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Πανελλήνιο 

Φεστιβάλ 
Ερασιτεχνικού 
Θεάτρου

Ιεράπετρας 

21-28 Οκτωβρίου 2017

Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας σε συνεργασία 
με την ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Δήμου Ιεράπετρας
& την  Ένωση Ξενοδόχων Ιεράπετρας & Ν.Α. Κρήτης
με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Διοργάνωση:

7οΑίθουσα 
Μελίνα 

Μερκούρη 

Κριτική επιτροπή: 

Έρση Βασιλικιώτη, σκηνοθέτις
Περικλής Κοροβέσης, συγγραφέας - δημοσιογράφος 

Καίτη Μανωλιδάκη, ηθοποιός
Αργύρης Μπακιρτζής, μουσικός  

Ελένη Χαβιαρά, θεατρική συγγραφέας

Καλλιτεχνική επιτροπή: 
επέλεξε τις ομάδες που συμμετέχουν στο φεστιβάλ 

Ελένη Βαρτάνη
Φανή Γιαννάκη 

Πόπη Δασκαλάκη
Σοφία Κονταξάκη 

Νίκη Παπαδάκη

προφεστιβαλικές εκδηλώσεις - κεντρική πλατεία προφεστιβαλικές εκδηλώσεις - κεντρική πλατεία

Επίσημος Χορηγός:

Σε περίπτωση δυσμενών 
καιρικών συνθηκών οι 

προφεστιβαλικές εκδηλώσεις 
θα γίνονται στη στοά του 

κτηρίου Μελίνα Μερκούρη. 

Σάββατο 14 Οκτωβρίου
«Κιμωλο-παλαμο-μπερδέματα»

Τα παιδιά ζωγραφίζουν 
στον πεζόδρομο και στην πλατεία ! 

Εικαστικό Εργαστήρι
Ώρα Έναρξης: 10.00

Κουκλοθέατρο  «Το δέντρο που έδινε»
Ένα δέντρο που έρχεται να μας γνωρίσει τον 

κήπο της γενναιοδωρίας, της προσφοράς και της 
αγάπης. Κουκλοθεατρική Ομάδα: 

ΚΟΥΚΛΟ- ΒΑΤΩ
Ώρα Έναρξης: 18.30

Κυριακή 15 Οκτωβρίου
«Πάμε για ορθοπεταλιές;»

Ποδηλατοβόλτα για μικρούς και μεγάλους στους 
δρόμους της πόλης μας. 

Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας
Ώρα Έναρξης: 10.00

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου
«Αγιογραφούμε» 

Γνωριμία με την Αγιογραφία
Εικαστικό Εργαστήρι, Ώρα Έναρξης: 18.00

Τρίτη 17 Οκτωβρίου 

« Agostino: 
A poet in the calabrian»
του Domenico Cuzzucoli 

Ντοκιμαντέρ: “Ο ποιητής που βοήθησε να 
γνωρίσει ο κόσμος τη γλώσσα και τον πολιτισμό 
των Ελλήνων της Καλαβρίας” Διεθνές Φεστιβάλ 

Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας
Ώρα Έναρξης: 19.30

Tετάρτη 18 Οκτωβρίου

«Κάτι ψήνεται !!»
Φτιάχνουμε και τρώμε λουκουμάδες 

με τυρί και μέλι 
Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας

Ώρα Έναρξης: 19.00

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου

Τουρνουά γρήγορου Σκακιού 
για παιδιά

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και μία ώρα 
πριν την έναρξη του τουρνουά τηλ:6979505030

Ώρα Έναρξης: 18.00

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου
«Μυζιθρόπιτες μετά μουσικής»

Οι  LOGOKRISIS μας ξεσηκώνουν με τη μουσική 
τους...και ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου ψήνει 

μυζιθρόπιτες!
Ώρα Έναρξης: 20.00

• Στο κιόσκι του φεστιβάλ προμηθευόμαστε την κάρτα 
διαρκείας και εξασφαλίζουμε την προσωπική μας θέση 

στην αίθουσα, για να παρακολουθήσουμε όλες τις 
παραστάσεις και την τελετή λήξης 
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ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
 
Σκηνοβάτες Π.Ο.Ε.Δ Λευκωσίας
Τα μαγικά μαξιλάρια 
του Σαυρίλιου Βρισελιέ
βασισμένο στο  “Μαγικά μαξιλάρια” 
του  Ευγένιου Τριβιζά

Στη χώρα του άπληστου Βασιλιά Αρπατίλαου 
απαγορεύονται οι ...Κυριακές, τα πάρτυ γενεθλίων, 
μέχρι και ο λόξυγγας! Ο καταχθόνιος σύμβουλός του, 
Σαυρίλιος Βρισελιέ, σχεδιάζει να καταργήσει ακόμη 
και τα όνειρα.

Ώρα έναρξης 21:15

Θέατρο της Σητείας
Βαριέμαι
Ρικάρντο Ταλεσνίκ

Mια κοινωνική σάτιρα που αναδεικνύει την ανάγκη 
του ανθρώπου να ξεφύγει από μια ζωή χωρίς νόημα

Ώρα έναρξης 21:15

Θέατρο Περιγιαλίου “Απόλλων”
Μάνα Μητέρα Μαμά    
Γιώργου Διαλεγμένου

Με τρόπο συνταρακτικό περιγράφονται οι οικογενειακές 
συγκρούσεις, μεταβαίνοντας από το τραγικό στο κωμικό. 

Ώρα έναρξης 21:15

Τιμώμενο πρόσωπο : 
Έρση Βασιλικιώτη, Σκηνοθέτις

Θεατρική Ομάδα Πανεπιστημίου Κρήτης
τι φάση;
κείμενα του Ματέι Βισνιέκ & μελών της ομάδας

Στήνοντας ένα μικρόκοσμο της δημιουργίας
προαναγγέλλουμε τη δημιουργία του δικού μας 
αυριανού κόσμου

Ώρα έναρξης 21:15

Κορινθιακό Θέατρο “Βασίλης Ρώτας”
Εκκλησιάζουσες
Αριστοφάνη

Οι γυναίκες σκοπεύουν να πάρουν την εξουσία από 
τους άντρες. «Να σώσουν την πατρίδα». Δοκιμάζουν 
τα όσα θα πουν στο βήμα. 

Ώρα έναρξης 21:15

Θεατρική ομάδα 
«Εξόρυξη» Λαύριο

Βασιλικῷ Καρπῷ
Ελβίνας Μποτονάκη

Κρήτη 1960.  Μια οικογένεια, εναρμονισμένη 
στην κοινωνική ηθική, ζει μόνο για την τιμή της, 
θυσιάζοντας τα πάντα για την υπόληψη της . 
Ένα χωριό που βλέπει αλλά δεν μιλάει.

Ώρα έναρξης 21:15

Οκτώβρης 2017

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

24

25

27

26Πέμπτη

Σάββατο Κυριακή 21 22 23Δευτέρα 

Κάρτες διαρκείας μπορείτε να προμηθεύεστε 
από το κιόσκι στην πλατεία Ελευθερίας

Η κράτηση θέσης ισχύει μέχρι και 10 λεπτά 
πριν την έναρξη της παράστασης

Προσέλευση 20 λεπτά πριν την έναρξη 
 

Σε περίπτωση καθυστέρησης τηλεφωνήστε
 στο 6936762629 

28Σάββατο

Μικροί Ήρωες - Καβάλα
Λέγκω η ατιμασμένη κόρη
Γιούλη Αποκατανίδου

Μια αθώα, καλόγνωμη βοσκοπούλα, ένας αγνός, 
νεαρός βουκόλος και μια μεγάλη, δυνατή  και  
ανιδιοτελής αγάπη… 
ή μήπως όχι και τόσο ανιδιοτελής;

Ώρα έναρξης 21:15

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ - Απονομή Βραβείων
 
Επιμέλεια: Κατερίνα Κονταξάκη
Χορογραφίες: Νίκη Παπαδάκη
Παίζουν οι μουσικοί: 
Κώστας Πανταζής, Γιώργος Γιαννόπουλος 

Ώρα έναρξης 20:00


