
12 εως 19 σεπτεμβριου 2017 

our festival 3
συνάντηση αλληλέγγυων καλλιτεχνώνεισοΔοσ 

εΛευΘερΗ

     Σάββάτο & ΚυριάΚή 9-10/9
11:00-19:00    Open Days – προσομοιωσΗ 

ΔραματικΗσ σχοΛΗσ | LiminaL access
 ΔιΗμερο εκπαιΔευτικο προΓραμμα Για μεικτΗ ομαΔα 

 τριτή 12/9
17:00 απο τΗΝ υποκριτικΗ  στΗΝ συΓΓραΦΗ | 

ομαΔα minD THe Gap
 WORKsHOp 

20:00 συΝυπαρχω | ομαΔα Θεατρου  
pLayBacK Ψ
 αυτοσχεΔιαστικο - ΔιαΔραστικο Θεατρο 

 τετάρτή 13.9
19:30 «H αΛικΗ ειχε αρχισει Να βαριεται ετσι  

που καΘοταΝ παΝω στο χορταρι…» |  
ομαΔα τσοκαρα
 ΘεατρικΗ παραστασΗ Για μικρουσ και μεΓαΛουσ 

21:00 TRajecTORy: a TRaGeDy Of a VicTORy | 
μαρΓαριτα τρικκα
 χοροσ 

21:30 On THe spOT | ΝαΝτΗ ΓωΓουΛου
 χοροσ 

  ΠεμΠτή 14/9
20:00 BeyOnD sLeep | βικΗ σπαχου

 χοροσ 

20:30 HOme | aLmaLiBRe.cO
 χοροσ 

21:15 KOU-KOU | ΔΗμΗτρα μΗτσακΗ,  
σταυριαΝΝα ΔαουτΗ 
 οπτικοακουστικΗ συΝΘεσΗ 

 ΠάράΣΚευή 15/9
17:00 συμμετοχικο ερΓαστΗριο κατασκευωΝ | 

sVOURa pROjecT
 μεροσ α΄ 

20:00  οΝειρο καΛοκαιριΝΗσ Νυχτασ |  
εταιρεια Θεατρου ΘεσΗ
 Θεατρο 

21:30 VORTeX | μαριαΝΝα βαρβιαΝΗ
 χοροσ 

22:00 DeseRT mOnKs 
 συΝαυΛια 

 Σάββάτο 16/9
10:30 Γιατι ΦευΓουΝ τα ΔεΝτρα; | τα ΔεΝτρα

 ΔιαΔραστικο ΘεατροπαιχΝιΔι 

12:00 συμμετοχικο ερΓαστΗριο κατασκευωΝ | 
sVOURa pROjecT
 μεροσ B΄ 

19:00 αισωπου κομιΞ! | ΘεατρικΗ ομαΔα  
μικροσ Νοτοσ
 Θεατρο Για μικρα και μεΓαΛα παιΔια (απο 3+) 

20:30 Η μαΖωχτρα του α. εΦταΛιωτΗ |  
κωστασ παπακωΝσταΝτιΝου
 ΘεατρικΗ παραστασΗ 

22:00 meLenTini / THe RUnninG BLUe ORcHesTRa
 συΝαυΛια 

 ΚυριάΚή 17/9
11:00 παιΖοΝτασ Για τΗ ΔιαΦορετικοτΗτα! | 

pLayfUL DUsT 
 Θεατρικο παιχΝιΔι με ΔιαποΛιτισμικο χαρακτΗρα 

18:30 BUBBLe sHOW | La peTiTe maRGUeRiTe |  
βασια τσωτσου, καριοΦυΛΛΗσ  
ΓκροΖουΔΗσ
 peRfORmance Για παιΔια 

19:30 εΝασ Δρακοσ στΗΝ καΛτσα μου | 
καραμποΛα
 κουκΛοΘεατρο 

21:00 «Η μυΘιστορια του κυριου μοΛιερου»  
του μ. μπουΛΓκακοΦ | ΘεατρικΗ ομαΔα 
κωΦωΝ «τρεΛα χρωματα»
 ΘεατρικΗ παραστασΗ 

22:00 minOR pROTesT LiVe
 συΝαυΛια 

 Δευτερά 18/9
19:30 ερωτωΝ βαΛσαμο του Γ. κουΛΛια 

 μουσικΗ παραστασΗ 

21:00 μεΓαΛοι Δρομοι. παραστασΗ βασισμεΝΗ  
σε ΔιΗΓΗματα τΗσ ΛεΝασ κιτσοπουΛου | 
TeRRe De semis
 Θεατρο

 Tριτή 19/9
20:30 BLOcK | eXis Dance cOmpany

 χοροσ

21:00 Time.WasTeD. | μυρτω ΔεΛΗμιχαΛΗ
 χοροσ 

21:45 cLOsinG paRTy | σακΗσ τσιτομεΝεασ
 Dj seT 

SDH
Όλες οι παραστάσεις με λόγο συνοδεύονται από διερμηνεία στην ελληνική νοηματική 
γλώσσα ή ελληνικούς SDH υπέρτιτλους, ενώ στο θέατρο της ρεματιάς υπάρχει δυνατότη-
τα πρόσβασης με αυτοκίνητο για άτομα με κινητική αναπηρία καθώς και τουαλέτα ΑμεΑ.

ΔιοργάνωΣή

www.halandri.gr
www.theatrorematias.gr

www.emeis.net.gr

Χορηγοί επικοινωνίας

με τήν υΠοΣτήριξή

διευθυνση πολιτισμου
δημοσ χαλανδριου


