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SUMMER NOSTOS FESTIVAL 2019!
Το Summer Nostos Festival επιστρέφει! Για πέμπτη συνεχή 
χρονιά, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ/SNF) σας προσκαλεί 
όλους σε έναν από τους πιο αγαπημένους θεσμούς και προορι-
σμούς του ελληνικού καλοκαιριού, μία ανοιχτή γιορτή πολιτι-
σμού, άθλησης, συνύπαρξης, διαλόγου, και φυσικά παιχνιδιού. 
Η έννοια του Νόστου ενεργοποιείται με περισσότερες από 
εβδομήντα εκδηλώσεις, εκατοντάδες καλλιτέχνες και ειδικούς 
σε θέματα άθλησης και επιστημών. Όλοι μαζί δημιουργήσαμε 
για εσάς ένα πρόγραμμα οκτώ ημερών με ελεύθερη είσοδο, 
γεμάτο εμπειρίες, συναισθήματα και συζητήσεις.

Η απόλαυση και η ανεμελιά που συχνά λείπουν από την καθη-
μερινότητά μας καθορίζουν το SNFestival. Δεν είναι, όμως, τα 
μόνα. Η προσφορά στην ευρύτερη κοινότητα, η υποστήριξη 
σημαντικών κοινωνικών σκοπών, ο διάλογος για τη Δημοκρατία, 
είναι μερικά από τα κυρίαρχα ζητούμενα των περισσοτέρων 
καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν στη φετινή διοργάνωση, 
άνθρωποι με διεθνή απήχηση και κοινό, που επιλέγουν να 
παίρνουν θέση, να ενισχύουν τους δεσμούς των κοινοτήτων, να 
στηρίζουν δράσεις. 

Οι περισσότεροι έρχονται να μας συναντήσουν ενώ ήδη βρί-
σκονται σε παγκόσμια περιοδεία με συνεχή sold out ή έχουν 
μόλις παρουσιάσει τις νέες τους δουλειές και απασχολούν τα 
διεθνή μέσα ενημέρωσης. Άλλοι παρουσιάζουν τα νέα έργα 
τους για πρώτη φορά εδώ, στην Αθήνα. Η υποστήριξη των υγιών 
δημιουργικών δυνάμεων ανά τον κόσμο, οι συνέργειες αλλά 
και η εξωστρέφεια των Ελλήνων καλλιτεχνών είναι μέρος της 
αποστολής μας. Ιδιαίτερη σημασία έχει φέτος η παρουσίαση 
της ARTWORKS: με κεντρική δραστηριότητα το «Πρόγραμ-
μα Υποστήριξης Καλλιτεχνών – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», 
70 νέοι καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε 
διάφορους χώρους του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Φυσικά, δεν απουσιάζει ο νυχτερινός αγώνας 

δρόμου SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον. Η ολοκλήρωσή 
του είναι το ξεκίνημα των καθιερωμένων πυροτεχνημάτων που 
έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Στο πλαίσιο του 
Summer Nostos Festival θα πραγματοποιηθεί επίσης το 8ο 
Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του ΙΣΝ με τον τίτλο… [Untitled] και 
η 2η Ημερίδα του SNF Agora Institute, στα οποία συμμετέχουν 
διακεκριμένοι ομιλητές από όλο τον κόσμο.

Με την ευκαιρία του Summer Nostos Festival, όμως, ας συστη-
θούμε ξανά – αν και κάθε χρόνο η σχέση μας δυναμώνει  και 
γίνεται όλο και πιο άμεση: Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι 
ένας διεθνής κοινωφελής οργανισμός που τα τελευταία 23 χρό-
νια έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 4.400 δωρεές σε 
οργανισμούς, σε περισσότερες από 120 χώρες. Το ΙΣΝ ενισχύει 
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που αναμένεται να επιφέρουν 
αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία 
παγκοσμίως, ενώ στηρίζει προγράμματα που συμβάλλουν στη 
συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελε-
σματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού (μάθετε περισσό-
τερα για το ΙΣΝ στο www.SNF.org). 

Μια από τις δωρεές μας -η μεγαλύτερη ως σήμερα- είναι η 
δημιουργία του ΚΠΙΣΝ, το οποίο δωρίσαμε με αγάπη στην 
ελληνική κοινωνία. Έκτοτε δεν συμμετέχουμε στη λειτουργία 
του, αλλά συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη δράση του. Το ΚΠΙΣΝ 
σάς ανήκει, είναι το σπίτι σας, είναι ο νέος τόπος συνάντησης, 
δημοκρατίας, πολιτισμού, γνώσης. Και κάθε Ιούνιο συντελείται 
εκεί το «νόστιμον ήμαρ»: η στιγμή της Επιστροφής που όλο τον 
χρόνο, όσα και αν περάσαμε, περιμένουμε με λαχτάρα για να 
συναντηθούμε ξανά. Η στιγμή της γιορτής των πολιτών.

Σας καλωσορίζουμε στο Summer Nostos Festival 2019!

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
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SNF RUN:
Τρέχοντας προς  
το Μέλλον
Επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά και είναι 
ήδη ένας θεσμός που ενώνει τους πολίτες και τους 
επισκέπτες της Αθήνας, οδηγώντας τους από την 
καρδιά της πόλης στην επικράτεια του Summer 
Nostos Festival. O βραδινός αγώνας δρόμου SNF 
RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον δεν προωθεί 
απλώς την κουλτούρα του αθλητισμού, αλλά απο-
τελεί μια μεγάλη συνάντηση για χιλιάδες άτομα 
κάθε χρόνο, που μαζί, τη νύχτα του Ιουνίου που 
πάντα συμπίπτει με τον εορτασμό της Ολυμπιακής 
Ημέρας, απολαμβάνουν τη χαρά της συνύπαρξης. 
Κορύφωση είναι το show… πυροτεχνημάτων που 
θα ακολουθήσει μετά το τέλος της διαδρομής, 
κατά τη διάρκεια απονομής των μεταλλίων.

Ο αγώνας περιλαμβάνει διαδρομές των 6 και των 
10 χιλιομέτρων, καθώς και διαδρομή 1 χιλιομέτρου 
για αθλητές των Special Olympics. Η εκκίνηση των 
δύο πρώτων διαδρομών θα γίνει από το Παναθη-
ναϊκό Στάδιο με τους δρομείς να διασχίζουν το 
κέντρο της πόλης και στη συνέχεια, μέσω της 
Λεωφόρου Συγγρού, να τερματίζουν στο ΚΠΙΣΝ. 

Φέτος, ο αγώνας θα στείλει ένα επιπλέον δυνατό 
μήνυμα, καθώς θα έχει και φιλανθρωπικό χαρα-
κτήρα. Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν, μπορούν 
να προσφέρουν ένα συμβολικό ποσό συμμετοχής 
αναφέροντας σε ποιον μη κερδοσκοπικό οργανι-
σμό -από σχετική λίστα- θα ήθελαν να διατεθεί. 
Τα ποσά που θα συγκεντρωθούν από αυτή την 
καθαρά εθελοντική διαδικασία θα τριπλασιαστούν 
από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και θα διατεθούν 
σε αυτούς τους σκοπούς, σύμφωνα πάντα με την 
επιθυμία των συμμετεχόντων. Έτσι το δώρο των 
πολιτών θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο!

Ο αγώνας πραγματοποιείται σε συνεργασία με 
την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), με τη 
συνδρομή του ΕΚΑΒ, και τελεί υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Τη διοργανωτική επίβλεψη 
του αγώνα έχει η AMKE Αναγέννηση & Πρόοδος 
και την επιστημονική επίβλεψη η Α’ Ορθοπαιδική 
Κλινική ΕΚΠΑ.

Την εκφώνηση του αγώνα πραγματοποιεί η  
δημοσιογράφος Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 
ΙΟΥΝΙΟΥ
20.50

Περισσότερες 
πληροφορίες:   
www.SNFestival.org

SHOW ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ
Ένα show για την τελετή απονομής των μεταλ-
λίων του αγώνα δρόμου SNF RUN (23/6) και μια 
μοναδική χορογραφία πυροτεχνημάτων στη λήξη 
του SNFestival (30/6) θα φωτίσουν τον ουρανό του 
Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

23, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
23/6: 22.00
30/6: 21.30
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Το θέμα [Untitled] του φετινού συνεδρίου απορ-
ρέει από την προσπάθειά μας να προσπεράσουμε 
τις «ταμπέλες», τα όρια και τις συμβάσεις και να 
προσκαλέσουμε απροσδόκητες συζητήσεις από 
ομιλητές από διαφορετικούς τομείς, πολιτισμούς, 
εθνικότητες και γεωγραφικούς χώρους, προκειμέ-
νου να εξετάσουν ένα ζήτημα, όχι ως εμπειρογνώ-
μονες αλλά ως σύγχρονοι στοχαστές. 

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι για την αντιμετώπι-
ση φαινομενικά ανυπέρβλητων προβλημάτων, με 
στόχο τη δημιουργία θετικών κοινωνικών αλλαγών, 
απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση και ένας 
αντισυμβατικός τρόπος σκέψης. Πώς «μεταφράζε-
ται», όμως, αυτή η ιδέα στην πράξη; Αυτό είναι ένα 
από τα ερωτήματα τα οποία σας προσκαλούμε να 
διερευνήσετε μαζί μας στο φετινό ετήσιο συνέδριο 
του ΙΣΝ. 

Φέτος θα έχουμε μαζί μας διεθνείς ομιλητές που 
διακρίνονται για την καινοτόμο σκέψη και αποφασι-
στικότητά τους, και οι οποίοι προέρχονται από  
διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, προκει-
μένου να προσφέρουμε εύφορο έδαφος για την 
ανάπτυξη ενός αντισυμβατικού τρόπου σκέψης.

Στις 26 Ιουνίου, το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins 
και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνδιοργανώνουν 
τη 2η Ημερίδα του SNF Agora Institute με τίτλο 
“Talking (and Listening) Across Divides”, στο πλαίσιο 
της μηνιαίας σειράς του ΙΣΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. Η ημερίδα 
έχει στόχο να διερευνήσει όλα όσα μπορούν να 
μας διδάξουν η εμπειρία και οι επιστήμες για τις 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν τον παραγωγικό και 
δημοκρατικό διάλογο και τη συμμετοχή στα κοινά. 
Πώς μπορούμε να γίνουμε δεκτικοί σε διαφορετικές, 
ακόμη, και αντικρουόμενες απόψεις και ιδέες; Πώς 
θα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε αποτελε-
σματικά τις αξίες μας στους συνομιλητές μας; Πώς 
μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που 
επιτρέπουν ουσιαστικές και, αρκετές φορές, δύσκο-
λες συζητήσεις; Τι συμβαίνει στο μυαλό μας κατά τη 
διάρκεια αυτών των συζητήσεων; 

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ακαδημαϊκοί και 
επαγγελματίες από διαφορετικά επιστημονικά 
πεδία, των οποίων η έρευνα και εξειδικευμένη 
γνώση θα «φωτίσει» τους τρόπους με τους οποίους 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να μετριάσουμε ή 
ακόμη και να λάβουμε υπόψη μας ανταγωνιστικές 
απόψεις – γεγονός που αποτελεί σημαντική παρά-
μετρο για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας. Το 
ΙΣΝ έχει υποστηρίξει τη δημιουργία του SNF Agora 
Institute στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins με δωρεά 
ύψους $150 εκατομμυρίων, με στόχο να ενισχυθεί η 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και τις δημοκρα-
τικές διαδικασίες (civic engagement) σε παγκόσμιο 
επίπεδο, καθώς και ο ανοιχτός και πολιτισμένος 
διάλογος (civil discourse), δίχως αποκλεισμούς, ως 
ακρογωνιαίος λίθος μίας υγιούς δημοκρατίας.

8o ΕΤHΣΙΟ ΔΙΕΘΝEΣ 
ΣΥΝEΔΡΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡYΜΑΤΟΣ 
ΣΤΑYΡΟΣ ΝΙAΡΧΟΣ

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ  
SNF AGORA INSTITUTE

24, 25 
ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ  
ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΝΙΑΡΧΟΣ  
ΕΛΣ (13)

Είσοδος ελεύθερη, 
με ηλεκτρονική 
προεγγραφή.

Οι αναλυτικές 
πληροφορίες για 
το πρόγραμμα και 
τους ομιλητές είναι 
διαθέσιμες στο  
www.SNFestival.org

26 
ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ  
ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΝΙΑΡΧΟΣ  
ΕΛΣ (13)

Είσοδος ελεύθερη, 
με ηλεκτρονική 
προεγγραφή.

Περισσότερες 
πληροφορίες:   
www.SNFestival.org

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΝ SNF AGORA INSTITUTE
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Έχει ερμηνεύσει τραγούδια-σταθμούς στην ελληνι-
κή μουσική, διαθέτει εκρηκτική σκηνική παρουσία 
που παρασέρνει το κοινό κάθε φορά και έχει τη 
μοναδική ικανότητα να τραγουδάει όχι μόνο στα 
ελληνικά αλλά και στα κινέζικα, τα ισπανικά, τα 
σουαχίλι, τα αρμένικα, τα αγγλικά και τα γαλλικά. 
Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έρχεται στο Summer 
Nostos Festival για να οδηγήσει το κοινό όχι μόνο 
στα τραγούδια της, αλλά και σε όλο αυτόν τον 
σπάνιο μουσικό θησαυρό που φέρει μαζί της, χάρη 
στις καλλιτεχνικές αναζητήσεις της, αλλά και τα 
ταξίδια της ανά τον πλανήτη.

Η ερμηνεύτρια έχει δώσει συναυλίες μεταξύ άλ-
λων σε Αμερική, Αυστραλία, Κίνα, Κούβα, Αίγυπτο, 
Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ισπανία, Ισραήλ, 
Καναδά, Κύπρο, Λίβανο, Μεγάλη Βρετανία, Ολ-
λανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σουηδία, 
Νότια Αφρική. Πάντα φέροντας το ελληνικό φως 
που χαρακτηρίζει τη δημιουργία της αλλά και την 
ενέργεια που εκπέμπει.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 
ΙΟΥΝΙΟΥ
22.00
ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ
ΞΕΦΩΤΟ (1)

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

Συντελεστές
Θωμάς Κοντογεώργης 
(πιάνο)
Γιώργος Παναγιωτόπουλος 
(βιολί)
Ελευθερία Τόγια (βιόλα)
Σοφία Ευκλείδου 
(βιολοντσέλο)
Πέτρος Βαρθακούρης 
(κοντραμπάσο)
Παντελής Ντζιάλας (κιθάρες)
Στέλιος Μίχας – Εγγλέζος 
(τρομπόνι)           
Σαλβάνος Χρήστος (κόρνο)

Ηλέκτρα Πελέκη (άρπα)
Κώστας Μυλωνάς (κρουστά)
Δημήτρης Χουντής (φλογέρα)

Συμμετέχει η ορχήστρα νυκτών 
εγχόρδων  
ΜandolinARTE
Τραγούδι / Φιλική Συμμετοχή: 
Γιάννης Μαθές
Ενορχηστρώσεις /  
Διεύθυνση ορχήστρας:  
Θωμάς Κοντογεώργης
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ANDREW BIRD
Ο Andrew Bird, πολυοργανίστας, τραγουδιστής, 
συνθέτης, που ο τρόπος με τον οποίο σφυρίζει στα 
τραγούδια του και στις συναυλίες δημιουργεί αυτό-
νομες, ισχυρές αφηγήσεις, έρχεται στην Ελλάδα 
λίγο μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του δί-
σκου, o οποίος βασίζεται σημαντικά στην ελληνική 
μυθολογία. Ο τίτλος είναι Μy Finest Work Yet και 
μαρτυρά αυτομάτως ότι το γνωστό καυστικό χιού-
μορ του παραμένει κεντρικό χαρακτηριστικό της 
στιχουργικής του. Ένα από τα πρώτα τραγούδια 
του άλμπουμ που έδωσε στη δημοσιότητα φέρει 
τον τίτλο "Sisyphus" και σχολιάζει τον εθισμό του 
ανθρώπου στο να… υποφέρει. 

Ο Βird έχει τον απόλυτο έλεγχο των δημιουργιών 
του, στιχουργικά, μουσικά, αλλά και ως προς το 
περιεχόμενο που κάθε φορά επιθυμεί να επικοι-
νωνήσει. Αυτή τη φορά δηλώνει ότι η νέα δουλειά 
του κυριαρχείται από ένα πνεύμα αισιοδοξίας. 
Μουσικά και στιχουργικά ιδιοφυής, ο Bird έχει 
κυκλοφορήσει 14 άλμπουμ και έχει δώσει χιλιά-
δες συναυλίες. Και όλα ξεκίνησαν όταν σε ηλικία 
τεσσάρων ετών πήρε στα χέρια του ένα βιολί και 
άρχισε μόνος του, με τη μέθοδο Suzuki, να μαθαί-
νει γνωστά τραγούδια του κλασικού ρεπερτορίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 
ΙΟΥΝΙΟΥ
22.00
ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ
ΞΕΦΩΤΟ (1)
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Ήταν σχεδόν 16 ετών όταν αποφάσισε να 
ζήσει στο Λονδίνο της πανκ επανάστασης και 
κατόρθωσε να γίνει μια από τις κυρίαρχες 
δυνάμεις διαμόρφωσης της βρετανικής ποπ 
σκηνής στη δεκαετία του ’90. Έκτοτε η Neneh 
Cherry δεν σταμάτησε να διαμαρτύρεται, να 
αγωνίζεται. Έγινε icon της ποπ κουλτούρας. Κάθε 
τραγούδι της είναι μια φωνή διαμαρτυρίας, όσο 
λυρική ή μινιμαλιστική και αν είναι η φόρμα του. 
Στο Summer Nostos Festival θα παρουσιάσει το 
πέμπτο άλμπουμ της καριέρας της, το Broken 
Politics.

«Μου αρέσει να γράφω από προσωπική σκοπιά 
και η αλήθεια είναι ότι η εποχή που ζούμε μας 
καλεί να βρούμε τη δική μας φωνή» λέει η ίδια 
για το Broken Politics που έχει κατακτήσει 
διθυραμβικές κριτικές. «Πολλοί άνθρωποι δεν 
μπορούν να ακουστούν, είναι παρεξηγημένοι, 
αποπροσανατολισμένοι. Τι μπορώ να κάνω 
για αυτό; Ίσως η πολιτική να αρχίζει στην 
κρεβατοκάμαρα ή στο σπίτι σου – μια μορφή 
ακτιβισμού και ευθύνης. Το άλμπουμ αφορά όλα 
αυτά: το να νιώθεις διαλυμένος, απογοητευμένος, 
θλιμμένος αλλά με μεγάλη επιμονή. Είναι μια μάχη 
εναντίον της εξάλειψης της ελεύθερης σκέψης».

ΤΡΙΤΗ 25 
ΙΟΥΝΙΟΥ
22.00
ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ
ΞΕΦΩΤΟ (1)

ΝENEH CHERRY
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Mικρό αγόρι, μέσα στο καφενείο του πατέρα 
του στα Τρίκαλα, o Γιώργος Μαργαρίτης είδε τον 
Βασίλη Τσιτσάνη. Πίεσε τον πατέρα του να τον συ-
στήσει στον σπουδαίο συνθέτη. Και εκεί, μπροστά 
στον μύθο, ο Γιώργος Μαργαρίτης τραγούδησε, 
επιζητώντας την έγκρισή του να ασχοληθεί με 
αυτό που αγαπούσε ήδη παράφορα: το τραγούδι. 
Ο κορυφαίος ερμηνευτής του λαϊκού τραγουδιού, 
που τόλμησε να δοκιμαστεί και σε διαφορετικές 
μουσικές φόρμες και αγαπήθηκε από διαφορετικά 
είδη κοινού, έρχεται στο Summer Nostos Festival 
πλαισιωμένος από πολυμελή ορχήστρα για να 
παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με επιλογές από τις 
πιο σημαντικές στιγμές της μουσικής διαδρομής 
του, καθώς και ένα αφιέρωμα στο ελληνικό λαϊκό 
και ρεμπέτικο τραγούδι. 

Η φωνή του είναι μοναδική, αυθεντική, ακαριαία 
αναγνωρίσιμη, το ρεπερτόριό του ευρύ με επι-
τυχίες-σταθμούς στο ελληνικό τραγούδι. Διο-
ρατικός, έτοιμος πάντα να πειραματιστεί και να 
συνεργαστεί με νεότερους καλλιτέχνες, ο Γιώργος 
Μαργαρίτης αποτελεί ένα εμβληματικό πρόσωπο 
της ιστορίας του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. 
Όπως λέει, ο ίδιος, άλλωστε: «Εγώ εκεί ανήκω. 
Στον Μάρκο, στον Τσιτσάνη, στον Παπαϊωάννου 
και τους άλλους μεγάλους μας. Όλοι αυτοί, όπως 
μιλούσαν έτσι τραγουδούσαν.  Κι εγώ αυτός είμαι, 
ούτε προσποιήθηκα, ούτε μεγαλοπιάστηκα».

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 
ΙΟΥΝΙΟΥ
22.00
ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ
ΞΕΦΩΤΟ (1)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
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Οι Low από τη Μινεσότα αποτελούν ένα είδος θε-
σμού για την indie rock παγκοσμίως. Έρχονται στο 
Summer Nostos Festival, έχοντας ολοκληρώσει την 
παγκόσμια περιοδεία τους και λίγους μήνες μετά 
την κυκλοφορία του άλμπουμ Double Negative. 
Σύμφωνα με τους κριτικούς είναι το καλύτερο της 
καριέρας τους και εκφράζει ιδανικά την ανησυ-
χία και τον αποπροσανατολισμό που κυριαρχεί 
στις ΗΠΑ αυτή την εποχή. Οι ίδιοι λένε ότι το 
Double Negative έχει στοιχεία απόγνωσης, αφού 
«η αντίδρασή μας, σε μια χαοτική κατάσταση σαν 
και αυτή, ήταν να απαντήσουμε με κάτι ακόμα πιο 
χαοτικό». Οι συνεχείς πειραματισμοί και η εξέλιξη 
του ήχου τους, που εξερευνά το μινιμαλισμό και 
αναδεικνύει την αρμονία των φωνών, είναι βασι-
κά χαρακτηριστικά της δισκογραφίας τους. Άξιοι 
εκπρόσωποι της slow tempo rock, ιδρύθηκαν από 
τους Alan Sparhawk και Mimi Parker που γνωρίζο-
νται από εννέα ετών, είναι παντρεμένοι και γονείς 
δύο εφήβων. Η μπάντα συμπληρώνεται από τον 
Steve Garrington.

ΠΕΜΠΤΗ 27 
ΙΟΥΝΙΟΥ
22.00
ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ
ΞΕΦΩΤΟ (1)

LOW
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Συντελεστές 
Taylor Rice (φωνητικά, κιθάρα)
Kelcey Ayer (φωνητικά, πλήκτρα, κιθάρα, κρουστά)
Ryan Hahn (κιθάρα, φωνητικά)
Matt Frazier (ντραμς)
Nik Ewing (μπάσο, φωνητικά)

ΣYΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚH

LOCAL NATIVES
Aπό τα πλέον επιδραστικά indie rock συγκροτή-
ματα, οι καλιφορνέζοι Local Natives έρχονται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα λίγες μόνο μέρες μετά 
τη συναυλία τους στο Λος Αντζελες, τελευταίο 
σταθμό της περιοδείας τους «Spiral Choir» σε 
Καναδά και ΗΠΑ, όπου σημειώνουν συνεχή sold 
out. Η πενταμελής μπάντα γεννήθηκε στο υπόγειο 
του σπιτιού ενός από τα τρία ιδρυτικά μέλη της 
στο Orange County όταν ακόμα πήγαιναν στο 
Γυμνάσιο. Φημίζεται για τη σκηνική παρουσία 
της, τη δυναμική επικοινωνία με το κοινό και την 
προώθηση σημαντικών κοινωνικών σκοπών, όπως 
η παρότρυνση προς τους νέους να ψηφίζουν, ο 
έλεγχος της οπλοκατοχής κ.ά.

Η μουσική των Local Natives περιγράφεται ως 
«απόσταγμα των ήχων και του παλμού της Καλι-
φόρνιας». Άρχισαν να ηχογραφούν στο Silver Lake, 
προπύργιο των hipster στην Καλιφόρνια, άδραξαν 
τις ευκαιρίες που προσέφερε η νέα -τότε- επο-
χή του MySpace και πέρασαν σύντομα από την 
περισσότερο μελαγχολική μουσική γραμμή του 
Gorilla Manor (2009) σε πιο ροκ περιοχές με το 
Hummingbird (2013). Στο Sunlit Youth (2016) 
επικοινώνησαν το μήνυμα ότι αν και ζούμε σε κυνι-
κούς καιρούς «υπάρχει ελπίδα». Οι ίδιοι περιγρά-
φουν το τέταρτο άλμπουμ τους που κυκλοφορεί 
την άνοιξη του 2019 ως psych rock.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
28 ΙΟΥΝΙΟΥ
22.00
ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ
ΞΕΦΩΤΟ (1)
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YALLA 2.0

SHO MADJOZI

Ένα ηφαίστειο εκρηκτικών γυναικείων φωνών με 
ήχους παραδοσιακούς και σύγχρονους θα σαρώσει 
το Summer Nostos Festival όταν ανέβουν στη σκηνή 
η πολυσχιδής τραγουδίστρια, συνθέτρια, performer 
Μαρίνα Σάττι με τις Fonés και τις Chóres. Πρόκειται 
για το γυναικείο φωνητικό σύνολο που δημιούργησε 
το 2016 και τη γυναικεία χορωδία με 50 μέλη που 
ακολούθησε ένα χρόνο μετά. Η Σάττι ενώνει και 
οδηγεί όλες αυτές τις φωνές, μαζί με την ηλεκτρική 
της μπάντα σε μια σκηνική εμπειρία που όσοι την 
έχουν ζήσει την περιγράφουν ως απλά μοναδική. 

Η Μαρίνα Σάττι αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση 
νέας δημιουργού. Με καταγωγή από την Κρήτη και 
το Σουδάν, έχει πτυχίο κλασικού πιάνου, ανώτερων 
μουσικών σπουδών και δίπλωμα κλασικού τραγου-
διού, ενώ είναι απόφοιτη του Κολεγίου Μουσικής του 
Μπέρκλεϊ ως υπότροφος. Εκπροσώπησε την Ελλά-
δα στη European Jazz Orchestra ’09, ως ηθοποιός 
έχει πρωταγωνιστήσει στις παραστάσεις West Side 
Story, Ερωτόκριτος κ.ά. Το single «Μάντισσα» σε δική 
της μουσική και ενορχήστρωση έφτασε στην πρώτη 
θέση των charts σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

ΣΑΒΒΑΤΟ  
29 ΙΟΥΝΙΟΥ
21.30
ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ
ΞΕΦΩΤΟ (1)

Ράπερ, ποιήτρια, η Sho Madjozi εμφανίστηκε το 
2017 και προκάλεσε ακαριαία αίσθηση. Γεννημένη 
σε ένα χωριό έξω από το Limpopo της Νοτίου Αφρι-
κής αλλά πραγματική πολίτης του κόσμου, έχει σα-
φέστατες αναφορές στην παράδοση της χώρας της 
που την παντρεύει με την Gqom και την Shangaan 
ηλεκτρονική μουσική. Eίναι χαρακτηριστικό ότι στις 
εμφανίσεις της φοράει την παραδοσιακή αφρικανική 
φούστα Xibelani. 

Έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον dj Μaphorisa 
(παραγωγό των Drake, Wizkid κ.α.) και τους ράπερ 
Okmalumkoolcat, Kwesta και Khuli Chana.

ΣΑΒΒΑΤΟ  
29 ΙΟΥΝΙΟΥ
22.00
ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ
ΞΕΦΩΤΟ (1)
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SCHOOLWAVE 
REWIND
Τους γνωρίσαμε ως μαθητές, μέλη συγκροτημάτων 
στη σκηνή του Schoolwave. Τώρα ενηλικιώθηκαν, 
συνεχίζουν την καριέρα τους, ολοκληρώνουν τις 
σπουδές τους, δημιουργούν νέους επαγγελματι-
κούς δρόμους και επιστρέφουν ξανά στη σκηνή 
του Schoolwave μόνο για το Summer Nostos 
Festival. Είναι οι «απόφοιτοι» Απόλλων Ρέτσος (αυ-
τήν την περίοδο ολοκληρώνει τις σπουδές του στη 
σύνθεση στο πανεπιστήμιο Middlesex του Λονδί-
νου), η Δανάη Νίλσεν (που σπούδασε γραφιστική 
και έχει κάνει πλήθος εμφανίσεων) και οι Astrarot  
(εμφανίστηκαν στο Schoolwave Festival το 2018 
και στη συνέχεια συμμετείχαν μεταξύ άλλων στο 
αφιέρωμα «Χρόνια πολλά κύριε Χατζιδάκι» της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής).

Το Schoolwave είναι ένα μουσικό φεστιβάλ μαθη-
τικών και φοιτητικών συγκροτημάτων που πραγμα-
τοποιείται από το 2005 στην Αθήνα. Η φιλοσοφία 
του είναι να αντιμετωπίζει τα παιδιά ως καλλι-
τέχνες και όχι ως «πιτσιρίκια». Γι’ αυτό και τους 
παρέχει μια μεγάλη σκηνή, έναν άρτιο εξοπλισμό 
και ένα επιτελείο από άριστους επαγγελματίες. 
Χάρη σε αυτή τη φιλοσοφία καθιερώθηκε ως το 
σημαντικότερο νεανικό φεστιβάλ στην Ελλάδα, 
προσελκύοντας χιλιάδες νέους ανθρώπους κάθε 
χρόνο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ
21.30

ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ
ΞΕΦΩΤΟ (1)
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Στη στιγμή της ιδανικής ωριμότητάς τους, τόσο 
φωνητικά όσο και δημιουργικά, οι Balthazar 
έρχονται στο Summer Nostos Festival μετά από 
μεγάλη περιοδεία στην Ευρώπη και με το νέο 
άλμπουμ τους Fever να κεντρίζει το ενδιαφέρον 
των κριτικών. Η βέλγικη μπάντα δημιουργήθηκε 
το 2004 όταν ήταν ακόμα έφηβοι τα τρία ιδρυτικά 
μέλη της και κέρδισε αμέσως σημαντικές διακρί-
σεις και μουσικούς διαγωνισμούς. Οι ίδιοι λένε ότι 
τα δύο πρώτα άλμπουμ τους (Applause και Rats) 
προήλθαν από το μυαλό, και το τρίτο (Thin Walls) 
από τα σωθικά τους. Tώρα είναι η σειρά του Fever 
που κυκλοφόρησε στα τέλη Ιανουαρίου, το οποίο 
«ξεκάθαρα προέρχεται από τους γοφούς», όπως 
λένε γελώντας προκειμένου να περιγράψουν τη 
φινετσάτη ποιότητα των ρυθμών και της μουσικό-
τητας που το χαρακτηρίζουν. 

Σύμφωνα με τους ίδιους, δεν ονόμασαν τυχαία 
Fever το νέο άλμπουμ: «Όταν το γράφαμε νιώθα-
με κυριολεκτικά τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. 
Είναι ζεστό, με southern ήχο και σαφή αίσθηση… 
grooviness». 

ΤΡΙΤΗ 25 
ΙΟΥΝΙΟΥ
20.30
ΣΚΗΝΗ  
ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ (19)

BALTHAZAR

Συντελεστές 
Maarten  
Devoldere 
(φωνητικά, κιθάρα)
Jinte Deprez 
(φωνητικά, κιθάρα)
Simon Casier 
(μπάσο)
Michiel Balcaen 
(ντραμς)
Tijs Delbeke 
(συνθεσάϊζερ)

ΣYΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚH

SOAP&SKIN
Είναι μόλις εικοσιεννιά ετών η Anja Plaschg, 
το μοναδικό πρόσωπο πίσω από το Soap&Skin, 
και όμως για έξι χρόνια είχε αποσυρθεί από τον 
δημόσιο βίο, είχε σιγήσει καλλιτεχνικά, αυτή που 
στα δεκαοχτώ της χρόνια είχε χαρακτηριστεί από 
το γερμανικό Der Spiegel ως το παιδί θαύμα της 
πειραματικής ποπ. Τώρα επιστρέφει μαζί με το 
τρίτο άλμπουμ της, με τίτλο From Gas to Solid | 
You Are My Friend για να περιγράψει τις εμπειρίες, 
τους φόβους της, όσα την κράτησαν μακριά αυτά 
τα έξι χρόνια, διακόπτοντας τη φρενήρη εξέλιξη 
της καριέρας της.

Η Anja, που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε φάρμα 
σε ένα χωριό της Αυστρίας, εκθέτει στα άλμπουμ 
και στη σκηνή τα τραύματά της. Περνά από την 
απουσία στη σκηνική παρουσία, εξηγώντας ότι 
ήθελε να δημιουργήσει ένα καταφύγιο για αυτήν 
στον κόσμο που ζούμε. «Το νέο άλμπουμ μιλά για 
αποχωρισμούς, για συγχώρεση, για τη διαδικασία 
ανάρρωσης και για τρομακτικές αναδρομές στο 
παρελθόν». Η σκηνική της παρουσία είναι ιδιαίτε-
ρη και εύθραυστη. «Η οικειότητα που μοιράζομαι 
με το κοινό μοιάζει με ελεύθερη πτώση. Σε κάθε 
συναυλία νιώθω αφόρητα και απίστευτα όμορφα 
ταυτόχρονα», λέει.

ΔΕΥΤΕΡΑ  
24 ΙΟΥΝΙΟΥ
20.30
ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ
ΚΑΝΑΛΙ (19)
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NAKHANE

Σ ΎΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Όταν τραγουδάει ο Nakhane, «η σκηνή γίνεται 
ένας χάρτης τρυφερότητας» έχει γραφτεί για τον 
συναρπαστικό νοτιοαφρικανό τραγουδιστή, συν-
θέτη, συγγραφέα και ηθοποιό. Oι πρώτοι ήχοι που 
θυμάται στη ζωή του είναι φωνές μελών της οικο-
γένειάς του να τραγουδάνε άριες του Μότσαρτ και 
νοτιοαφρικανικά εκκλησιαστικά τραγούδια. Ήταν 
παιδί ακόμα όταν η μητέρα του τον μύησε στη 
μουσική των Marvin Gaye και O’Jays και είχε ήδη 
μια φωνή που ήταν συνάμα θριαμβική και εύθραυ-
στη. Μεγάλωσε αγαπώντας τη μουσική, αναγνωρί-
ζοντας το μοναδικό του χάρισμα και παλεύοντας 
να αγκαλιάσει τη σεξουαλικότητά του, μέσα σε μια 
βαθιά χριστιανική οικογένεια. Αντιθέσεις, περιορι-
σμοί, προκαταλήψεις, και ένα ταλέντο που ασφυ-
κτιούσε να εκραγεί, μια ταυτότητα που ανυπομο-
νούσε να δικαιωθεί. Ο Νakhane μεταφέρει όλους 
αυτούς τους αντιθετικούς κόσμους στη σκηνή, 
διατρανώνοντας ότι όσο και αν ήταν τραυματικά 
αυτά που έζησε, δεν θα επιβιώσει απλώς, αλλά 
θα θριαμβεύσει. Ήδη η Guardian τον αποκαλεί ο 
«one to watch». Τον ενέπνευσαν οι Anohni, Busi 
Mhlongo, David Bowie, Mbongwana Star και Nina. 
Το 2018 κυκλοφόρησε το άλμπουμ You will not die.

ΤΕΤΑΡΤΗ  
26 ΙΟΥΝΙΟΥ
20.30
ΣΚΗΝΗ  
ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ (19)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / ΧΟΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ - 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΝΙΑΔΑΚΗΣ
Ένας χορογράφος που διαπρέπει παγκοσμίως με 
το μοναδικό, αμέσως αναγνωρίσιμο, καταιγιστικό 
ύφος του, συναντά έναν ιδιαίτερο συνθέτη, τρα-
γουδιστή και βιολιστή που κρατά όχι απλώς ζω-
ντανή αλλά απολύτως επίκαιρη την παραδοσιακή 
κρητική μουσική και βέβαια τα ριζίτικα. Ο Αντώ-
νης Φωνιαδάκης συναντά τον Αντώνη Μαρτσάκη 
και μαζί δημιουργούν μια συναρπαστική σκηνική 
εμπειρία ειδικά για το Summer Nostos Festival. 
Ένα θέαμα που θα φέρει όλες τις χάρες ενός κα-
θαρόαιμου κρητικού γλεντιού, αλλά και τις αρετές 
μιας σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Ο Φωνιαδάκης, γεννημένος στην Ιεράπετρα, 
άρχισε από παιδί να χορεύει στο νησί, συνέχισε 
τις σπουδές του στην Αθήνα και στο εξωτερικό με 
υποτροφίες και βρέθηκε από τα πρώτα βήματα 
της καριέρας του να χορεύει στην ομάδα του 
Maurice Bejart και σύντομα να δημιουργεί χορο-
γραφίες κατόπιν ανάθεσης για τα μεγαλύτερα θέ-
ατρα του κόσμου. Ο Μαρτσάκης, αν και γεννήθηκε 
στην Αθήνα, επέστρεψε στο χωριό των γονιών 
του στην Κρήτη και αφοσιώθηκε στην αυθεντική 
μουσική του νησιού του.

ΠΕΜΠΤΗ  
27 ΙΟΥΝΙΟΥ
21.00
ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ
ΚΑΝΑΛΙ (19)

Συντελεστές
Αντώνης 
Φωνιαδάκης 
(χορογραφία)
Αντώνης Μαρτσάκης 
(μουσική σύνθεση, 
τραγούδι, βιολί – 
μαντολίνο)
Νίκος Μερεντάκης 
(λαούτο)
Κανάκης Κοζωνάκης 
(τραγούδι, λαούτο)
Χαράλαμπος 
Πιτροπάκης 
(σητειακό νταουλάκι, 
ασκομαντούρα)
Σάκης Μπιρμπίλης 
(φωτισμοί)
Τάσος Σοφρονίου 
(κοστούμια)
Μαρκέλλα 
Μανωλιάδη και  
Πιερ Μαζέντι  
(βοηθοί χορογράφου)
Έρι Κύργια 
(δραματουργία)
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MIHALIS KALKANIS GROUP
Η μουσική του Mihalis Kalkanis Group πηγάζει 
από στιγμιότυπα της πραγματικής ζωής, τα οποία 
μετατρέπονται σε μελωδικά κομψοτεχνήματα 
και παίρνουν τον δικό τους δρόμο. Αποκτούν νέα 
ζωή. Ηλεκτρονικοί ήχοι σμίγουν με ηχογραφήσεις 
πεδίου, ηχορυθμίες της παράδοσης αναδύονται 
μέσα από αυτοσχεδιαστικές διαδικασίες, νότες 
και ήχοι του κόσμου μετασχηματίζονται με βάση 
μια καθαρόαιμη τζαζ τεχνοτροπία. Το έθνικ-τζαζ 
γκρουπ του τζαζίστα Μιχάλη Καλκάνη, μαζί με 
τον συνθέτη και πολυοργανίστα από τη Σιβηρία 
Nadishana θα δημιουργήσουν μια ξεχωριστή 
παράσταση ειδικά για το Summer Nostos Festival, 
όπου η μουσική θα κάνει δυναμικό διάλογο με την 
video art και την αφήγηση.

Ο Μιχάλης Καλκάνης προέρχεται από μουσική 
οικογένεια με μακρά μικρασιατική και βορειοελ-
λαδίτικη παράδοση, όμως οι δικές του συνθέσεις 
αν και έχουν δυνατές ρίζες διαθέτουν ξεκάθαρες 
αστικές αναφορές. Το συγκρότημα αποτελεί-
ται από τους Λευτέρη Ανδριώτη (κρητική λύρα), 
Μανώλη Γιαννίκιο (ντραμς), Μιχάλη Καλκάνη 
(κοντραμπάσο), Χρήστο Καλκάνη (κλαρινέτο), 
Ορέστη Μπενέκα (πιάνο, πλήκτρα). Ο Νadishana 
έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Andreas 
Vollenweider στην Ελβετία, τον Ross Daly στην 
Κρήτη και το Hadouk Trio στη Γαλλία. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
28 ΙΟΥΝΙΟΥ
20.30

ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ
ΚΑΝΑΛΙ (19)

ΣYΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚH

L.E.J.
Το γυναικείο τρίο από τη Γαλλία με τα εκατομμύρια 
views στο διαδίκτυο έγινε παγκοσμίως γνωστό με 
διασκευές και mashups καλοκαιρινών επιτυχιών το 
2015 και έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
στο Summer Nostos Festival, με απολύτως up-
tempo διάθεση. Η Lucie, η Elisa και η Juliette, γεν-
νημένες όλες το 1993, είναι φίλες από την παιδική 
ηλικία και μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη μουσική. 
Σπούδασαν στο ωδείο του Saint-Denis (της πόλης 
όπου μεγάλωσαν στα προάστια του Παρισιού) και 
στη Maison de Radio France (Στέγη της Γαλλικής 
Ραδιοφωνίας). Η μουσική τους (που έχει χαρακτη-
ριστεί εκλεκτική από το MTV) είναι ένα ισχυρό 
μείγμα τόσο κλασικής όσο και σύγχρονης μουσικής.

Έχουν περισσότερα από 78 εκατομμύρια views στο 
YouTube στο βιντεοκλίπ του Summer 2015. Το πρώ-
το άλμπουμ τους En Attendant L' Album είναι ένας 
γλυκός ευφημισμός όπου ανακαλύψαμε τη ζωντάνια 
και το mash-up που τις έκανε γνωστές, αλλά και 
την πρώτη τους σύνθεση «La Dalle». Ακολούθησε 
η περιοδεία τους το 2016 που τους χάρισε το βρα-
βείο Πρωτοεμφανιζόμενου για Σκηνική Παρουσία 
στο Victoires de la Musique 2017. Το 2018 κυκλο-
φόρησε το άλμπουμ τους Pupees Russes .

ΣΑΒΒΑΤΟ  
29 ΙΟΥΝΙΟΥ
20.30

ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ
ΚΑΝΑΛΙ (19)
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ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ
«Ελληνική ταυτότητα με διεθνή ήχο». Αυτή είναι 
μια ενδεικτική περιγραφή των δημιουργιών του 
Περικλή Κανάρη, του διακεκριμένου Έλληνα μου-
σικού που ζει πλέον στη Νέα Υόρκη. Το 2007 το 
Metropolitan Museum του ανέθεσε την επιμέλεια 
της πρώτης ελληνικής μουσικής σύνθεσης «Music 
of Greece» που εκδόθηκε για τα εγκαίνια των νέων 
αιθουσών που αφιερώθηκαν στην ελληνική και στη 
ρωμαϊκή τέχνη. Ένα χρόνο μετά δημιούργησε το 
μουσικό σχήμα Synolon, αλλάζοντας τον τρόπο 
ερμηνείας της ελληνικής μουσικής στο Μανχά-
ταν. Η σύνθεση «Επιχείρηση Αθωότητα» που είχε 
γράψει για τον κινηματογράφο παρουσιάστηκε σε 
πρώτη παγκόσμια εκτέλεση στο Carnegie Hall της 
Νέας Υόρκης. 

Mε στίχους του σπουδαίου ποιητή Μάνου Ελευθε-
ρίου δημιούργησε το 2014 το άλμπουμ Αόρατος, 
για την κυκλοφορία του οποίου διοργανώθηκε 
συναυλία στο Tribeca Performing Arts Center.

ΚΥΡΙΑΚΗ  
30 ΙΟΥΝΙΟΥ
20.30

ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ
ΚΑΝΑΛΙ (19)

Συντελεστές
Περικλής Κανάρης  
(φωνητικά, πιάνο)
Ben Butler  
(κιθάρα)
Gary Schreiner  
(ακορντεόν, 
φυσαρμόνικα, 
αρμόνιο)
Rich Hammond  
(μπάσο)
Peter Douskalis  
(κιθάρες, κρουστά)
Giancarlo de Trizio  
(ντραμς)

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

SΟ PERCUSSION
Aν επιθυμεί κάποιος συστάσεις για το κουαρτέτο 
κρουστών Sο Percussion, αρκεί να διαβάσει πώς 
τους χαρακτηρίζει το περιοδικό The New Yorker: 
«ένα αναζωογονητικό κράμα ακρίβειας, αναρχί-
ας, αυστηρότητας και τρέλας». Το ρεπερτόριό 
του απλώνεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα και 
περιλαμβάνει δημιουργίες των Ιάννη Ξενάκη, John 
Cage, Steve Reich, καθώς και δικές του συνθέσεις. 
Ουσιαστικά έχει επαναπροσδιορίσει τον ρόλο 
αλλά και την κλίμακα δημιουργίας ενός συνόλου 
κρουστών με τα δεκαέξι άλμπουμ, τις παγκόσμι-
ες περιοδείες, τις πρωτοποριακές συνεργασίες 
και τα φιλόδοξα εκπαιδευτικά προγράμματα στα 
οποία συμμετέχει. 

Η σκηνική παρουσία του Sο Percussion χαρα-
κτηρίζεται από ακαταμάχητη δυναμικότητα. Το 
κουαρτέτο εδρεύει στη Νέα Υόρκη και αποτελεί-
ται από τους Josh Quillen, Adam Sliwinski, Jason 
Treuting και Eric Cha-Beach. Συχνά συνεργάζονται 
με καλλιτέχνες που παρουσιάζουν το έργο τους σε 
χώρους πέρα από τις κλασικές αίθουσες μουσικής, 
όπως την τραγουδίστρια Shara Nova, το δίδυμο 
ηλεκτρονικής μουσικής Μatmos, τον θρυλικό 
ντράμερ Bobby Previte, τη χορογράφο Shen Wei, 
τον συνθέτη και κιθαρίστα των The National, Βryce 
Dessner.

ΚΥΡΙΑΚΗ  
23 ΙΟΥΝΙΟΥ
20.00
ΑΙΘΟΥΣΑ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 
ΕΛΣ (13)

Μέσω ηλεκτρονικής 
προεγγραφής στο  
www.SNFestival.org

Η είσοδος 
επιτρέπεται σε 
παιδιά από 6 ετών 
και άνω.

Πρόγραμμα
Steve Reich 
Music for Pieces 
of Wood  
Caroline Shaw 
Taxidermy  
Jason Treuting 
Επιλογές από το 
έργο Amid the 
Noise  
Bryce Dessner 
Music for Wood 
and Strings  
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Ήταν μόλις δεκατεσσάρων ετών ο Bryce Dessner, 
o συνθέτης και κιθαρίστας των The National, όταν 
ένα κύμα διαμαρτυριών σάρωσε την πόλη του, το 
Σινσινάτι των ΗΠΑ, εναντίον της παρουσίασης μιας 
μεγάλης αναδρομικής έκθεσης φωτογραφιών του 
Robert Mapplethorpe. Δεν ήταν φυσικά οι στιλπνές 
φωτογραφίες των λουλουδιών του που προκάλεσαν 
τις αντιδράσεις, αλλά οι γυμνές φωτογραφίες του 
και οι σαδομαζοχιστικές αναφορές. Το ξέσπασμα 
βίας γύρω από το Κέντρο Σύγχρονων Τεχνών ενε-
γράφη βαθιά στον Dessner, που σήμερα επιστρέφει 
σε αυτό το περιστατικό δημιουργώντας ένα νέο 
multimedia θέαμα, αφιερωμένο στο δημιουργικό σύ-
μπαν του καθοριστικού για τη σύγχρονη φωτογρα-
φία Robert Mapplethorpe. Αφιερωμένο στον τρόπο 
με τον οποίο η δημιουργία του σοκάρει, σαγηνεύει, 
προκαλεί, πυροδοτεί συζητήσεις. 

Η πρεμιέρα έγινε στις 5 Μαρτίου στο Walt 
Disney Concert Hall στο Los Angeles με το LA 
Philharmonic New Music Group. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 
ΙΟΥΝΙΟΥ
20.00
ΑΙΘΟΥΣΑ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 
ΕΛΣ (13)

Μέσω ηλεκτρονικής 
προεγγραφής στο  
www.SNFestival.org

Η παράσταση 
περιλαμβάνει 
προβολές 
σεξουαλικού 
περιεχομένου 
– η είσοδος δεν 
συνιστάται σε άτομα 
κάτω των 16 ετών.

TRIPTYCH  
(EYES OF ONE ON ANOTHER)

Μουσική σύνθεση  
Bryce Dessner
Λιμπρέτο  
Korde Arrington Tuttle  
με λέξεις των  
Essex Hemphill & Patti Smith
Σκηνοθεσία 
Kaneza Schaal
Συμμετέχει το φωνητικό σύνολο 
Roomful of Teeth 
και το σύνολο σύγχρονης 
μουσικής Ergon Ensemble
Μουσική Διεύθυνση 
Brad Wells

Κοστούμια – Σκηνικά 
Carlos Soto
Φωτισμοί 
Yuki Nakase
Βίντεο 
Simon Harding
Παραγωγή 
ArKtype /  
Thomas O. Kriegsmann
Παραγωγή
The Robert Mapplethorpe 
Foundation

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανήκει στην ομάδα των διεθνών 
οργανισμών που έκαναν την ανάθεση του έργου, με την υποστήριξη του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
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Η σατιρική Μήδεια του Μποστ, αυτός ο θρυλικός 
δεκαπεντασύλλαβος κλαυσίγελος, ενεργοποιείται 
ξανά και παίρνει τη μορφή οπερέτας, μετά από 
ανάθεση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στον συνθέ-
τη Νίκο Κυπουργό για τον Κύκλο Οperetta Restart. 
Ο σκηνοθέτης Γιάννης Σκουρλέτης (bijoux de kant)
περιγράφει την παράσταση ως «ένα μεγάλο γέλιο 
που θα μας σκεπάσει όλους». Ο Μποστ κατάφερε 
να δημιουργήσει ένα εντελώς προσωπικό και ανα-
γνωρίσιμο σατιρικό ύφος, ως σκιτσογράφος, κειμε-
νογράφος, θεατρικός συγγραφέας, ζωγράφος. Η 
ανορθόδοξη χρήση της γλώσσας και τα σκοπίμως 
ανορθόγραφα κείμενά του είχαν στόχο να αποδο-
μήσουν την καθαρεύουσα και να καθιερώσουν τη 
δημοτική γλώσσα. 

Το κείμενο της Μήδειας έχει ως αφετηρία τη γνω-
στή τραγωδία του Ευριπίδη, την οποία ο Μποστ 
ανατρέπει με την καυστική ματιά του: μιλά για μια 
γυναίκα η οποία θέλει να σκοτώσει τα παιδιά της, 
όχι τόσο για να εκδικηθεί τον Ιάσονα που την απα-
τά, όσο επειδή τα παιδιά είναι τεμπέλικα, ακόλα-
στα και «δεν παίρνουνε τα γράμματα». 

ΠΕΜΠΤΗ 27
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 
ΙΟΥΝΙΟΥ
20.00

ΑΙΘΟΥΣΑ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 
ΕΛΣ (13)

Μέσω ηλεκτρονικής 
προεγγραφής στο  
www.SNFestival.org

Η είσοδος 
επιτρέπεται σε 
παιδιά από 6 ετών 
και άνω.

ΜΗΔΕΙΑ  
του Νίκου Κυπουργού
Οπερέτα

Συντελεστές
Ποιητικό κείμενο:  
Νίκος Κυπουργός -  
Λένα Κιτσοπούλου
Μουσική διεύθυνση:  
Ηλίας Βουδούρης
Σκηνοθεσία:  
Γιάννης Σκουρλέτης /  
bijoux de kant
Σκηνικά - Κοστούμια: 
Κωνσταντίνος Σκουρλέτης / 
bijoux de kant
Διεύθυνση Χορωδίας ΕΛΣ: 
Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Διεύθυνση Παιδικής Χορωδίας: 
Κωνσταντίνα Πιτσιάκου
Μήδεια:  
Τζούλια Σουγλάκου
Ιάσονας:  
Χάρης Ανδριανός
Καλόγερος:  
Δημήτρης Πακσόγλου
Καλόγρια:  
Μαρισία Παπαλεξίου

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία, 
την Παιδική Χορωδία και 
Μονωδούς της ΕΛΣ
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YALE ALUMNI CHORUS 
ΟΡΧΗΣΤΡΑ ACADEMICA ΑΘΗΝΩΝ  
& EL SISTEMA GREECE
Eκατοντάδες χορωδοί και μουσικοί θα κατακλύ-
σουν τη σκηνή της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος 
στην πλέον πολυπληθή παραγωγή του Summer 
Nostos Festival για το 2019. Το κοινό θα βιώσει μια 
μουσική εμπειρία ανεπανάληπτης ενέργειας και 
έντασης. Το πρόγραμμα εστιάζει σε έργα Brahms 
και Θεοφανίδη με πρωταγωνιστές 125 χορω-
δούς από το πανεπιστήμιο Yale, μουσικούς του 
El Sistema Greece και τη συμφωνική ορχήστρα 
Academica Αθηνών.

H Υale Alumni Chorus θεωρείται «Πρεσβευτής 
του Τραγουδιού» και έχει στόχο να χτίσει διεθνείς 
σχέσεις κατανόησης με όχημα τη γλώσσα της 
μουσικής. Έχει εμφανιστεί στις σημαντικότερες 
σκηνές του κόσμου, από τις ΗΠΑ ως τη Ρωσία 
(ήταν η πρώτη αμερικανική χορωδία που τραγού-
δησε μέσα στο Κρεμλίνο). Το El Sistema Greece 
προσφέρει δωρεάν μαθήματα μουσικής σε παιδιά 
και νέους - ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητας, 
γλώσσας και θρησκείας - τα οποία χάρη στη μου-
σική αποκτούν εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον.  
Η ορχήστρα Academica στελεχώνεται από κατα-
ξιωμένους μουσικούς με θητεία στις μεγαλύτερες 
ορχήστρες της Αθήνας. Έχει συμπράξει με μεγάλα 
ονόματα της ελληνικής και διεθνούς σκηνής, όπως 
η Evelyn Glannie και η Fanny Ardant.

ΣΑΒΒΑΤΟ  
29 ΙΟΥΝΙΟΥ
20.00

ΑΙΘΟΥΣΑ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 
ΕΛΣ (13)

Μέσω ηλεκτρονικής 
προεγγραφής στο  
www.SNFestival.org

Η είσοδος 
επιτρέπεται σε 
παιδιά από 6 ετών 
και άνω.
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H Lisa Hannigan, αυτή η μυστηριώδης μορφή με 
την κρυστάλλινη φωνή που όταν τραγούδησε για 
πρώτη φορά πλάι στον Damien Rice το 2001 έκα-
νε τους πάντες να αναζητούν να μάθουν το όνομά 
της, έρχεται στο Summer Nostos Festival μαζί με 
τη μουσική κολεκτίβα ευρωπαίων μουσικών κλα-
σικής μουσικής s t a r g a z e. H ιρλανδή τραγουδί-
στρια - τη φωνή της την έχουμε ακούσει σε πολλά 
κινηματογραφικά και τηλεοπτικά σάουντρακ, 
μεταξύ των οποίων στη βραβευμένη με Όσκαρ 
μουσική της ταινίας Gravity - και οι ευρωπαίοι 
μουσικοί με τη μοναδική ικανότητα να εφορμούν 
από τις ρίζες τους στην κλασική μουσική για να 
«επισκεφθούν» με τον δικό τους τρόπο τραγού-
δια από την ποπ, φολκ, ηλεκτρονική μουσική θα 
παρουσιάσουν νέες προσεγγίσεις τραγουδιών της 
Hannigan.

Ο τελευταίος της δίσκος ήταν το At Swim που 
κέρδισε αυτομάτως τους κριτικούς, με την εφημε-
ρίδα The Telegraph να γράφει «η φωνή της είναι 
ένα απίστευτο όργανο. Αντλεί τόσο από την όπερα 
όσο και από τη φολκ, με τρυφερότητα και οικειό-
τητα». Τον Μάιο του 2019 κυκλοφορεί η ηχογρά-
φηση της συναυλίας που έδωσε στο Δουβλίνο μαζί 
με τους s t a r g a z e. 

ΚΥΡΙΑΚΗ  
30 ΙΟΥΝΙΟΥ
20.00
ΑΙΘΟΥΣΑ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 
ΕΛΣ (13)

Μέσω ηλεκτρονικής 
προεγγραφής στο  
www.SNFestival.org

Η είσοδος 
επιτρέπεται σε 
παιδιά από 6 ετών 
και άνω.

LISA HANNIGAN &  
s t a r g a z e
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CIRCUS COSMOS

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣΚΗΝΙΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ
Ο μεστός, διαυγής ήχος, η στιλιστική κομψότητα 
αλλά και το πάθος των εκτελέσεων του κουαρτέ-
του εγχόρδων Τετρακτύς που ιδρύθηκε το 2008 
στην Αθήνα, το καθιέρωσαν γρήγορα ως ένα 
από τα πλέον πρωτοποριακά του είδους σε όλη 
την Ευρώπη. Το ιδιαίτερα εκλεκτικό και εκτενές 
ρεπερτόριο του κουαρτέτου αντανακλά, πέρα 
από τη βαθιά αγάπη των μελών του για τα κλασικά 
αριστουργήματα, το έντονο ενδιαφέρον τους για 
σύγχρονες μουσικές αναζητήσεις. 

Στη συναυλία που θα δώσει το εκρηκτικό κουαρ-
τέτο στο Summer Nostos Festival θα ερμηνεύσει 
το Κουαρτέτο εγχόρδων σε Φα μείζονα, Op. 18 
No. 1 του Beethoven (1778-1800), το Κουαρτέτο 
εγχόρδων No. 3 (1983) του Schnittke και το Τριπλό 
Κουαρτέτο (1998) του Steve Reich. Το Τετρακτύς 
αποτελείται από τον Γιώργο Παναγιωτίδη  που 
είναι μόνιμο μέλος του Ensemble Modern της 
Φρανκφούρτης, τον Κώστα Παναγιωτίδη που είναι 
εξάρχων της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας 
της ΕΡΤ, την Megumi Kasakawa μόνιμο μέλος του 
Ensemble Modern της Φρανκφούρτης και τον 
Δημήτρη Τραυλό μόνιμο μουσικό στην Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών. 

Ο stand-up comedian Γιώργος Χατζηπαύλου και 
ο μάγος Mark Mitton επιστρέφουν στο Summer 
Nostos Festival μαζί με διεθνείς καλλιτέχνες του 
παραδοσιακού, αλλά και του σύγχρονου τσίρκου.  
Μια παράσταση που προκαλεί τα όρια της φυσι-
κής και της ανθρώπινης κίνησης. 

Προετοιμαστείτε να μεταφερθείτε σε μια άλλη δι-
άσταση, καθώς λαστιχένια σώματα στροβιλίζονται, 
χορεύουν, τρέχουν, γλιστρούν και λυγίζουν πέρα 
από κάθε φαντασία. Το θέαμα θα σας κάνει να μεί-
νετε με το στόμα ανοιχτό, παρακολουθώντας την 
ακραία ακρίβεια των καλλιτεχνών, οι οποίοι έχουν 
τελειοποιήσει την τέχνη τους μέσα από παραστά-
σεις του Cirque du Soleil και του Moulin Rouge. 
Γοητευτείτε από τα εφευρετικά, σαγηνευτικά και 
αινιγματικά θεάματα.  Αυτή η παράσταση είναι μια 
συναρπαστική εμπειρία που απευθύνεται σε κοινό 
όλων των ηλικιών!

ΤΡΙΤΗ  
25 ΙΟΥΝΙΟΥ
19.30
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ (13)

Μέσω ηλεκτρονικής 
προεγγραφής στο  
www.SNFestival.org

Η είσοδος 
επιτρέπεται σε 
παιδιά από 6 ετών 
και άνω,

ΚΥΡΙΑΚΗ 23,
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 
ΙΟΥΝΙΟΥ
19.30 &
23.00
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ (13)

Μέσω ηλεκτρονικής 
προεγγραφής στο  
www.SNFestival.org

Η είσοδος 
επιτρέπεται σε 
παιδιά από 6 ετών 
και άνω.

Πρόγραμμα
L.V.BEETHOVEN
Κουαρτέτο 
εγχόρδων σε Φα 
μείζονα, Op. 18 
No. 1 (1778-
1800)

ALFRED 
SCHNITTKE
Κουαρτέτο 
εγχόρδων No. 3 
(1983)

STEVE REICH 
Τριπλό 
Κουαρτέτο (1998)

Συντελεστές:
Duo MainTenanT  
Jörg Müller 
Lea Toran Jenner 
Guillaume Karpowicz 
The Willers 
Compagnie Soralino
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BELLS & SPELLS  
BY VICTORIA THIÉRRÉE 
CHAPLIN
«Τι ευτυχία να μπορείς να ξεχάσεις την πραγματι-
κότητα για μια νύχτα, να την τσαλακώσεις όπως 
ένα χαρτομάντηλο που παραχώνεις στη τσέπη, να 
την κρύψεις πίσω από το υλικό του ονείρου. Αυτό 
πετυχαίνει η Victoria Thiérrée Chaplin και η κόρη 
της Aurelia Thiérrée με τη δημιουργία τους Bells 
and Spells». Έτσι περιγράφει η γαλλική εφημερίδα 
Le Μοnde τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει 
αυτό το πολυεπίπεδο θέαμα που έρχεται στο 
Summer Nostos Festival. H Victoria, κόρη του 
Charlie Chaplin, δημιούργησε ένα έργο που ακρο-
βατεί διαρκώς μεταξύ πραγματικότητας, ονείρου, 
φαντασίας και έντονης εικαστικότητας.

Η Aurelia, κόρη της Victoria και εγγονή του Charlie 
Chaplin, υποδύεται μια γυναίκα με τάσεις κλεπτο-
μανίας. Μια γυναίκα που υποκύπτει στην ομορφιά, 
στη μαγεία και τις ιστορίες που της προσφέρουν 
αντικείμενα που έχει… δανειστεί. Τα αντικείμενα 
την χειραγωγούν, την κατευθύνουν, αφού ανήκουν 
σε έναν ξεχωριστό κόσμο, έχουν βούληση. Μουσι-
κά κουτιά παραλογίζονται, τοίχοι ανοίγουν για να 
εξορμήσουν δύο χορευτές, ένα φόρεμα ζωντανεύ-
ει. Η Aurelia μαζί με τoν Jaime Martinez οδηγούν το 
κοινό σε έναν νέο τόπο, σουρεαλιστικό, φτιαγμένο 
από τα υλικά της μαγείας που χαρακτηρίζουν την 
οικογένεια Chaplin.

ΤΕΤΑΡΤΗ  
26 ΙΟΥΝΙΟΥ
19.30
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ 
ΕΛΣ (13)

Μέσω ηλεκτρονικής 
προεγγραφής στο  
www.SNFestival.org

Η είσοδος 
επιτρέπεται σε 
παιδιά από 6 ετών 
και άνω.

ΣΚΗΝΙΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ

HER MIND’S I
To Her Mind’s I είναι μια λυρική παράσταση εμπνευ-
σμένη από τον μύθο της Πανδώρας, της πρώτης 
θνητής γυναίκας, όπως περιγράφεται στo Έργα και 
Ημέραι του Ησιόδου. Η Πανδώρα δημιουργήθηκε 
και στάλθηκε από τους θεούς για να εκδικηθεί 
τη μεγάλη προδοσία του Προμηθέα που έφερε 
τη Φωτιά ως μέσο τεχνολογίας και εξέλιξης στην 
ανθρωπότητα. Τελικά, η περιέργεια (ή η ανυπομο-
νησία της) την οδήγησε ν’ ανοίξει ένα πιθάρι δεινών, 
ένα «δώρο» από τον Δία, το οποίο στη συνέχεια 
έδωσε νέο σχήμα στον κόσμο και τον έκανε όπως 
τον ξέρουμε σήμερα. Έκτοτε η Πανδώρα θεωρείται 
από πολλούς ως η υπεύθυνη. Αναπαράγοντας την 
ιστορία μέσα από τις μνήμες και τις εσωτερικές 
σκέψεις της Πανδώρας, τo Her Mind’s I μεταφέρει 
το κοινό πέρα από την αρχαία αφήγηση, βαθιά μέσα 
στο μυαλό της Πανδώρας. Είναι ένας κόσμος που 
διαφέρει από τις κοινές εμπειρίες μας: ένα διάχυτο, 
πολύπλευρο περιβάλλον που εκφράζεται μέσα από 
τη χορογραφία, τον ήχο, τις εικαστικές συνθέσεις, 
και τα ατμοσφαιρικά εφέ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
28 ΙΟΥΝΙΟΥ
19.30
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ 
ΕΛΣ (13)

Μέσω ηλεκτρονικής 
προεγγραφής στο  
www.SNFestival.org

Η είσοδος 
επιτρέπεται σε 
παιδιά από 6 ετών 
και άνω.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
Concept / Σκηνοθεσία 
/ Εικαστική Σύνθεση 
Αλέξανδρος 
Τσολάκης  
Μουσική 
Εύη Νάκου & 
Βασούλα Δελλή 
Χορογραφία 
Amalia Bennett 
Χορωδία
Γυναικείο 
Φωνητικό Σύνολο 
«Πλειάδες» 
Λιμπρέτο / 
Δραματουργία
Μαρίσσα 
Τριανταφυλλίδου
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H πολυσχιδής, αεικίνητη Rita Wilson είναι 
ηθοποιός, συγγραφέας, αλλά και η παραγωγός 
πίσω από μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, 
μεταξύ των οποίων οι My Big Fat Greek Wedding 
και Mamma Mia. Το μεγαλύτερο πάθος της όμως 
είναι το τραγούδι και σε αυτό αφοσιώνεται όλο και 
περισσότερο τα τελευταία έξι χρόνια, όχι μόνο ως 
ερμηνεύτρια αλλά και ως στιχουργός. Κάθε δημι-
ουργία της είναι μια δυνατή αφήγηση που αποκα-
λύπτει το μοναδικό της χάρισμα να λέει ιστορίες, 
με αποκορύφωμα το τελευταίο της άλμπουμ 
Bigger Picture. Σύμφωνα με την ίδια την Wilson, 
το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ περιγράφει τη 
διαρκή προσπάθεια του ανθρώπου να καταλάβει 
ποιος ακριβώς είναι σήμερα, σε σχέση με αυτό 
που κάποτε υπήρξε. 

Ένα άλλο ιδιαίτερο τραγούδι του άλμπουμ, το 
«Heart Handed Down» αφορά στη φυγή του πα-
τέρα της από στρατόπεδο εργασίας στη Βουλγα-
ρία με προορισμό τις ΗΠΑ. Το νέo της άλμπουμ 
Halfway to Home, κυκλοφόρησε στα τέλη Μαρτί-
ου, με  πρώτο single το «Throw Me a Party». 

Τα τραγούδια της Wilson έχουν έντονο λυρισμό και 
σαφείς επιρροές από την αμερικάνικη φολκ-ποπ. 
Έρχεται στο Summer Nostos Festival για να δημι-
ουργήσει μια αυθεντική μουσική ατμόσφαιρα που 
μπορεί κανείς να συναντήσει στον Νότο των ΗΠΑ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 
ΙΟΥΝΙΟΥ
19.30
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ (13)

Μέσω ηλεκτρονικής 
προεγγραφής στο  
www.SNFestival.org

Η είσοδος 
επιτρέπεται σε 
παιδιά από 6 ετών 
και άνω.

RITA WILSON

ΣYΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚH

CHOIR! CHOIR! CHOIR!
Το Choir! Choir! Choir! είναι μια ιδιαίτερη ομάδα 
από το Τορόντο με καλλιτεχνικούς διευθυντές 
τους Nobu Adilman και Daveed Goldman. To 
δίδυμο υιοθετεί μία μη παραδοσιακή προσέγγι-
ση, όπου δεν υπάρχουν πρόβες και το κοινό έχει 
τον ρόλο της χορωδίας. Απλά ελάτε και θα σας 
μάθουν πώς να τραγουδήσετε το αγαπημένο σας 
τραγούδι. Το Choir! Choir! Choir! ξεκίνησε το 
2011, και έκτοτε το ακολουθεί μία παθιασμένη 
κοινότητα καλλιτεχνών, ενώ έχει fans απ’ όλον τον 
κόσμο που διαρκώς πληθαίνουν (κάτι που φαίνεται 
και απ’ το fanbase τους στο YouTube). Η ομάδα 
έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέ-
χνες όπως η Patti Smith, οι Tegan and Sara, και 
ο Rufus Wainwright, ενώ έχουν εμφανιστεί στο 
Carnegie Hall και στο Radio City Music Hall της 
Νέας Υόρκης, μαζί με τους Debbie Harry και The 
Flaming Lips. Ο σκοπός ύπαρξης του Choir! Choir! 
Choir! είναι να γιορτάσει τη μουσική, αμφισβητώ-
ντας τα όρια που διαχωρίζουν μια πρόβα από μια 
παράσταση και το κοινό από τους καλλιτέχνες, 
προσφέροντας μία θεραπεία με σημαντικότερη 
συνέπεια τη δημιουργία μία ισχυρής κοινότητας. 

«Το Choir! Choir! Choir! έχει ανακαλύψει έναν ριζι-
κό τρόπο για να συνδέονται και να αλληλοεπιδρούν 
οι άνθρωποι μεταξύ τους»   
The New Yorker, Ιούνιος, 2016

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 
ΙΟΥΝΙΟΥ
23.00
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ (13)
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OUT OF AFRICA –  
ΜIΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΜΕ ΤΟ  
NYEGE NYEGE FESTIVAL

23, 25, 27, 29 
ΙΟΥΝΙΟΥ
23.30
ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ
ΚΑΝΑΛΙ (19)

Την ίδια ώρα που η underground club σκηνή 
της Ανατολικής Αφρικής γίνεται μήτρα 
νέων κινημάτων dance μουσικής και κορυ-
φαίος προορισμός για σημαντικά φεστιβάλ, 
το Summer Nostos Festival φέρνει στην 
Αθήνα τέσσερις από τους πλέον επιδρα-
στικούς djs από Ουγκάντα, Τανζανία και 
Κένυα. 

Όλοι τους είναι δημιουργικά ορμητικοί, έτοιμοι 
να ξεπεράσουν κάθε γνωστό όριο για χάρη της 
έκφρασης, πιστοί στην ταχύτητα και τη γοητεία 
της σύγχρονης ηλεκτρονικής, pop, techo, afro-
house, dark punk μουσικής, αλλά και αναπόδραστα 
επηρεασμένοι από την παράδοση και την ιστορία 
της Αφρικής με τα μοναδικά μοτίβα έκφρασης. 
Χωρίς να πατάνε στην ευκολία του έθνικ, αγκαλιά-
ζουν τον πλούτο και την ιστορία της Αφρικής και 
ως καλλιτέχνες του κόσμου δημιουργούν μια νέα 
κατεύθυνση. 

Για δεύτερη χρονιά το Summer Nostos Festival σε 
συνεργασία με το Nyege Nyege Festival προσφέρει 
στην Ευρώπη τη μοναδική εμπειρία των ανατο-
λικοαφρικανών νέων djs. Άλλωστε η ανάδειξη 
της πολυπολιτισμικότητας και της διαχρονίας 
στην καλλιτεχνική έκφραση αποτελεί ένα από 
τα κεντρικά χαρακτηριστικά του Summer Nostos 
Festival, με κυτταρικό στοιχείο την έννοια του 
Νόστου, της μνήμης που δεν μένει ανενεργή αλλά 
τροφοδοτεί το τώρα και το αύριο.  
 

Φέτος, το ισχυρό κίνημα γυναικών djs που  
κυριαρχεί στην περιοχή εκπροσωπείται από δυο 
ιδιαίτερες περιπτώσεις: την ακτιβίστρια queer 
Authentically Plastic και την εξωστρεφή Catu 
Diosis. Έρχεται όμως και ο αστέρας του είδους, 
ο ραγδαία ανερχόμενος Slikback από την Κέ-
νυα, που έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον των 
μεγάλων δυτικών μέσων ενημέρωσης. Η περίπτω-
ση, δε, στην οποία περισσότερο από κάθε άλλη 
συναντάμε αυτό το ξύπνημα των μουσικών ριζών 
και του βιώματος σε μια σύγχρονη έκφραση, είναι 
σίγουρα αυτή του Duke που έρχεται μαζί με τον 
MCZO. Είναι βασικοί εκφραστές του singeli, ενός 
χαρακτηριστικού είδους ηλεκτρονικής μουσικής 
που ανήκει στο ευρύτερο φάσμα της hardcore 
techno και αναδύθηκε από την πρωτεύουσα της 
Τανζανίας. 
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Ένα πραγματικό φαινόμενο αποτελεί ο Slikback, παρα-
γωγός και dj από την Κένυα που μέσα σε λίγους μήνες 
από την κυκλοφορία του EP Lasakaneku τον Ιούνιο του 
2018 τράβηξε την προσοχή των διεθνών μέσων ενημέ-
ρωσης. Ανάμεσά τους και η εφημερίδα Guardian που 
χαρακτήρισε «ασταμάτητο και ανεπιτήδευτο» το ύφος 
του Lasakaneku και ξεχώρισε το χάρισμα του Slikback να 
συνδυάζει διαφορετικά, ανομοιογενή στυλ σε μια μουσική 
φόρμα για να δημιουργήσει ένα νέο, ξεκάθαρο αυτόνομο 
ύφος. Ο ήχος του, αν και αρκετά σκοτεινός, δεν απωθεί 
το κοινό αντιθέτως είναι ιδιαιτέρως θελκτικός καθώς 
αντλεί στοιχεία από μια μεγάλη ηχητική παλέτα. Το 
Pitchfork συμπεριέλαβε το Lasakaneku στα δέκα καλύτε-
ρα άλμπουμ ηλεκτρονικής μουσικής για το 2018, ενώ το 
περιοδικό FACT του έδωσε τη δεύτερη θέση καλύτερου 
single του 2018 για το Venom. Toν Φεβρουάριο του 2019 
κυκλοφόρησε το δεύτερο EP του «Tomo», ένα πιο σκοτει-
νό και ηχηρό follow up του πρώτου του ΕP. 

H φρενίτιδα της underground μουσικής singeli θα ταξι-
δέψει από την Ανατολική Αφρική στο Summer Nostos 
Festival με τον μοναδικό ιδιοσυγκρασιακό τρόπο του 
παραγωγού και dj Duke από την Τανζανία ο οποίος 
θα ανέβει στη σκηνή μαζί με τον ΜCZO. Ο ήχος του 
Duke είναι πέραν κάθε περιγραφής: υιοθετεί δημοφιλή 
διαφημιστικά τζινγκλ της Τανζανίας που τα συνδέει στον 
ίδιο μουσικό ιστό με ήχους που δημιουργεί στο στούντιο. 
Το ύφος του Duke χαρακτηρίζεται ως το πλέον πανκ της 
singeli σκηνής, με έναν χειροποίητο και επιθετικό τρόπο 
που παρακινεί το κοινό να χορεύει ασταμάτητα. H singeli 
είναι ένα ανερχόμενο είδος ηλεκτρονικής μουσικής 
που ανήκει στο ευρύτερο φάσμα της hardcore techno. 
Γεννήθηκε στην πρωτεύουσα της Τανζανίας, Nτοντόμα, 
πόλη καθοριστική για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 
μουσικής στην Ανατολική Αφρική. Oι Duke και MCZO 
προσελκύουν αυτή την εποχή το ενδιαφέρον των πλέον 
επιδραστικών φεστιβάλ ανά τον κόσμο και έχουν ήδη 
εξασφαλίσει συμμετοχή στο CTM Festival της Γερμανίας 
και στο Intonal Festival της Σουηδίας.

Στην καρδιά ακριβώς του χώρου όπου σημειώνεται η 
αναγέννηση της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ανατολική 
Αφρική, στην underground club σκηνή της Καμπάλα, 
αναδύεται αυτή την εποχή σε κυρίαρχη δύναμη η Catu 
Diosis. Με ένα πλήθος επιρροών που προκαλούν ίλιγγο, 
από τους ήχους της techno του Ντιτρόιτ ως το afro-
house, δημιουργεί ένα νέο δικό της τοπίο μέσα στην 
σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική. H Catu Diosis είναι ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανερχόμενης γενιάς 
νέων γυναικών dj.

Eξερευνά ανοίκειους σε εμάς, αχαρτογράφητους ήχους 
που προέρχονται από «εκεί έξω» χρησιμοποιώντας 
ως βάση τις σύγχρονες μουσικές φόρμες των Gqom, 
Kwaito, Vogue και Techno. H queer dj Authentically 
Plastic κατορθώνει έτσι να αποκτήσει μια αυστηρά 
προσωπική ταυτότητα τόσο ως DJ όσο και ως graphic 
designer στην παλλόμενη σκηνή της Ανατολικής 
Αφρικής. Είναι μια ξεχωριστή καλλιτέχνης που πειρα-
ματίζεται με πολλά διαφορετικά δημιουργικά μέσα, 
που σκηνοθετεί ακόμα και τον ίδιο της τον εαυτό στις 
φωτογραφίσεις της. Ζει και δημιουργεί στην Καμπάλα 
της Oυγκάντα. Τα θέματα φύλου κυριαρχούν στα dj set 
της, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες καλλιτέχνες, 
ενώ ο ρυθμός της είναι κυρίαρχα χορευτικός. Ακτιβί-
στρια, διοργανώνει τα πρώτα νυχτερινά queer run στην 
Καμπάλα. Τον Σεπτέμβριο θα κάνει το ντεμπούτο της 
στο Boiler Room, την παγκόσμια online μουσική πλατ-
φόρμα μετάδοσης ζωντανών μουσικών session από κάθε 
γωνιά του πλανήτη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 
ΙΟΥΝΙΟΥ
23.30
ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ  
ΚΑΝΑΛΙ (19)

ΤΡΙΤΗ 25 
ΙΟΥΝΙΟΥ
23.30
ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ  
ΚΑΝΑΛΙ (19)

ΠΕΜΠΤΗ 27 
ΙΟΥΝΙΟΥ
23.30
ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ  
ΚΑΝΑΛΙ (19)

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 
ΙΟΥΝΙΟΥ
23.30
ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ  
ΚΑΝΑΛΙ (19)

SLIKBACK

MCZO & DUKE

CATU DIOSIS 

AUTHENTICALLY PLASTIC

DJ SETS DJ SETS



52 53



54 55ΧΟΡΟΣ

VERTIGO  
DANCE COMPANY –  
ONE. ONE & ONE
H διαρκής εξερεύνηση της ανθρώπινης φύσης, 
η σύνθεση του ανθρώπου και της τέχνης με τη 
γη και το περιβάλλον βρίσκονται στον πυρήνα 
της δημιουργίας της φημισμένης ομάδας χορού 
Vertigo Dance Company που ιδρύθηκε στο Ισραήλ 
το 1992. 

H ιδιοφυής χορογράφος και συνιδρύτρια της 
ομάδας Noa Wertheim δημιούργησε το One. One 
& One το 2017 προκειμένου να σχολιάσει τη 
βαθιά εσωτερική επιθυμία (αλλά και ανάγκη) του 
ανθρώπου να νιώσει ολοκληρωμένος, πλήρης, 
κόντρα στις διαρκείς προκλήσεις που δέχεται 
από τη θραυσματική πραγματικότητα. Θέματα 
κοινωνικά, πνευματικά, βαθιά ψυχολογικά έρχονται 
σε απευθείας διάλογο μέσα από μια «καλλιτεχνική 
μάχη που διεγείρει τις αισθήσεις μας»  όπως 
έγραψε το Time Out. Κόσμοι εξωτερικοί και 
εσωτερικοί, ιδιωτικοί και δημόσιοι, ήχοι που 
φτάνουν από κάθε δυνατή κατεύθυνση, η σχέση 
μας με το κοντινό και το μακρινό, με τον εαυτό και 
με τον άλλον πυροδοτούν τη χορογραφία.  

ΚΥΡΙΑΚΗ 
23 ΙΟΥΝΙΟΥ
21.00
ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ
ΚΑΝΑΛΙ (19)
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AKRAM KHAN COMPANY -
PORTRAITS IN  
OTHERNESS 
Το νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ομάδας του 
Akram Khan επιδιώκει να μεταδώσει την άυλη αξία 
της κληρονομιάς και της φιλοσοφίας της, αντα-
ποδίδοντας και συμβάλλοντας στο μέλλον του 
Χορού.

Υπό την καθοδήγηση του κορυφαίου χορευτή-χο-
ρογράφου Akram Khan και του Farooq Chaudhry, 
στενού συνεργάτη του Akram Khan, χαρισματικοί 
και σπάνια προικισμένοι καλλιτέχνες-χορογράφοι 
έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν το δικό τους 
ιδιαίτερο έργο, εμπνευσμένο από έναν μοναδικό 
συνδυασμό πολιτισμών, μύθων και τελετουργιών 
που οδηγούν τη φιλοσοφία και την αισθητική του 
Akram Khan προς νέες κατευθύνσεις. 

Η Maya Jilan Dong παρουσιάζει το Whip, εμπνευ-
σμένο από τους χορούς της φυλής των Μπάι της 
Κίνας, ενώ ο Ινδονήσιος χορευτής και χορογράφος 
Rianto παρουσιάζει το Medium, μια σειρά από 
μελέτες πάνω στη σχέση ανάμεσα στο θρησκευ-
τικό, το κοινωνικό, το πολιτικό και το παραδοσιακό 
του σώμα. Πρόκειται για δύο δυναμικά σόλο που 
συνοδεύονται από ζωντανή μουσική. 

Χωρίς να εκφράζουν συγκεκριμένα χορευτικά είδη 
ή τάσεις, φέρνουν στη σκηνή ήχους, εμπειρίες και 
εικόνες που εκφράζουν διαφορετικές χορευτικές 
γλώσσες, που είτε τις διδάχτηκαν είτε τις κληρο-
νόμησαν μέσα από την ιστορία της πατρίδας τους. 

ΠΕΜΠΤΗ 
27 ΙΟΥΝΙΟΥ
19.30
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ 
ΕΛΣ (13)

Μέσω ηλεκτρονικής 
προεγγραφής στο  
www.SNFestival.org

Η είσοδος 
επιτρέπεται σε 
παιδιά από 6 ετών 
και άνω.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28
ΣΑΒΒΑΤΟ 29  
KYΡΙΑΚΗ 30
ΙΟΥΝΙΟΥ
20.30
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ (3)

GARIP AY -  
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Ο χορός των χρωμάτων είναι μια performance με 
κεντρικό άξονα τις δημιουργίες του εικαστικού 
Garip Ay, δεξιοτέχνη της ιστορικής τεχνικής ebru, 
ενός είδους ζωγραφικής στο νερό που είναι γνω-
στή και ως μαρμαρογραφία.

Η τέχνη του ebru έχει μεγάλη παράδοση που εκκι-
νεί από την Κεντρική Ασία, ενώ γνώρισε σημαντική 
άνθηση κατά την περίοδο της οθωμανικής αυτο-
κρατορίας. Η λέξη ebru συνδέεται με την περσική 
λέξη που χρησιμοποιείται για το «σύννεφο». Όπως 
εξηγεί ο ίδιος ο Garip Ay, «ebru είναι η διαδικασία 
του να προσθέτεις φυσικά χρώματα στην επιφά-
νεια του νερού τα οποία στη συνέχεια καθοδηγείς 
προκειμένου να σχηματίσουν συγκεκριμένα σχέδια 
ή εικόνες που μπορούν να μεταφερθούν απευθεί-
ας πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί». 

Ένα από τα πρόσφατα έργα του, που προκάλεσαν 
αίσθηση και έγιναν viral παγκοσμίως, ήταν η απο-
τύπωση δημιουργών του Van Gogh με την τεχνική 
ebru. Στο Summer Nostos Festival θα πλαισιώσει 
το έργο του με μουσική, χορό, και προβολές.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

24 - 30 
ΙΟΥΝΙΟΥ
24/6: 19.00 
25/6: 02.00 
26/6: 05.00 
27/6: 20.00 
28/6: 13.00 
29/6: 15.30 
30/6: 19.00
ΟΧΘΗ  
ΚΑΝΑΛΙΟΥ (21a)

SEVEN TO THE SEVENTH
Μια γιγαντιαία διαδικτυακή σκηνή που απλώνεται 
σε διαφορετικές πόλεις και χώρες ανά τη γη θα 
αναδυθεί από τις 24 ως τις 30 Ιουνίου, έχοντας 
στον πυρήνα της το Summer Nostos Festival στην 
Αθήνα. Το Seven to the Seventh δημιουργήθηκε 
από το όραμα της χορογράφου Ana Sánchez-Col-
berg από το Πουέρτο Ρίκο και του Theatre En 
Corps Collectif. 

Το πρότζεκτ Seven to the Seventh προσκαλεί τους 
πολίτες σε ένα παγκόσμιο χορό κατά τη διάρκεια 
επτά ημερών. Ένας χορός με άλλους μέσα στην 
κοινότητά μας, σε απομονωμένες περιοχές, σε 
διάφορα σημεία ανά τον πλανήτη, που έχει στόχο 
να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο «εμείς». Όλοι, 
όπου και αν βρίσκονται, μπορούν να ανακαλύψουν 
αυτό το μοναδικό σκηνικό γεγονός, είτε στο 
Summer Nostos Festival, είτε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

ΧΟΡΟΣ
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ΒOY BLUE
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
28 ΙΟΥΝΙΟΥ
19.30
ΑΓΟΡΑ (12)

ΚΥΡΙΑΚΗ 
30 ΙΟΥΝΙΟΥ
19.30
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ 
ΕΛΣ (13)

Μέσω ηλεκτρονικής 
προεγγραφής στο  
www.SNFestival.org

Η είσοδος 
επιτρέπεται σε 
παιδιά από 6 ετών 
και άνω.

Κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη της σκηνής 
hip hop του Λονδίνου, με χορογραφίες που έχουν 
κατακτήσει τα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου, 
οι Boy Blue είναι το πνευματικό παιδί δύο σπου-
δαίων καλλιτεχνών: του συνθέτη Michael “Mikey J” 
Asante και του χορογράφου Kenrick “H2O” Sandy. 
Δεν είναι τυχαίο ότι συνεργάστηκαν με τον Danny 
Boyle (σκηνοθέτη του Slumdog Millionaire) για την 
τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λον-
δίνο το 2012, ενώ είναι καλλιτεχνικοί συνεργάτες 
του Barbican. Οι Boy Blue έρχονται στο Summer 
Nostos Festival με δύο διαφορετικές παραστάσεις.

Ειδικά για την Εναλλακτική Σκηνή, η ομάδα θα 
παρουσιάσει το Project R.E.B.E.L που έχει χο-
ρογραφήσει ο Kenrick “H2O” Sandy σε μουσική 
σύνθεση του Michael “Mikey J” Asante. Στόχος της 
δημιουργίας αυτής είναι να προκαλέσει μια σειρά 
ερωτημάτων για την πολιτιστική ταυτότητα, για το 
τι σημαίνει πραγματικά το να ανήκεις σε μια κοινό-
τητα και για το πώς διαχειριζόμαστε την αίσθηση 
ότι είμαστε ανίσχυροι. 

Η συνθήκη θα είναι διαφορετική στην Αγορά.  
Δεκαπέντε χορευτές που έχουν εκπαιδευτεί από 
τη βραβευμένη ομάδα θα παρουσιάσουν ένα 
ειδικό show (jam και freestyle). Δυνατή, παλλόμενη 
μουσική θα απλωθεί στον χώρο καθώς σχημα-
τισμοί χορευτών θα εμφανίζονται σε μια σειρά 
αλλεπάλληλων και σύνθετων χορογραφιών.

ΧΟΡΟΣ
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BRIAN ENO -
77 MILLION PAINTINGS
Mπορεί ο Brian Eno να είναι περισσότερο γνω-
στός από τη σπουδαία του καριέρα στη μουσική 
- άλλωστε βρίσκεται στο επίκεντρο του χώρου 
από την εποχή που υπήρξε ιδρυτικό μέλος των 
Roxy Music στη δεκαετία του ‘70- όμως η αλήθεια 
είναι πως πρόκειται για μια πραγματική ιδιοφυία 
και στον τομέα των εικαστικών, με έργα που κατά 
κάποιο τρόπο αποτελούν προέκταση της άμπιεντ 
μουσικής του. Δημιουργεί εκπληκτικά τοπία ήχου 
και φωτός, όπως το 77 Million Paintings που πα-
ρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Τόκιο το 2006, 
έχει ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο και τώρα, 
επιτέλους, έρχεται στην Ελλάδα για το Summer 
Nostos Festival. 

Η εγκατάσταση θα παρουσιαστεί στον Πύργο 
Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 
Σύμφωνα με τον ίδιο τον Eno το έργο αποτελεί 
μια «οπτική μουσική». Το 77 Million Paintings είναι 
μια μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση μουσικής και 
φωτός που διαρκώς εξελίσσεται μπροστά στον 
θεατή ο οποίος μπορεί να συνδεθεί με το έργο 
όπως ακριβώς με έναν συμβατικό πίνακα ζωγρα-
φικής, γνωρίζοντας όμως ότι αυτό τον συνδυασμό 
και τη συνέχεια εικόνων δεν πρόκειται να τα δει 
ποτέ ξανά. 

23 - 30 
ΙΟΥΝΙΟΥ
10.00 - 01.00
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΒΕ (11)
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Η ARTWORKS παρουσιάζει
Ένα σύνολο από έργα ζωγραφικής, γλυπτά, έργα 
ήχου, εγκαταστάσεις, video art, φωτογραφίες, 
performances, αλλά και ταινίες μικρού και 
μεσαίου μήκους, θα χαρτογραφήσουν με τον 
πλέον δυναμικό τρόπο το παρόν και το μέλλον 
της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στην 
Ελλάδα. Συνολικά 60 νέοι Έλληνες δημιουργοί, 
που βραβεύτηκαν και συμμετείχαν στο Πρόγραμμα 
Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος 2018 θα παρουσιάσουν το έργο τους 
στην εικαστική έκθεση και τις προβολές που 
διοργανώνει η ARTWORKS ειδικά για το Sum-
mer Nostos Festival. Συγκεκριμένα, στην έκθεση 
θα παρουσιαστούν έργα των 45 εικαστικών, και 
μέσα από το παράλληλο πρόγραμμα προβολών 
ταινίες των 15 κινηματογραφιστών (μυθοπλασία, 
ντοκιμαντέρ, animation).

Οι χώροι της έκθεσης και των προβολών 
μετατρέπονται σε ένα πλαίσιο ανοιχτού διαλόγου, 
όπου οι 60 καλλιτέχνες με διαφορετικές 
κατευθύνσεις, θεματικούς άξονες και πολλαπλά 
μέσα, μας προτείνουν να ξανασκεφτούμε 
τους τρόπους καλλιτεχνικής και κοινωνικής 
συνύπαρξης, προσεγγίζοντας ζητήματα που μας 
απασχολούν, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Η ARTWORKS δημιουργήθηκε το 2017 με 
αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος με σκοπό να αποτελέσει γόνιμο πεδίο 
δράσης για τους Έλληνες καλλιτέχνες. Κεντρική 
της δραστηριότητα συνιστά το Πρόγραμμα 
Υποστήριξης Καλλιτεχνών που υποστηρίζεται 
από και φέρει το όνομα του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος (SNF Artist Fellowship Program), μέσα 
από το οποίο απονέμει χρηματικά βραβεία 
σε νέους καλλιτέχνες, παρέχοντάς τους τον 
χρόνο και την ελευθερία που χρειάζονται για να 
αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους.

23 - 30 
ΙΟΥΝΙΟΥ
10.00 - 01.00
ΕΠΙΠΕΔΟ 4 ΕΒΕ (11)

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΒΕ
(Αίθουσα 360°)  (11)

ΝΟΤΙΑ  
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (2)

Συμμετέχουν οι εικαστικοί:
Χρήστος Βαγιάτας, Φίλιππος Βασιλείου, 
Αύγουστος Βεϊνόγλου, Πάκυ Βλασσοπούλου, 
Ζωή Γιαμπουλντάκη, Νίκη Γκουλέμα, Κυριακή 
Γονή, Μανώλης Δασκαλάκης-Λεμός, Γιάννης 
Δελαγραμμάτικας, Δήμητρα Δημοπούλου, 
Νατάσα Ευσταθιάδη, Πέγκυ Ζάλη, Αλέξανδρος 
Κακλαμάνος, Γιάννης Κολιόπουλος (ως 
HYPERCOMF), Πάνος Κομπής, Κατερίνα 
Κότσαλα, Χρυσάνθη Κουμιανάκη, Μαρία 
Κριαρά, Ορέστης Μαυρουδής, Ιάσων 
Μέγκουλας (Cacao Rocks), Ράνια Μπέλλου, 
Γιώργος Μωραΐτης, Πέτρος Μώρης, Δανάη 
Νικολαΐδη-Κωτσάκη, Κοσμάς Νικολάου, 
Πάολα Παλαβίδη (ως HYPERCOMF), Γιώργος 
Παλαμάρης, Φωτεινή Παλπάνα, Μαλβίνα 
Παναγιωτίδη, Βασίλης Παπαγεωργίου, Νεφέλη 

Παπαδημούλη, Ελένη Παπαναστασίου, Μαρία 
Παπανικολάου, Βάλια Παπαστάμου, Πάνος 
Προφήτης, Φώτης Σαγώνας, Μαρία Σιδέρη, 
Αλέξανδρος Σιμόπουλος, Αλίκη Σούμα, 
Αναστάσης Στρατάκης, Στεφανία Στρούζα, 
Άγγελος Τζωρτζίνης, Παύλος Τσάκωνας, 
Αλέξης Φιδετζής, Δέσποινα Φλέσσα

Συμμετέχουν οι κινηματογραφιστές:
Ειρήνη Βιανέλλη, Τζώρτζης Γρηγοράκης, 
Νεριτάν Ζιντζιρία, Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, 
Δέσποινα Κούρτη, Ζακλίν Λέντζου, Μανώλης 
Μαυρής, Λουκιανός Μοσχονάς, Γιώργος 
Νικόπουλος, Σμαράγδα Νιτσοπούλου, 
Δέσποινα Οικονομοπούλου, Ιωάννα 
Πετεινάκη-Πετειναράκη, Γιάννης Συμβώνης, 
Γιώργος Φουρτούνης, Δάφνη Χαιρετάκη
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TAPE ART
To μεγαλύτερο συλλογικό έργο τέχνης θα 
δημιουργηθεί στο Summer Nostos Festival με τη 
συμμετοχή όλων των επισκεπτών, χωρίς κανένα 
όριο ή αποκλεισμό. Το εικαστικό κίνημα του Tape 
Art, που μοναδικό του μέσο είναι η χαρτοταινία, 
δημιουργεί τέχνη στον δημόσιο χώρο εδώ και 30 
χρόνια. Στο Summer Nostos Festival τα ιδρυτικά 
μέλη του Tape Art έρχονται για να δουλέψουν με 
όλους τους επισκέπτες, από την πρώτη ως και την 
τελευταία μέρα του.

Το Tape Art Crew έχει δημιουργήσει περισσότερα 
από 500 murals με χαρτοταινία σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Έργα διαφορετικής κλίμακας που 
ξεκινούν από εσωτερικούς χώρους και φτάνουν 
να καλύπτουν ως και ύψος δέκα ορόφων σε 
ουρανοξύστες! Η θεματική έχει πάντα σχέση 
με τον χώρο όπου δημιουργείται και αναρτάται 
το έργο και φυσικά εξαρτάται από τη διάθεση 
των συμμετεχόντων που αντιπροσωπεύουν 
τις τοπικές κοινότητες. Τα έργα αυτά είναι 
βραχύβια, ουσιαστικά διαρκούν όσο και η φάση 
της δημιουργίας τους, αφού από τη στιγμή που θα 
μπει η τελευταία ταινία, μέσα σε 24 ώρες το έργο 
απομακρύνεται από τον χώρο. 

23 - 30 
ΙΟΥΝΙΟΥ
ΦΑΡΟΣ (14)
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Από την Τετάρτη έως την Κυριακή, μερικοί από 
τους πιο γρήγορους λύτες του Ρούμπικ στον κόσμο 
θα μοιραστούν μαζί σας μυστικά για την απάντηση 
του γρίφου. Ανάλογα με το επίπεδό σας, τα μυ-
στικά θα είναι από απλά, για αρχάριους, μέχρι πιο 
περίπλοκα, για τους πιο προχωρημένους. 

Την Παρασκευή το βράδυ, θα γιορτάσουμε τον 
Κύβο μαζί με τον Ernõ Rubik, σε μία από τις σπά-
νιες εμφανίσεις του. Ενώ το Σάββατο το Summer 
Nostos Festival διοργανώνει έναν μεγάλο διαγω-
νισμό για τους πιο γρήγορους λύτες από όλο τον 
κόσμο.

29.06
Athens  
SNFestival 
Cubing 
Διαγωνισμός

12.00 -20.00
ΦΑΡΟΣ (14)

Μέσω ηλεκτρονικής 
προεγγραφής στο  
www.SNFestival.org

Με Δελτίο Εισόδου 1 
ώρα πριν από το Info 
Point Agora

NOSTOS UNIVERSITY

NOSTOS UNIVERSITY –  
ΠΑIΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΟΛΥΠΛΟΚOΤΗΤΑ  
Το Nostos University με χαρά παρουσιάζει τον 
Ernõ Rubik, εφευρέτη του Κύβου του Ρούμπικ. 
Πριν από 45 χρόνια ο Rubik, ως καθηγητής 
αρχιτεκτονικής και design, συνειδητοποίησε την 
ανάγκη να εξοικειώσει τους φοιτητές του με την 
έννοια της πολυπλοκότητας. Έτσι, σχεδίασε τον 
διάσημο κύβο, που στην αρχή έμοιαζε άλυτος, 
αλλά στη συνέχεια, και αφού προκάλεσε τον εν-
θουσιασμό σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα «μυα-
λά» του κόσμου, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο 
διαδεδομένα παιχνίδια-γρίφους όλων των εποχών! 

Τα τρία πρώτα απογεύματα, το Nostos University 
θα φιλοξενήσει καλλιτέχνες, γνωστούς για την 
ικανότητά τους να παίζουν με περίπλοκες συνθέ-
σεις και κατασκευές. Σας περιμένουμε στον Φάρο 
να παρακολουθήσετε από κοντά τους καλλιτέχνες 
εν δράσει, και όσο εκείνοι προσπαθούν να λύσουν, 
με σχεδόν μαγικό τρόπο, εντυπωσιακούς γρίφους, 
εσείς να μάθετε πώς να φτιάχνετε ένα μωσαϊκό 
από Κύβους του Ρούμπικ, κατασκευές από ντόμι-
νο, κάστρα από τραπουλόχαρτα και έργα τέχνης 
από ανακυκλώσιμα είδη! Κάθε βράδυ θα ανακαλύ-
πτετε και κάτι καινούργιο. 

23-25.06: 
Παίζοντας με την 
Πολυπλοκότητα 
Εργαστήρια 
και Shows από 
τους Bryan Berg, 
Nick Sayers, Lily 
Hevesh

26.06  
Speedcubers 
Εργαστήρια για 
Αρχάριους

27.06
Speedcubers 
Master Classes

28.06
Ernõ Rubik

18.30 -19.45
ΦΑΡΟΣ (14)
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ΟΙ ΔΡΑΠΕΤΕΣ 
ΤΗΣ ΣΚΑΚΙΕΡΑΣ 
Μετά από μια ακόμα κρατερή μάχη, συναντιούνται 
κρυφά στην άκρη μιας παλιάς σκακιέρας η Λευκή
Βασίλισσα και ένας Μαύρος Αξιωματικός και 
αποφασίζουν να δραπετεύσουν από τον ασφυκτικό 
κόσμο της σκακιέρας με το θαυμαστό Τρένο των 
Πλήκτρων, ακολουθώντας το ασημένιο μονοπάτι 
μιας φεγγαραχτίδας που δημιουργεί η μουσική 
που παίζει στο πιάνο η Νεφέλη, ένα μικρό κορίτσι, 
κόρη ενός καθηγητού της Γεωμετρίας που σκοπός 
της ζωής του είναι να τετραγωνίσει το δάκρυ.
Χωρίς τον Μαύρο Αξιωματικό και τη Λευκή Βα-
σίλισσα το παιχνίδι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο 
άτεγκτος Λευκός Βασιλιάς, η φθονερή Μαύρη 
Βασίλισσα και τα υπόλοιπα πιόνια είναι αποφασι-
σμένα να βρουν, να συλλάβουν και να τιμωρήσουν 
σκληρά τους ασυλλόγιστους δραπέτες.

Έτσι ξεκινάει μια συναρπαστική περιπέτεια σε 
κόσμους μαγικούς και τόπους μακρινούς, δάση με
φθινοπωριάτικα φύλλα που μεταμορφώνονται σε 
πεταλούδες, λιβάδια με τετράφυλλα τριφύλλια και
μυστικές ακρογιαλιές, όπως, κυνηγημένα από ένα 
γεράκι χωρίς σκιά, τα δύο παράτολμα πιόνια
προσπαθούν να βρουν τον Γλάρο των Ονείρων που 
θα τα οδηγήσει στην Εφτάχρωμη Πύλη του
Ουράνιου Τόξου.

Οι Δραπέτες της Σκακιέρας

ένα Ονειρόδραμα σε Μουσική Γιώργου Κουρουπού 
και Λιμπρέτο Ευγένιου Τριβιζά

23 - 27 
ΙΟΥΝΙΟΥ
20.30
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ (3)

Μέσω ηλεκτρονικής 
προεγγραφής στο  
www.SNFestival.org

Με Δελτίο Εισόδου 1 
ώρα πριν από το Info 
Point Labyrinth

Μουσική Διεύθυνση: Μίλτος Λογιάδης
Σκηνοθέτης/Χορογράφος: Ζωή Χατζηαντωνίου

Συμμετέχουν:
Μυρτώ Παπαθανασίου, Τάσης Χριστογιαννόπουλος,  
Ειρήνη Καράγιαννη, Τάσος Αποστόλου, 
Γιάννης Καλύβας, Χρύσα Μαλλιαμάνη

15μελές σύνολο χορευτών 
(λευκά και μαύρα πιόνια, βατραχοπαρέα, πυγολαμπίδες, νούφαρα, 
 μαθητευόμενοι αρουραίοι)

Σόλο πιάνο: Σταύρος Κόλλιας

Συμμετέχει 12μελής Ορχήστρα
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CIRCUS WORKSHOPS

CIRCUS ΟUTDOORS

Έχεις ποτέ ονειρευτεί να το σκάσεις μαζί με τον θίασο 
ενός τσίρκου; Αν ναι, έλα  να μάθεις συναρπαστικά κόλ-
πα από καλλιτέχνες του τσίρκου απ’ όλον τον κόσμο, 
και ανακάλυψε τον ακροβάτη που κρύβεται μέσα σου! 

Παιδιά και μεγάλοι είναι ευπρόσδεκτοι να δοκιμάσουν 
δραστηριότητες, όπως ζογκλερικά κόλπα, hula hoop, 
περπάτημα πάνω σε τεντωμένο σκοινί, ακροβατικές 
τέχνες και πολλά άλλα. Μέσα από διασκεδαστική γυ-
μναστική θα εξασκήσεις την ισορροπία, τον συντονισμό 
και την ευλυγισία σου. 

Φόρεσε άνετα ρούχα και προετοιμάσου για μία μοναδι-
κή εμπειρία απίστευτης διασκέδασης! Έλα να δοκιμά-
σεις κάθε βράδυ και κάτι νέο! 

Καταξιωμένοι καλλιτέχνες δρόμου αιφνιδιάζουν 
και διασκεδάζουν τους επισκέπτες του Summer 
Nostos Festival με τα εντυπωσιακά και τολμηρά 
κατορθώματά τους!

Το Circus Outdoors παρουσιάζει την αστέρα του 
τσίρκου Anna Jack, τον βραβευμένο κωμικό και 
ζογκλέρ Grant Goldie, το Red Trouser Show και τους 
προσκεκλημένους τους, κάθε βράδυ.

Παρακολουθήστε καθημερινά τις all-star εμφανίσεις 
του Circus Outdoors στο Ξέφωτο και την Αγορά.

23 - 30 
ΙΟΥΝΙΟΥ
19.00 - 20.00
ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (6)

23, 24, 25, 26, 27, 28 
ΙΟΥΝΙΟΥ
19.45 - 20.00 &
21.30 - 22.00
ΑΓΟΡΑ (12)

23 - 30 
ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 - 19.00
ΞΕΦΩΤΟ (1)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑ
Άθλημα και τέχνη, μυαλό και σώμα συνδυάζονται 
σε μια δελεαστική δραστηριότητα, όπου δύο 
αντίπαλοι με δυνατή στρατηγική, ταχύτητα σκέψης 
και σώματος, επιδιώκουν να αγγίξουν τον αντίπαλο 
μέσα από κανόνες και τελετουργικά ευγένειας και 
αποδοχής του καλύτερου. Νικητές είναι όλοι!

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος
Σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας

ΔΕΥΤΕΡΑ  
24 ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 - 21.30
ΣΤΙΒΟΣ (4)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Ηλικίες 4 ετών  
και άνω

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ HANDBALL

ΓΝΩΡΙΜIΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡEΞΙΜΟ  
ΣΕ ΔΡOΜΟΥΣ ΤΑΧYΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ PÉTANQUE

Η χειροσφαίριση, πιο γνωστή ως handball, αποτελεί 
ένα από τα πλέον δημοφιλή ομαδικά αθλήματα που 
παίζεται από άνδρες και γυναίκες. Οι επισκέπτες του 
Summer Nostos Festival θα έχουν τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν το άθλημα, καθώς και να εξοικειωθούν με 
τους κανόνες του. Ειδικά διαμορφωμένα γηπεδάκια 
και έμπειροι προπονητές σάς περιμένουν για πολύ 
παιχνίδι.

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος
Σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης 

Οι μικροί φίλοι του Summer Nostos Festival θα έχουν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές τεχνικές 
τρεξίματος για τους δρόμους ταχύτητας με την 
καθοδήγηση έμπειρων προπονητών και πρωταθλητών 
του στίβου. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει 
μία εισαγωγή στα αγωνίσματα της ταχύτητας με 
επίδειξη και επεξήγηση των βασικών τεχνικών στην 
εκκίνηση από βατήρα, τη μέγιστη ταχύτητα και τον 
τερματισμό.

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Ένα άθλημα ψυχικής ευεξίας και κοινωνικής συνοχής 
που συνδυάζει την ακρίβεια του στόχου με το 
συντονισμό και τη συγκέντρωση. Οι αγωνιζόμενοι 
ένας εναντίον ενός ή σε ομάδες προσπαθούν να 
προσεγγίσουν τον στόχο, πετώντας σιδερένιες 
μπάλες. Καλωσήλθατε στον κόσμο του pétanque!

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
28 ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30  - 21.30
ΣΤΙΒΟΣ (4)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Ηλικίες 4 ετών  
και άνω

ΤΕΤΑΡΤΗ  
26 ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 - 21.30
ΣΤΙΒΟΣ (4)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Για παιδιά 6-12 ετών

28,29 IOYNIOY
18.30 - 20.30
ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ (16)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Ηλικίες 3 ετών  
και άνω
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ PING PONG
Η επιτραπέζια αντισφαίριση είναι ένα από τα πιο 
δημοφιλή αθλήματα παγκοσμίως γνωστή ως πινγκ - 
πονγκ, «παρατσούκλι» το οποίο προήλθε από τον ίδιο 
τον ήχο του παιχνιδιού. Το βάρος της μπάλας, η μικρή 
περιοχή του τραπεζιού, οι υψηλές ταχύτητες και ο 
περιορισμένος χρόνος αντίδρασης, κάνουν το παιχνί-
δι πολυσύνθετο και απαιτητικό. Οι γρήγορες κινήσεις 
που απαιτούνται θα βελτιώσουν την οπτική και κινητι-
κή σας αντίδραση. Το πινγκ - πονγκ είναι ένα άθλημα 
που λόγω της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, 
βοηθάει στη λήψη γρήγορων και σωστών αποφάσεων. 
Είναι καλή γυμναστική και φυσικά απευθύνεται σε 
όλες τις ηλικίες.

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος
Σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

ΤΡΙΤΗ  
25 ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 - 21.30
ΣΤΙΒΟΣ (4)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Ηλικίες 5 ετών  
και άνω

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ BADMINTON
Η αντιπτέριση ή αλλιώς το badminton αποτελεί ένα 
από τα τέσσερα ολυμπιακά αθλήματα όπου χρησιμο-
ποιείται ρακέτα. Έχει όμως την ιδιαιτερότητα ότι το 
μπαλάκι διαθέτει φτερά με αποτέλεσμα η τροχιά του 
να είναι ασυνεπής και σχετικά μη προβλέψιμη. Μια 
ευχάριστη παραλλαγή του τένις, σε μικρότερων δια-
στάσεων γήπεδο, η οποία απαιτεί δυνατά χτυπήματα 
και εγρήγορση!

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος
Σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων  
Σωματείων Αντιπτέρισης 

ΠΕΜΠΤΗ  
27 ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 - 21.30
ΣΤΙΒΟΣ (4)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Ηλικίες 4 ετών  
και άνω

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΒΡΕΞ’ ΤΟΥΣ ΌΛΟΥΣ

ΠΙΣΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

KAYAK ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Μια σειρά παιχνιδιών με πολύ νερό θα επαναφέρει 
στις μνήμες όλων το μπουγέλο που παίζαμε 
μικροί, όταν τελείωνε το σχολείο. Νεροπίστολα, 
νερόμπομπες, νερομεταφορές σας περιμένουν στον 
Στίβο για παιχνίδι και διασκέδαση.

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος  

Πόσο ψηλά μπορείτε να φτάσετε; H ερώτηση δεν 
είναι μεταφορική αλλά κυριολεκτική και σας καλεί 
να βρείτε την απάντηση στους πύργους αναρρίχησης 
που επιστρέφουν στο Summer Nostos Festival. 
Έμπειροι συνεργάτες μας θα σας ενημερώσουν και 
με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, θα σας 
καθοδηγήσουν και θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε 
αυτό το νέο άθλημα. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το 
αίσθημα του να κατακτήσεις την κορυφή!

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Ραντεβού στο Κανάλι για μια πραγματική γνωριμία 
με το άθλημα του καγιάκ – η πρόσκληση αφορά 
μικρούς και μεγάλους! Αγαπημένο σημείο 
αναφοράς του ΚΠΙΣΝ, το Κανάλι είναι το ιδανικό 
σημείο συνάντησης, προσφέροντας μια σπάνια 
ευκαιρία για να ξεφύγουμε από τη ρουτίνα και την 
καθημερινότητα της πόλης. Η έμπειρη ομάδα ειδικών 
θα σας καθοδηγήσει, θα σας εξηγήσει όσα πρέπει 
και θέλετε να μάθετε για να απολαύσετε μια βόλτα 
με καγιάκ στη σκιά των κτιρίων με την υπογραφή του 
σπουδαίου Renzo Piano.

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος  

29, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30-20.30
ΣΤΙΒΟΣ (4)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Ηλικίες 4 ετών  
και άνω

23 - 30 
ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 - 22.00
ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ (16)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Ηλικίες 6 ετών  
και άνω

23 - 30 
ΙΟΥΝΙΟΥ
18.00 - 20.00
ΚΑΝΑΛΙ (15)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Ηλικίες 8 ετών  
και άνω

* Για κάτω των 15 
μόνο με συνοδεία 
ενήλικα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Μια από τις πιο σημαντικές κινητικές δεξιότητες 
του ανθρώπου είναι η ισορροπία. Παιδιά, έφηβοι, 
ενήλικες καλούνται σε μία σειρά μικρών και 
γρήγορων δοκιμασιών - παιχνιδιών ισορροπίας 
στην περιοχή της Εσπλανάδας. Για να δούμε, πόσο 
καλοί είστε στην ισορροπία; Δοκοί, βραχάκια, 
ισορροπητικά αντικείμενα και αλλά πολλά παιχνίδια 
σας περιμένουν.

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

24, 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 - 20.30
ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ (16)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Ηλικίες 4 ετών  
και άνω

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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CAPOEIRA
Η Capoeira είναι μία αφροβραζιλιάνικη τέχνη, μια 
μορφή πολιτισμικής έκφρασης που εμπεριέχει 
στοιχεία χορού, ακροβατικών, μουσικής και 
φιλοσοφίας. Μέσω του χορού οι ασκούμενοι με απλές 
βασικές κινήσεις και με τη συνοδεία μουσικής θα 
μυηθούν στην κουλτούρα της συγκεκριμένης τέχνης. 
Θα ακολουθήσει επίδειξη με προχωρημένες τεχνικές, 
ζωντανή μουσική (Bateria) και επίδειξη ακροβατικών. 
Η παρουσίαση  απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

23, 25 & 30 
ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 - 19.45
ΞΕΦΩΤΟ (1)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Ηλικίες 4 ετών  
και άνω

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΥΣΤΟΧΙΑΣ
Βάζετε στόχους; Πόσο καλά στοχεύετε; Διατηρείτε 
τη συγκέντρωσή σας; Ηρεμία, συγκέντρωση, 
σταθερότητα, καλή όραση και σιγουριά στη λήψη 
απόφασης θα αποτελέσουν τα βασικά συστατικά 
επίτευξης των στόχων που σας περιμένουν!

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

25, 27 IOYNIOY
18.30 - 20.30
ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ (16)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Ηλικίες 4 ετών  
και άνω

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΥΝΑΜΙΚOΣ ΧΟΡOΣ
Η ευκαιρία να γίνετε όλοι - μικροί και μεγάλοι - μέλη 
μια δυναμικής ομάδας χορού έρχεται στο Summer 
Nostos Festival. Mια ειδική χορευτική ομάδα θα σας 
καθοδηγήσει για να πάρετε μέρος σε μια πρωτότυπη 
και ευφάνταστη χορογραφία.

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

24, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 - 19.45
ΞΕΦΩΤΟ (1)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Ηλικίες 4 ετών  
και άνω

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΑΓΕΙΡΟΔΡΟΜΙΕΣ
Πολλά μικρά και γευστικά παιχνίδια έρχονται 
να χορτάσουν τους μικρούς μας φίλους και να 
τους γεμίσουν όρεξη για παιχνίδι. Στόχος του 
προγράμματος είναι να κατανοήσουν τα παιδιά τις 
διατροφικές τους ανάγκες, να μάθουν τη σημασία 
του πρωινού και των ενδιάμεσων σνακ, να ξεχωρίσουν 
τις επιβλαβείς από τις θρεπτικές τροφές, καθώς 
και να κατανοήσουν την αξία της άσκησης και της 
δραστηριότητας για την υγεία τους!

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος 

ΤΕΤΑΡΤΗ  
26 ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 - 20.00
ΞΕΦΩΤΟ (1)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Για παιδιά 6-12 ετών

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ

Το «Sports Excellence» μαζί με εξειδικευμένους 
καθηγητές φυσικής αγωγής οργανώνει ένα αθλητικό 
πρόγραμμα γνωριμίας με τον αθλητισμό για άτομα 
ηλικίας 55 ετών και άνω. Oι συμμετέχοντες θα έχουν 
την ευκαιρία να αναζωογονηθούν και να νιώσουν τα 
οφέλη της άσκησης τόσο για τη σωματική όσο και για 
την ψυχική τους υγεία με τον πιο ευχάριστο τρόπο.

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

24 - 28 
ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 - 21.30
ΣΤΙΒΟΣ (4)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Ηλικίες 55 ετών  
και άνω

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - 
ΥΓΕΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Ο καλύτερος τρόπος εκμάθησης είναι 
αναμφισβήτητα το παιχνίδι. Την περίοδο του 
καλοκαιριού, που τα σχολεία είναι κλειστά, ελάτε 
για μια γρήγορη επανάληψη σε συνδυασμό με πολλή 
διασκέδαση. Τα παιδιά καλούνται να παίξουν με τις 
πράξεις, τα γεωμετρικά σχήματα, να τραγουδήσουν 
την προπαίδεια και την αλφαβήτα, να μάθουν 
την ώρα και κυρίως να περάσουν ένα ευχάριστο 
απόγευμα.

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος 

ΠΕΜΠΤΗ 27 
ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30  - 20.00
ΞΕΦΩΤΟ (1)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Για παιδιά 6-12 ετών

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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PLAY UNIFIED, LEARN UNIFIED: 
ΖΟYΜΕ ΜΑΖI,  
ΜΑΘΑIΝΟΥΜΕ ΜΑΖI
Αθλητές των Special Olympics Hellas παρουσιάζουν 
μια βιωματική δράση για άτομα με και χωρίς αναπη-
ρία. Όλοι μαζί θα αγωνιστούν σε έναν αγώνα Unified 
στα αθλήματα της Καλαθοσφαίρισης, του Ποδοσφαί-
ρου, του Bocce και της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος των 
Special Olympics: «Play Unified, Learn Unified: Ζούμε 
Μαζί, Μαθαίνουμε Μαζί» του οποίου η επέκταση 
σε 14 χώρες υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά 
του Ιδρύματος  Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το ΙΣΝ και 
τα Special Olympics συνεργάζονται για να ενισχύ-
σουν τον παγκόσμιο αντίκτυπο που επιτυγχάνουν τα 
Special Olympics μέσω των προγραμμάτων τους στην 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και τη συμμετοχή 
των νέων και της σχολικής κοινότητας στον αθλητι-
σμό. Εκτός από την Ελλάδα το πρόγραμμα υλοποιεί-
ται στη Βραζιλία, στη Χιλή, στην Κίνα, στην Αίγυπτο,  
στην Ινδία, στην Ινδονησία, στην Κένυα, στο Μεξικό, 
στο Μαρόκο, στη Ρωσία, στη Σερβία, στην Κινεζική 
Ταϊπέι και στην Τανζανία.

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος
Σε συνεργασία με το Special Olympics Hellas  

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 
ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 - 21.00
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ (9)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Για αθλητές από τα 
Special Olympics

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ (STEAM)
Παίζω, μαθαίνω, φαντάζομαι, δημιουργώ, 
εκπαιδεύομαι για να καινοτομήσω. Μέσα από το 
παιχνίδι με τα ειδικά επιστημονικά ρομπότ, μικροί 
και μεγάλοι μπορούν να γνωρίσουν τον υπέροχο 
κόσμο της ρομποτικής. Επιπλέον, όλοι θα έχουν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν την αρχή της ψηφιακής 
τέχνης. Μέρος της δραστηριότητας είναι και η 
παράγωγη ενέργειας από τη δύναμη του αέρα αλλά 
και η χρήση της ηλιακής ενέργειας.

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

* Στις 27/6 η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί στον διάδρομο 
του Καναλιού λίγο πριν την Αγορά 

24 - 26 
IOYNIOY
18.30 - 20.30
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ (10)

27 IOYNIOY
18.30 - 20.30
ΟΧΘΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 
(21b)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Ηλικίες 4 ετών  
και άνω

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ
Μια αθλητική δραστηριότητα που απευθύνεται σε 
παιδιά με αναπηρία (ΑμεΑ) και θα δώσει με τον 
πιο εύληπτο και ηχηρό τρόπο το μήνυμα ότι όλοι 
έχουμε δικαίωμα στον αθλητισμό. Το bocce, το βόλεϊ 
καθήμενων, το μπάσκετ με αμαξίδια, το γκόλμπολ 
και το blind tennis περιμένουν τους ενδιαφερόμενους 
για ένα διαφορετικό παιχνίδι στο Summer Nostos 
Festival.

Δευτέρα 24/6, Τετάρτη 26/6, Παρασκευή 28/6 18:30-20:00   
Τένις για όλους: blind tennis, wheelchair tennis, cardio tennis για ΑμεΑ

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

23 - 29 
ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 - 21.00
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ (9)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Ηλικίες 6 ετών  
και άνω
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ 
Γονείς και παιδιά καλούνται να συνεργαστούν 
σε 10 διασκεδαστικά παιχνίδια 2x2. Να είστε 
προετοιμασμένοι…θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε 
το μυαλό σας, να είστε γρήγοροι και ευέλικτοι για 
να πετύχετε τον στόχο σας! Κύριο συστατικό της 
επιτυχίας είναι η συνεργασία. To παιχνίδι γίνεται 
οικογενειακή υπόθεση στο Summer Nostos Festival!

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
28 ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 - 20.00
ΞΕΦΩΤΟ (1)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Ηλικίες 4 ετών και 
άνω 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΠΑΛΑ
Μια μπάλα μας ενώνει, μας παθιάζει, μας οδηγεί, μας 
κάνει να συνεργαζόμαστε. Όλα αυτά θα βιώσετε όλοι 
όσοι ακολουθήσετε αυτό το δυναμικό πρόγραμμα 
που περιλαμβάνει ομαδικά ολυμπιακά παιχνίδια 
με μπάλα, εμπνευσμένα από αθλήματα όπως το 
μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, τη χειροσφαίριση.

10.00-12.00: Για παιδιά 6-12 ετών
21.00-23.00: Ηλικίες 6-18 ετών

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος  

24 - 29 
ΙΟΥΝΙΟΥ
10.00 - 12.00 &
21.00 - 23.00
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ (9)

Με σειρά 
προτεραιότητας

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Το «Sports Excellence» μαζί με την επιστημονική του 
ομάδα έρχεται να μας παρουσιάσει τον σύγχρονο 
τεχνολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στον 
αθλητισμό, αλλά και να δώσει χρήσιμες συμβουλές 
για τα οφέλη της άσκησης σε μικρούς και μεγάλους. 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δοκι-
μάσουν τις δυνάμεις τους σε σύγχρονο εξοπλισμό, 
όπως το κωπηλατοεργόμετρο, το εργόμετρο του σκι, 
οπτικούς αισθητήρες αντίδρασης, ρομπότ αντίδρα-
σης, λέιζερ σκοποβολής.

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος 

Η σπάνια ευκαιρία μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας 
με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με τις τεχνικές και 
τις διαδικασίες της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης 
(ΚΑΡΠΑ) και της ευαισθητοποίησης όλων μας για την 
προσφορά στη ζωή. Εξειδικευμένο προσωπικό με τον 
απαραίτητο εξοπλισμό θα δώσει τη σωστή καθοδήγηση 
στα παιδιά, στέλνοντας το μήνυμα πως με μία στοιχειώ-
δη εκπαίδευση, μπορούμε να σώσουμε μια ζωή.

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος
Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προ- 
νοσοκομειακής Φροντίδας και τον οργανισμό Kids Save Lives 

24 -28 ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 - 21.30
ΣΤΙΒΟΣ (4)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Ηλικίες 6 ετών  
και άνω

ΚΥΡΙΑΚΗ  
30 ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 - 20.30
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ (22)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Για παιδιά 10 ετών 
και άνω

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - 
ΥΓΕΙΑ
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

INTERACTIVE WALL

Οι μικροί και μεγάλοι μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία 
να εκφραστούν μέσω της κίνησης και του χρώματος. 
Τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα σχεδιάσουν και θα 
αποτυπώσουν στοιχεία της φαντασίας τους πάνω σε 
μεγάλους καμβάδες, παρακινούμενα από τη μουσική 
και την κίνηση. 

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Ο πιο διασκεδαστικός διαδραστικός τοίχος έρχεται 
στο Summer Nostos Festival για να προσκαλέσει τους 
φίλους του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος να δοκιμάσουν 
τις ικανότητές τους στον χρόνο αντίδρασης, μέσα 
από οπτικά ερεθίσματα.

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

ΚΥΡΙΑΚΗ  
30 ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 - 20.30
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ (10)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Για παιδιά 2 ετών
και άνω

23-30 IOYNIOY
18:30 - 22:00
ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ (16)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Ηλικίες 4 ετών και 
άνω

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Η ΑΥΛΗ ΜΕ ΤΑ 
ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ
Αυτό το καλοκαίρι ο Μεσογειακός Κήπος του 
Πάρκου Σταύρος Νιάρχος μεταμορφώνεται σε μια 
απολύτως… αθλητική αυλή, ειδικά διαμορφωμένη για 
τα μικρά παιδιά. Μια σειρά από αθλοπαιχνιδίσματα 
με απίθανα άλματα στο τραμπολίνο, διασκεδαστικά 
ξυλοπόδαρα-πατουσάκια, αναπηδήσεις σε μπάλα, θα 
ζωντανέψουν την αυλή με τις φωνές και τα γέλια των 
μικρών επισκεπτών.

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

28, 29 IOYNIOY
18.30 - 20.30
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ (10)

Με σειρά 
προτεραιότητας

Για παιδιά 2 - 5 ετών

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Η εκγύμναση και ο χορός συναντιούνται και οι ομάδες 
της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας μάς παρα-
σύρουν σε μια ξεχωριστή παράσταση του προγράμ-
ματος "Γυμναστική για Όλους". Το θέαμα απογειώ-
νεται με τη χρήση ειδικών στολών και κατασκευών, 
ακροβατικών δεξιοτήτων και ασκήσεων
ενόργανης, ρυθμικής και χορού.

Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος
Σε συνεργασία με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία

ΚΥΡΙΑΚΗ  
30 ΙΟΥΝΙΟΥ
18.30 - 19.30
ΑΓΟΡΑ (12)

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ασφαλής επίσκεψη

Oι γονείς μπορούν να προμηθευτούν 
από τα Info Points και τους εθελοντές 
μας, βραχιολάκια για τα παιδιά. Σε 
αυτά οι γονείς μπορούν να γράψουν 
το τηλέφωνό τους στην εσωτερική 
πλευρά, ώστε σε περίπτωση που το 
παιδί απομακρυνθεί να μπορέσει να 
επικοινωνήσει μαζί τους άμεσα μέσω 
κάποιου αρμόδιου.

Kids Passports

Όλα τα παιδιά μπορούν να περάσουν 
από τα Info Points μας, να προμηθευ-
θούν το kids passport και να συγκε-
ντρώσουν όσο περισσότερες σφραγί-
δες μπορούν από κάθε σταθμό δράσης!

O
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Kayak στο Κανάλι  (σ. 82) 

Nostos University  (σ. 72-73)

Circus Outdoors  (σ. 78)

Εδώ Παίζουμε Όλοι  (σ. 87)

Πίστα Αναρρίχησης  (σ. 82)

Capoeira  (σ. 84)

Interactive Wall  (σ. 90)

Circus Workshops  (σ. 78)

Circus Cosmos  (σ. 42)

Circus Outdoors  (σ. 78)

Sο Percussion  (σ. 33)

Οι Δραπέτες της Σκακιέρας  (σ. 76-77)

One. One & One  (σ. 54-55) 

Circus Outdoors  (σ. 78)

Απονομή Μεταλλίων SNF RUN -
Show Πυροτεχνημάτων  (σ. 5)

Άλκηστις Πρωτοψάλτη  (σ. 10-11)

Circus Cosmos (σ. 42)

DJ Set: Slikback  (σ. 50)

18.00-20.00

18.30-19.45

18.30-19.00

18.30-21.00

18.30-22.00

18.30-19.45

18.30-22.00

19.00-20.00

19.30

19.45-20.00

20.00

20.30

21.00

21.30-22.00

22.00

22.00

23.00

23.30

Κανάλι

Φάρος

Ξέφωτο

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Εσπλανάδα

Ξέφωτο

Εσπλανάδα

Κέντρο Επισκεπτών

Εναλλακτική Σκηνή 
ΕΛΣ

Αγορά

Αίθουσα Σταύρος 
Νιάρχος ΕΛΣ

Λαβύρινθος

Σκηνή 
στο Κανάλι

Αγορά

Σκηνή στο Ξέφωτο

Σκηνή στο Ξέφωτο

Εναλλακτική Σκηνή 
ΕΛΣ 

Σκηνή στο Κανάλι

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

Συνέδριο ΙΣΝ  (σ. 6) 

Ολυμπιακά Ομαδικά Αθλήματα  
με Μπάλα  (σ. 88)

Kayak στο Κανάλι  (σ. 82)

Nostos University  (σ. 72-73)

Circus Outdoors  (σ. 78)

Παιχνίδια Ισορροπίας  (σ. 83)

Ρομποτική και Τέχνες  (σ. 86)

Η Άσκηση είναι Φάρμακο  (σ. 85)

Εδώ Παίζουμε Όλοι  (σ. 87)

Γνωριμία με τον Αθλητικό Τεχνολογικό 
Εξοπλισμό  (σ. 89)

Γνωριμία με την Ξιφασκία  (σ. 78)

Interactive Wall  (σ. 90)

Πίστα Αναρρίχησης  (σ. 82)

Seven to the Seventh (σ. 58)

Circus Workshops  (σ. 78) 

Δυναμικός Χορός  (σ. 85)

Circus Cosmos  (σ. 42)

Circus Outdoors (σ. 78)

Οι Δραπέτες της Σκακιέρας  (σ. 76-77)

Soap&Skin  (σ. 26)

Ολυμπιακά Ομαδικά Αθλήματα  
με Μπάλα  (σ. 88)

Circus Outdoors  (σ. 78)

Andrew Bird  (σ. 12-13)

Circus Cosmos (σ. 42)

09.00-18.00

10.00-12.00

18.00-20.00

18.30-19.45

18.30-19.00

18.30-20.30

18.30-20.30

18.30-21.30

18.30-21.00

18.30-21.30

18.30-21.30

18.30-22.00

18.30-22.00

19.00

19.00-20.00

19.00-20.00

19.30

19.45-20.00

20.30

20.30

21.00-23.00

21.30-22.00

22.00

23.00

Αίθουσα Σταύρος 
Νιάρχος ΕΛΣ

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Κανάλι

Φάρος

Ξέφωτο

Εσπλανάδα

Μεσογειακός Κήπος

Στίβος

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Στίβος

Στίβος

Εσπλανάδα

Εσπλανάδα

Όχθη Καναλιού 21a

Κέντρο Επισκεπτών

Ξέφωτο

Εναλλακτική Σκηνή 
ΕΛΣ

Αγορά

Λαβύρινθος

Σκηνή στο Κανάλι

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Αγορά

Σκηνή στο Ξέφωτο

Εναλλακτική Σκηνή 
ΕΛΣ

10.00 - 01.00
Πύργος Βιβλίων, Επίπεδο 4 και Επίπεδο 2 (360˚) ΕΒΕ, Νότια Μονοπάτια, Φάρος
Eικαστικά (σ. 62-69)* 10.00 - 01.00

Πύργος Βιβλίων, Επίπεδο 4 και Επίπεδο 2 (360˚) ΕΒΕ, Νότια Μονοπάτια, Φάρος
Eικαστικά (σ. 62-69)* 
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Seven to the Seventh  (σ. 58)

Συνέδριο ΙΣΝ  (σ. 6) 

Ολυμπιακά Ομαδικά Αθλήματα  
με Μπάλα  (σ. 88)

Kayak στο Κανάλι  (σ. 82)

Nostos University  (σ. 72-73)

Circus Outdoors  (σ. 78)

Παιχνίδια Ευστοχίας  (σ. 84)

Ρομποτική και Τέχνες  (σ. 86)

Εδώ Παίζουμε Όλοι  (σ. 87)

Γνωριμία με τον Αθλητικό Τεχνολογικό 
Εξοπλισμό  (σ. 89)

Γνωριμία με το Ping Pong  (σ. 80)

Η Άσκηση είναι Φάρμακο  (σ. 85)

Πίστα Αναρρίχησης  (σ. 82)

Capoeira  (σ. 84)

Interactive Wall  (σ. 90)

Circus Workshops  (σ. 78) 

Τετρακτύς  (σ. 43)

Circus Outdoors  (σ. 78)

Οι Δραπέτες της Σκακιέρας  (σ. 76-77)

Balthazar  (σ. 27)

Ολυμπιακά Ομαδικά Αθλήματα  
με Μπάλα  (σ. 88)

Circus Outdoors  (σ. 78)

Neneh Cherry  (σ. 14-15)

DJ Set: MCZO & DUKE  (σ. 50)

02.00

09.00-18.00

10.00-12.00

18.00-20.00

18.30-19.45

18.30-19.00

18.30-20.30

18.30-20.30

18.30-21.00

18.30-21.30

18.30-21.30

18.30-21.30

18.30-22.00

18.30-19.45

18.30-22.00

19.00-20.00

19.30

19.45-20.00

20.30

20.30

21.00-23.00

21.30-22.00

22.00

23.30

Όχθη Καναλιού 21a 

Αίθουσα Σταύρος 
Νιάρχος ΕΛΣ

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Κανάλι

Φάρος

Ξέφωτο

Εσπλανάδα

Μεσογειακός Κήπος

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Στίβος

Στίβος

Στίβος

Εσπλανάδα

Ξέφωτο

Εσπλανάδα

Κέντρο Επισκεπτών

Εναλλακτική Σκηνή 
ΕΛΣ

Αγορά

Λαβύρινθος

Σκηνή στο Κανάλι

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Αγορά

Σκηνή στο Ξέφωτο

Σκηνή στο Κανάλι

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

Seven to the Seventh  (σ. 58)

Ημερίδα του SNF Agora Institute – 
Πανεπιστήμιο Johns Hopkins / Dialogues  (σ. 7) 

Ολυμπιακά Ομαδικά Αθλήματα  
με Μπάλα  (σ. 88)

Kayak στο Κανάλι  (σ. 82)

Nostos University  (σ. 72-73)

Circus Outdoors  (σ. 78)

Παιχνίδια Ισορροπίας  (σ. 83)

Ρομποτική και Τέχνες  (σ. 86)

Εδώ Παίζουμε Όλοι  (σ. 87)

Γνωριμία με το Τρέξιμο σε Δρόμους 
Ταχύτητας  (σ. 81) 

Γνωριμία με τον Αθλητικό Τεχνολογικό 
Εξοπλισμό  (σ. 89)

Η Άσκηση είναι Φάρμακο  (σ. 85)

Πίστα Αναρρίχησης  (σ. 82)

Μαγειροδρομίες  (σ. 84) 

Interactive Wall  (σ. 90)

Circus Workshops  (σ. 78)

Bells & Spells  (σ. 44)

Circus Outdoors  (σ. 78)

Triptych
(Eyes of One on Another)  (σ. 34-35)

Οι Δραπέτες της Σκακιέρας  (σ. 76-77)

Nakhane  (σ. 28)

Ολυμπιακά Ομαδικά Αθλήματα  
με Μπάλα  (σ. 88)

Circus Outdoors  (σ. 78)

Γιώργος Μαργαρίτης  (σ. 16-17)

02.00 

09.00-16.00

10.00-12.00

18.00-20.00

18.30-19.45

18.30-19.00

18.30-20.30

18.30-20.30

18.30-21.00

18.30-21.30

18.30-21.30

18.30-21.30

18.30-22.00

18.30-20.00

18.30-22.00

19.00-20.00

19.30

19.45-20.00

20.00

20.30

20.30

21.00-23.00

21.30-22.00

22.00

Όχθη Καναλιού 21a

Αίθουσα Σταύρος 
Νιάρχος ΕΛΣ

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Κανάλι

Φάρος

Ξέφωτο

Εσπλανάδα

Μεσογειακός Κήπος

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Στίβος

Στίβος

Στίβος

Εσπλανάδα

Ξέφωτο

Εσπλανάδα

Κέντρο Επισκεπτών

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

Αγορά

Αίθουσα Σταύρος 
Νιάρχος ΕΛΣ

Λαβύρινθος

Σκηνή στο Κανάλι

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Αγορά

Σκηνή στο Ξέφωτο

10.00 - 01.00
Πύργος Βιβλίων, Επίπεδο 4 και Επίπεδο 2 (360˚) ΕΒΕ, Νότια Μονοπάτια, Φάρος
Eικαστικά (σ. 62-69)* 10.00 - 01.00

Πύργος Βιβλίων, Επίπεδο 4 και Επίπεδο 2 (360˚) ΕΒΕ, Νότια Μονοπάτια, Φάρος
Eικαστικά (σ. 62-69)* 
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Ολυμπιακά Ομαδικά Αθλήματα  
με Μπάλα  (σ. 88)

Kayak στο Κανάλι  (σ. 82)

Nostos University  (σ. 72-73)

Circus Outdoors  (σ. 78)

Παιχνίδια Ευστοχίας  (σ. 84)

Ρομποτική και Τέχνες  (σ. 86)

Εδώ Παίζουμε Όλοι  (σ. 87)

Γνωριμία με το Badminton  (σ. 80)

Γνωριμία με τον Αθλητικό Τεχνολογικό 
Εξοπλισμό  (σ. 89)

Η Άσκηση είναι Φάρμακο  (σ. 85)

Πίστα Αναρρίχησης  (σ. 82)

Μαθηματικά Εν Δράσει  (σ. 85)

Interactive Wall  (σ. 90)

Circus Workshops  (σ. 78) 

Portraits in Otherness (σ. 56-57)

Circus Outdoors  (σ. 78)

Μήδεια (ΕΛΣ)  (σ. 36-37)

Seven to the Seventh  (σ. 58)

Οι Δραπέτες της Σκακιέρας  (σ. 76-77)

Αντώνης Μαρτσάκης –  
Αντώνης Φωνιαδάκης  (σ. 29)

Ολυμπιακά Ομαδικά Αθλήματα  
με Μπάλα  (σ. 88)

Circus Outdoors  (σ. 78)

Low  (σ. 18-19)

DJ Set: Catu Diosis  (σ. 51)

10.00-12.00

18.00-20.00

18.00-19.45

18.30-19.00

18.30-20.30

18.30-20.30

18.30-21.00

18.30-21.30

18.30-21.30

18.30-21.30

18.30-22.00

18.30-20.00

18.30-22.00

19.00-20.00

19.30

19.45-20.00

20.00

20.00

20.30

21.00

21.00-23.00

21.30-22.00

22.00

23.30

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Κανάλι

Φάρος

Ξέφωτο

Εσπλανάδα

Όχθη Καναλιού 21b

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Στίβος

Στίβος

Στίβος

Εσπλανάδα

Ξέφωτο

Εσπλανάδα

Κέντρο Επισκεπτών

Εναλλακτική Σκηνή 
ΕΛΣ

Αγορά

Αίθουσα Σταύρος 
Νιάρχος ΕΛΣ

Όχθη Καναλιού 21a 

Λαβύρινθος

Σκηνή στο Κανάλι

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Αγορά

Σκηνή στο Ξέφωτο

Σκηνή στο Κανάλι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ολυμπιακά Ομαδικά Αθλήματα  
με Μπάλα  (σ. 88)

Seven to the Seventh  (σ. 58)

Kayak στο Κανάλι  (σ. 82)

Nostos University  (σ. 72-73)

Η Αυλή με τα Αθλοπαιχνιδίσματα  (σ. 90)

Εδώ Παίζουμε Όλοι  (σ. 87)

Γνωριμία με το Handball  (σ. 81)

Γνωριμία με τον Αθλητικό Τεχνολογικό 
Εξοπλισμό  (σ. 89)

Η Άσκηση είναι Φάρμακο  (σ. 85)

Γνωριμία με το Pétanque  (σ. 81)

Πίστα Αναρρίχησης  (σ. 82)

Circus Workshops  (σ. 78) 

Οικογενειακές Περιπέτειες   (σ. 89)

Interactive Wall  (σ. 90)

Her Mind's I  (σ. 45)

Boy Blue  (σ. 60-61) 

Circus Outdoors  (σ. 78)

Μήδεια (ΕΛΣ)  (σ. 36-37)

Ο Χορός των Χρωμάτων  (σ. 59)

Mihalis Kalkanis Group  (σ. 30)

Ολυμπιακά Ομαδικά Αθλήματα  
με Μπάλα  (σ. 88)

Circus Outdoors  (σ. 78)

Local Natives  (σ. 20-21)

10.00-12.00

13.00

18.00-20.00

18.00-19.45

18.30-20.30

18.30-21.00

18.30-21.30

18.30-21.30

18.30-21.30

18.30-20.30

18.30-22.00

19.00-20.00

18.30-20.00

18.30-22.00

19.30

19.30 

19.45-20.00

20.00

20.30

20.30

21.00-23.00

21.30-22.00 

22.00

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Όχθη Καναλιού 21a

Κανάλι

Φάρος

Μεσογειακός Κήπος

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Στίβος

Στίβος

Στίβος

Εσπλανάδα

Εσπλανάδα

Κέντρο Επισκεπτών

Ξέφωτο

Εσπλανάδα

Εναλλακτική Σκηνή 
ΕΛΣ

Aγορά

Ξέφωτο

Αίθουσα Σταύρος 
Νιάρχος ΕΛΣ

Λαβύρινθος

Σκηνή στο Κανάλι

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Aγορά

Σκηνή στο Ξέφωτο

10.00 - 01.00
Πύργος Βιβλίων, Επίπεδο 4 και Επίπεδο 2 (360˚) ΕΒΕ, Νότια Μονοπάτια, Φάρος
Eικαστικά (σ. 62-69)* 10.00 - 01.00

Πύργος Βιβλίων, Επίπεδο 4 και Επίπεδο 2 (360˚) ΕΒΕ, Νότια Μονοπάτια, Φάρος
Eικαστικά (σ. 62-69)* 
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Kayak στο Κανάλι  (σ. 82)

Nostos University  (σ. 72-73)

Circus Outdoors  (σ. 78)

Γυμναστική για Όλους  (σ. 91)

Ο Κόσμος των Χρωμάτων  (σ. 90)

Play Unified, Learn Unified:  
Ζούμε Μαζί, Μαθαίνουμε Μαζί  (σ. 86)

Βρέξ' τους Όλους  (σ. 82)

Πίστα Αναρρίχησης  (σ. 82)

Εκπαίδευση Καρδιοπνευμονικής 
Αναζωογόνησης για Παιδιά  (σ. 89)

Capoeira  (σ. 84)

Interactive Wall  (σ. 90)

Seven to the Seventh  (σ. 58)

Circus Workshops  (σ. 78)

Boy Blue  (σ. 60-61) 

Lisa Hannigan & s t a r g a z e  (σ. 40-41)

Ο Χορός των Χρωμάτων  (σ. 59)

Περικλής Κανάρης  (σ. 32)

Show Πυροτεχνημάτων  (σ. 5)

Schoolwave Rewind  (σ. 24-25)

Choir! Choir! Choir!  (σ. 47)

18.00-20.00

18.00-20.00

18.30-19.00

18.30-19.30

18.30-20.30

18.30-21.00

18.30-20.30

18.30-22.00

18.30-20.30

18.30-19.45

18.30-22.00

19.00

19.00-20.00

19.30

20.00

20.30

20.30

21.30

21.30

23.00

Κανάλι

Φάρος

Ξέφωτο

Αγορά

Μεσογειακός Κήπος

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Στίβος

Εσπλανάδα

Πανοραμικά Σκαλιά

Ξέφωτο

Εσπλανάδα

Όχθη Καναλιού 21a

Κέντρο Επισκεπτών

Εναλλακτική Σκηνή 
ΕΛΣ

Αίθουσα Σταύρος 
Νιάρχος ΕΛΣ

Λαβύρινθος

Σκηνή στο Κανάλι

Ξέφωτο

Σκηνή στο Ξέφωτο

Εναλλακτική Σκηνή 
ΕΛΣ

Ολυμπιακά Ομαδικά Αθλήματα  
με Μπάλα  (σ. 88)

Nostos University  (σ. 72-73)

Seven to the Seventh  (σ. 58)

Kayak στο Κανάλι  (σ. 82)

Circus Outdoors  (σ. 78)

Η Αυλή με τα Αθλοπαιχνιδίσματα  (σ. 90)

Εδώ Παίζουμε Όλοι  (σ. 87)

Βρέξ' τους Όλους  (σ. 82)

Γνωριμία με το Pétanque  (σ. 81)

Πίστα Αναρρίχησης  (σ. 82)

Circus Workshops  (σ. 78)

Δυναμικός Χορός  (σ. 85)

Interactive Wall  (σ. 90)

Rita Wilson  (σ. 46)

Circus Outdoors  (σ. 78)

Yale Alumni Chorus  (σ. 38-39) 

Ο Χορός των Χρωμάτων  (σ. 59)

L.E.J.  (σ. 31)

Ολυμπιακά Ομαδικά Αθλήματα  
με Μπάλα  (σ. 88)

Sho Madjozi  (σ. 22)

YALLA 2.0  (σ. 23)

Choir! Choir! Choir!  (σ. 47)

DJ Set: Authentically Plastic  (σ. 51)

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Φάρος

Όχθη Καναλιού 21a

Κανάλι

Ξέφωτο

Μεσογειακός κήπος

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Στίβος

Εσπλανάδα

Εσπλανάδα

Κέντρο Επισκεπτών

Ξέφωτο

Εσπλανάδα

Εναλλακτική Σκηνή 
ΕΛΣ

Αγορά

Αίθουσα Σταύρος 
Νιάρχος ΕΛΣ

Λαβύρινθος 

Σκηνή στο Κανάλι

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Σκηνή στο Ξέφωτο

Σκηνή στο Ξέφωτο

Εναλλακτική Σκηνή 
ΕΛΣ

Σκηνή στο Κανάλι

10.00-12.00

12.00-20.00

15.30 

18.00-20.00

18.30-19.00

18.30-20.30

18.30-21.00

18.30-20.30

18.30-20.30

18.30-22.00

19.00-20.00

18.30-19.45

18.30-22.00

19.30

19.45-20.00

20.00

20.30

20.30

21.00-23.00

21.30

22.00

23.00

23.30

10.00 - 01.00
Πύργος Βιβλίων, Επίπεδο 4 και Επίπεδο 2 (360˚) ΕΒΕ, Νότια Μονοπάτια, Φάρος
Eικαστικά (σ. 62-69)* 10.00 - 01.00

Πύργος Βιβλίων, Επίπεδο 4 και Επίπεδο 2 (360˚) ΕΒΕ, Νότια Μονοπάτια, Φάρος
Eικαστικά (σ. 62-69)* 
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Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα του
Summer Nostos Festival, www.SNFestival.org
για τυχόν ανακοινώσεις, αλλαγές και νέες 
πληροφορίες.

Κατά τη διάρκεια του Summer Nostos Festival, για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών θα 
λειτουργούν Σημεία Πληροφόρησης (Info Points) στα 
παρακάτω σημεία:
• Στην Αγορά: Info Point Agora
• Στο Ξέφωτο: Info Point Park
• Στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Επισκεπτών:  
  Info Point Visitors Center
• Στον Λαβύρινθο: Info Point Labyrinth

Κατά τη διάρκεια του SNFestival, θα λειτουργούν 
οι μόνιμοι χώροι εστίασης του ΚΠΙΣΝ: Agora 
Bistro, Canal Café, Pharos Café και Park Kiosk. 
Κατά τη διάρκεια παραστάσεων στην Αίθουσα 
Σταύρος Νιάρχος και στην Εναλλακτική Σκηνή, 
θα λειτουργούν και τα Opera Bars στο φουαγιέ 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Όλα τα σημεία θα 
προσφέρουν εμπλουτισμένα μενού, προσφέροντας 
καλοκαιρινές γεύσεις. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή 
σας, αναζητήστε επίσης τα κινητά σημεία εστίασης 
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και στους υπόλοιπους 
εξωτερικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ, όπου μπορείτε να 
βρείτε σνακ, σουβλάκι, hot-dog, παγωτά, popcorn,  
ποτά και αναψυκτικά.

Και μην ξεχνάτε: Τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ έχουν 10% 
έκπτωση σε όλα τα σημεία εστίασης!

SNFestival.org

Σημεία 
Πληροφόρησης 
(Info Points)

Φαγητό &  
Ποτό

Πρόσβαση με 
δωρεάν Shuttle 
bus

Πρόσβαση 

Parking

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και τη μεταφορά 
των επισκεπτών προς και από το ΚΠΙΣΝ, κατά τη 
διάρκεια του Summer Nostos Festival, προσφέρονται 
καθημερινά  εντατικά δωρεάν δρομολόγια με τη 
χρήση shuttle bus: 
• από/προς Σύνταγμα/Συγγρού-Φιξ 
(Η στάση στην Πλατεία Συντάγματος βρίσκεται στη 
συμβολή με την οδό Ερμού) 
• από/προς Σταθμό ΗΣΑΠ Φαλήρου
Σε περίπτωση έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
τα δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν. 
Για τα αναλυτικά δρομολόγια του μετρό επισκεφτείτε 
το www.stasy.gr 
Για τα αναλυτικά δρομολόγια του shuttle bus 
επισκεφτείτε το www.SNFestival.org

Κοντά από το ΚΠΙΣΝ διέρχονται τα εξής Μέσα: 
Λεωφορεία: • Από το κέντρο της Αθήνας: 
                       Γραμμές Β2, 550 
                    • Από Κηφισιά: Γραμμή 550 
                    • Από Πειραιά: Γραμμές Α1, Β1, 130, 217 
                    • Από Π. Φάληρο: Γραμμή 860
Τραμ:           • Γραμμή 3 
Τρόλεϊ:         • Γραμμή 10

Κατά τη διάρκεια του Summer Nostos Festival, για τη 
διευκόλυνση των επισκεπτών θα διατίθεται δωρεάν 
χώρος στάθμευσης πλησίον του ΚΠΙΣΝ.Η πρόσβαση 
θα είναι εφικτή τόσο πεζή όσο και με δωρεάν shuttle 
buses που θα λειτουργούν σε συνεχή ροή. Για αναλυ-
τικές πληροφορίες επισκεφτείτε το  
www.SNFestival.org

Το parking του ΚΠΙΣΝ θα λειτουργεί με περιορισμένο 
αριθμό θέσεων στάθμευσης. Η είσοδος του parking 
βρίσκεται επί της Πεισιστράτου 1. Το parking του 
ΚΠΙΣΝ λειτουργεί με χρέωση. Για τον αναλυτικό  
τιμοκατάλογο επισκεφθείτε το www.SNFCC.org. 
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Wi-Fi

Κατοικίδια

Φωτογράφιση

Βιωσιμότητα

Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν.
Στις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Αίθουσα 
Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ, στην Εναλλακτική Σκηνή 
της ΕΛΣ, στον Λαβύρινθο και στις εκδηλώσεις 
του Nostos University προτείνεται η ηλεκτρονική 
προεγγραφή μέσω του www.SNFestival.org. 
Ωστόσο, την ημέρα της εκδήλωσης θα υπάρχει και 
η δυνατότητα λίστας αναμονής πριν από την έναρξη 
της εκάστοτε εκδήλωσης. Όσοι έχουν προβεί σε 
ηλεκτρονική προεγγραφή θα πρέπει να επικυρώνουν 
τη συμμετοχή τους, πριν την έναρξη της εκδήλωσης.   

Παρακάτω αναγράφονται οι ώρες και τα σημεία 
επικύρωσης και λίστας αναμονής:

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος:  
1 ώρα και 45 λεπτά / Φουαγιέ ΕΛΣ
Εναλλακτική Σκηνή: 1 ώρα / Φουαγιέ ΕΛΣ
Λαβύρινθος: 1 ώρα / Info Point Labyrinth
Nostos University: 1 ώρα / Info Point Agora

Σημειώνεται ότι στη λίστα αναμονής κάθε 
επισκέπτης μπορεί να πάρει έως δύο Δελτία 
Εισόδου. Για τις ηλεκτρονικές προεγγραφές στις 
οικογενειακές εκδηλώσεις, ο κάθε επισκέπτης 
μπορεί να κάνει κράτηση για έως δύο ενήλικες και 
τρία παιδιά. Για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις, ο κάθε 
επισκέπτης μπορεί να κάνει κράτηση έως τριών 
θέσεων. 

Για όλες τις υπόλοιπες εκδηλώσεις θα τηρείται σειρά 
προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Δελτία 
Εισόδου και τις ημερομηνίες έναρξης προκρατήσεων 
επισκεφτείτε το www.SNFestival.org

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
είναι πλήρως προσβάσιμο από όλους. Επισκεφθείτε 
την επίσημη ιστοσελίδα του (www.SNFCC.org) για 
αναλυτικές πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια του 
Summer Nostos Festival το parking του ΚΠΙΣΝ θα 
παραμείνει διαθέσιμο για ΑμεΑ.

Σε όλους τους χώρους του ΚΠΙΣΝ διατίθεται δωρεάν 
WiFi: SNFCC-FREE-WIFI.

Τα κατοικίδια είναι ευπρόσδεκτα σε όλους τους 
εξωτερικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ εκτός από το 
Ξέφωτο, τον Λαβύρινθο και τις Παιδικές Χαρές. Θα 
πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται από τον κηδεμόνα 
τους, ο οποίος οφείλει να τα έχει με λουρί υπό την 
εποπτεία του και να μεριμνά για την καθαριότητα του 
χώρου. Oι σκύλοι-οδηγοί επιτρέπονται παντού όπου 
επιτρέπεται η πρόσβαση και στον συνοδευόμενο.

Οι χώροι των εκδηλώσεων μαγνητοσκοπούνται και 
φωτογραφίζονται για λόγους προώθησης του Summer 
Nostos Festival. Με την είσοδό τους και τη συμμετοχή 
τους στις εκδηλώσεις, οι επισκέπτες καθώς και οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα ανηλίκου συναινούν στη 
χρήση της εικόνας ή της φωνής ιδίου ή του ανηλίκου 
από τους Διοργανωτές για λόγους προβολής των 
εκδηλώσεων. Απαγορεύεται η χρήση drone για 
λόγους φωτογράφισης ή ψυχαγωγίας.

Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει πλατινένια Πιστοποίηση
LEED ως Πράσινο Κτίριο. Η πιστοποίηση αυτή 
θεωρείται η υψηλότερη δυνατή διάκριση για 
περιβαλλοντικά και βιώσιμα κτίρια. Πιστοποιεί 
ότι ένα κτίριο έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και 
λειτουργεί με βάση τις αρχές της αειφόρου δόμησης, 
με περιβαλλοντικά καινοτόμες πρακτικές
αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, 
την ορθολογική χρήση του νερού, τη μείωση των 
εκπομπών CO2, τη βελτίωση της ποιότητας του 
εσωτερικού περιβάλλοντος, και την ορθολογική 
διαχείριση των πόρων. Η πλατινένια πιστοποίηση 
του ΚΠΙΣΝ αποτελεί την πρώτη διάκριση αυτού του 
είδους για πολιτιστικό έργο τέτοιας κλίμακας στην
Ευρώπη.

Συμμετοχή στις 
εκδηλώσεις

ΑμεΑ



Ενημερώσου για το Πρόγραμμα Μελών:
216 809 1010 | members@snfcc.org | SNFCC.org/members 

Σημεία Εξυπηρέτησης Μελών:
Υποδοχή ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ 
Μembers’ Βooth στη Μικρή Αγορά (θερινοί μήνες)

Γίνε Μέλος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος, και στήριξε το έργο του ΚΠΙΣΝ, 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής!
Σε δύο μόλις χρόνια λειτουργίας, το ΚΠΙΣΝ έχει καταγραφεί ως βασικός 
προορισμός ψυχαγωγίας, μάθησης και άθλησης, και κορυφαίος προορισμός 
πολιτισμού της Αθήνας, ενώ, ταυτόχρονα το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος 
αποτελεί τον νέο πνεύμονα πρασίνου της πρωτεύουσας. Το 2018 το 
ΚΠΙΣΝ δέχθηκε 5,3 εκατομμύρια επισκέψεις, σημειώνοντας αύξηση 
επισκεψιμότητας 76% σε σχέση με το 2017.

Με τη συνδρομή σου ως Μέλος, ενισχύεις και τους τρεις οργανισμούς να 
συνεχίσουν να παράγουν σημαντικό πολιτιστικό έργο, συνεισφέρεις στη 
συντήρηση των κτιρίων και του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, και συμβάλλεις 
ώστε το ΚΠΙΣΝ να παραμείνει ένας χώρος προσβάσιμος από όλους, 
χωρίς αποκλεισμούς. Eπιπλέον, σαν ένα ευχαριστώ για τη συνεισφορά 
σου, μπορείς να απολαύσεις ειδικά προνόμια, και να γίνεις μέρος μίας 
κοινότητας με κοινά ενδιαφέροντα. 

Το 2018, προσφέρθηκαν 98 εκδηλώσεις αποκλειστικά για τα Μέλη του 
ΚΠΙΣΝ, ενώ σε 21 εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ για το γενικό κοινό, τα Μέλη 
είχαν μία ημέρα προτεραιότητα στην κράτηση θέσεων. Θεματικές 
εκδηλώσεις αποκλειστικά για Μέλη, συμμετοχή στις γενικές δοκιμές 
της ΕΛΣ και ξεναγήσεις στα παρασκήνια επιλεγμένων παραγωγών της, 
προτεραιότητα στην κράτηση θέσεων για επιλεγμένες εκδηλώσεις του 
ΚΠΙΣΝ και της ΕΛΣ, εκπτώσεις στα σημεία εστίασης, το SNFCC Store 
και το parking, συλλεκτικά δώρα καλωσορίσματος, αλλά κυρίως, κοινές 
γνώσεις, στιγμές δημιουργίας και εμπειρίες.

To Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ προσφέρεται σε συνεργασία  
με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή.
Το Πρόγραμμα Μελών δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
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SNF RUN, Θάνος Παπαδόπουλος | Άλκηστις Πρωτοψάλτη, 
Ερρίκος Ανδρέου | Andrew Bird, Mathew Siskin και Laura Stemmer 
| Neneh Cherry, Wolfgang Tillmans | Γιώργος Μαργαρίτης, Γιώργος 
Μαργαρίτης | Low, Shelly Mosman | Local Natives, Drew Escriva 
|Sho Madjozi, Garth von Glehn | Yalla 2.0, Mike Tsolis | Schoolwave, 
Μασχαλίδης Γιώργος | Soap&Skin, Poly Maria | Balthazar, Athos Burez 
| Nakhane, Tarryn Hatchett Photography | Αντώνης Φωνιαδάκης, 
Ruggero Mengoni - Αντώνης Μαρτσάκης, Κώστας Βουτυράκης | 
Mihalis Kalkanis Group, Κώστας Μπρούμας | L.E.J., Nicolas Fleuré| 
Περικλής Κανάρης, Yoon Kim | So Percussion, Evan Monroe Chap-
man | Triptych, Pascal Gely | Μήδεια, Mποστ | Υale Alumni Chorus, 
Pat Johnston | Lisa Hannigan, Richard Gilligan | Circus Cosmos: 
Guillaume Karpowicz, Eva Berten | Τετρακτύς, Τετρακτύς |Bells 
& Spells, Lucie Janch |Rita Wilson, Steven Sebring | Choir! Choir! 
Choir! , Joseph Fuda | Out of Africa, MTN Nyege Nyege Festival | 
One. One & One, Nitzan Moshe | Portraits in Otherness: Maya Jilan 
Dong, Julien Martinez. Rianto, Wannes Cre, | Seven to the Seventh, 
Παύλος Μαυρίδης | Dance of Colors, Garip Ay | Boy Blue, Mihaela 
Bodlovic | Brian Eno, Mike Abrahams | Tape Art, Tape Art Crew | 
Nostos University: Bryan Berg, Bryan Berg | Circus Outdoors: Grant 
Goldie, ΙΣΝ/Ανδρέας Σιμόπουλος | Δραστηριότητες για Παιδιά 
και Οικογένειες, ΙΣΝ/Πηνελόπη Γερασίμου, Γιάννης Δρακουλίδης, 
Άγγελος Χριστοφιλόπουλος, Ανδρέας Σιμόπουλος

Photo Credits

Το Summer Nostos Festival διοργανώνεται και χρηματοδοτείται 
αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και η υλοποίησή του 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στους: Thomas 
O.Kriegsmann/ArKtype, Ομάδα Χορού APOTOSOMA, Αττική Πολιτι-
στική Εταιρεία, Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Χανίων ‘Dance Days’, Nyege 
Nyege Festival. Ευχαριστούμε για τη συνδρομή και τη συνεργασία: 
Δήμος Αθηναίων, Δήμος Καλλιθέας, Δημοτική Αστυνομία Αθηνών, 
Δημοτική Αστυνομία Καλλιθέας, Τροχαία Αττικής, Τροχαία Καλλιθέας, 
Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, ΕΚΑΒ, Ελληνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή, ΑΜΚΕ «Αναγέννηση και Πρόοδος», Special 
Olympics Ηellas, Aegean Airlines και τους εθελοντές του Summer 
Nostos Festival για την πολύτιμη συμβολή τους.

Ειδικές ευχαριστίες

C M Y K     FRONT

Σηµεία Εστίασης

Info Points

WC ΑΜΕΑ

WC

Στάση του Shuttle Bus

Πρώτες Βοήθειες

ParkingP

Ξέφωτο

Νότια Μονοπάτια

Λαβύρινθος

Στίβος

Παιδική Χαρά

Κέντρο Επισκεπτών

Πίδακες Νερού

Μουσικός Κήπος

Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών

Μεσογειακός Κήπος

Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδος (ΕΒΕ)

Πύργος Βιβλίων
Eπίπεδο 2 - Αίθουσα 360˚
Επίπεδο 4

Αγορά

Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος
Εναλλακτική Σκηνή

Φάρος

Κανάλι
Εσπλανάδα
Υποδοχή ΚΠΙΣΝ
Υπαίθρια Όργανα 
Γυμναστικής
Σκηνή στο Κανάλι
Σκαλιά Καναλιού
Όχθη Καναλιού
21a
21b

Πανοραμικά Σκαλιά
Δυτικά Μονοπάτια
Λαχανόκηπος
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#SNFestival
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C M Y K     BACK 
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