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ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ



 Εκδηλώσεις ΙΟΥΝΙΟΥ 

 Εκδηλώσεις ΙΟΥΛΙΟΥ 

Εκδηλώσεις ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

 Εκδηλώσεις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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σελ. 29 
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Για πιθανές αλλαγές ή τροποποιήσεις του προγράµµατος οι πολίτες 

θα ενηµερώνονται µε δελτία τύπου του Δήµου Κιλκίς  
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Το καλοκαίρι στο Δήµο Κιλκίς έχει 

τη  µεθυστ ική  µυρωδιά  του 

γιασεµιού, το χαµόγελο της 

ανεµελιάς και µια περιπετειώδη 

διάθεση για νέες ανακαλύψεις που 

τρέχουν ορµητικά σαν ρυάκια  στα 

ταξίδια της σκέψης. 

Δηµήτρης Κυριακίδης

Καλή διασκέδαση σε όλους!

Το δικό µας καλοκαίρι έχει τη 

ζεστασιά της παρέας, τις εύθυµες κουβέντες κάτω από το 

φεγγαρόφωτο να ξαφνιάζουν ευχάριστα τη συµφωνία της 

φύσης, την θαλερή ενέργεια της ζωής, υφασµένη µε 

ζωηρόχρωµες εικόνες και µουσικές εξαίσιες.

Θα απολαύσουµε κάθε του στιγµή γιατί και το φετινό καλοκαίρι θα 

διανυχτερεύει στον ουρανό του Κιλκίς.

Δήµαρχος Κιλκίς

Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήµου Κιλκίς, εξελισσόµενο σε µια 

όµορφη πολιτιστική γιορτή, στην οποία συµµετέχουν µαζικά οι 

συµπολίτες µας και την τιµούν µε την παρουσία τους πολίτες 

όµορων περιοχών, είναι και πάλι κοντά µας, ενθουσιώδες και 

πανέτοιµο να µας χαρίσει λάµψη, συγκινήσεις µοναδικές, 

απόλυτα ταιριασµένες µε τη µουσική της ψυχής. 
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Δηµήτρης Κυριακίδης

Καλή διασκέδαση σε όλους!

Το δικό µας καλοκαίρι έχει τη 

ζεστασιά της παρέας, τις εύθυµες κουβέντες κάτω από το 
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όµορων περιοχών, είναι και πάλι κοντά µας, ενθουσιώδες και 

πανέτοιµο να µας χαρίσει λάµψη, συγκινήσεις µοναδικές, 

απόλυτα ταιριασµένες µε τη µουσική της ψυχής. 
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Κυριακή Ι 26
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα 21:30 

Θεατρική κωµωδία

Να σου πω µια ιστορία του Χόρχε Μπουκάι 
σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία 

του Δηµήτρη Πλειώνη. Θεατρική οµάδα Τόπι 

Τιµή εισιτηρίου: 15 ευρώ / Προπώληση: 12 ευρώ

Οι θεατές εµπλέκονται ενεργά στο έργο. Το δίπολο θεραπευτή – 
θεραπευόµενου αντιστρέφεται, οι ρόλοι ανατρέπονται. Οι ιστορίες 
ζωντανεύουν γλαφυρά, ενώ ηθοποιοί και θεατές γίνονται αµοιβαία 
κοµµάτι µιας ιδιάζουσας και απρόοπτης ''θεραπείας''.

Ο Ντέµιαν επιθυµεί να ανακαλύψει τον εαυτό του. Η προσωπική του 
αναζήτηση τον οδηγεί στον Χόρχε –έναν εκκεντρικό θεραπευτή–που τον 
ωθεί να αντιµετωπίσει τη ζωή του, δίνοντας απαντήσεις στα ερωτήµατά 
του µε έναν ιδιαίτερο τρόπο. Σε κάθε συνάντησή τους, του αφηγείται µια 
ιστορία, µια βαθιά ανθρώπινη αλληγορία, την οποία είτε αντλεί από την 
λαϊκή προφορική παράδοση και µυθολογία, είτε την επινοεί µε τη 
φαντασία του. Δραµατοποιηµένο το εµβληµατικό κείµενο του Χόρχε 
Μπουκάι, µε φρέσκια και κωµική µατιά, σε µια παράσταση που 
αποσκοπεί να κάνει το κοινό συνένοχο.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαλαµατένια 
Γκότση, Στέλιος Ξανθουδάκης, Δώρα 
Χουρσανίδου, Δηµήτρης Πλειώνης. 

 



Ιούνιος Δευτέρα Ι 27
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα 21:00 

Παιδική παράσταση 

Baby Shark Live!
Τιµή εισιτηρίου:10 ευρώ 

Το “Baby Shark Live!” είναι µία καταιγιστική θεατρική περιπέτεια, που 

περιέχει το πασίγνωστο αγαπηµένο τραγούδι “Baby Shark” µε δέκα 

δισεκατοµµύρια προβολές στο youtube και τα πιο γνωστά αγγλικά 

παιδικά τραγούδια του Pinkfong. Πρόκειται για µια παράσταση µε 

φαντασµαγορικά κοστούµια, πολύχρωµα σκηνικά και υπερσύγχρονη 

γιγαντοοθόνη.

Η οικογένεια Shark µία ξένοιαστη µέρα κάνει βόλτα στο βυθό του 

ωκεανού, τραγουδώντας και χορεύοντας τα αγαπηµένα της τραγούδια. 

Σύντοµα, οι γονείς Shark αντιλαµβάνονται ότι ο Baby Shark έχει χαθεί. Ο 

Pinkfong, ο θαρραλέος ήρωας από τον πλανήτη Staria  µε τη βοήθεια 

του φίλου του Hogi, του πράσινου σκαντζόχοιρου, γνωστού ως ''κινητή 

εγκυκλοπαίδεια'', θα ξεκινήσουν την περιπέτειά τους προς τον ωκεανό 

για να τον βρουν.

Παίζουν: Μιχάλης Μαντάς, 

Ανδριάνα Νίκλη, Άννα 

Παρασίδου, Ιφιγένεια 

Σταµπουλή, Στέφανος 

Τσαβές. 

2022 



Ο Πίπης, ο µαθητευόµενος Νεράιδος, µαζί µε τον Ατσίδα, την Χαχαχένια 
και τον Λαχανίδα µας ταξιδεύουν σε ένα ''ολιγοπάτητο'' µονοπάτι 
αναζήτησης του ...Καλού µας Εαυτού, µέσα από µια πρωτότυπη ιστορία 
που κάνει ...µουσικές στάσεις στα πιο αγαπηµένα τραγούδια της σειράς 
Λάχανα και Χάχανα και ολοκληρώνεται µε ολοκαίνουρια τραγούδια και 
χαρούµενα παιχνιδοτράγουδα, γεµάτα χιούµορ και...Καλοσύνη! 

Η παιδική σκηνή του Χρήστου Τριπόδη και η εταιρία Μέθεξις 
παρουσιάζουν ένα πρωτότυπο µιούζικαλ για παιδιά µε εξαιρετικούς 
συντελεστές, γνωστούς ηθοποιούς, ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής, 
βιντεοπροβολές, µε ευφάνταστα σκηνικά, µε πολύχρωµα κοστούµια, 
στο ρυθµό και τη µαγεία των τραγουδιών Λάχανα και Χάχανα.

Πρωταγωνιστούν: Ειρήνη Ψυχράµη, Λυδία Σγουράκη, Γιώργος – 
Αιµιλιανός Σταυρινός, Γιάννης Τσότσος, Αλέξανδρος Ζουγανέλης, 
Χριστίνα Μπίτου. 

Ιούλιος Παρασκευή Ι 1 
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς -  Ώρα: 21:00

Παιδική παράσταση

Λάχανα και Χάχανα – Ο Καλός µου Εαυτός 
Ελεύθερη είσοδος  

Êáëïêáßñé 
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Ιούλιος Πέµπτη Ι 7  
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:30

Θεατρική κωµωδία

Συµπέθεροι από τα Τίρανα
Τιµή εισιτηρίου: 20 ευρώ / Πολύτεκνοι, Άνεργοι, 

Φοιτητές, ΑΜΕΑ: 15 ευρώ / Προπώληση Viva.gr 

Παίζουν: Ελισάβετ 
Κωνσταντινίδου, 
Δηµήτρης Μαυρόπουλος, 
Βασίλης Κούκουρας, 
Σοφία Παυλίδου, Κώστας 
Καζάκος, Νατάσα 
Κοτσοβού, Χριστίνα 
Πετρολέκα, Ντανιέλ 
Νούρκα και ο Πάνος 
Σταθακόπουλος.

Η Πένη και ο Λυκούργος είναι ένα ευκατάστατο ζευγάρι το οποίο ζει σε 
µια µεγάλη επαρχιακή πόλη της κεντρικής Ελλάδας. Το όνειρό τους  για 
τη µοναχοκόρη τους Λίζα που σπουδάζει στο Λονδίνο είναι να τη δουν 
αποκατεστηµένη µε έναν καλό γαµπρό! Πέφτουν απ' τα σύννεφα όµως 
όταν ανακαλύπτουν ότι ο Άλφρεντ, ο όµορφος και ευγενικός νεαρός 
που τους έφερε η κόρη τους, δεν είναι Άγγλος αλλά Αλβανός! 

Το συγγραφικό δίδυµο Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας 
καυτηριάζει µε µοναδικό και εµπνευσµένο τρόπο τα ξενοφοβικά και 
ρατσιστικά πρότυπα των σύγχρονων Ελλήνων.  

2022 



Ιούλιος Παρασκευή Ι 8
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:00

Παιδικό Θέατρο

Πινόκιο
Ελεύθερη είσοδος   
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Το Μικρό Θέατρο Λάρισας ανεβάζει επί σκηνής τον Πινόκιο, το 
κλασικό παραµύθι του Carlo Collodi. 

Ένα κούτσουρο αποκτά ζωή από την µπλε νεράιδα! Ο Τζεπέτο 
φιτάχνει µια µαριονέτα και της δίνει το όνοµα Πινόκιο. Μπαµπάς 
και γιος δοκιµάζονται µέρα µε τη µέρα για να γίνει  ο Πινόκιο ένα 
κανονικό παιδάκι. Ο µικρός ήρωας, που αντιπροσωπεύει όλους 
τους ανθρώπους, από την ελεύθερη βούληση και την ανεξαρτησία 
που του χαρίζεται, καλείται να αποδείξει πως τίποτε δεν 
κερδίζεται χωρίς κόπο. Οι διάφορες προκλήσεις που συναντά 
στον δρόµο του, οι αστείες καταστάσεις και οι περιπέτειες στην 
καθηµερινότητά του, τον οδηγούν στο συµπέρασµα πως µόνο µε 
απόλυτη εσωτερική δύναµη γίνονται όλα πραγµατικότητα! 

Παίζουν και 
χορεύουν οι 
ηθοποιοί: 
Κωνσταντίνος 
Φερεντούρος, 
Ιωάννα Δαρµή, 
Νίκος Παπαγιάννης, 
Μαρίνα Μπασέτα, 
Άννα Μωραϊτου.

2022 



Ιούλιος

Η παράσταση µνηµονεύει την 
αξεπέραστη οµορφιά και τον αέναο 
πολιτισµό της Ιωνικής γης.

Ερµηνεύουν οι ηθοποιοί: Βίβιαν 
Κοντοµάρη, Μαρίνα Σαµάρκου και οι 
επί σκηνής µουσικοί Πέτρος 
Σακελλίου, Γιάννης Καλέργης και 
Ορφέας Χρουστώφ. 

Η εταιρεία καλλιτεχνικών παραγωγών και θεαµάτων Fama volat σε 
σύµπραξη µε τον Πολιτιστικό Οργανισµό του Δήµου Νέας Σµύρνης  
παρουσιάζει την παράσταση 'Γκιαούρ Ισµήρ'' σε σκηνοθεσία Αντώνη 
Κρόµπα και πρωτότυπη µουσική Πέτρου Σακκελίου.

Το θεατρικό έργο διατρέχει την περίοδο της αρµονικής συνύπαρξης και 
ευηµερίας των λαών της Εγγύς Ανατολής, τον άκρατο ενθουσιασµό 
των Ελλήνων για την απόβαση του ελληνικού στόλου στα µικρασιατικά 
παράλια και τέλος την τραγική κατάληξη του ελληνισµού, που 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις πατρογονικές του εστίες, γυρεύοντας 
απάνεµο λιµάνι και καταφύγιο στα όχι και τόσο φιλόξενα χώµατα της 
ηπειρωτικής Ελλάδας.

Τρίτη Ι 12  
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:30

Θεατρική παράσταση

Γκιαούρ Ισµήρ
Ελεύθερη είσοδος

2022 



Ιούλιος Τετάρτη Ι 13  

Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:30

Αρχαία τραγωδία

Ηλέκτρα του Ευριπίδη

Τιµή εισιτηρίου: 20 ευρώ / Πολύτεκνοι, Άνεργοι, 

Φοιτητές: 15 ευρώ / Προπώληση Viva.gr 
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Η Ηλέκτρα είναι ένα πρωτοποριακό και αµφιλεγόµενο έργο, γέννηµα 
µιας εποχής όπου όλες οι βεβαιότητες έχουν γίνει αβεβαιότητες. Ο 
ποιητής δεν διστάζει να παρουσιάσει επί σκηνής τη δική του εκδοχή  µε 
τους ήρωές του σε έναν κόσµο ρεαλιστικής καθηµερινότητας να θέτουν 
επιτακτικά ζητήµατα πάνω στις έννοιες της εκδίκησης, της δικαιοσύνης, 
της ηθικής σύγκρουσης, του πάθους. 

Οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη παρουσιάζουν την ανατρεπτική 
Ηλέκτρα του   Ευριπίδη σε µετάφραση Στρατή Πασχάλη και σκηνοθεσία 
Γιώργου Λύρα, µε την Μαρία Κίτσου και τον Δηµήτρη Γκοτσόπουλο 
στους ρόλους της Ηλέκτρας και του Ορέστη αντίστοιχα. Στον ρόλο του 
Παιδαγωγού ο Γιώργος Κωνσταντίνου. 

Μια noir εκδοχή του µύθου, 
µια τραγωδία εκδίκησης 
αλλά ταυτόχρονα ένα έργο 
συγκλονιστικό και βαθιά 
ανθρώπινο. 

2022 



Ιούλιος
 
Δευτέρα Ι 18  
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:00

Παιδική παράσταση

Αλαντίν - Σύγχρονο Θέατρο Θεσσαλονίκης
Τιµή εισιτηρίου: 6 ευρώ 

Παίζουν: Δέσποινα Τσαχουρίδου, 

Όλγα Μαρκούλη, Ελένη 

Χριστοφή, Γιάννης Γιανναράκης, 

Ελίζα Κιτσικίδου, Σωτήρης 

Χαρισόπουλος. 

Ο Αλαντίν, ένας φτωχός και τίµιος νεαρός, ονειρεύεται να παντρευτεί 

την όµορφη Γιασµίν, πριγκίπισσα της Άγκραµπα. Ο βεζίρης του παλατιού, 

ο σατανικός Τζαφάρ, τον εκµεταλλεύεται για να µπορέσει να µπει στο 

σπήλαιο των θαυµάτων και να του φέρει ένα µαγικό λυχνάρι. Όταν όµως 

το λυχνάρι καταλήγει στα χέρια του Αλαντίν, του αποκαλύπτει ένα 

θεότρελο τζίνι που µπορεί να κάνει τρεις ευχές του πραγµατικότητα. 

Πλέον ο Αλαντίν ή αλλιώς πρίγκιπας Αλή, ζητάει επίσηµα το χέρι της 

πριγκίπισσας, όµως είναι δέσµιος των ψεµάτων του, όπως και του 

Τζαφάρ που καταλαβαίνει ποιος είναι πραγµατικά. 

2022 



Τετάρτη Ι 20  
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:30

Αρχαία κωµωδία 

Θεσµοφοριάζουσες του Αριστοφάνη

Τιµή εισιτηρίου: 20 ευρώ / Πολύτεκνοι, Άνεργοι, 

Φοιτητές, ΑΜΕΑ: 15 ευρώ / Προπώληση Viva.gr 

Ιούλιος

Êáëïêáßñé 
2022
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Ο Αριστοφάνης αποπειράται να παρωδήσει τον Ευριπίδη, µε βάση την 
συµπεριφορά των Αθηναίων γυναικών στην διάρκεια µιας µεγάλης 
µυστικιστικής γιορτής αποκλειστικά γυναικείας, τα Θεσµοφόρια. 
Κατάθεση πολιτική και άκρως κωµική ταυτόχρονα.

Διανοµή ρόλων: Μνησίλοχος: Γιάννης Μπέζος, Ευριπίδης: Βλαδίµηρος 

Κυριακίδης, Κρίτυλλα:Φωτεινή Μπαξεβάνη, Αγάθωνας/Τοξότης:Λαέρτης 

Μαλκότσης.

Ο Αριστοφανικός λόγος, πάντα επίκαιρος και ηθογραφικός, µας θυµίζει 
ότι, ενώ έχουµε προοδεύσει σε διάφορους τοµείς της επιστήµης και της 
τεχνολογίας, ως κοινωνικά και πολιτικά όντα υστερούµε ακόµα και 
σήµερα και αναγνωρίζουµε τους εαυτούς µας στο σηµαντικό κείµενό 
του. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην παράσταση, την οποία και σκηνοθετεί 
έχει ο Γιάννης Μπέζος. 

Χορός: Νίκη Σερέτη, Γιάννα 

Παπαγεωργίου, Κλεισθένης: 

Παναγιώτης Κατσώλης, Αρετή 

Πασχάλη, Λήδα Καπνά, Υπηρέτης: 

Αλέξης Βιδαλάκης, Πρύτανης: 

Σταύρος Μαρκάλας, Ντένια 

Στασινοπούλου, Κωνσταντίνα 

Νταντάµη, Αγγελική Γρηγοροπούλου, 

Eλένη Ζαχοπούλου, Μανταλένα 

Καραβάτου. 
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Πέµπτη Ι 21 και Παρασκευή 22 

Δηµοτικός Θερινός Κινηµατογράφος – Ώρα: 20:00  

Θεατρική κωµωδία 

''Το Τάβλι'' του Δηµήτρη Κεχαϊδη
Ελεύθερη είσοδος 

Ιούλιος

2022 

Μετά τις παραστάσεις θα ακολουθήσει συζήτηση του κοινού µε τους 
ηθοποιούς.

Τους δύο ρόλους του Φώντα και του Κόλια θα παίξουν ο Πάνος Μάστης 
και ο γνωστός Κιλκισιώτης ηθοποιός Κωνσταντίνος Καβακιώτης. 

Το Mazi Theatre µετά από µια επιτυχηµένη σειρά παραστάσεων στο 
Λονδίνο και την Οξφόρδη παρουσιάζει ''Το Τάβλι'', το θεατρικό 
µονόπρακτο του συγγραφέα Δηµήτρη Κεχαϊδη. Πρόκειται για µια 
κωµωδία που διαδραµατίζεται ένα Αυγουστιάτικο απόγευµα σε µια αυλή 
του Θησείου και είναι στηµένη γύρω από µια παρτίδα τάβλι ανάµεσα στο 
Φώντα και τον Κόλια.  Άνθρωπος της πιάτσας ο Φώντας, προσπαθεί να 
πείσει τον κουνιάδο του Κόλια να κάνουν µαζί µια κοµπίνα για να 
πιάσουν την καλή! Πρώην αντιστασιακός και λαχειοπώλης, ο Κόλιας,  
ονειρεύεται να εκδώσει ένα βιβλίο για την αντιστασιακή του δράση στην 
κατοχή. Οι ζωντανοί διάλογοι του Κεχαΐδη συνθέτουν µια ατµόσφαιρα 
µοναδική και διαχρονική για την νεοελληνική πραγµατικότητα.
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Ιούλιος Σάββατο Ι 23  

Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:30

Θεατρική κωµωδία

Εκτός Ελέγχου µε τα κείµενα του Αρκά

Ελεύθερη είσοδος 

Η Νο 1 κωµωδία της 
χρονιάς, µε ένα λαµπερό 
θίασο πρωταγωνιστών και 
καλλιτεχνικών 
συντελεστών, ύστερα από τα 
συνεχή sold out στο 
''Θέατρον'' του Κέντρου 
Πολιτισµού ''Ελληνικός 
Κόσµος'', ταξιδεύει στην 
Ελλάδα προσφέροντας 
άφθονο γέλιο σε όλη την 
οικογένεια.

Παλιοί   και   νέοι   ήρωες   του   Αρκά   παρουσιάζονται   µε   µοναδικό   
τρόπο   επί   σκηνής.   O  Σωτήρης Καλυβάτσης,   ο  Γιώργος   Γαλίτης,    
η  Κωνσταντία   Χριστοφορίδου,   ο  Χρήστος   Τριπόδης,   ο Δηµήτρης  
Αγοράς, τα παιδιά: Αθηνά Τριπόδη, Μανώλης Γκίνης, από τα «Τα 
Καλύτερα µας Χρόνια» και ο Παντελής Καναράκης συνθέτουν έναν  
θίασο αξιώσεων και υπόσχονται µία µοναδική θεατρική εµπειρία .

Ο Αρκάς µε την καυστική του πένα, χαρίζει στους ηθοποιούς 
ολοκληρωµένους χαρακτήρες και εκπληκτικές ατάκες, και στο κοινό 
ένα θέαµα αδιάκοπου γέλιου και ανατροπών.

2022 



Παίζουν οι ηθοποιοί: Αναστασία 
Αναστασούδη, Γιώργος Γκόντος, Βάσω 
Δήµογλου.

Bασισµένη στο κλασικό παραµύθι του Lewis Carrol, η παράσταση 
συνδυάζει έντεχνα την θεατρική δράση µε το Κουκλοθέατρο και το 
Θέατρο Σκιών. Η Αλίκη θα ταξιδέψει µέσα από το όνειρο σε µια 
φανταστική χώρα, όπου θα συναντήσει ήρωες µακριά από κάθε λογική 
και θα περιπλανηθεί, µέχρι τελικά να επιστρέψει και πάλι στην απλή 
καθηµερινότητα του σπιτιού της. Στην δική µας εκδοχή, βλέπουµε την 
Αλίκη να συνειδητοποιεί πόσο σηµαντικές είναι οι εµπειρίες που αποκτά 
κανείς κατά την διάρκεια του ταξιδιού και όχι το πού φτάνει τελικά. Θα 
έρθει αντιµέτωπη µε τους φόβους της, τα πιο βαθιά της συναισθήµατα 
και θα αποκτήσει καινούριους φίλους µακριά από την ασφάλεια του 
σπιτιού της.

Ιούλιος Δευτέρα Ι 25 
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:00
Παιδικό Θέατρο
Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων
Τιµή εισιτηρίου: 9 ευρώ  

2022 

Ιούλιος

2022 
Κυριακή Ι 24 
Πλατεία Λατσιών  – Ώρα: 21:30
Ηλεκτρονική και downtempo συναυλία 
"15 Years Logarithm: Transparent Man Live"
Ελεύθερη είσοδος   

Οι Transparent Man είναι το solo project του 
Κιλκισιώτη µουσικού Σταύρου 
Παπαδόπουλου. Κύρια χαρακτηριστικά του 
είναι οι ατµοσφαιρικές και ηλεκτρονικές 
ηχοτοπίες, οι κιθαριστικές µελωδίες και τα 
ευρηµατικά ρυθµικά. 
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Ιούλιος

Η Ιφιγένεια εν Αυλίδι είναι ένα βαθιά πολιτικό έργο. Η ηρωίδα 
θυσιάζεται για έναν µάταιο και καταστροφικό επεκτατικό πόλεµο. Όµως 
η µεγαλύτερη θυσία είναι η βίαιη ωρίµανση της πρωταγωνίστριας που 
αδυνατεί να κατανοήσει τους λόγους που οδήγησαν τον πατέρα της να 
την προσφέρει στο µαχαίρι του µάντη. Έπειτα από είκοσι χρόνια 
Πελοποννησιακού Πολέµου, ο Ευριπίδης µοιάζει να αναρωτιέται: “Είναι 
δυνατή µια αλλαγή παραδείγµατος”;

Στο ρόλο της Ιφιγένειας η Μαρία Πετεβή. Ερµηνεύουν: Λάζαρος 
Γεωργακόπουλος, Παντελής Δεντάκης,  Ιωάννα Παππά,  Άκης 
Σακελλαρίου, Γιώργος Χρυσοστόµου, Ιουλία Γεωργίου, Σοφία 
Κουλέρα, Ειρήνη Λαφαζάνη, Ιωάννα Λέκκα, Λένα Μποζάκη, Αγγελική 
Νοέα, Δανάη Πολίτη, Βικτώρια Φώτα.

Δυόµισι χιλιάδες χρόνια αργότερα, και ενώ βιώνουµε τα πρώτα 
συµπτώµατα ενός δυστοπικού µέλλοντος, που εµείς απεργαστήκαµε, 
αναρωτιόµαστε: “Είναι άραγε δυνατή µια αλλαγή παραδείγµατος; Η 
παράσταση θα παρουσιαστεί τον Αύγουστο στο Αρχαίο Θέατρο 
Επιδαύρου.

Τρίτη Ι 26 
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:30

Αρχαία τραγωδία

Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη

5η Εποχή Τέχνης,  Εταιρία Τέχνης Ars Aeterna, 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας 

Ελεύθερη είσοδος 

2022 



Ιούλιος Τετάρτη Ι 27 

Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:30

Stand up Comedy

Σοφία Μουτίδου – 10 χρόνια Σοφίας 
Τιµή εισιτηρίου: 15 ευρώ

Προπώληση: Βιβλιοπωλείο Ηλιάδης 

Προπώληση on line: Viva.gr

Μετά τις sold out παραστάσεις της σε Ελλάδα και Κύπρο η Σοφία 
Μουτίδου είναι έτοιµη να µας χαρίσει ένα µοναδικό και διασκεδαστικό 
καλοκαίρι που θα µας µείνει αξέχαστο! Οι καλύτεροι µονόλογοι,οι πιο 
καυτές στιγµές από δέκα χρόνια stand up comedy, µαζεµένες σε µία 
παράσταση! Σε µια βραδιά όλα όσα έκαναν χιλιάδες θεατές να γελάσουν 
σε Ελλάδα και Κύπρο! Από το γιατί οι Έλληνες άντρες δε θέλουν να 
γίνουν Σουηδοί µέχρι το γιατί θέλουν Σουηδές!  Από τη γέννηση µέχρι το 
θάνατο. Όλα στο µικροσκόπιο της Σοφίας. Και της κουκουβάγιας αλλά 
και της άλλης!

2022 



Ιούλιος

Όλα ξεκινούν από ένα 
πολιτικό σκάνδαλο αλλά 
βαίνουν αλλιώς! Ποιος 
είναι τελικά ο απατεώνας 
και ποιος κινεί τα νήµατα 
της υπόθεσης, που είναι 
τόσο αστεία αλλά και 
τόσο πανούργα 
ανατρεπτική; 

Ένας διεφθαρµένος υπουργός. Μια υπάλληλος εταιρείας φυσικού 
αερίου µε οικογενειακά προβλήµατα, ένα call girl µε άποψη, ένας 
ανάπηρος πατέρας και ένας άντρας-αίνιγµα. Ακούγεται σαν ανέκδοτο 
αλλά είναι πολλά περισσότερα… Είναι οι ήρωες της πολύ έξυπνης 
κωµωδίας του Jordi Galceran “Η µεγάλη πλεκτάνη” σε σκηνοθεσία του 
Σταύρου Στάγκου. 

Πολύ γνωστοί και αγαπηµένοι ηθοποιοί κρατούν τους 
πρωταγωνιστικούς ρόλους, οι Λεωνίδας Κακούρης, Δήµητρα 
Ματσούκα, Θανάσης Πατριαρχέας, Χάρης Γρηγορόπουλος και 
Κατερίνα Νικολοπούλου. 
Σε αυτή την πολύ 
ιδιαίτερη κωµωδία τίποτε 
δεν είναι όπως φαίνεται… 

Σάββατο Ι 30 
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:30

Θεατρική κωµωδία

Η µεγάλη πλεκτάνη
Τιµή εισιτηρίου: 20 ευρώ / Προπώληση, Πολύτεκνοι, 

Άνεργοι, Φοιτητές, ΑΜΕΑ: 15 ευρώ 

2022 

Όλα ξεκινούν από ένα 
πολιτικό σκάνδαλο αλλά 
βαίνουν αλλιώς! Ποιος 
είναι τελικά ο απατεώνας 
και ποιος κινεί τα νήµατα 
της υπόθεσης, που είναι 
τόσο αστεία αλλά και 
τόσο πανούργα 
ανατρεπτική; 

Ένας διεφθαρµένος υπουργός. Μια υπάλληλος εταιρείας φυσικού 
αερίου µε οικογενειακά προβλήµατα, ένα call girl µε άποψη, ένας 
ανάπηρος πατέρας και ένας άντρας-αίνιγµα. Ακούγεται σαν ανέκδοτο 
αλλά είναι πολλά περισσότερα… Είναι οι ήρωες της πολύ έξυπνης 
κωµωδίας του Jordi Galceran “Η µεγάλη πλεκτάνη” σε σκηνοθεσία του 
Σταύρου Στάγκου. 

Πολύ γνωστοί και αγαπηµένοι ηθοποιοί κρατούν τους 
πρωταγωνιστικούς ρόλους, οι Λεωνίδας Κακούρης, Δήµητρα 
Ματσούκα, Θανάσης Πατριαρχέας, Χάρης Γρηγορόπουλος και 
Κατερίνα Νικολοπούλου. 
Σε αυτή την πολύ 
ιδιαίτερη κωµωδία τίποτε 
δεν είναι όπως φαίνεται… 
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Ιούλιος Κυριακή Ι 31 
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:30

Συναυλία Ελένης Βιτάλη και ΤΖΟΥΜ
Ελεύθερη είσοδος

Έχοντας έναν καινούριο δίσκο στις αποσκευές της, σε µουσική του Τάκη 
Σούκα, στίχους της Ελένης Φωτάκη και µε νέα τραγούδια µε τον 
Σταµάτη Κραουνάκη συνεχίζει τις εµφανίσεις της, παρέα µε τους 
δυναµικούς και ανατρεπτικούς ΤΖΟΥΜ στις ενορχηστρώσεις που 
κλέβουν τις εντυπώσεις, µε τη φωνή του Νίκου Ξύδη να µας ταξιδεύει 
σε παλιές και νέες επιτυχίες. Η Ελένη Βιτάλη µας τραγουδά για τον 
έρωτα, την αγάπη για τη ζωή, τραγούδια από την προσωπική ης 
δισκογραφία αλλά και άλλων µεγάλων Ελλήνων τραγουδοποιών. Με 
τη µοναδική της φωνή και την τεράστια αγκαλιά της για όλο τον κόσµο, 
µας παρασύρει να τραγουδήσουµε και εµείς µαζί της. Μια βραδιά που 
όλοι θα την κρατήσουµε βαθιά στις ψυχές µας!

 

Η Ελένη Βιτάλη από τις πιο σπουδαίες φωνές της ελληνικής µουσικής 
σκηνής, µε περισσότερο από πενήντα χρόνια ιστορίας στο ελληνικό 
τραγούδι, έρχεται στην πόλη µας.

2022 
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Αύγουστος

Ο κύριος Δηµητράκης Ψαρόκολας είναι ένας πλούσιος άνθρωπος αλλά 
συνάµα πολύ φιλάργυρος. Δεν θέλει για γαµπρό της κόρης του 
Μαργαρίτας, τον αγαπηµένο της Διονύσιο, διότι τον θεωρεί προικοθήρα 
και φοβάται µην του φάει την µεγάλη του περιουσία. 

Ο Καραγκιόζης που είναι ο υπηρέτης της οικογένειας, σαν από µηχανής 
Θεός καταστρώνει ένα µεγάλο σχέδιο έτσι ώστε να βοηθήσει τον φίλο 
του τον Νιόνιο και να πειστεί ο κύριος Δηµητράκης πως οι δύο νέοι 
έχουν αµοιβαία αισθήµατα αγάπης και δεν υπάρχει φόβος για απάτη. 

Με το σχέδιο όµως 
αυτό µπλέκει άσχηµα 
µαζί µε το αφεντικό του 
σε µεγάλες και τρελές 
περιπέτειες. Θα 
καταφέρουν άραγε οι 
δύο ερωτευµένοι νέοι 
να πάρουν την ευχή του 
κυρίου Ψαρόκολα και 
να ενώσουν της ζωές 
τους; 

Δευτέρα Ι 1η 
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:00

Παράσταση θεάτρου σκιών

Οι τρελές περιπέτειες του Καραγκιόζη
Τιµή εισιτηρίου: 6 ευρώ

2022 



Αύγουστος

Το έργο είναι µια ανάµνηση. Ο Τοµ θυµάται στιγµές  της οικογενειακής 
του ζωής. Η πληκτική δουλειά του έχει συνθλίψει τα  όνειρά του. Η 
αδερφή του, αντιµετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής βρίσκοντας 
καταφύγιο σε έναν µικρόκοσµο από  γυάλινα ζωάκια. Η  µητέρα τους, 
ελπίζει πως τα παιδιά της θα ζήσουν όπως η ίδια δεν κατάφερε ποτέ. Ο 
Τζίµ, ένας επισκέπτης στον οποίο στηρίζουν όλες τις ελπίδες τους, θα 
τους απογοητεύσει.

Ο Γυάλινος Κόσµος – ίσως το 
αντιπροσωπευτικότερο έργο του 
συγγραφέα που µε το διεισδυτικό 
του λόγο σηµάδεψε τη 
µεταπολεµική Αµερική – 
γράφτηκε το 1944. Ο κόσµος της 
σκληρής πραγµατικότητας 
συµπλέκεται µε την εύθραυστη 
οµορφιά της φαντασίας και του ονείρου.

Οι ηθοποιοί Κάτια Δανδουλάκη, 
Λένα Παπαληγούρα,  
Κωνσταντίνος Μπισµπής και 
Γιάννης Κουκουράκης  
ζωντανεύουν τους ήρωες ενός 
από τα σηµαντικότερα έργα της 
παγκόσµιας δραµατουργίας. 

Τρίτη Ι 2 
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:30

Θεατρική παράσταση

Ο Γυάλινος Κόσµος του Τενεσί Ουίλιαµς

Ελεύθερη είσοδος 
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Αύγουστος

Μια φαντασµαγορική παράσταση για όλη την οικογένεια! Ένα ταξίδι στο 
όνειρο και στα παραµύθια, γεµάτο γέλιο, µουσική και διασκέδαση για 
τους µικρούς και µεγάλους φίλους του θεάτρου.

Δευτέρα Ι 8 
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:00

Θεατρική παράσταση

Τα µαγικά παραµύθια
Τιµή εισιτηρίου: 9 ευρώ 

Προπώληση: 7 ευρώ στο Viva.gr 
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Τετάρτη Ι 10 
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:00

Μουσικοθεατρική παράσταση

Οι νεράιδες του Πόντου
Ελεύθερη είσοδος 

Αύγουστος

Οι Νεράιδες του Πόντου είναι µια µουσικοθεατρική παράσταση, που 
διατρέχει µια ταραγµένη εποχή µέσα από τραγούδια και ιστορίες. Τα 
τραγούδια είναι κυρίως παραδοσιακά, ενώ οι ιστορίες είναι αντληµένες 
από το οµώνυµο µυθιστόρηµα της Αγγελικής Παµπουκίδου, γραµµένες 
στη Νέα Ελληνική, µε κάποια χορικά στην Ποντιακή. Στο κέντρο της 
παράστασης βρίσκεται η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 

Το γεγονός πλαισιώνεται από αναφορές στη ζωή των ανθρώπων πριν 
από την καταστροφή, καθώς και µετά, στην προσαρµογή τους στη νέα 
πατρίδα και την άνθηση µιας νέας ζωής. 

Μουσικοί: Θοδωρής Κοτίδης 
(λύρα, τραγούδι) Βασίλης 
Κασούρας (ούτι, λαούτο, 
τραγούδι)  Γιάννης Κολοβός 
(κοντραµπάσο) Γιάννης Καµπάς 
(αγγείον, χειλιαύριν).

Παίζουν και τραγουδούν: 
Θεώνη Κοσµά, Αγγελική 
Παµπουκίδου, Χριστίνα 
Κεµανετζίδου, Ανθή Κοτίδου, 
Αναστασία Κοτίδου, Μαριλένα 
Mihajlovic.
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Αύγουστος

Μια σύγχρονη και επίκαιρη 
µεταφορά της σοφόκλειας 
αντιπολεµικής τραγωδίας µε 
επίκεντρο τον φορτισµένο 
συµβολικά χώρο της Θήβας, 
γενέτειρας της Αντιγόνης.  
Ε κ ε ί  ό π ο υ  ξ ε κ ί ν η σ ε  ο 
ατέλειωτος κύκλος του 
αίµατος και η βαθιά κατάρα 
της γενιάς της.

Την εποµένη του Εµφυλίου στη Θήβα, οι χθεσινοί προστάτες της πόλης 
γιορτάζουν τη νίκη τους. Ο νέος ηγεµόνας, ο Κρέοντας, συµµετέχει στη 
γιορτή µε στόχο να εδραιώσει την εξουσία του, µε εκφοβισµούς και  
απειλές. “Γιορτάζει” και η νεαρή Αντιγόνη· µια γιορτή ανυπακοής, που 
την φωτίζει ο ενθουσιασµός της αντίστασης στον πολιτικό πραγµατισµό 
της τυραννίας. 

Η παράσταση, σκηνοθετηµένη από τον καταξιωµένο Λιθουανό 
σκηνοθέτη Τσέζαρις Γκραουζίνις, θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο 
Επιδαύρου.

Ερµηνεύουν: Βασίλης Μπισµπίκης, Έλλη Τρίγγου, Ιεροκλής 
Μιχαηλίδης, Γιώργος Παπαγεωργίου, Δανάη Μιχαλάκη, Στρατής 
Χατζησταµατίου, Χρήστος Ζαπουντζής, Μαρία Αργυριάδου, Κώστας 
Κορωναίος, Τάσος Σωτηράκης, Γιάννης Μαστρογιάννης. 

Τρίτη Ι 23
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:00

Αρχαία τραγωδία

Αντιγόνη του Σοφοκλή
Τιµή εισιτηρίου: 17 ευρώ

2022 



Αύγουστος

Ο µύθος του Λαγού και της Χελώνας µετρά αιώνες ιστορίας και δεν 

παύει ποτέ να αποτελεί την επιτοµή της ηθικοδιδαχής. Μέσα από το 

συµβολικό και αλληγορικό του χαρακτήρα ο µύθος του Αισώπου έχει 

µια ιδιαίτερη χάρη, θαυµαστή απλότητα και άφταστη διδακτικότητα. Με 

τη µοναδική ικανότητα του αρχαίου µυθοποιού να δίνει στα ζώα των 

µύθων του ανθρώπινη ιδιότητα, ψυχή και λαλιά, αλλά και το επιµύθιο 

που ήταν πάντοτε απλοϊκό και εύληπτο για τα παιδιά. Μια παράσταση για 

όλη την οικογένεια. 

Τετάρτη Ι 24
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:00

Παιδικό θέατρο

Ο Λαγός και η Χελώνα 
Μικρό Θέατρο Λάρισας 

Τιµή εισιτηρίου:10 ευρώ / Προπώληση: Viva.gr 

Παίζουν και χορεύουν 
οι ηθοποιοί: 
Γιώργος Πούλης, 

Ζωή Κουσανά και 
Φιλήµων Ορκόπουλος. 

Φιλιά Κανελλοπούλου, 
Νίκος Μέλλος, 
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Αύγουστος Δευτέρα Ι 29
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:00

Παιδική παράσταση

Μάγια η µέλισσα
Ελεύθερη είσοδος 

Ο σοφός Φίλιπ, η ακρίδα, θα τους βρει τη λύση ενώ ο Μπεν το σκαθάρι 
µαζί µε την όµορφη πεταλούδα Βεατρίκη δηλώνουν παρόντες στην 
περιπέτεια της γλυκιάς µελισσούλας.  

Ένας ύµνος στην πραγµατική φιλία, στη δύναµη της συνεργασίας και 
στην αγάπη για το περιβάλλον.

Ένα φαντασµαγορικό 
υπερθέαµα, ένα µαγευτικό 
show µε εντυπωσιακά σκηνικά 
και κοστούµια, ξυλοπόδαρους 
και εναέριους ακροβάτες.  

Η Μάγια λατρεύει την περιπέτεια και θέλει να τη ζήσει έξω απ΄την 
κυψέλη. Προσπαθεί να πείσει τον κολλητό της φίλο Βίλλυ να την 
ακολουθήσει όταν...σπάει κατά λάθος την κυψέλη. Θα προλάβουν να τη 
φτιάξουν πριν γυρίσουν οι υπόλοιπες µέλισσες; 

 Η Μάγια η µέλισσα µετά το επιτυχηµένο κινηµατογραφικό της πέταγµα 
επιστρέφει δυναµικά στο θεατρικό σανίδι. 

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας 
Παπαϊωάννου, Μαρία 
Προδρόµου, Κική Τσαλίκη, 
Νίκος Χρηστίδης, Ευτυχία 
Ψωµά. Μαζί τους η ακροβάτης 
Στέλλα Δροσινού.
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Αύγουστος

2022 

 Οι Κιλκισιώτισσες σοπράνο Βάσω Βαϊούλη και Αναστασία Πατσακίδου 
µαζί µε τον εξαιρετικό τενόρο Κωνσταντίνο Ζαµπούνη θα παρουσιάσουν 
ένα µοναδικό µουσικό πρόγραµµα µε άριες, ντουέτι και τρίο από γνωστά 
έργα όπερας και οπερέτας του διεθνούς ρεπερτορίου και Ελλήνων 
συνθετών. Θα ακουστούν έργα των Puccini, Verdi, Mozart, Donizetti, 
Catalani, Bellini αλλά και των Σακελλαρίδη, Σαµάρα, Σπάθη, 
Καλοµοίρη, Αττίκ και άλλων κλασικών µουσουργών. Στο πιάνο 
συνοδεύει το τραγούδι ο υπέροχος και γνωστός, πλέον, στην πόλη µας  
πιανίστας Φοίβος Φίλκας.

 
Κυριακή Ι 31 
Μικρό Θέατρο Δηµοτικού Πάρκου - Κήπου  – Ώρα: 20:30

Βραδιά λυρικού τραγουδιού 
Ελεύθερη είσοδος 
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Αύγουστος

Μια παράσταση που θα 
µαγέψει τους µικρούς, 
αλλά και τους 
µεγάλους λάτρεις του 
Καραγκιόζη!

Μεγάλη αναστάτωση κυριαρχεί στο βασίλειο. Ο Υιός της µάγισσας, θέλει 
αυτή την φορά να γευτεί γαλαζοαίµατο και συγκεκριµένα την νεαρή 
αρχόντισσα. Πολλοί ιππότες κατά καιρούς προσπάθησαν να τον 
εξοντώσουν έτσι ώστε να γλυτώσει η πόλη από τα δεινά του, αλλά δεν 
τα κατάφεραν. Το ρίσκο αυτή την φορά το παίρνει ο ιππότης Ερρίκος µε 
ακόλουθό του τον Καραγκιόζη. 

Θα µονοµαχήσουν µε 
τέρατα και σηµεία µέχρι 
να γλυτώσουν την 
αρχόντισσα. Θα τα 
καταφέρουν άραγε; Η 
συνέχεια επί σκηνής…

Τετάρτη Ι 31
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα 21:00

Παράσταση θεάτρου σκιών 
Ο Πύργος των Ιπποτών
Τιµή εισιτηρίου: 6 ευρώ  

2022 



Σάββατο Ι 3
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:00

Θεατρική κωµωδία 

Με δύναµη από το Κιλκίς 
Θεατρική Σκηνή Κιλκίς

Τιµή εισιτηρίου:5 ευρώ 

Σεπτέμβριος

Τρεις φίλες, και η κόρη της µιας, σχεδιάζουν ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη 
που θα σηµάνει το ξεκίνηµα µιας νέας ζωής απελευθερωµένης από τα 
δεσµά του παρελθόντος και των ανδρών που έχουν γίνει αιτία της 
απογοήτευσής τους για τη ζωή. Το ταξίδι αυτό γίνεται η αιτία των 
συγκρούσεων ανάµεσα στις τέσσερις γυναίκες,  καθώς η 
πραγµατοποίησή του µετατίθεται ανάλογα µε τις ανοµολόγητες 
ερωτικές προσδοκίες και αγωνίες κάθε µιας από αυτές. Το ''Με Δύναµη 
από το Κιλκίς'' αντικατοπτρίζει και σήµερα το µοντέλο του σύγχρονου 
δυτικού ανθρώπου και την αγωνία του µπροστά στους καταιγιστικούς 
ρυθµούς στους οποίους καλείται να ανταποκριθεί. Την παράσταση 
σκηνοθετεί ο Μάκης Ακριτίδης. 

2022 
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Σεπτέμβριος Κυριακή Ι 4
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:00

Συναυλία 
Δηµήτρη Μπάση – Ασπασίας Στρατηγού
Σµύρνη 100 χρόνια - Από τη Γη της Ιωνίας 

στα τραγούδια της Σµύρνης

Ελεύθερη είσοδος

Ένα σύγχρονο µουσικό έργο που αφηγείται την ιστορία της Μικράς 
Ασίας και την πρωτεύουσά της Σµύρνη, που παρουσιάζεται για πρώτη 
φορά στο κοινό από την Ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας. 

Η Εστουδιαντίνα θα συναντηθεί στην ιστορική επέτειο της Σµύρνης µε 
τους ερµηνευτές Δηµήτρη Μπάση και Ασπασία Στρατηγού µέσα από τον 
λόγο των ποιητών και των στιχουργών που µίλησαν και µιλούν για τη 
Σµύρνη: Ελύτη, Ρίτσου, Καβάφη, Παλαµά, αλλά και Καρτελιά, 
Παπαδόπουλου, Σούση, Κοροβίνη και Κυριάκου.

Στο δεύτερο µέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τραγούδια και 
ορχηστρικά θέµατα από την πλούσια παράδοση της Σµύρνης και των 
σπουδαίων συνθετών της, µε έµπνευση τον έρωτα, που είτε γράφτηκαν 
στην Σµύρνη στις αρχές του προηγούµενου αιώνα, είτε αργότερα από 
Σµυρνιούς συνθέτες στην Ελλάδα. 

2022 



Σεπτέμβριος

Ευρυδίκη και Μύρωνας Στρατής στήνουν ένα ξεχωριστό liveparty! Η 

Ευρυδίκη είναι αναµφισβήτητα µια από τις πιο αγαπηµένες ποπ – ροκ 

φωνές της ελληνικής µουσικής σκηνής. Ο Μύρωνας Στρατής µε την 

αστείρευτη  ενέργειά του και µε τις ανατρεπτικές επιλογές τραγουδιών 

κατορθώνει να δηµιουργεί πάντα µια ιδιαίτερη ατµόσφαιρα στις live 

εµφανίσεις του.

Δευτέρα Ι 5
Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς – Ώρα: 21:00

Συναυλία Ευρυδίκης – Μύρωνα Στρατή
Ελεύθερη είσοδος 

Ευρυδίκη και Μύρωνας 

Στρατής ενώνουν τις 

δυνάµεις τους 

δηµιουργώντας µια 

µουσική γιορτή µε 

τραγούδια από την 

προσωπική τους 

δισκογραφία αλλά και 

ευφάνταστες διασκευές 

σε αγαπηµένα και ροκ 

κοµµάτια.
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