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∆ιανύοντας µια ενδιαφέρουσα διαδροµή 21 ετών,

φέτος, το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύµνου,

µεταµορφώνεται, ανανεώνεται, εµπλουτίζεται,

ταυτοποιείται, αναγεννιέται. Η φετινή διοργάνωση

εµπνεύστηκε από την διάθεσή µας να συνεργαστούµε

και να συνδηµιουργήσουµε µε άλλους λαούς, να

ανταλλάξουµε πρότυπα πολιτισµού, να γνωριστούµε

και να συµπορευτούµε. Το Ρέθυµνο µέσα από το θεσµό

του Αναγεννησιακού Φεστιβάλ, εγκαθιδρύει φέτος µια

ζωντανή γέφυρα επικοινωνίας που αγκαλιάζει τα

τέσσερα σηµεία του ορίζοντα, αναβιώνει το παρελθόν

του ως πολύχρωµο µωσαϊκό λαών και πολιτισµών που

καταθέτουν τα πολύτιµα πνευµατικά τους λάφυρα

στην πόλη µας, µε κίνητρο, αυτή τη φορά, την

κατάκτηση της γνώσης του δικού της Πολιτισµού και

Ιστορίας. Η Ευρώπη, τα Βαλκάνια και η Μεσόγειος,

συναντώνται και συµµετέχουν σε αυτή τη µεγάλη

γιορτή µε εφόδια το µουσικό άρωµα του παρελθόντος,

ακολουθώντας τα βήµατα ενός χορού που

συµπληρώνεται από θεατρικά δρώµενα και

χρωµατίζεται από τη ζωγραφική, την αφήγηση

παραµυθιών της Αναγέννησης και τα

τραγούδια της ίδιας εποχής.

Το 22ο Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύµνου καλωσορίζει

όλες τι µορφές Τέχνης και Πολιτισµού, τους εκφραστές

και δηµιουργούς του, όλους εσάς που µε τη δική σας

υποστήριξη άνθισε ως θεσµός, ωρίµασε ως στάση ζωής

και σας προκαλεί σε τούτο το γοητευτικό ταξίδι που

ξεκινά στην καρδιά του καλοκαιριού µε στόχο να

κατακτήσει τη δική σας.

Ο ∆ήµαρχος Ρεθύµνης

Γιώργης Χ. Μαρινάκης

Traveling in an interesting course of 21 years, this

year the Renaissance Festival of Rethymno, is

transformed, rejuvenated, enriched, identified, is

reborn. This year's organisation was inspired by our

thoughts to collaborate and together create with

other populaces, and to exchange our models of

culture, to get to know one another and to get

together. Rethymno within the tradition of the

Renaissance Festival, has this year mounted a live

bridge of communication which wraps around the

four measures of the horizon, revives its past as a

multicoloured mosaic population and culture that

deposits its precious intellectual rewards in our city,

with a motive, this time, to conquer the knowledge

of its own Culture and History. Europe, the Balkans

and the Mediterranean, meet together and

participate in this great festival with the provisions

of a melodious fragrance of the past, following the

steps of a dance supplemented by theatrical

activities and coloured by the paintings, the

narration of Renaissance Fairytales and the songs

from that same period.

The 22nd Renaissance Festival of Rethymnon

welcomes all forms of Art and Culture, the

expressionists and their creators, each and every

one of you who with your own support blossomed as

a statute, matured as a position of life and

challenges you to this fascinating journey which

begins in the heart of the summer and whose aim is

to conquer your own.

The Mayor of Rethymnon

Giorgis Ch. Marinakis



Ο ∆ήµος Ρεθύµνου είχε µέσα στους στόχους του τον

επαναπροσδιορισµό και ταυτοποίηση των βασικών

αξόνων που χαρακτηρίζουν την ιστορία και τον

πολιτιστικό ιστό του τόπου µας.

Το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ, µε την ιστορική πορεία

του των 22 χρόνων, ήταν και είναι για µας από τους

βασικούς άξονες πολιτισµού και σε τοπικό επίπεδο

αλλά και σε επίπεδο πολιτιστικής επικοινωνίας µε τον

υπόλοιπο κόσµο. Για το λόγο αυτό, και µετά από την

κοινή αποδοχή της µοναδικότητας και ειδίκευσης του

τόπου µας στην ιστορική περίοδο της Αναγέννησης,

ξεκινάµε φέτος, µε σεβασµό στον µέχρι σήµερα κύκλο

του, την “αναγέννησή του”.

Το όραµά µας ήταν και είναι να δώσουµε

νέα πνοή στην έκφραση της αποδεδειγµένης

εµπράκτως δηµιουργικότητας όλων των Ρεθυµνιωτών

συµπολιτών µας.

Ευχόµαστε να συµπορευτούµε όλοι,

ανεξαρτήτως ηλικίας, σε αυτήν την υπέροχη πορεία της

ενεργοποίησης και εκδήλωσης όλων των δυνατοτήτων

µας, τόσο ατοµικά όσο και ως κοινωνικό σύνολο, ώστε

να συνεχίσουµε να γράφουµε την πολιτιστική ιστορία

της πόλης µας.

Επιτροπή Αναγεννησιακού Φεστιβάλ

ΠΕΠΗ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ - MΑΜΑΛΑΚΗ

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΝΙΝΟΣ

∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

The Municipality of Rethymno had within its

aim the redefinition and identification of the

main keystones that characterizes the history

and the cultural web of our town.

The Renaissance Festival, with its 22 year

course of history, was and is for us one of the

main keystones of culture and at a local level

but also on a level of cultural communication

with the rest of the world. For this reason, and

after the mutual acceptance of this uniqueness

and specialisation of our country, in the

historical period of the Renaissance, this year

we begin, and with up to now the respect of

it’s today’s circle, the “ Renaissance”¨.

Our vision was and is to give a new breath to

the expression of proven creativity of allour

fellow-citizens of Rethymnon.

We wish that everyone will go along,

irrespective of age, with this splendid course of

creation and events of all our abilities, not only

individually but as a society in total, so that we

can continue to write about the cultural history

of our city.

Committee of the Renaissance Festival

PEPI BIRLIRAKI - MAMALAKI

VICE MAYOR OF RETHYMNON

ANTONIS MAVRAKIS

MUNICIPAL ADVISOR

NIKOS NINOS

MUNICIPAL ADVISOR



Στόχος του Αναγεννησιακού Φεστιβάλ Ρεθύµνης είναι να λειτουργήσει

ως κέντρο αναγέννησης και υποστήριξης του πολιτισµικού διαλόγου

µεταξύ των λαών, καθώς και της Επιστήµης και της Τέχνης στη

Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη. ∆ιάλογος, που µέχρι τώρα

χαρακτηρίστηκε όχι µόνο από ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων,

αλλά, κυρίως, από έριδες, διαµάχες και πολέµους.

Η λέξη αναγέννηση είναι καθοριστική για την ταυτότητα και τους

στόχους της διοργάνωσης. Το Φεστιβάλ δεν θέλουµε να περιοριστεί

στην παρουσίαση µορφών τέχνης και επιστηµονικών επιτευγµάτων

από την ιστορική περίοδο της αναγέννησης, αλλά να κατοχυρωθεί στη

συνείδηση του κόσµου ως ένας θεσµός που ενεργοποιεί δράσεις στο

παρόν, οι οποίες δίνουν νέα πνοή στην παρουσίαση της πολυποίκιλης

Ευρωπαϊκής, Βαλκανικής και Μεσογειακής παράδοσης και µας

ενεργοποιούν να την βιώσουµε (όχι γνωρίσουµε), καθώς και να

πλέξουµε τον ιστό µεταξύ παρελθόντος και µέλλοντος. Προσδοκούµε

στην αναζωογόνηση-αναγέννηση του τρόπου που προσεγγίζουµε τις

τέχνες, τις επιστήµες, καθώς και την εµπειρία της φύσης, η οποία

ήταν ένα από τα βασικά αιτήµατα των καλλιτεχνών στην περίοδο της

Ευρωπαϊκής Αναγέννησης. Πιστεύουµε ότι η φύση και η Τέχνη είναι η

µία εκδοχή της άλλης και ελπίζουµε οι δραστηριότητες του Φεστιβάλ

να µας κατευθύνουν σε αυτήν την αίσθηση.

Σκοπός, λοιπόν του Αναγεννησιακού Φεστιβάλ Ρεθύµνης είναι να

δείξει-παρουσιάσει διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και την

Αναγέννηση που µπορεί να συµβεί στις συνειδήσεις-αισθήσεις των

ανθρώπων από την αναγνώριση-ανάδειξη των κοινών στοιχείων και

των γεφυρών συνεργασίας που υπάρχουν ανάµεσα σε διαφορετικούς

τοµείς ανθρώπινης έκφρασης και διαφορετικούς πολιτισµούς. Αυτή,

άλλωστε, είναι η φωτεινή και υγιής πλευρά της παγκοσµιοποίησης,

όπου όλη η υφήλιος είναι µία κοινότητα µε διακριτά ενεργά και

συνεργαζόµενα µέρη. Ένα µεγάλο οικοσύστηµα, µία λευκή σφαίρα

που περιέχει µέσα της όλα τα χρώµατα στις κατάλληλες ποσότητες.

Είθε το Φεστιβάλ να λειτουργήσει ως µία σφριγηλή ενότητα µε ισχυρό

άξονα, ως ένα έργο, του οποίου το πολιτιστικό αποτύπωµα θα

συνδράµει στην αφύπνιση και ένωση των δυνάµεων όλων µας.

Καθοριστικό ρόλο προσδοκούµε να παίξει ο τοπικός πληθυσµός, τον

οποίο αισθανόµαστε ως συνδηµιουργό και όχι ως θεατή.

Άρτεµις Παπαδάκι

υπεύθυνη για το σχεδιασµό και την οργάνωση

του Αναγεννησιακού Φεστιβάλ Ρεθύµνης

The Rethymnon Renaissance Festival aims at becoming a centre

for the revitalization and support of cross cultural exchange

among people, as well as between Science and Art in the

Mediterranean, the Balkans and Europe. This dialogue, up to the

present times, has been characterized not only by exchange of

cultural elements, but, mainly, by debates, disputes, and wars.

The concept of Renaissance has been central in our aims, and

essential for the festival's identity. We do not wish to restrict the

festival to the presentation of artistic forms or scientific

achievements from the historical period of Renaissance. We aim at

establishing it in people's consciousness as actions revolving round

a robust axis from which stems the creation of cultural actions in

the present time. In this way it revitalizes and invigorates the ways

in which we LIVE, EXPERIENCE and not just represent the different

cultural traditions. Our hope is to weave creatively the bonds

between past and present times and to revitalize the way of

approaching arts and science in connection to our relationship with

nature (which has been among the basic quests of artists in the era

of European Renaissance). We believe and feel that Nature and Art

form two versions of the same core and we hope that the Festival

will help us all experience this feeling.

Thus, the Festival’s main goal is to present different ways of

expressing ourselves, and to help “renaissance” take place within

people’s conscience through the recognition and approval of the

similarities and communication bridges between different spheres

of human expression as well as between different civilizations and

cultures. We believe that this is the bright and healthy side of

globalization, when all universe forms one community, created by

active and co-operating units. One ecosystem, one white sphere,

which involves all colours in the right proportions.

Our deepest wish is that the festival will be a radiating entity-

sphere which will awake and link the flame in all of us by its

cultural influence. Furthermore we believe and expect that the

local population, which we consider as co-creators and not as

spectators, will have a major role in this effort.

Artemis Papadaki

in charge of the planning and the

organization of the festival



Τελετή
Έναρξης

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ∆ΡΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ

Παλιό Τελωνείο
(είσοδος Ενετικού Λιµα-

νιού) - Λότζια - Κρήνη
Ριµόντι - Μελισσινού - Κα-
τεχάκη (είσοδος κάστρου)

Opening
Ceremony

THE COURSE OF

CONTEMPORARY

THEATRICALS FROM

Old Customs House
(Entrance to the Venetian

Harbour) - [Lotzia] – Ri-
mondi Fountain – Melissi-

nou Street – Katehaki
Street (Entrance to the

castle)
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΤΕΛΕΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Τάκης Χάσικος

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Χάρης Βλαστάκης

-Κουϊντέτο χάλκινων
πνευστών οργάνων

“Creta Brass”
-∆ηµοτική χορωδία µε µαέστρο

το Γιάννη Κιαγιαδάκη
-Μουσικό σύνολο «Ακτίνα»
-Αντιγόνη Αραµπατζόγλου

-Μέλη της Φιλαρµονικής
του ∆ήµου Ρεθύµνης

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ &
∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Μαρία Τσουκνάκη

-Πολιτιστικός Σύλλογος “Σκιές”
-Τοπικό Συµβούλιο Νέων

∆ήµου Ρεθύµνης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΟΡΟΥ
Εύη Παναγιωτάκη
-Μέλη της Ένωσης

Μουσικοχορευτικών Παραδο-
σιακών Συλλόγων

∆ήµου Ρεθύµνης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
∆ΡΩΜΕΝΩΝ

Γιώργος Καλογεράκης

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ∆ΡΩΜΕΝΑ
Studio Omma

Θεατρική οµάδα
Άδελε - Αγίας Παρασκευής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σύλλογος ψαράδων

Ρεθύµνης

CONTRIBUTORS TO
THE OPENING
CEREMONY

GENERAL CO-ORDINATIOR-
COSTUME MAKER
Takis Hasikos

RESPONSIBLE FOR MUSIC
Haris Vlastakis
-Brass Wind Instruments
Quintet «Creta Brass»
-Municipal Choir with
Maestro Yiannis Kiagiadakis
-Musical Ensemble
«Aktina»
-Antigoni Arabatzoglou
-Members of the Municipal
Band of Rethymno

SCENERY & TOWN
DECORATION
Maria Tsouknaki

-Cultural Association “Skies”
-Local Youth Council of the

Municipality of Rethymnon

RESPONSIBLE FOR DANCE
Evi Panagiotaki
-Members of the Association of
Traditional Music & Dance of
the Municipal Society of
Rethymno

RESPONSIBLE FOR
CONTEMPORARY TEXT
Giorgos Kalogerakis

CONTEMPORARY THEATRICALS
Studio Omma
Theatrical Team of Adele –
Agias Paraskevis

PARTICIPATING
Association of Rethymno
Fishermen



Φωτιά
Μήτρα Θανάτου / Μήτρα Ζωής
Σκοτάδι / Φως
Καταστροφή / ∆ηµιουργία

Η συνύπαρξή τους επιτυγχάνεται µε τη δική µας θέληση να διαλέγουµε τη ζωή, τη δηµιουργία, την τέχνη, τη φλόγα της Αναγέννησης.

Μ’ αυτή θα ζωντανέψει η εικόνα στο Φάρο που χρόνια αποτελεί ένα από τα σύµβολα της πόλης στο Ενετικό Λιµάνι. Εκεί θ’ αποκτήσει

το νερό, ιριδισµούς φωτός για να διώξει το σκοτάδι. Αυτός θα είναι και ο προορισµός της γαλέρας του ∆όγη της Βενετίας που θα έρθει

να γιορτάσει µαζί µας την Αναγέννηση της πόλης µας.

Κι εσείς καλεσµένοι σ’ ένα πανηγύρι χαράς γεµάτο από φως θα µας ακολουθήσετε σε µια πορεία γιορτής µε πρώτο σταθµό τη Λότζια

όπου θα υµνήσουµε το µεγαλείο της Κρήτης. Στην Κρήνη RIMONDI αµέσως µετά θα τιµήσουµε το ∆όγη πριν καταλήξουµε στο Κάστρο για

να ξορκίσουµε µε Φωτιά- εκεί στα σκαλοπάτια του - το Θάνατο που περιπλανιέται στους προµαχώνες του από τις µέρες του Πολέµου. Κι

όταν η Φωτιά φέρει την Κάθαρση ο Ήλιος της Αναγέννησης θα µας οδηγήσει στο Εσωτερικό για να ξεκινήσει ο µεγάλος χορός προς τιµήν

του ∆όγη. Ελάτε µαζί µας σ’ αυτή τη µυσταγωγία. Ελάτε µαζί µας να τιµήσουµε τη θετική ενέργεια, την τέχνη και τη ∆ηµιουργία.

Τάκης Χάσικος
Εκπρόσωπος Εθελοντών ∆ρώµενων

Fire
Womb of Death / Womb of Life
Darkness / Light
Destruction / Creation

Their coexistence is achieved by our own will to choose life, the creation, the art, the flame of the Renaissance. With this it will revive the

image of the Lighthouse which for years has constituted come to life which for years constitutes one of the symbols of the city in the Venetian

Harbour. There it will acquire the water, iridescence of light in order chase away the darkness.This will be the destination of gallery of Dogi of

Venice which will come and celebrate with us the Renaissance of our city. And you who are invited to a festivity of enjoyment, filled with

light, will follow us on our course of festivity with our first stop at the Loggia where we will praise the majesty of Crete.

Immediately afterwards, at the Fountain of RIMONDI, we will honour Dogi before we finish off at the Castle so that we exorcise with

Fire – here at the steps – Death which roams around on a rampart since the days of the War. And when the Fire brings forth the

Atonement, the Sun of the Renaissance will guide us to the interior to begin the great dance in honour of the Dogi. Come join with us

on this sacred ceremony. Come with us to honour the positive power, the art and the Creation.

Takis Hasikos
Volunteers’ representative



ΧΟΡΕΥΟΥΝ
(ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
Γαλήνη Γυρτάτου
Γεωργία ∆ουκάκη
Ολίβια Θανάσουλα
Σοφία Θεοδωροπούλου
Εύα Πλοκαµάκη
Μαργαρίτα Πουλάκου
Ελένη Ραφαηλίδου
Μαίρη Ταλιαµπέ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Μανώλης Μαυροειδής

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ
Μαρία Λάζαρη

DANCERS
(IN ALPHABETICAL ORDER)
Georgia Doukaki
Galini Girtatou
Eva Plokamaki
Margarita Poulakou
Eleni Rafaelidou
Mary Taliampe
Olivia Thanasoula
Sophia Theodoropoulou

RESPONSIBLE FOR MUSIC
Manolis Mavroidis

ARTISTIC ASSIDUITY
CHOREOGRAPHY
Maria Lazari

<<Ιστάναι Χορόν>>
Ο Βυζαντινός πολιτισµός, που είχε διάρκεια πάνω απο χίλια χρόνια
παρουσιάζει κατά περιόδους διαφορετικές πνευµατικές και καλλιτεχνικές
εκφράσεις.
Οι χοροί του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης διατηρούν πάντα τη ζωντάνια
τους όταν αναβιώνουν. ∆ε θα µπορούσε κανείς να βεβαιώσει την απόλυτη
γνησιότητά τους. Έχουµε µόνο γνήσιους βηµατισµούς και φιγούρες,
περιορισµένο όµως αριθµό αυτούσιων χορών.
Οι χοροί αυτοί χορεύονταν στην ύπαιθρο, στους δρόµους της πόλης, στον
ιππόδροµο, στα λαϊκά πανηγύρια, στις γιορτές και στα παλάτια. Υπήρχαν
χοροί για το λαό και άλλοι για τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, οι οποίοι
επηρεάστηκαν απο την όλο και πιο στενή επαφή µε τη ∆υτική Ευρώπη,
αντλώντας στοιχεία απο τους µεσαιωνικούς αυλικούς χορούς.
Από διάφορες ιστορικές µαρτυρίες φαίνεται πως ο λαός αγαπούσε εξίσου τα
ακροβατικά νούµερα, τις παντοµίµες, τα τραγούδια, τις κωµικές σκηνές,
δηµιουργώντας έτσι το θέατρο του δρόµου. Τα θεατρικά και χορευτικά
δρώµενα λοιπόν – παρά την τότε αρνητική στάση της εκκλησίας –
αποτελούσαν αναπόσπαστο στοιχείο της ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής στο
Βυζάντιο.

“Istani Dance”
The Byzantine culture, which lasted for a period of over one thousand years,
from time to time presents different intellectual and artistic expressions.
The dances from the Middle Age and the Renaissance always maintain their
liveliness when they are revived. No-on can certify their absolute
authenticity. We only have authentic steps and figures, although a limited
number of dances.
These dances were performed outdoors, in the streets of the cities, in
hippodromes, at popular festivals, at feasts and in palaces. There were
dances for the people and others for the upper social classes, which were
influenced from the whole close contact with Western Europe, deriving the
basics from the medieval court dances.
From various historic testimonies it appears that the people equally loved
the acrobatic styles, the pantomimes, the songs, the comedy scenes, thus
creating the street Theatre. The theatrical and dancing activities in
progress then– despite the negative attitude of the church – constituted an
inseparable element of the public and private lives of the Byzantium.

ΣΤΙΣ 22:30

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

<<Ιστάναι Χορόν>>

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΕΡΩΦΙΛΗ

AT 22:30

FOLLOWS THE

REPRESENTATION

OF <<Ιstani

Dances>> AT THE

«EROFILI»

THEATRE

Είσοδος ελεύθερη
Free Entrance

ΧΟΡΟΝ∆Ε
ΟΜΑ∆Α ΧΟΡΟΥ
ΜΑΡΙΑΣ ΛΑΖΑΡΗ

HORONDE
DANCE GROUP
MARIA LAZARI



Στο κέντρο των εκδηλώσεων

της φετινής διοργάνωσης είναι

η ανάδειξη διαφορετικών

µουσικών ιδιωµάτων της

κεντρικής Ευρώπης, καθώς και

του σύγχρονου Κρητικού

µουσικού ιδιώµατος. Κρίκος που

τα συνδέει είναι η ιδιαίτερη

σχέση µουσικής-χορού και

µουσικής-λόγου. Παράλληλα θα

γίνει παρουσίαση νέων

εικαστικών και θεατρικών

δηµιουργιών, καθώς και

παρουσίαση της φύσης, των

Κρητικών προϊόντων και του

Κρητικού τρόπου ζωής και

διατροφής.

This year we will present, along

with theatrical works and

exhibitions, different styles-

idioms of European early music,

as well as the current musical

style-idiom of Crete. All styles

are based on music's special

relation with speech as well as

with dance.



Massimiliano Torsiglieri
µπαρόκ φλάουτο

Davide Monti
µπαρόκ βιολί

Gioele Gusberti
µπαρόκ βιολοντσέλο

Γεράσιµος Χοϊδάς
τσέµπαλο

Massimiliano Torsiglieri
traverso

Davide Monti
violin

Gioele Gusberti
violoncello

Jerassimos Coidan
clavicembalo

Το πρόγραµµα αυτό –αναπαράσταση µιας µουσικής εξερεύνησης- βάζει τους
µουσικούς στη θέση των συναδέλφων τους του 18ου αιώνα! Το σύνoλο IL
TRAVERSIERE σκοπεύει στην αναπαραγωγή των µηνυµάτων των µπαρόκ
συνθετών, µε τα ίδια επικοινωνιακά εργαλεία όπως και τότε: ρητορική και
αισθητική, έχοντας ερευνήσει τις πηγές της εποχής ώστε να επικοινωνήσει
µε επιτυχία µε το σύγχρονο ακροατήριο. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει έργα
Ιταλών συνθετών που πειραµατίζονται µε νέες φόρµες (σονάτα) και τις
τεχνικές δυνατότητες κάθε οργάνου.
Το σύνολο IL TRAVERSIERE αποτελείται από Έλληνες και Ιταλούς µουσικούς-
ειδικούς στην ερµηνεία της παλαιάς µουσικής. Οι Massimiliano Torsiglieri
(µπαρόκ φλάουτο), Davide Monti (µπαρόκ βιολί), Gioele Gusberti (µπαρόκ
τσέλο) και Γεράσιµος Χοϊδάς (τσέµπαλο), έχουν στο ενεργητικό τους πολλές
εµφανίσεις. Ερµηνεύουν πάντοτε σε όργανα εποχής ή πιστά αντίγραφά τους.

This concert is a concrete representation of a musical research: we put
ourselves in the physical conditions of musicians of the Baroque period,
trying to reproduce the message that the composers wrote using the same
communicative tools, notably Rhetoric and Esthetics.
We research historical archives to understand a different cultural system
and finally attempt to communciate to a modern audience music from 200
years ago.
The music is principably by Italian composers who were experimentlng with
new forms, (Sonata) and technical possibilities on each instrument.
IL TRAVERSIERE consists of three italians and one Greek, who specialise
performing music from the 17th and 18th centuries using original or copies
of historical instruments. They have indivually and together performed all
over Europe, as soloist and in Chamber ensembles.
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IL TRAVERSIERE, ENSEMBLE
BAROCCO

Τζαµί Νερατζέ (Ωδείον) -
Neratze Mosque (Odeon)

Εισιτήρια | Tickets: 5€



Martin Oro
κόντρα-τενόρος

και το ντουέτο ARPARLA
που αποτελείται από τους

Davide Monti
µπαρόκ βιολί

Maria Christina Cleary
µπαρόκ άρπα

Martin Oro
countertenor

and the ensemble
ARPARLA

Davide Monti
baroque violin

Maria Christina Cleary
baroque harp

Αναγεννησιακή και Μπαρόκ µουσική από την
Αγγλία, τη Σκωτία και την Ιρλανδία
Τα τραγούδια αυτού του ρεσιτάλ προέρχονται από µια συγκεκριµένη
περίοδο: από το 16ο αι. η Αγγλική Αυλή απασχολούσε Ιταλούς µουσικούς
που µεταλαµπάδευαν το πλούσιο ιταλικό ύφος και γούστο στη Βρετανία.
Αντιπαραβάλλουµε δύο Ιταλούς µε έναν Άγγλο συνθέτη, τον Valentine, που
έζησε το περισσότερο της ζωής του στην Ιταλία. Το πρόγραµµα τελειώνει µε
µια σειρά αιθέριων τραγουδιών του τεχνίτη στην αντιπαράθεση του απλού
και του σύνθετου σε µουσική και λόγια, Dowland.
Το ντούο ARPARLA (άρπα-βιολί) συµπληρώνεται µε τον διεθνούς
σταδιοδροµίας κόντρα-τενόρο Martin Oro. Ο Ελβετοαργεντίνος κόντρα-
τενόρος έχει διακριθεί µε το βραβείο “Velutti” στην Ιταλία ως ένας από τους
σπουδαιότερους κόντρα-τενόρους διεθνώς. Έχει τραγουδήσει µε
καλλιτέχνες όπως η Cecilia Bartoli και έχει ηχογραφήσει πολλά CD µε πιο
πρόσφατο το δίσκο Romances στην εταιρία Arsis.

Music from the England, Scotland and Ireland
of the Renaissance and the Baroque period”
This recital of songs evokes a special period of music: From the 16th
century, the English court was full of Italian musicians who brought their
decorative style and taste to the British Isles. We compare two Italians with
one English composer, Valentine, who lived most of his life in Italy. The
programme finishes with a selection of ethereal songs by the master of
juxterpostioning simple and complex in words and sounds.
ARPARLA, a violin and harp duo are joined by the international countertenor
Martin Oro, the Swiss Argentinean countertenor Martin Oro was
voted one of the most important countertenors at an international

level, when awarded the "Velluti" prize in Italy. He sang together with
artists like Cecilia Bartoli and can be heard on numerous recordings
including his new solo CD "Romances" on the Arsis label.
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AYRES AND DIVISIONS
TO SING AND PLAY
WITH THE VIOLIN

Τζαµί Νερατζέ (Ωδείον) -
Neratze Mosque (Odeon)

Εισιτήρια | Tickets: 5€



ΛΥΡΑ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι
Μιχάλης Αλεφαντινός

Κώστας Βερδινάκης
Γιώργος Κατσαµάς

Γαλάτιος Μοσχονάς
Τάσος Μπαγουράκης
Μιχάλης Νικηφόρος

ΛΑΟΥΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι
Μανόλης Κακλής
Σήφης Κατσαµάς

ΛΑΟΥΤΟ
∆ηµήτρης Αγγελιδάκης

Μανόλης Βερδινάκης
Μιχάλης Φραγκιαδουλάκης

ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ
Νίκος Νικηφόρος

ΚΙΘΑΡΑ
Σπύρος Παπαδάκης

ΜΠΑΣΟ
∆ηµήτρης Τσούρτος

ΚΡΟΥΣΤΑ
Σίµος Κουφάκης

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΩΝΕΣ
Αργυρώ Κακλιδάκη
Στέλλα Σειραγάκη

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

LYRA AND VOCALS
Michalis Alefantinos
Kostas Verdinakis
Giorgos Katsamas
Γαλάτιος Μοσχονάς
Tasos Bagourakis
Michalis Nikiforos

LAOUTO VOCALS
Manolis Kaklis
Sifis Katsamas

LAOUTO
Dimitris Aggelakis
Manolis Verdinakis
Michalis Fragiadoulakis

MANDOLIN
Nikos Nikoforos

GUITAR
pyros Papadakis

BASSO
Dimitris Tsourtos

PERCUSSION
Simos Koufakis

FEMALE VOCALISTS
Argiro Kaklidaki
Stella Siragaki

RETHYMNO SCHOOL OF MUSIC

MUNICIPAL ASSOCIATION OF
TRADITIONAL MUSIC & DANCE

Μουσική συνάντηση Κρητών στη Φορτέτζα
Οι µαθητές του Μουσικού Σχολείου Ρεθύµνης σας υποδέχονται µέσα στις
γωνιές του Κάστρου από τις 20.00. Αργότερα στις 21.30 θα σµίξουν στο
χώρο του θεάτρου Ερωφίλη µε γνωστούς και αγαπηµένους καλλιτέχνες της
Κρητικής µουσικής και συγκροτήµατα παραδοσιακού χορού. Όλοι µαζί θα
συνθέσουν το χθες και το σήµερα της µουσικής της Κρήτης που συνεχίζει
την εξέλιξη της και αποτελεί µια από τις πιο ζωντανές παραδόσεις του
κόσµου στην εποχή µας.

Cretan musicians at the Fortezza:
music performance
The pupils of the Rethymno school of music welcome you at the castle at
20:00 hrs. Around 21:00 pupils and well known popular artists of Cretan
music and traditional dance group will meet at the Erofyli theatre. All
musicians will bring together the yesterday and today’s music of Crete that
continues its development and constitutes one of the liveliest traditions of
the world in our times.
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Θέατρο Ερωφίλη | Erofili Theatre
Εισιτήρια | Tickets: 5€



Massimiliano Torsiglieri
µπαρόκ φλάουτο

Davide Monti
µπαρόκ βιολί

Γεράσιµος Χοϊδάς
τσέµπαλο

Massimiliano Torsiglieri
traverso

Davide Monti
baroque violin

Jerassimos Coidan
clavicembalo

Στα έργα αυτού του προγράµµατος παρουσιάζονται συγκεντρωµένες οι
εκφραστικές δυνατότητες της εποχής, αγγίζοντας ταυτόχρονα το µέγιστο
σηµείο της επικοινωνιακής τους απόδοσης, καθώς στο σόλο παίξιµο, το κάθε
όργανο αναγκάζεται να χρησιµοποιεί όλες του τις δυνάµεις προκειµένου να
«µιλήσει».
Πίσω από ένα σχέδιο ιδεών και σαφέστατους µορφικούς κανόνες, ο Μπαχ
κρύβει µια εκπληκτική ικανότητα να συγκινεί, µε διαφορετική µουσική
γλώσσα για το κάθε όργανο.
Για να ανάψει όµως η φλόγα των συναισθηµάτων, είναι απαραίτητο να βρει
κανείς την ενότητα µεταξύ της πράξης της σύνθεσης και της πράξης της
εκτέλεσης.
Έτσι, όλα γίνονται γεγονότα του σήµερα, και του κάθε σήµερα, δίχως
χρονικά σύνορα και περιορισµούς. Κάθε φορά, σε κάθε εκτέλεση συντελείται
κάτι νέο, όπως σε µια παράσταση “Commedia dell'Arte”, όπου όλοι,
καρφωµένοι στις θέσεις τους, περιµένουν να δουν πώς θα τελειώσει αυτή τη
φορά η ιστορία.

This is a programme in which the expressive possibilities are brought to a
synthesis but at the same time are expanded to the maximum of their
communicative capacity, as the solo instrument is obliged to use all his
possibilities to “speak”.
Behind a sketch of ideas and precise formal rules, Bach hides a great
capacity to move us with a different language for each instrument.
But in order to light the sparks of emotions, it is necessary to find union
between the act of composition with the act of expression.
In this way everything becomes a fact of today, of everyday, without borders
of time; each time new, like in a performance of “Commedia dell'Arte”, in
which everybody will stay glued to their seats to listen how this time, the
story will finish.
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JOHANN SEBASTIAN BACH
CONCERT

Τζαµί Νερατζέ (Ωδείον) -
Neratze Mosque (Odeon)

Εισιτήρια | Tickets: 5€



Francisco Gato
ισπανική κιθάρα, κιθάρα,

κρουστά

Maria Christina Cleary
άρπα

Francisco Gato
vihuela, guitar, percussion

Maria Christina Cleary
arpa de dos ordenes

Από τα 1550 η άρπα και η ισπανική κιθάρα (βιχουέλα) έγιναν ο τέλειος
συνδυασµός για µουσική στην εκκλησία και τις Αυλές στην Ιβηρική
χερσόνησο. Τα δύο νυκτά όργανα έχουν µεγάλες εκφραστικές δυνατότητες.
Μπορούν να παίζουν µελωδίες ή να λειτουργούν σαν κρουστά. Η άρπα
αντλεί το ρεπερτόριό της από αυτό της κιθάρας, αλλά και των
πληκτροφόρων, εκείνη την εποχή κυρίως του εκκλ. οργάνου.
Η µουσική αυτή ηχεί χαρακτηριστικά, µε επιρροές από λαϊκή µουσική, αλλά
και χορευτικούς ρυθµούς και αρµονίες µουσικής της Ιταλίας.
Ο Quito Gato και η Maria Cleary είναι σολίστες µε διεθνή σταδιοδροµία.
Συναντιούνται για αυτή την µοναδική συναυλία αυτοσχεδιάζοντας και
παίζοντας µουσική της αναγεννησιακής Ισπανίας και Πορτογαλίας. Ο Q. Gato
εµφανίζεται τακτικά µε σύνολα όπως Ensemble Elyma, The Rare Fruits Coun-
cil, La Chimera, Academia Montis Regalis, Mare Nostrum, Capilla Real de
Madrid. Η M. Cleary είναι µέλος των Il Tempio Armonico, ARPARLA, Les Arts
Florissants.

From 1550 the harp and spanish guitar (vihuela) became the perfect
combination in music for the church and for the courts throughouth the
Iberian peninsula. This plucked duo have great possibilities of expression,
they can play melodies and be percussive. The harp takes its repertoire from
both the vihuela and the keyboard, at that time mainly the organ.
This music has a special sound, using influences from popular music,
including dance rhythms and harmonies from the formal music, coming from
Italy.
Quito Gato and Maria Cleary are both international soloist, having toured
across five continents, and join together for this special concert,
improvising and performing the music of renaissance and Baroque Spain and
Portugal. He collaborates regularly with many groups including Ensemble
Elyma, The Rare Fruits Council, La Chimera, Academia Montis Regalis, Mare
Nostrum and Capilla Real de Madrid She performs as a soloist and with Il
Tempio Armonico, ARPARLA, Les Arts Florissants.
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“TIENTO, ROMANESCA,
FANTASIA QUE CONTRAHAZE
LA HARPA EN LA MANERA
DE...”. MUSIC FROM SPAIN
AND PORTUGAL FOR
PLUCKED INSTRUMENTS

Τζαµί Νερατζέ (Ωδείον) -
Neratze Mosque (Odeon)

Εισιτήρια | Tickets: 5€



Anne Mertens
σοπράνο

Frank Theuns
µπαρόκ φλάουτο

François Fernandez
µπαρόκ βιολί

Liam Fennelly
βιόλα ντα γκάµπα

Laurent Stewart
τσέµπαλο

Anne Mertens
Soprano

Frank Theuns
Traverso

François Fernandez
baroque violin

Liam Fennelly
viola da gamba

Laurent Stewart
clavicembalo

Το 17ο και 18ο αιώνα, το τραβέρσο λεγόταν «γερµανικό φλάουτο», παρόλο
που η καταγωγή και κατασκευή του ήταν γαλλική.
Ο Jacques Hotteterre, ένας από τους πιο φηµισµένους φλαουτίστες εκείνης
της εποχής, βελτίωσε εντυπωσιακά τόσο την τεχνική, όσο και την κατασκευή
του οργάνου, κατοχυρώνοντας έτσι την «πατέντα». Τα µυστικά της κατα-
σκευής κρατήθηκαν κρυφά µε ζήλο, ως το τέλος του 18ου αιώνα. Στα 1685,
οι Προτεστάντες έχασαν δια νόµου τα προνόµια που ως τότε διατηρούσαν
έναντι των Καθολικών, και οι περισσότεροι από αυτούς εγκατέλειψαν τη
Γαλλία, παίρνοντας µαζί τους και τα µυστικά του φλάουτου. Έτσι, ένας νέος
τρόπος κατασκευής του φλάουτου γεννήθηκε.
Οι Les Buffardins ερµηνεύουν το ρεπερτόριο του 17ου και 18ου αιώνα, σκια-
γραφώντας τη διαδροµή του φλάουτου µε αφετηρία τη Γαλλία, την χώρα κα-
ταγωγής του

During the 17th and the 18th centuries, in France, the flute was usually
called « german flute » in spite of his origins and making which are typically
french.
One of the very famous flutists of this period, Jacques Hotteterre,
significantly improved the technique and the manufacture of the
instrument, establishing one’s pedigree.
The secrets of the making were jealously kept until the end of the 17th
century.
In 1685, a new law decided to abolish the advantages that the Protestants
had won on the Catholics, so, most of them ran away from France, keeping
the flute’s making secret with them. Then, a new manufacture would rise
born.
Les Buffardins play this French and European repertory of the 17th and 18th
centuries, redrawing the journey of the flute in Europe beginning from his «
original country », France.
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ΣΎΝΟΛΟ «LES BUFFARDINS»:
«ΟΡΦΕΑΣ»

ENSEMBLE
“LES BUFFARDINS”,
PROGRAMME “ORPHÉE”

Τζαµί Νερατζέ (Ωδείον) -
Neratze Mosque (Odeon)

Εισιτήρια | Tickets: 5€



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
∆ηµήτρης Θεοδώρου

∆ΙΑΣΚΕΥΗ
Αντρέ Ζιλ

ΣΚΗΝΙΚΑ
∆ηµήτρης Θεοδώρου

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ
Φάνης ∆ανιήλ

ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ
∆ηµήτρης Θεοδώρου

ΜΟΥΣΙΚΗ
Κυριάκος Σφέτσας

ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ:
Λευτέρης Παπαδόπουλος

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ
∆ηµήτρης Ανδρώνης

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ
Μαρία Βαλαβάνη

ΦΩΤΙΣΜΟΙ
Σπύρος Βερούτης

ΒΟΗΘΟΙ
Μανώλης Γαλάνης

Κώστας Πουµπουρίδης
Οδυσσέας Παυλίδης

ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ
Περικλής Νικολάου

Γιώργος Στεφανίδης
Κατερίνα Ιωάννου

Σταύρος Χανάς
Λία Μαυράκη

Παναγιώτης Κώνστας
Νάσος Νικολαΐδης
Γιάννος Γαβαλάς

Λαµπρινή Καλαντζή
Μαρία Σιουµάλα

Μαρία Βαλαβάνη
Νίκος Μόρας

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ελπίδα Μπραουδάκη

DIRECTOR
Dimitris Theodorou

ADAPTATION
Andre Jil

SCENERY
Dimitris Theodorou

STAGE PAINTING
Fanis Danil

COSTUMES
Dimitris Theodorou

MUSIC
Kyriakos Sfetsas

LYRICS
Lefteris Papadopoulos

LYRICAL TEACHINGS
Dimitris Andronis

CHOREOGRAPHY
Maria Valavani

LIGHTING
Spyros Veroutis

ASSISTANTS
Manolis Galanis
Kostas Poubouridis
Odysseas Pavlidis

ACTING
Periklis Nikolaou
Giorgos Stefanidis
Katerina Ioannou
Stavros Hanas
Lia Mavraki
Panagiotis Konstas
Nasos Nikolaidis
Giannis Gavalas
Lambrini Kalantzi
Maria Sioumala
Maria Valavani
Nikos Moras

TRANSLATION
Elpida Braoudaki

Ruzzante – «ΟΙ ΧΩΡΙΑΤΕΣ»
Είναι ένα έργο που έγραψε στις αρχές του 16ου αιώνα ο Άτζελο Μπεόλκο -
που είχε το καλλιτεχνικό όνοµα Ρουτζάντε - και διασκεύασε στα µέσα του
20ου αιώνα ο γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Αντρέ Ζιλ.
Το έργο γράφτηκε σε µια εποχή που κυριαρχούσε στο θέατρο η Commedia
Rusticalle – η αγροτική κωµωδία- πρόδροµος της Commedia dell Arte και
καταγράφει τη ζωή των χωρικών στη Βόρεια Ιταλία, στο πέρασµα από το
Μεσαίωνα στην Αναγέννηση.
Ο Ρουτζάντε, που τον ονόµασαν Σαίξπηρ του Βενετσιάνικου Θεάτρου,
έγραψε την κωµωδία µε αφορµή τον πόλεµο που προκάλεσε η «Ένωση του
Καµπραί» το 1508 και αποσκοπούσε στον αφανισµό της Ενετικής
∆ηµοκρατίας.
Σε µια εποχή που όλα αλλάζουν, τα καράβια διαπλέουν τον κόσµο
ολόκληρο, επινοείται η πυξίδα, η τυπογραφία διαδίδει την γνώση,
ανακαλύπτεται η µεγαλύτερη ήπειρος της γης, οι εικαστικές τέχνες
βρίσκονται σε άνθιση: o Ρουτζάντε, ο ξακουστός αυτός θεατρίνος δεν
µπορούσε παρά να συµπλεύσει µε την εποχή του.
Οι «Χωριάτες» είναι ένα έργο µε κοινωνικό περιεχόµενο, ένας ύµνος στον
άνθρωπο, τη ζωή, τον έρωτα και την ειρήνη.

Ruzzante – “THE VILLAGERS”
Is an Angelo Beolco play written in the beginning of the 16th century– who
had the theatrical name Ruzzante – adapted it in the mid 20th century by
the French actor and director Andre Gill
The work was written in an era dominated by the Commedia Rusticalle the-
atre - the rural comedy pioneer of Commedia dell’Arte and records the life
of the villagers in Northern Italy, crossing over from the Middle Ages to the
Renaissance.
Ruzzante who was named as the Shakespeare of the Venetian Theatre,
wrote the comedy as a result of the war caused by the «Union of Cambrai»
in 1508 and aimed in the annihilation of the Venetian Democracy
In a season where everything changes, boats sailing around the entire world,
the invention of the compass, printing spreads out knowledge, the largest
continent on earth is discovered, the figurative arts are in their blossom
Ruzzante, this famous actor could not but travel in his days.
The «Villagers» is a play with social content, an anthem for the people, for
life, for love and for peace.
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

THEATRICAL SKETCH BY
CULTURAL ORGANISATION OF
THE MUNICIPALITY OF ELEFSINA

Θ
έα

τρ
ο

Ερ
ω

φ
ίλ

η
|

Er
of

ili
Th

ea
tr

e
Ει

σι
τή

ρι
α

|
Ti

ck
et

s:
5€



ΟΙ ΧΑΪΝΗ∆ΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ

∆ηµήτρη Αποστολάκη
λύρα, βιολόλυρα, τραγούδι

∆ηµήτρη Ζαχαριουδάκη
κιθάρα, τραγούδι

Μαρία Κώτη
ζίλιες, κουτάλια, τραγούδι

Περικλή Τσουκαλά
ούτι, ραµπάµπ, ηλεκτρική

κιθάρα, τραγούδι

Αλέξη Νόνη
νταούλι, αθάνατος, µπεντίρ,

νταρµούκα, νταφ, καχόν

Αντώνη Σκαµνάκη
κόντρα-µπάσο

ΜΑΖI ΤΟΥΣ
Κωστής Αβυσσινός

τραγούδι, λαούτο, µαντολίνο,
µπουλγαρί, µπουζούκι

ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΥΣΙΚOΙ
Μιχάλης Νικόπουλος

µπουζούκι, στεριανό λαούτο,
µαντολίνο

∆ηµήτρης Μπρέντας
γκάιντα, κλαρίνο,
φλογέρες, καβάλ

Γιώργος Παπαϊωάννου
βιολί

Άθως ∆ανέλλης
Καραγκιοζοπαίχτης

Χριστίνα Σογιουλτζή,
Χριστόφορος Μακατσόρης

Ακροβάτες

Γιάννης Σωµαράκης
Καφετζής

∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

THE HAINIDES
COMPRISE OF
Dimitri Apostolaki
Lyra, Violiolyra, Vocals

Dimitri Zacharioudaki
guitar, vocals

Maria Koti
Zilies, spoons, vocals

Perikli Tsoukala
Oud, Rabab, electric guitar,
vocals

Alexi Noni
Tabor, Athanatos, Bedir,
Darbuka, deff, Cajon

Antoni Skamnaki
contrabass

ACCOMPANIED BY
Kostas Avissinos
vocals, lute, mandolin,
bulgur, bouzouki

AND MUSICIANS
Mιchalis Nikopoulos
bouzouki, mainland lute,
mandolin

Dimitris Brendas
Bagpipes, clarinet,
Pipe, flute

Giorgos Papaioannou
Violin

Athos Danellis
Puppeteers

Christina Sogioultzi
Christoforos Makatsoris
Acrobats

Yiannis Somarakis
Coffeehouse keeper

ORGANISERS
CULTURAL DECENTRALIZATION

Η «Κάθοδος των Σαλτιµπάγκων»
Ανανεωµένοι, περισσότερο ώριµοι και δηµιουργικοί οι Χαΐνηδες
επιστρέφουν στην Κρήτη µε µια παράσταση-πολυθέαµα που «αγκαλιάζει» µε
την ευρηµατικότητα της όλες τις ηλικίες. Η διαρκής µουσική αναζήτηση των
Χαΐνηδων για παραστάσεις που θα ξεπερνούν τα τετριµµένα και θα κινούνται
στο χώρο της διασκέδασης «γέννησαν» µια νέα, ανατρεπτική και παράξενη
παράσταση - επιθεώρηση µε πολλή ποιοτική µουσική, χορό, θεατρικά
δρώµενα. Στην παράσταση ουσιαστική είναι η συµµετοχή του γνωστού
τραγουδιστή Κώστα Αβυσσινού αλλά και του καραγκιοζοπαίχτη ΄Αθου
∆ανέλλη.
Η «Κάθοδος των Σαλτιµπάγκων» αποτέλεσε για την Αθήνα και δεκάδες
πόλεις της Ελλάδας, το µουσικό γεγονός του χειµώνα µε χιλιάδες θεατές να
απολαµβάνουν τη νέα πολιτιστική πρόταση των Χαΐνηδων.
Το νέο µουσικό εγχείρηµα των Χαΐνηδων για το καλοκαίρι του 2008 ξεκινά µε
µουσική από «Bella ciao» και την Κάτω Ιταλία, συνεχίζεται µε βουλγάρικα
«της τάβλας», ανεβάζει το κέφι µε ελληνικά λαϊκά και ρεµπέτικα, ταξιδεύει
στα λιµάνια της Μεσογείου όπου συναντά γνώριµα αγαπηµένα τραγούδια και
φυσικά … απογειώνεται µε την ένταση της κρητικής µουσικής και τα γνωστά
σε όλους τραγούδια του κρητικού σχήµατος.

The “Descent of the Clowns”
A renewed, more mature and creative Hainides return to Crete with a
representation and great entertainment that “embraces” with its
inventiveness all age groups. The continuous musical pursuit for performances
by the Hainides will surpass traditionalism and will move into the area of
entertainment “born” a new, subversive and strange representation-review
with a lot of qualitative music, dance, and theatrical events.
Essential in the performance is the participation of the well-known singer
Kostas Avissinou but also the puppeteer player Athou Danelli
The “Descent of the Clowns” constitutes for Athens and for scores of cities
in Greece, the musical event in winter and thousands of spectators who
enjoy the new cultural proposal of the Hainides.
The new musical attempts of the Hainides for Summer 2008 begins with
music from “Bella Ciao” and underground Italy, continues with Bulgarian
“The Tavlas” raising the spirits with Greek popular Rebetika music,
travelling around the ports of the Mediterranean where it meets familiar
well loved songs and naturally… takes off with the intense Cretan music and
the well-known Cretan form of songs.

ΙΟ
ΥΛ

ΙΟ
Σ

JU
LY

|
∆Ε

ΥΤ
ΕΡ

Α
M

O
N

D
AY

|
21

.3
0

14.07 ’08

ΧΑΪΝΗ∆ΕΣ

HAINIDES
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Jordi Savall
βιόλα ντα γκάµπα

Barak Norman
London 1697

Xavier Díaz - Latorre
Θεόρβη
κιθάρα

Jordi Savall
viola da gamba
Barak Norman
London 1697

Xavier Díaz - Latorre
tiorba
chitarra

Παίζοντας για πολλά χρόνια folias των Diego Ortiz, Antonio de Cabezón, An-
tonio Martín y Coll, Arcángelo Corelli ή του Marin Marais, αισθάνοµαστε ότι
υπάρχει ένας προφανής δεσµός ανάµεσα στην καταγωγή και την εξέλιξη του
αυτοσχεδιασµού, τις παραλλαγές για οργανικά σύνολα, καθώς και την
εξέλιξη της τέχνης της viola da gamba.
Η folia είναι ένα από τα πολλά διαφορετικά λαϊκά τραγούδια και χορούς που
αναπτύχθηκαν στην Ιβηρική Χερσόνηση στο τέλος της Μεσαιωνικής
περιόδου, της οποίας η δοµή ήταν ευρέως αναγνωρίσιµη από τις πρώτες
δεκαετίες του 16ου αιώνα σε όλην την περιοχή. Όλο το 16ο αι. η αρχική
µορφή της folia, καθώς και η µικρή παραλλαγή της καλλιεργείτο ευρέως
στην Ιταλία. Ως το τέλος του 17ου αι. υφίσταται µία διαδικασία τυποποίησης
και σ’όλον τον 18ο αι. γίνεται ένας από τους δηµοφιλέστερους χορούς για
εξαιρετικά υψηλού επιπέδου οργανικές παραλλαγές στα χέρια σηµαντικών
συνθετών σε όλην την Ευρώπη.

After many years performing different folías from Diego Ortiz, Antonio de
Cabezón, Antonio Martín y Coll, Arcángelo Corelli or Marin Marais, we feel
there´s an evident bond between the origin and evolution of improvisation,
the instrumental variation and evolution of the viola da gamba as an art.
The folia is one of the many different popular songs and dances developed
in the Iberian Peninsula during the last Middle Age period. In the first
decades of the 16th century, the folía’s musical structure was well
recognised everywhere in the Peninsula. During the 16th century, the
original form and slight variation of the folía was also widely cultivated in
Italy, being published in instrumental music and dance material.
By the last quarter of the 17th century, the folía suffers a standardization
process and throughout the 18th century in all Europe it becomes one of the
most appreciated grounds for highly virtuosic instrumental variations in
hands of important composers.
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FOLLIAS & ROMANESCAS

Θέατρο Ερωφίλη | Erofili Theatre
Εισιτήρια | Tickets: 5€



ΕΤΟΣ
1948

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ
35 χλστ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
90’

ΣΕΝΑΡΙΟ
Γουέλλες από θεατρικό

του Σαίξπηρ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Τζών Ράσσελ

ΜΟΥΣΙΚΗ
Ζακ Ίµπερτ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Όρσον Γουέλλες

Τζάνετ Νόλαν
Πέγκυ Γουέµπστερ

Ρόντυ Μακ Ντόουαλ

YEAR
1948

BLACK & WHITE
35 mm

DURATION
90’

SCRIPT
Welles from the
Shakespeare Theatre

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
John Russell

MUSIC
Jacques Ibert

INTERPRETERS
Orson Wells
Jeanette Nolan
Peggy Webber
Roddy McDowall

Η κινηµατογραφική Λέσχη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρεθύµνου σε
συνεργασία µε το ∆ήµο Ρεθύµνου παρουσιάζουν την ταινία «Μάκβεθ» που
είναι βασισµένη στο θεατρικό έργο του Ουίλ.Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Όρσον
Γουέλλες.

The Cinematographic Club of Rethymno Cultural Association in collaboration
with the Municipality of Rethymno present the film «Μacbeth» based on the
theatrical work of William Shakespeare, directed by Orson Welles.
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Τούρκικο σχολείο | Turkish School
Είσοδος ελεύθερη | Free Entrance



ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Μπεργαδής

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
Σίµος Κακάλας

ΣΚΗΝΙΚΑ
Στάθης Μαρκόπουλος

Jill Paskins

ΜΑΣΚΕΣ
Τίνα Παραλή
Μάρθα Φωκά

ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ
Μάρθα Φωκά

ΜΟΥΣΙΚΗ
Κωστής Παπάζογλου

ΜΟΥΣΙΚΗ (ΝAYΤΙΚΗΣ
ΚΩΜΩ∆IΑΣ)

Σίµος Κακάλας

ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ
∆ήµητρα Κούζα

Θεόδωρος Οικονοµίδης
Έλενα Μαυρίδου

MΟΥΣΙΚΟΙ
CODEX – Σύνολο Μεσαιωνικής
και Αναγεννησιακής Μουσικής

Κωστής Παπάζογλου
Μαρίνη Πεϊκίδου

Νίκος Παναγιωτίδης

BODY COACHING
Πόπη Σφήκα

VOCAL COACHING
Αθηνά Τρέβλια

OΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Στέλα Τενεκετζή

AUTHOR
Bergadis

DIRECTOR-KINESIOLOGY
Simos Kakalas

SCENERY
Stathis Markopoulos
Jill Paskins

MASKS
Tina Parali
Martha Foka

COSTUMES
Martha Foka

MUSIC
Kostis Papazoglou

MUSIC (PERCEPTIVE
COMEDY)
Simos Kakalas

INTERPRETERS
Dimitra Kouza
Theodoros Ikonomidis
Elena Mavridou

MUSICIANS
CODEX – Total Medieval
Renaissance Music
Kostis Papazoglou
Marini Paykidou
Nikos Panagiotidis

BODY COACHING
Popi Sfika

VOCAL COACHING
Athina Trevlia

PRODUCTION ORGANISATION
Stella Teneketzi

«ΑΠΟΚΟΠΟΣ+», ΜIΑ ΚΩΜΩ∆IΑ EΚΠΛΗΞΗ
Ο Απόκοπος του Μπεργαδή αποτελεί τον επόµενο σταθµό της Εταιρείας
Θεάτρου Χώρος στο ταξίδι που ξεκίνησε από την Γκόλφω του Σ. Περεσιάδη
για να καταλήξει στην Ερωφίλη του Γ. Χορτάτση και στον Ορέστη του
Ευριπίδη σε µτφ. Γ. Τσαρούχη. Πρόκειται για ένα ποίηµα γραµµένο στα τέλη
του 15ου αιώνα στη µεσαιωνική (δηµώδη) ελληνική µε κάποιους αρχαϊσµούς
και Κρητικούς ιδιωµατισµούς. Αποτελεί χρονικά το πρώτο, απ’ όσα έχουν
σωθεί, έντυπο έργο της δηµώδους νεοελληνικής λογοτεχνίας (έτος α’
έκδοσης 1509) και παράλληλα θεωρείται το πιο αξιόλογο προοίµιο της
µετέπειτα ώριµης Κρητικής ποίησης. Από τα πιο ζωντανά δηµιουργήµατα της
λαϊκής ποίησης, ο «Απόκοπος» (κατάκοπος) ονειρεύεται την κάθοδό του
στον Άδη. Η σκηνοθεσία, επιχειρεί τη σύνθεση µιας «οπτικής» γλώσσας µέσω
των µασκών και το θέατρο χαρτιού σε συνδυασµό µε την ισχυρή παρουσία
του αφηγηµατικού λόγου και την συνεχή µουσική υπόκρουση. Ο Απόκοπος
συνδυάζεται µε τη Νούτικη Κωµωδία «Η Ανάσταση του Λαζάρου» σε µια
προσπάθεια να αποµιµηθεί κατά κάποιο τρόπο η «µπουλουκτσίδικη» λογική
που πάντρευε διαφορετικά είδη θεάτρου σε µία παράσταση. Η επιλογή της
συγκεκριµένης νούτικης κωµωδίας ως συνοδεία του Απόκοπου δεν είναι
τυχαία καθώς και τα δύο «έργα» διαπραγµατεύονται το θέµα του κάτω
κόσµου και του θανάτου, µέσα από έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.

“THE WORN OUT+” A SURPRISE COMEDY”
The Worn out is a combination with the Perceptive Comedy «The Resurrec-
tion of Lazarus» in an attempt to somehow imitate in a way the «traveling
troupe» logic combined by different types of theatre in one performance.
This particular choice of perceptive comedy accompanying the Worn out is
not accidental as the two «plays» negotiate the subject of the underworld
and death, in two completely different ways.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΧΩΡΟΣ

THEATRICAL DANCE
COMPANY

Θέατρο Ερωφίλη | Erofili Theatre
Εισιτήρια | Tickets: 5€



Εργαστήρι βιβλιοδεσίας -
Κήπος (των εργαστηρίων)

Τζανέ Μπουνιαλή
63-65 (Σ.Ε.Ο)

Ώρα: 19:30
21:30

Bookbinding Workshop –
Workshop Garden Tzane

Bouniali 63-65 (S.E.O.)
Time: 19:30

21:30

Είσοδος ελεύθερη
Free Entrance

Αφήγηση παραµυθιών της Αναγέννησης από τη Γωγώ Λουκά - Φραγκιαδάκη στις 19:30

Το απόγευµα της Παρασκευής 18 Ιουλίου 2008 στην όµορφο κήπο των εργαστηρίων βιβλιοδεσίας-κεραµικής
(Τζανέ Μπουνιαλή 63-65) η Γωγώ η παραµυθού µας παραµυθοταξιδεύει στα χρόνια της Αναγέννησης. Θα
απολαύσουµε το ταξίδι αυτό παρέα µε τον ∆ον Κιχώτη.

Narration of the Renaissance Fairytale by Gogo Louka – Fragiadaki at 19:30

In the afternoon of Friday 18th July 2008 in the beautiful garden of the bookbinding workshop (Tzane Bouniali 63-
65), Gogo our story teller will take us on a fairytale journey in the years of the Renaissance.
We will enjoy this journey in the company of Don Quixote.

“Φιορεντίνος και Ντολτσέτα” ένα αναγεννησιακό λαϊκό παραµύθι… στις 21:30

Αφήγηση λαϊκού παραµυθιού της Αναγέννησης από το ∆ηµήτρη Προύσαλη

Μια ιστορία αγάπης και περιπέτειας που πέρασε από τις φυλλάδες-ροµάντζα της Αναγέννησης στις προφορικές

παραδόσεις των παραµυθάδων κι απλώθηκε στις καρδιές του κόσµου. Η αγάπη απέναντι σε εµπόδια και

δυσκολίες που δοκιµάζεται από την τύχη και τη µοίρα αλλά θριαµβεύει επειδή είναι πιο δυνατή από όλα...

«Fiorentinos and Dolcetta» a popular renaissance fairytale… at 21:30

A Narration of a popular Renaissance fairytale by Dimitri Prousali

A story about love and adventure that has passed over through the romantic books of the Renaissance on to the

narrative traditions of storytellers and spread out over the hearts of the people. Love - up against all odds and

difficulties and tried by destiny and fate only to triumph in the end because it is stronger than anything...
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ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

TRAVELING ALONG WITH
THE FAIRYTALES OF THE
RENAISSANCE



ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ∆ΙΑΣΚΕΥΗ
Γιώργος Κιµούλης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
Γιώργος Κιµούλης

ΣΚΗΝΙΚΑ
Angelina Ferlak

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ
Έφη Βασιλειάδη

ΠΑΙΖΟΥΝ
Γιώργος Κιµούλης

Ρεγγίνα Παντελίδη
Μαρία Χατζηιωαννίδου
Αντιγόνη ∆ρακουλάκη
Κατερίνα ∆ασκαλάκη
Μιχάλης Σακκούλης
Νίκος Μιχάκος κ.α.

TRANSLATION – ADAPTATION
Giorgos Kimoulis

DIRECTOR
Giorgos Kimoulis

SCENERY
Angelina Ferlak

COSTUMES
Efi Vasiliadi

PERFORMING
Giorgos Kimoulis
Regina Pantelidi
Maria Chatziioannidou
Antigoni Drakoulaki
Katerina Daskalaki
Michalis Sakkoulis
Nikos Michakos etc.

ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ Γ’ / William Shakespeare
Στον Ριχάρδο Γ’ ο Σαίξπηρ εµφανίζει και αναλύει διεξοδικά το θέµα της
πολιτικής διαφθοράς και το θέµα της ανοµοίωσης, την ίδια στιγµή που θέτει
και το ερώτηµα της θηλυκότητας της εξουσίας, ή της εξουσίας µε όλα τα
χαρακτηριστικά του θηλυκού. Πόσο θελκτική είναι; Πώς κι από ποιους
τοποθετείται στον φαντασιακό χώρο του αρσενικού - για να επιβεβαιώσει την
ύπαρξη του - ως κάτι που οφείλει να το κατακτήσει µε όλα τα µέσα; Τι ρόλο
παίζουν οι θηλυκές υπάρξεις στη διαµόρφωση αυτής της θηλυκής εικόνας της
εξουσίας; Αν βασικό τους µέληµα είναι η διατήρηση της εξουσίας, µέσω της
γέννησης τέτοιων αρσενικών προτύπων, πώς θα ξεφύγουµε απ’ αυτόν φαύλο
κύκλο, που το µόνο που συντηρεί είναι κάποια αρσενικά εκτρώµατα, κάποια
άµορφα, ανολοκλήρωτα και κουτσά όντα, τα οποία νοµίζουν πως
ολοκληρώνονται, επειδή διατηρούνται και διατηρούν την ανθρωπότητα µέσα
απ’ τη διαρκή ανανέωση µιας κοινωνίας που στηρίζεται στο κυνήγι της
εξουσίας; Ή µήπως δεν µπορούµε να βγούµε έξω απ’ αυτόν το φαύλο κύκλο,
λόγω της «φυσικής» ανωριµότητας του ανθρώπου;

RICHARD III / William Shakespeare
In Richard III Shakespeare presents and extensively analyzes the subject of
political corruptness and the subject of differences, at the same time
placing the question of feminine power or the power with all the
characteristics of the female.
How fascinating is it? How and by whom does it place in the imaginary space
of the male - to survive his existence - as something obligated to conquer by
every means? What type of roles do females play in order to exist in this
formation of the female image of power? If their chief concern is to
maintain power, via the birth of such male models, how can we escape from
this immoral circle, that the only thing which is preserved is some male
monstrosity, some kind of deformity, incomplete and lame beings, which
they believe that they are completed, because they maintain and preserve
humanity from the constant renewal of society that supports in the pursuit
of power? Or is it that we cannot come out of this corrupt circle, because of
the “natural” immaturity of people?
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ΘΕΑΤΡΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΜΟΥΛΗΣ

GIORGOS KIMOULIS
THEATRE

Θέατρο Ερωφίλη | Erofili Theatre
Εισιτήρια | Tickets: 20€

Φοιτητικό | Students: 15€



Ross Daly
λύρα, σάζι, tarhou, rabab

Γιώργος Ξυλούρης
φωνή, λαούτο

Βασίλης Σταυρακάκης
φωνή

Κέλυ Θωµά
λύρα

Γιάννης Ροµπογιαννάκης
ασκοµαντούρα, κρουστά

Περικλής Παπετρόπουλος
σάζι, λαούτο

Κώστας Πουλγιαννάκης
κρουστά

Ross Daly
lyra, saz, tarhou, rabab

Giorgos Xylouris
laouto, vocals

Vasillis Stavrakakis
vocals

Kelly Thoma
lyra

Giannis Rompogiannakis
askomantoura, sfyrochabiolo,
percussion

Periklis Papapetropoulos
saz, laouto

Kostas Poulianakis
percussions

Το πρόγραµµα «Κύκλος στο Σταυροδρόµι» είναι µια παραγωγή του Ross
Daly, που αναδεικνύει όλο τον πλούτο της Κρητικής µουσικής και έχει ως
σκοπό να την παρουσιάσει µέσα σ' ένα, αυθεντικό και ταυτοχρόνως
σύγχρονο πλαίσιο.
Η Κρητική µουσική συνεχίζει την εξελιξή της και αποτελεί µια απο τις πιο
ζωντανές παραδόσης του κόσµου στην εποχή µας.
Το καινούριο πρόγραµµα περιλαµβάνει µουσικά κοµµάτια από όλες τις
περιοχές της Κρήτης απο χτές µέχρι σήµερα.

The “Circle at the Crossroads” is the title of a musical production created
by Ross Daly which incorporates elements from the distant past as well as
contemporary compositions within the genre of Cretan music. It is a
reference to a folk tale, well known all over Crete which, on the one hand,
describes the mystical process of initiation into playing the lyra, and on the
other, clearly defines the relationship of the musician to the tradition which
he serves. Present a program highlighting all of the various regional styles of
Cretan music.
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«ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟ
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ»

“THE CIRCLE AT THE
CROSSROADS”20.07 ’08

Θέατρο Ερωφίλη | Erofili Theatre
Εισιτήρια | Tickets: 5€



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
Θέµης Μουµουλίδης

∆ΙΑΣΚΕΥΗ
Θέµης Μουµουλίδης

ΣΚΗΝΙΚΑ
Παναγιώτα Κοκκόρου

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ
Παναγιώτα Κοκκόρου

ΜΟΥΣΙΚΗ
Θοδωρής Οικονόµου

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ
Έλενα Γεροδήµου

ΦΩΤΙΣΜΟΙ
Νίκος Σωτηρόπυλος

ΒΟΗΘΟΙ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Χάρης Παντελιδάκης

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ
Νίκος Σταυρόπουλος

ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ
Πάνος Σκουρολιάκος

Γωγώ Μπρέµπου
Φώτης Σπύρος

Ευδοκία Ρουµελιώτη
Κώστας Κάππας
Νίκος Ορφανός

Ευριπίδης Λασκαρίδης
Μαριάνθη Φωτάκη

Σαράντος Γεωγλέρης
Νικόλας Στυλιανού

Νάντια Κοντογεώργη

DIRECTOR
Themis Moumoulidis

ADAPTATION
Themis Moumoulidis

SCENERY
Panagiota Kokkorou

COSTUMES
Panagiota Kokkorou

MUSIC
Thodoris Ikonomou

CHOREOGRAPHY
Elena Gerodimou

LIGHTING
Nikos Sotiropoulos

ASSISTANT
DIRECTOR
Haris Pantelidakis

SCENE PAINTING
Nikos Stavropoulos

INTERPRETORS
Panos Skouroliakos
Gogo Brebou
Fotis Spyros
Evdokia Roumelioti
Kostas Kappas
Nikos Orfanos
Evripidis Laskaridis
Marianthi Fotaki
Sarantos Geogleris
Nikolas Stylianou
Nadia Kontogiorgi

William Shakespeare
Η ∆Ω∆ΕΚΑΤΗ ΝΥΧΤΑ / Μουσική κωµωδία
Η ∆ωδεκάτη Νύχτα είναι η τελευταία νύχτα των εορτών των Χριστουγέννων.
Πρόκειται για τη νύχτα όπου τα πάντα µπορούν να συµβούν και όλα
επιτρέπονται…Μεταµφιέσεις, γλέντι, χορός, ερωτικά παιγνίδια και… κάθε
απρόοπτο… Μια νύχτα εκπλήξεων, µια νύχτα γιορτής χαράς και λύπης,
ευχής στο ανεκπλήρωτο! Το έργο είναι ένα γαϊτανάκι παρεξηγήσεων και
ανεκπλήρωτων ερώτων.
Στην παράστασή µας, η κωµωδία µεταφέρεται στην εποχή του µεσοπολέµου
και της ποτοαπαγόρευσης… Η ιστορία µας εξελίσσεται στην ατµόσφαιρα και
στο χώρο του µιούζικ χολ… Μουσικές και τραγούδια, διασκευές γνωστών
τζαζ κοµµατιών, χορός και ατµόσφαιρες µιας άλλης εποχής… Ένας θίασος
που χορεύει, τραγουδάει και µας ταξιδεύει στην καλύτερη ερωτική κωµωδία
καταστάσεων και παρεξηγήσεων του Σαίξπηρ!...

William Shakespeare
THE TWELFTH NIGHT / Musical Comedy
The twelfth Night is the last night of the feasts of Christmas. It is the night
when everything can happen also everything is allowed…….
Disguises, merrymaking, dancing, erotic games and… anything unexpected…
A night of surprises, A night of happy celebrations and sorrow, a wish unful-
filled! The work is a maypole of misunderstandings and unfulfilled loves.
In our representation, the comedy is transported to during the era of mid-
war and the restriction of drinking … Our story develops into an atmosphere
and to the place of a music hall…. Musicals and songs, adaptations of well-
known pieces of jazz, dance and to an atmosphere from another era… a
company that dances, sings and takes us through the finest erotic comedy
situations and misunderstandings of Shakespeare!…….
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 5η ΕΠΟΧΗ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ΒΕΡΟΙΑΣ

THE ASSOCIATION OF ART 5th

SEASON IN COLLABORATION
WITH THE REGIONAL MUNICI-
PAL THEATRE OF VERIA

Θέατρο Ερωφίλη | Erofili Theatre
Εισιτήρια | Tickets: 22€

Φοιτητικό | Students: 17€



Η Μεγάλη Γιορτή, στην
οποία όλοι είναι
καλεσµένοι, θα αρχίσει
στις 21.30 στο κέντρο της
πόλης, πλατεία Τίτου
Πετυχάκη, οδό Βερνάδου,
πλατεία Ριµόντι.
Όλοι µαζί θα κλείσουµε
τον κύκλο των
εκδηλώσεων του
Αναγεννησιακού Φεστιβάλ
Ρεθύµνου 2008.

This Great Feast, to
which everyone is invited,
will begin at 21:30 at the
centre of the town, Titou
Petichaki Square,
Vernadou Street, Rimondi
Square.Together we will
all close the circle of the
events of the 2008
Rethymnon Renaissance
Festival.

Γιορτή
λήξης

Closing
Ceremony
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Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α / E X H I B I T I O N S

5-23.07 ’08

Περιηγηθείτε
µαζί µας στον

κόσµο της τέχνης
που µε τόση

φροντίδα
Κρητικοί

καλλιτέχνες
εκθέτουν για εσάς

Εκθέσεις
Αγιογραφίας

Αίθουσα
Αγίου Φραγκίσκου

Ώρες: 10:00-14:00
& 18:00-21:00

Νίκος Μόσχος

Τάκης Μόσχος

Μανόλης Μπετινάκης

Σπύρος Καλαϊτζαντωνάκης

Visitors will be
able to explore
the exhibition
of Cretan
artists’
creations

Exhibition of
Icons (Religious
Paintings)

St. Francis Hall

Hours: 10:00-14:00
& 18:00-21:00

Nikos Moschos

Takis Moschos

Manolis Betinakis

Spyros Kalaitzantonakis



Εκθέσεις
Ζωγραφικής

Γλυπτικής
Χειροτεχνίας

ΧΩΡΟΙ
Φορτέτζα

Αίθουσα πυροβολικού-
Ιµπραήµ Χαν (θόλος)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
Κωνσταντίνος Πολιουδάκης

∆ηµήτρης Μαυροµατάκης

Σύλλογος

Καλλιτεχνών – Χειροτεχνών

Νοµού Ρεθύµνης

Εργαστήρι βιβλιοδεσίας -

Κήπος (των εργαστηρίων)

Τζανέ Μπουνιαλή

63-65 (Σ.Ε.Ο)

Exhibition of
Painting
Sculpture and
Handcraft

LOCATION
Fortezza
Artillery Hall - Ibrahim
Han Mosque (Tholos)

PARTICIPANTS
Konstantinos Polioudakis

Dimitris Mavromatakis

Association of Artists – Craft-

men of the Prefecture of

Rethymno

Bookbinding Workshop –

Workshop Garden

Tzane Bouniali

63-65 (S.E.O.)





ΙΟΥΛΙΟΣ / JULYΤελετή Έναρξης, παράσταση χορού, εµπνευσµένη από

αναγεννησιακούς χορούς, από την οµάδα χορού «Χορόνδε»

Συναυλία Ιταλικής µπαρόκ µουσικής µε το
σύνολο µουσικής Μπαρόκ “Il Traversiere”. Massimiliano Torsiglieri,

µπαρόκ φλάουτο. Davide Monti, µπαρόκ βιολί. Gioele Gusberti,
µπαρόκ βιολοντσέλο. Γεράσιµος Χοϊδάς, τσέµπαλο

“Ayres and divisions to sing and play with the violin”

Αναγεννησιακή και Μπαρόκ µουσική από την Αγγλία, τη Σκωτία και

την Ιρλανδία. Martin Oro (κόντρα-τενόρος) µε το σύνολο ARPARLA (Da-

vide Monti, µπαρόκ βιολί. Maria Christina Cleary, µπαρόκ άρπα)

Μουσική συνάντηση Κρητών στη Φορτέτζα

Συναυλία Γερµανικής µπαρόκ µουσικής του Ιωάννη Σεβαστιανού Μπαχ. Davide Monti

µπαρόκ βιολί Massimiliano Torsiglieri µπαρόκ φλάουτο Γεράσιµος Χοϊδάς τσέµπαλο

«Tiento, Romanesca, Fantasia que contrahaze la harpa en la manera de…..»

Συναυλία αναγεννησιακής και µπαρόκ µουσικής της Ιβηρικής χερσονήσου. Fran-

cisco Gato vihuela, guitar, percussion Maria Christina Cleary arpa de dos ordenes

Συναυλία προκλασικής µουσικής της Γαλλίας
µε το σύνολο Σύνολο «Les Buffardins». Anne Mertens, σοπράνο. Frank

Theuns, µπαρόκ φλάουτο. François Fernandez, µπαρόκ βιολί. Liam
Fennelly, βιόλα ντα γκάµπα. Laurent Stewart, τσέµπαλο

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ruzzante – «ΟΙ ΧΩΡΙΑΤΕΣ»

ΧΑΪΝΗ∆ΕΣ Η «Κάθοδος των Σαλτιµπάγκων»

Συναυλία του παγκοσµίως καταξιωµένου µουσικού Jordi Savall µε ένα
πρόγραµµα αφιερωµένο σε FOLIAS & ROMANESCAS. Jordi Savall, βιόλα ντα

γκάµπα. Xavier Díaz Latorre, θεόρβη, κιθάρα

Κινηµατογραφική Λέσχη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρεθύµνου

Προβολή ταινίας «Μάκβεθ»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΧΩΡΟΣ «ΑΠΟΚΟΠΟΣ,

µία κοµωδία έκπληξη», του Μπεργαδή

«Ταξιδεύοντας µε παραµύθια της Αναγέννησης». ∆ιήγηση παραµυθιών

από τον ∆ηµήτρη Προύσαλη και την Γωγώ Φραγκιαδάκη-Λουκά

ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΜΟΥΛΗΣ: ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ Γ’ / William Shakespeare

Παρουσίαση του προγράµµατος «Κύκλος στο Σταυροδρόµι»,παραγωγής του Ross Daly.

Εταιρεία Τέχνης «5η ΕΠΟΧΗ» σε συνεργασία µε το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας:

William Shakespeare «Η ∆Ω∆ΕΚΑΤΗ ΝΥΧΤΑ».

Γιορτή λήξης

Opening Ceremony, dance performance by the Dance Team “Horonde” who

drew their inspiration from renaissance dances

“Presentation of Italian Early music by the baroque ensemble IL

TRAVERSIERE. Massimiliano Torsiglieri traverso. Davide Monti violin. Gioele

Gusberti violoncello. Jerassimos Coidan clavicembalo

«Ayres and divisions to sing and play with the violin», Music from England,

Scotland and Ireland of the Renaissance and the Baroque period. Martin

Oro, countertenor, and the ensemble ARPARLA (Davide Monti, baroque

violin. Maria Christina Cleary, baroque harp)

Cretan musicians at the Fortezza: music performance. The Cretan music

continues to evolve and become a living tradition in our times

Johann Sebastian BACH concert. Massimiliano Torsiglieri traverso, Davide

Monti violino, Jerassimos Coidan clavicembalo

«Tiento, Romanesca, Fantasia que contrahaze la harpa en la manera de…..»

«Music from Spain and Portugal for plucked instruments.» Francisco Gato

vihuela, guitar, percussion. Maria Christina Cleary arpa de dos ordenes

Ensemble «Les Buffardins», Programme “Orphée”. Concert with French

early music. Anne Mertens, Soprano. Frank Theuns, Traverso. François

Fernandez. Liam Fennelly, viola da gamba. Laurent Stewart, harpsichord

The theatre Company of the Cultural Organization Elefsina present Ruggante’s

play: “The Villagers”

“The Descent of Clowns” a multimedia show that attracts all ages, presented by “Hainides”

FOLIAS & ROMANESCAS. Concert by the world known musician Jordi Savall

viola da gamba and Xavier Díaz-Latorre tiorba & chitarra

Rethymnon’s Cultural association cinema club in collaboration with the

Municipality of Rethymnon present the film “Macbeth”, based on William

Shakespeare’s play. Director: Orson Wells

The theatre Company “CHOROS”performs the play, “The Worn out” a Surprise

Comedy, of Bergadi

Travelling with Renaissance fairytales. Narrators: Dimitris Prousalis and Gogo

Fragiadaki-Louka

Theatre group “Giorgos Kimoulis” performing “Richard III” a play by William

Shakespeare

“Circle at the Crossroads”. Musical production created by Ross Daly

The Art Company “5th Season” performs the comedy “Twelfth Night” by

William Shakespeare

Closing Ceremony
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Παρακαλούµε να προσέρχεστε στο χώρο των
εκδηλώσεων τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη

της παράστασης.

Υπενθυµίζουµε ότι το παρκάρισµα αυτοκινήτων στον
πλακόστρωτο χώρο που οδηγεί στη Fortezza όπως και

µπροστά στην πύλη παρεµποδίζουν την διέλευση
πυροσβεστικού οχήµατος, ασθενοφόρου και λοιπών

απαραίτητων οχηµάτων σε περιπτώσεις ανάγκης.
Για το λόγο αυτό αφήστε τα αυτοκίνητα σας στους

χώρους στάθµευσης της γύρω περιοχής.

Αποφύγετε το κάπνισµα στο θέατρο “ΕΡΩΦΙΛΗ”.
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Απαγορεύεται αυστηρά η µετακίνηση καθισµάτων
στους χώρους εκδηλώσεων.

Στο χώρο του φρουρίου λειτουργεί αναψυκτήριο.
Παρακαλούµε να µην µεταφέρετε αναλώσιµα αγαθά

στο χώρο του θεάτρου.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Από ∆ευτέρα έως Σάββατο 09:00 -14:00

2. ΘΕΑΤΡΟ “ΕΡΩΦΙΛΗ”
Mία ώρα πριν από κάθε εκδήλωση. Tηλ. 28310 28101

3.Ω∆ΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Mία ώρα πριν από κάθε εκδήλωση. Τηλ. 28310 22724

∆ωρεάν είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις
του ∆ήµου στα παιδιά µέχρι 18 ετών.

Εξαιρούνται οι παραστάσεις που το εισιτήριο
καθορίζεται από το θίασο.

Για την έκδοση φοιτητικών εισιτηρίων, καθώς και για
την είσοδο µε αυτά στις παραστάσεις, παρακαλούµε να

επιδεικνύετε τη φοιτητική σας ταυτότητα.

Μετά την έναρξη της παράστασης δεν ισχύουν
αριθµηµένες θέσεις.

Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης λόγω κακών
καιρικών συνθηκών, ανωτέρας βίας κλπ. οι κάτοχοι θα

ενηµερωθούν από τον τύπο για την επιστροφή του
αντιτίµου του εισιτηρίου τους ή την τυχόν

πραγµατοποίηση της εκδήλωσης σε άλλο χρόνο.

We kindly request you to come to the area where the per-
formances will take place at least 15 minutes before the
performance begins.

We would like remind you that the parking of cars in the
paved slab area leading up to the Fortezza and in front of
the gate will impede the means of access for the fire
brigade, ambulance and any other vehicles required in
case of emergency.
For this reason, please use the parking areas provided in
the surrounding areas.

Please do not smoke when you are attending any perform-
ances at the theatre “EROFILI”. The area is hazardous to fire.

It is strictly forbidden to move chairs in the places where
performances are held.

In the area of the fortress there is refreshment bar.
Please do not take consumable goods into the theatre
during performances.

ADVANCE BOOKING AND INFORMATION

1. TOWN HALL
From Monday to Saturday 09:00 -14:00

2. FORTEZZA THEATRE “EROFILI”
One hour prior to each performance. Tel. 28310 28101

3. MUSIC ACADEMY (NERATZE MOSQUE) OLD TOWN
One hour prior to each performance. Τel. 28310 22724

Free entrance for all performances by the Municipality for
children up to the age of 18 years. Excluded are the
representations where tickets are determined by the
theatre company.

To obtain student tickets, as well as for the entry using
these for the performances, we kindly ask that the
student present his/her student identity card.

Once performances have begun, seat numbers are not in
effect.

In the event of a cancellation of a performance due to
weather conditions, force majeure etc, the ticket-holders
will be informed accordingly by the press for the return
and compensation of their ticket or the possibility for
projecting the performance on another date.



Ενηµερωθείτε για το πρόγραµµα των Λοιπών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2008» που
φιλοξενεί ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ από 24 Ιουλίου 2008 έως 10 Οκτωβρίου 2008. Το έντυπο του

προγράµµατος θα διατίθεται από τις αρχές Ιουλίου.

Be informed about the rest of the Cultural Events’ «Summer 2008» programme hosted by
MUNICIPALITY of RETHYMNO from 24 of July to 10 of October 2008. The specific programme will be

in disposition by the beginning of Jyly.

ΧΟΡΗΓΟΙ / SPONSORS

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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www.rfr.gr / www.rethymno.gr


