχουν αγοράςει ειςιτήρια για την παρουςίαςη τησ παράςταςησ Σοπία 
ςτο Θζατρο Ολφμπια, θα ενημερωθοφν από τα Σαμεία τησ ΕΛ, για τη διαδικαςία  
αλλαγήσ των ειςιτηρίων τουσ, για την Κεντρική κηνή τησ ΕΛ ςτο ΚΠΙΝ, ενϊ ςε 
περίπτωςη που επιθυμοφν θα μποροφν να τα επιςτζψουν και να λάβουν τα χρήματα τουσ 
πίςω. 
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Όπερα 
Μάκβεκ 
Σηουηζππε Βζρντι 
Κεντρικι κθνι Εκνικισ Λυρικισ κθνισ - Αίκουςα «ταφροσ Νιάρχοσ» / Κζντρο 
Πολιτιςμοφ Κδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ 
23, 25, 27, 29 Απριλίου &  3 Μαΐου 2017 
Ώρα ζναρξθσ: 20.00 
 
Μουςικι διεφκυνςθ Λουκάσ Καρυτινόσ - Ηλίασ Βουδοφρθσ 
κθνοκεςία Λορζντςο Μαριάνι 
Αναβίωςθ ςκθνοκεςίασ Κων Κεςοφλθσ 
κθνικά Μαουρίτςιο Μπαλό   
Κοςτοφμια ίλβια Αχμονίνο   
Φωτιςμοί Λίνουσ Φζλμπομ 
χεδιαςμόσ Βιντεοπροβολϊν Λοφςυ Μακ Κίννον 
Διεφκυνςθ χορωδίασ Αγακάγγελοσ Γεωργακάτοσ 
 
Μάκβεκ Σάςθσ Χριςτογιαννόπουλοσ 
Λαίδθ Μάκβεκ Διμθτρα Θεοδοςίου 
Μπάνκο Πζτροσ Μαγουλάσ 
Μακντάφ Δθμιτρθσ Πακςόγλου 
 
Ο Μάκβεθ, θ ςυναρπαςτικι όπερα του Σηουηζππε Βζρντι, είναι θ πρϊτθ παραγωγι όπερασ 
που κα παρουςιαςτεί ςτθ δοκιμαςτικι περίοδο τθσ ΕΛ ςτο ΚΠΙΝ, ςτθν Κεντρικι κθνι - 
Αίκουςα «ταφροσ Νιάρχοσ».  
Βαςιςμζνθ ςτο ομότιτλο κεατρικό του αίξπθρ, θ ςθμαντικότερθ νεανικι όπερα του 
ςυνκζτθ, μζςα από τθν ζντονα δραματικι μουςικι τθσ, προςφζρει ςπάνια ψυχογραφιματα 
των βαςικϊν ρόλων, του ςτρατθγοφ Μάκβεκ και τθσ ςυηφγου του, δφο αδίςτακτων 
χαρακτιρων που μετζρχονται κάκε μζςου προκειμζνου να αναρριχθκοφν ςτον κρόνο τθσ 
κωτίασ.  
τον Μάκβεθ, ο Βζρντι υπερβαίνει τα ςυμβατικά πλαίςια τθσ εποχισ του για να ςυνκζςει 
ζνα ζργο με κεατρικι δφναμθ και με χαρακτιρεσ που διακζτουν πρωτόγνωρο ψυχολογικό 
βάκοσ και ζνταςθ, ενϊ με τθ δεξιοτεχνικι ενορχιςτρωςθ επιτυγχάνει να ςκιαγραφιςει 
κεαματικά τθ βία, τθ ςυνομωςία, το κάνατο.  
Θ ςκθνοκεςία του διακεκριμζνου Ιταλοφ ςκθνοκζτθ και κεωρθτικοφ τθσ όπερασ Λορζντςο 
Μαριάνι, εςτιάηει ςτον τρόπο ςκζψθσ των δφο θρϊων και οπτικοποιεί τθν αντίδραςθ ςτο 
ςυναίςκθμα του φόβου. Σο ςκθνικό αποδίδει ζνα no man’s land – ζνα τόπο ςτο πουκενά, 
μια «απεικόνιςθ» των ςκοτεινϊν ςθμείων του μυαλοφ μασ. 
Σθν εντυπωςιακι παραγωγι με τα κεαματικά ςκθνικά πλαιςιϊνει μια λαμπερι διανομι 
διακεκριμζνων Ελλινων πρωταγωνιςτϊν. το ρόλο του Μάκβεκ ο Σάςθσ 
Χριςτογιαννόπουλοσ και ςε αυτόν ρόλο τθσ Λαίδθσ Μάκβεκ θ Διμθτρα Θεοδοςίου. 
 
Με τθν Ορχιςτρα, τθ Χορωδία και Μονωδοφσ τθσ ΕΛ 
 
 
Σιμζσ ειςιτθρίων δοκιμαςτικισ περιόδου €15, €25, €35, €50, €55, €60 
Φοιτθτικό, παιδικό €12 
Περιοριςμζνθσ ορατότθτασ €10 
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Όπερα ςε θμιςκθνοκετθμζνθ μορφι 
Ρζα 
πυρίδων-Φιλίςκοσ αμάρασ 
Θζατρο Ολφμπια 
19 Μαΐου 2017  
Ώρα ζναρξθσ: 20.00 
Μουςικι διεφκυνςθ Βφρων Φιδετηισ 
κθνοκετικι επιμζλεια Νίκοσ Διαμαντισ 
Επιμζλεια Κοςτουμιϊν Γιώργοσ Πάτςασ 
Διεφκυνςθ χορωδίασ Αγακάγγελοσ Γεωργακάτοσ 
 
Ρζα Σηοφλια ουγλάκου 
Δάφνθ Μαρία Μθτςοποφλου 
Λυςίασ Γιάννθσ Χριςτόπουλοσ 
Γουάρχθσ Κφροσ Πατςαλίδθσ 
 
 
Ο 73χρονοσ κφκλοσ τθσ Εκνικισ Λυρικισ κθνισ ςτο Θζατρο Ολφμπια ολοκλθρϊνεται με το 
ζργο που τον άνοιξε. Μζςα από μια υψθλοφ ςυμβολιςμοφ κίνθςθ, θ ΕΛ τιμά τθν ιςτορία 
τθσ και παρουςιάηει τθ ςπουδαία όπερα Ρζα, του Κερκυραίου ςυνκζτθ πυρίδωνα-
Φιλίςκου αμάρα, θ οποία εγκαινίαςε το κζατρο τθν 1θ Απριλίου του 1944, ςε μουςικι 
διεφκυνςθ Αντίοχου Ευαγγελάτου.  
Θ όπερα ζκανε πρεμιζρα το 1908 ςτθ Φλωρεντία και εξιςτορεί τον παράνομο ζρωτα τθσ 
Ρζασ, ςυηφγου του Γενουάτθ κυβερνιτθ πίνολα, για τον Ζλλθνα ακλθτικι Λυςία, ςτθ Χίο το 
1400μ.Χ.  
Παρά το γεγονόσ ότι δεν ςϊηονται κριτικζσ από τον Σφπο τθσ εποχισ, τα ςυγχαρθτιρια 
τθλεγραφιματα που ζλαβε ο ςυνκζτθσ από τον Πουτςίνι και τον Μαςκάνι, μαρτυροφν τθ 
μεγάλθ τθσ επιτυχία. 
 
Με τθν Ορχιςτρα, τθ Χορωδία και Μονωδοφσ τθσ ΕΛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σιμζσ ειςιτθρίων: €15, €25, €30, €35 
Φοιτθτικό, παιδικό: €10 
Περιοριςμζνθσ ορατότθτασ: €7, €10, €12 
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Όπερα 
Μαντάμα Μπαττερφλάι 
Σηάκομο Πουτςίνι 
το πλαίςιο του Φεςτιβάλ Ακθνών 
Ωδείο Ηρώδου Αττικοφ 
31 Μαΐου & 2, 3, 4, 7 Ιουνίου 2017 
Ώρα ζναρξθσ: 21.00 
 
Μουςικι διεφκυνςθ Λουκάσ Καρυτινόσ 
κθνοκεςία-ςκθνικά-κοςτοφμια Οφγκο ντε Άνα 
Αναβίωςθ ςκθνοκεςίασ Κατερίνα Πετςατώδθ 
Φωτιςμοί Βινίτςιο Κζλι 
χεδιαςμόσ Προβολϊν ζρτηιο Μετάλλι - Ideogamma  
Κινθςιολογία Λζντα Λογιοντίτςε 
Διεφκυνςθ χορωδίασ Αγακάγγελοσ Γεωργακάτοσ 
 
Σςο-Σςο-αν κ.α. - Σςζλια Κοςτζα 
ουτηοφκι Ελζνα Καςςιάν 
Μ. Φ. Πίνκερτον τζφανο ζκκο  - Δθμιτρθσ Πακςόγλου 
άρπλεσ Διονφςθσ οφρμπθσ 
 
Διάςθμθ για τισ υπζροχεσ άριεσ, τθν πρόδθλα μελωδικι μουςικι και τθ δραματικι 
κεατρικότθτά τθσ, θ Μαντάμα Μπαττερφλάι ςυγκινεί διαχρονικά και αποτελεί ζνα από τα 
κορυφαία αριςτουργιματα του Σηάκομο Πουτςίνι.  
Θ μεγαλειϊδθσ παραγωγι, ςε ςκθνοκεςία του ςπουδαίου Αργεντινοφ ςκθνοκζτθ Οφγκο ντε 
Άνα, επιςτρζφει για πζντε μοναδικζσ παραςτάςεισ, ςτο Ωδείο Θρϊδου Αττικοφ, ςε μουςικι 
διεφκυνςθ Λουκά Καρυτινοφ.  
Θ υπόκεςθ τθσ όπερασ αφορά το μοιραίο ζρωτα τθσ δεκαπεντάχρονθσ γκζιςασ Σςο-Σςο-αν 
για τον Πίνκερτον, υποπλοίαρχο του Ναυτικοφ των Θνωμζνων Πολιτειϊν τθσ Αμερικισ. 
Υςτερα από τρία χρόνια απουςίασ, ο αξιωματικόσ επιςτρζφει με τθν Αμερικανίδα ςφηυγό 
του ςτθν Ιαπωνία, μακαίνοντασ ότι ζχει αποκτιςει γιο από τθ Μπαττερφλάι. Εκείνθ δζχεται 
να παραδϊςει το παιδί ςτον Πίνκερτον, αλλά ςτθ ςυνζχεια αυτοκτονεί. 
Θ «γιαπωνζηικθ τραγωδία» του Πουτςίνι, θ οποία ςκιαγραφεί αριςτοτεχνικά τον χαρακτιρα 
τθσ Σςο-Σςο-αν, φωτίηει μουςικά τθν αντιπαράκεςθ των δφο πολιτιςμϊν, του ιαπωνικοφ 
και του δυτικοφ-αμερικάνικου.  
τισ πζντε παραςτάςεισ τθσ δθμοφιλζςτατθσ Μπαττερφλάι, το κοινό κα απολαφςει 
ςπουδαίουσ μονωδοφσ όπωσ τουσ Σςζλια Κοςτζα, τζφανο ζκκο, Δθμιτρθ Πακςόγλου, 
Διονφςθ οφρμπθ κ.ά. 
 
Με τθν Ορχιςτρα, τθ Χορωδία και Μονωδοφσ τθσ ΕΛ 
 
 
 
Σιμζσ ειςιτθρίων: €25, €45, €55, €60, €85, €100 
Φοιτθτικό, παιδικό: €15 
 
τθν ιταλικι γλϊςςα, με ελλθνικοφσ και αγγλικοφσ υπζρτιτλουσ 
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Όπερα 
Σροβατόρε (Ο τροβαδοφροσ) 
Σηουηζππε Βζρντι 
το πλαίςιο του Φεςτιβάλ Ακθνών 
Ωδείο Ηρώδου Αττικοφ 
21, 23, 25, 27 Ιουλίου 2017  
Ώρα ζναρξθσ: 21.00 
 
Μουςικι διεφκυνςθ Μίλτοσ Λογιάδθσ 
κθνοκεςία-ςκθνικά-κοςτοφμια-φωτιςμοί τζφανο Πόντα 
Διεφκυνςθ χορωδίασ Αγακάγγελοσ Γεωργακάτοσ 
 
Μανρίκο Πιζρο Πρζττι 
Λεονόρα Σςζλια Κοςτζα  
Αηουτςζνα Γιελζνα Μανίςτινα 
Κόμθσ ντι Λοφνα Δθμιτρθσ Πλατανιάσ -Δθμιτρθσ Σθλιακόσ 
Φεράντο Σάςοσ Αποςτόλου  
 
Θ δεφτερθ μεγάλθ καλοκαιρινι παραγωγι τθσ Εκνικισ Λυρικισ κθνισ ςτο Ωδείο Θρϊδου 
Αττικοφ, που ολοκλθρϊνει και τθν καλλιτεχνικι περίοδο 2016-2017, είναι θ δθμοφιλζςτατθ 
όπερα Σροβατόρε, μία από τισ ςθμαντικότερεσ του Σηουηζππε Βζρντι.  
Πρόκειται για το αρχετυπικό μελόδραμα του Ρομαντιςμοφ, ςτο οποίο τα ςυναιςκιματα 
εκφράηονται μζςα από μουςικι μελωδικι και ορμθτικι, άριεσ και ντουζτα γεμάτα πάκοσ, 
όπωσ επίςθσ διάςθμα χορωδιακά, που δίκαια ζχουν χαρίςει ςτθν όπερα αυτι τθν 
ακαναςία.  
τον Σροβατόρε, όλα διαδραματίηονται ανάμεςα ςτθ φωτιά και ςτο φεγγαρόφωτο, 
ανάμεςα ςτθ φλόγα του πάκουσ που καίει ςτα ςωκικά και των τεςςάρων βαςικϊν 
χαρακτιρων και ςτο ψυχρό φωσ του φεγγαριοφ, που φωτίηει ακραίεσ καταςτάςεισ. 
Κείμενο και μουςικι μοιάηουν με ςφνοψθ των ςτερεοτφπων του είδουσ. Θ υπόκεςθ, γεμάτθ 
απρόςμενεσ ανατροπζσ, περιλαμβάνει δφο αδζλφια, τα οποία δεν γνωρίηουν τθ ςυγγζνειά 
τουσ και εμφανίηονται ερωτευμζνα με τθν ίδια γυναίκα. Πρόςωπο κλειδί είναι μία 
Σςιγγάνα, που ζριξε ςτθ φωτιά ζνα παιδί προκειμζνου να εκδικθκεί για τον άδικο κάνατο 
τθσ μθτζρασ τθσ: από λάκοσ ιταν το δικό τθσ.  
Θ εντυπωςιακι παραγωγι ςε ςκθνοκεςία, ςκθνικά, κοςτοφμια, φωτιςμοφσ του τζφανο 
Πόντα πρωτοπαρουςιάςτθκε ςτο Θρϊδειο το καλοκαίρι του 2012, ςθμειϊνοντασ τεράςτια 
επιτυχία.  
Ο Σροβατόρε είναι μια κατ’ εξοχιν «όπερα τραγουδιςτϊν», κακϊσ απαιτεί κορυφαίουσ 
ερμθνευτζσ ςτουσ βαςικοφσ ρόλουσ. τθν παραγωγι τθσ ΕΛ, ςυμμετζχουν μερικοί από 
τουσ κορυφαίουσ ερμθνευτζσ παγκοςμίωσ, όπωσ οι Πιζρο Πρζττι, Σςζλια Κοςτζα, Γιελζνα 
Μανίςτινα, Δθμιτρθσ Πλατανιάσ, Δθμιτρθσ Σθλιακόσ. Διευκφνει ο Καλλιτεχνικόσ 
Διευκυντισ του Μεγάρου Μουςικισ Ακθνϊν, Αρχιμουςικόσ Μίλτοσ Λογιάδθσ. 
 
Με τθν Ορχιςτρα, τθ Χορωδία και Μονωδοφσ τθσ ΕΛ 
 
Σιμζσ ειςιτθρίων: €25, €45, €55, €60, €85, €100 
Φοιτθτικό, παιδικό: €15 
τθν ιταλικι γλϊςςα, με ελλθνικοφσ και αγγλικοφσ υπζρτιτλουσ 
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χολι Χοροφ ΕΛ 
Παρουςίαςθ τθσ Ανώτερθσ Επαγγελματικισ χολισ Χοροφ τθσ Εκνικισ Λυρικισ κθνισ 
Κεντρικι κθνι Εκνικισ Λυρικισ κθνισ - Αίκουςα «ταφροσ Νιάρχοσ» / Κζντρο 
Πολιτιςμοφ Κδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ 
 
1 Ιουλίου 2017 
 
Ώρα ζναρξθσ: 20.00 
 
Θ κακιερωμζνθ ετιςια παρουςίαςθ τθσ Ανϊτερθσ Επαγγελματικισ χολισ Χοροφ τθσ ΕΛ, 
όπου οι ςπουδαςτζσ τθσ χολισ κα παρουςιάςουν δικζσ τουσ δθμιουργίεσ, αλλά και 
αποςπάςματα κλαςικοφ και ςφγχρονου ρεπερτορίου που διδάςκονται ςτθ χολι, υπό τθν 
κακοδιγθςθ του διευκυντι, Γιάννθ Ντοντςάκθ. Σο κοινό κα ζχει τθν ευκαιρία να γνωρίςει 
τουσ χορευτζσ του αφριο και να ζρκει ςε άμεςθ επαφι με τθ νεανικι δθμιουργία. 
 

Είςοδοσ ελεφκερθ με δελτία προτεραιότθτασ 

 

 


