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Όλα όσα πρέπει να δείτε στο φετινό Summer Nostos Festival
Το διεθνές Summer Nostos Festival επιστρέφει πανηγυρικά στο Κέντρο Πολιτισµού - Ίδρυµα «Σταύρος
Νιάρχος». Με τη συµµετοχή σχεδόν πεντακοσίων καλλιτεχνών από όλο το φάσµα της τέχνης, το Ίδρυµα
«Σταύρος Νιάρχος» φέρνει, από τις 17 έως τις 24/6, µια υπερπλήρη εβδοµάδα θεαµάτων και δρώµενων για
κάθε γούστο και ηλικία, µε ελεύθερη είσοδο στα πάντα.

1. Δυνατά κλασικά ραντεβού
Η µέτζο σοπράνο, Joyce DiDonato
Μια πολύ µεγάλη καλλιτέχνις της όπερας, η διάσηµη λυρική κολορατούρα µέτζο σοπράνο Joyce DiDonato,
µε ιδιαίτερες ερµηνείες στον Χέντελ, τον Μότσαρτ και τον Ροσίνι, έρχεται για πρώτη φορά επίσηµα στη
χώρα µας και παρουσιάζει τον βραβευµένο της δίσκο «In War & Peace» µε έργα Χέντελ, Πέρσελ,
Μοντεβέρντι κ.ά., συνοδευόµενη από την ορχήστρα Il Pomo D’ Oro (22/6). Πιο πριν (17/6) η Καµεράτα και ο
Γιώργος Πέτρου κάνουν ένα µουσικό παιχνίδι που τιτλοφορείται «Rock Goes Baroque», µε τραγούδια των
Beatles και του Έλβις Πρίσλεϊ σε µπαρόκ (προφανώς) εκδοχή, ενώ η Αµερικανίδα πιανίστρια Simone
Dinnerstein ερµηνεύει το εµβληµατικό «Goldberg Variations» του Μπαχ, έργο µε το οποίο τράβηξε την
προσοχή όλου του κόσµου πριν από µία δεκαετία (18/6).

2. Καρέ εκτός συνόρων
Οικογενειακά πορτρέτα, της Joey O’Loughlin
Πέρα από τη µεγάλη διαπολιτισµική χορωδία από την οµάδα Choir! Choir! Choir!, που φιλοδοξεί να ενώσει
ακροατές και µουσικούς σε µια ενιαία συναυλιακή φωνή (20/6), η Παγκόσµια Ηµέρα Προσφύγων
γιορτάζεται και µε ένα ιδιαίτερο φωτογραφικό project. Η φωτορεπόρτερ Joey O’Loughlin παρουσιάζει καθ’
όλο το φεστιβάλ τα «Οικογενειακά πορτρέτα» (φωτό), εικόνες δηλαδή που τραβήχτηκαν στο κέντρο
φιλοξενίας προσφύγων στο Καρά Τέπε της Λέσβου και αποτυπώνουν τη δύναµη των οικογενειακών δεσµών
σε ένα τόσο επικίνδυνο ταξίδι µεταξύ των συνόρων. Τις πρώτες τρεις ηµέρες, µάλιστα, η καλλιτέχνις
περιµένει να φωτογραφήσει ελληνικές οικογένειες για να συµπληρώσει τη διαπολιτισµικότητα του
installation.

3. Performative highlights
American Ballet Theatre
Τo American Ballet Theatre, ένα από τα κορυφαία καλλιτεχνικά συγκροτήµατα στον κόσµο έρχεται στην
αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» της Λυρικής (17/6) µε µια µείξη κλασικών και σύγχρονων χορογραφιών. Δεν
χάνουµε επίσης το Theater of War (Θέατρο του Πολέµου), στον ίδιο χώρο (20/6), µε το «Drum Major Instinct»,
δραµατοποιηµένες απαγγελίες κειµένων του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ερµηνευµένες από µια χορωδία που
περιλαµβάνει αστυνοµικούς, δασκάλους, ακτιβιστές και µέλη του εκκλησιάσµατος του St. Louis του
Μιζούρι. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος, διευθυντής του µπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, και το
Χοροθέατρο Οκτάνα θα παρουσιάσουν την εµβληµατική αβανγκάρντ παράσταση «Η ιεροτελεστία της
άνοιξης» του Στραβίνσκι (24/6), ενώ ένα πρωτότυπο ραντεβού είναι το «Χορεύοντας στη σκακιέρα»,
µια αναπαράσταση µιας ιστορικής παρτίδας σκάκι µε τον κορυφαίο σκακιστή Γκάρι Κασπάροφ, σε
χορογραφία του Φωκά Ευαγγελινού (21-22/6), στον Λαβύρινθο.

4. All around the world
Ο Seu Jorge, Βραζιλιάνος τραγουδοποιός και τραγουδιστής
Ο Βραζιλιάνος τραγουδοποιός και τραγουδιστής Seu Jorge, µε samba, bossa, rock, soul και funk
ενασχολήσεις, έχει αποδώσει στα πορτογαλικά την τραγουδοποιία του David Bowie για το σάουντρακ της
ταινίας «The life aquatic with Steve Zissou», δηµιουργώντας και το ανάλογο άλµπουµ το 2005. Αυτό πρόκειται
να µας παρουσιάσει εδώ, µαζί µε την ΚΟΑ, αποκαλύπτοντάς µας µια διαφορετική οµορφιά (17/6).
Η δε Yasmine Hamdan είναι το «σύγχρονο µουσικό πρόσωπο της Μέσης Ανατολής», διεθνής ντίβα πια, που
µέσα από την ανάµειξη indie rock κι electro, folk, pop ήχων µε παραδοσιακές αραβικές µουσικές και
ανατολίτικους ρυθµούς και ήχους, δηµιουργεί κάτι άκρως γοητευτικό (22/6).
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5. Ο Καρελλάς στη Χώρα των Πουλιών
Ο σκηνοθέτης-σκιοπαίκτης, Ηλίας Καρελλάς
Ο σκηνοθέτης-σκιοπαίκτης Ηλίας Καρελλάς, ένας από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της τέχνης του
θεάτρου σκιών σήµερα, µας χαρίζει πάντα ευφάνταστα και συγκινητικά θεάµατα. Στo Summer Nostos
εκτοξεύει τη φαντασία, βάζοντας τον Καραγκιόζη να συναντά τον Αριστοφάνη στην παράσταση
«Όρνιθες - Ο Καραγκιόζης στη Χώρα των Πουλιών». Χρησιµοποιώντας ενενήντα γιγαντο-φιγούρες
σε έναν µπερντέ 45 τετραγωνικών µέτρων, δηµιουργεί ένα πολύχρωµο λυρικό παραµύθι στο οποίο, εκτός
από τον ίδιο, συµπράττουν ο Χρήστος Θηβαίος ως Τσαλαπετεινός, η Τζώρτζια Κεφαλά ως Αηδόνα, ο
Θάνος Κοσµίδης (Burger Project) ως Προµηθέας και οι String Demons στη µουσική. Δείτε την παράσταση
στον Λαβύρινθο (17-20/6).

6. Μουσικός µεταµοντερνισµός
John Cale
Μια θρυλική µορφή της σύγχρονης µουσικής –από το rock κι εντεύθεν–, ο John Cale, έρχεται µε την µπάντα
του για µια συνολική ανθολόγηση της µουσικής του πορείας που ήδη µετράει µισόν αιώνα. Από τους
θρυλικούς Velvet Underground µέχρι τις µέρες µας, ο Cale σφραγίζει ανεξίτηλα µε το δικό του ιδιαίτερο
τρόπο τα µουσικά δρώµενα (19/6). Το Kronos Quartet, πάλι, µας ετοιµάζει µια σπέσιαλ µουσικοκινηµατογραφική αφήγηση, µε τον Sam Green να προβάλλει στη σκηνή την ιστορία του διάσηµου συνόλου
µε το ντοκιµαντέρ «A thousand thoughts» και το ίδιο το γκρουπ να επενδύει ζωντανά το event (19/6).

7. Το καλοκαίρι των αθλοπαιδιών
Αθλοπαιδιές, στο Πάρκο του Κέντρου Πολιτισµού
Μπορεί οι οθόνες που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σηµεία του ΚΠΙΣΝ να προβάλλουν ζωντανά τους
αγώνες του Μουντιάλ, στα γρασίδια του Πάρκου όµως, όπως και στον Στίβο και στο Κανάλι, οι µικροί
επισκέπτες του Summer Nostos Festival έχουν την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν τις δικές τους αθλητικές
ικανότητες. Μαθήµατα πινγκ πονγκ, ξιφασκίας, κωπηλασίας, αναρρίχησης, µπάντµιντον,
καποέιρα αλλά και αγώνες ταχύτητας διοργανώνονται, µεταξύ άλλων, από έµπειρους εκπαιδευτές, ενώ
παιχνίδια που συστήνουν τον κόσµο των µαθηµατικών, της ροµποτικής και της µαγειρικής έρχονται για να
καλύψουν τα γούστα των λιγότερο αθλητικών τύπων.

8. Ένα πάρτι που δεν θα ξεχάσουµε
Happy Hour, της Μόνικα Μπιλ Μπαρνς
Στο πλαίσιο του Summer Nostos Festival, µία από τις πιο αναγνωρισµένες φιγούρες του σύγχρονου χορού, η
Αµερικανίδα χορογράφος Μόνικα Μπιλ Μπαρνς έρχεται στο Κέντρο Πολιτισµού - Ίδρυµα «Σταύρος
Νιάρχος» για να µας ξαφνιάσει µε το ιδιότυπο «Happy Hour», ένα «πάρτι» στο οποίο είµαστε όλοι
καλεσµένοι. Η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής µετατρέπεται σε µια απρόσωπη αίθουσα
γραφείου, όπου στήνεται ένα άβολο αλλά και φιλόδοξο πάρτι. Άβολο επειδή, όπως όλα τα πάρτι γραφείου,
είναι καταδικασµένο να αποτύχει, φιλόδοξο επειδή συνήθως σε αυτά συµβαίνει κάτι που τα κάνει
αξιοµνηµόνευτα. Τo «Happy Hour» είναι µία από τις πλέον επιτυχηµένες παραγωγές σύγχρονου χορού της
Αµερικανίδας διάσηµης χορογράφου κι έρχεται στο Summer Nostos Festival συνολικά για τέσσερις
παραστάσεις (20-21/6).

9. Αγώνας δρόµου by night
Στιγµιότυπο από το περσινό SNF RUN
Για τέταρτη συνεχή χρονιά και µε πάνω από 10.000 συµµετοχές στο ιστορικό του, ο βραδινός αγώνας
δρόµου SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον επιστρέφει. Αυτό το Σάββατο 23 του µηνός, µόλις πέσει ο
ήλιος, δροµείς όλων των ηλικιών, από κάθε γωνιά της χώρας και όχι µόνο, παίρνουν θέση στη γραµµή
εκκίνησης του Παναθηναϊκού Σταδίου για διαδροµές των έξι και των δέκα χιλιοµέτρων. Την ίδια ώρα
αθλητές των Παραολυµπιακών Αγώνων ξεκινούν για το δροµικό contest ενός χιλιοµέτρου και άπαντες
τερµατίζουν στο ΚΠΙΣΝ για την απονοµή µεταλλίων στις 10 µ.µ., στο Ξέφωτο.
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10. Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά
O Γιώργος Χατζηπαύλου, stand up κωµικός
O stand up κωµικός Γιώργος Χατζηπαύλου, µε δύο χρόνια εµπειρίας στις παιδικές παραστάσεις και
πολλά περισσότερα στο κωµικό delivery, µαζί µε τον διάσηµο επαγγελµατία µάγο Mark Mitton ανεβαίνουν
στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ για να µας δείξουν την αστεία πλευρά της ζωής. Μαζί τους, χορευτές
που το σώµα τους µοιάζει µε λάστιχο, κλόουν και ακροβάτες σε ποδήλατα ισορροπίας, συµπληρώνουν το
εβδοµηντάλεπτο πολυθέαµα «Comedy Circus», το οποίο θα παρουσιαστεί συνολικά για τέσσερις
παραστάσεις (22-23/6).

11. Open air βραδιές µε τσιρκολάνους
Ακροβατικά στο Ξέφωτο και την Αγορά
Τι καλύτερο από το να παρακολουθείς επίδοξους ακροβάτες να αψηφούν τους νόµους της βαρύτητας
κάτω από τον ουρανό της πόλης; Η εντυπωσιακή Anna Jack, ο βραβευµένος κωµικός/ζογκλέρ Grant Goldie,
το Red Trouser Show και οι προσκεκληµένοι τους φτιάχνουν ένα δυνατό ρόστερ κάθε βράδυ µε φιγούρες
και περφόρµανς που κόβουν την ανάσα στο Ξέφωτο και στην Αγορά (6.30 µ.µ. & 9.30 µ.µ.). Ειδικοί trainers
του τσίρκου σάς περιµένουν κάθε απόγευµα (7 µ.µ.) για να σας µυήσουν στην τέχνη της ισορροπίας και της
ταχυδακτυλουργίας. Μοναδική προϋπόθεση τα άνετα ρούχα και η όρεξη για ένα διασκεδαστικό σέσιον
γυµναστικής.

12. Από την ψυχεδελική pop στη soul
Οι Animal Collective, ξαναθυµούνται τα '00s
Οι Avey Tare και Panda Bear, το περίφηµο experimental pop σχήµα των Animal Collective, που συνέδεσε το
όνοµά του µε τα ’00s, έρχεται για να µας παρουσιάσει ζωντανά το δίσκο «Sung Tongs» (2004). Το τολµηρό
αυτό ψυχεδελικό pop γκρουπ δίνει τον πρέποντα ήχο σε µια σχεδόν σουρεαλιστική χαρά «ανώριµης»
ευφορίας – και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο δίπλα στη δροσιά της θάλασσας (23/6). Μια ηµέρα
νωρίτερα (22/6) η Lianne La Havas, Λονδρέζα από Έλληνα πατέρα και Τζαµαϊκανή µητέρα,
αντιπροσωπευτική φωνή της «neo-folk» και σπουδαία r&b ερµηνεύτρια µας χαρίζει ένα ατµοσφαιρικό live
βελούδινης soul µε τα τραγούδια από το άλµπουµ της «Blood».

13. DJ Kampire µε δύναµη από την Ουγκάντα
DJ Kampire, απευθείας από την Ουγκάντα
Πριν από λίγα χρόνια ίσως ακουγόταν από περίεργο έως απίθανο. Σήµερα όµως είναι πραγµατικότητα, που
θα τη ζήσουµε ζωντανά στις 19/6, τα µεσάνυχτα, στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ. Το Nostos Festival φέρνει στην
Αθήνα το πιο καυτό όνοµα της χορευτικής σκηνής της Ουγκάντα, τη δυναµική Kampire, ένα κορίτσι που
ενώνει τη µουσική της Ανατολικής Αφρικής µε τη δυτική electronica, ενώ ταυτόχρονα αγωνίζεται δυναµικά
για τα δικαιώµατα της γυναίκας στην Αφρική. Τα sets της συνδυάζουν τέλεια τη νοσταλγική και σύγχρονη
αφρικανική ευαισθησία, ενώ το στιλ της είναι δυνατό, µε έµφαση στο µπάσο – το είδος µουσικής που, όσο
κουρασµένος κι αν είσαι, σε ξεσηκώνει να χορέψεις.
i Που: Κέντρο Πολιτισµού - Ίδρυµα "Σταύρος Νιάρχος" (Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα)
Πότε: 17-24 Ιουνίου 2018
Εδώ θα βρείτε την επίσηµη ιστοσελίδα του φεστιβάλ και στη συνέχεια το Pdf µε το ολοκληρωµένο
πρόγραµµα.
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