05.08.2017

19.08.2017

Θεατράκι της Ακροναυπλίας / ώρα 21.00 *
Νικόλας Καραγκιαούρης

Αρχαία Ασίνη / ώρα 21.00 *
Αλίκη Καγιαλόγλου

Στιγµές οπερέτας και όπερας

‘’Η Άλίκη Καγιαλόγλου τραγουδά Μάνο Χατζιδάκι και Astor Piazzolla‘’
Παίζουν: Αλ. Αβδελιώδης (πιάνο), Ν. Μανιταράς (κιθάρα), Σ. Μπάρκι
(κρουστά)

Με τον βαρύτονο Νικόλα Καραγκιαούρη, την µεσόφωνο Φωτεινή Αθανασάκη και τον Πιανίστα Πάνο Λουµάκη.

Acronafplia / Time 21.00 *
Nikolas Karagiaouris
Moments of Operetta and Opera
With Nikolas Karagiaouris (Baritone), Fotini Athanasaki (Mezzo
Soprano), Panos Loumakis (piano)

07.08.2017
Φρούριο Παλαµήδι / ώρα 21.00 *
Ευανθία Ρεµπούτσικα

Ancient Asine / Time 21.00 *
Aliki Kayialoglou
“Aliki Kagialoglou sings Manos Hatzidakis and Astor Piazzolla”
Al. Avdeliotis (piano), N. Manitaras (quitar), S. Barki (percussions)

26.08.2017
Αρχαιολογικός χώρος Τίρυνθας / ώρα 21.00 *
Ελευθερία Αρβανιτάκη

Ένα ταξίδι από την Ανατολή στη ∆ύση

Ανδρέας Συµβουλόπουλος (πιάνο), Πάνος ∆ηµητρακόπουλος (κανονάκι)
Θάνος Σταυρίδης (ακορντεόν)

Η σπουδαία Ελληνίδα ερµηνεύτρια µε τη µοναδική, κρυστάλλινη φωνή θα µας
ταξιδέψει στον κόσµο της µουσικής της σε ένα δίωρο πρόγραµµα εφ‘ όλης της
ύλης. Μαζί της: Γ. Γεωργιάδης (µπάσο), Θ. Κοντογεώργης (πιάνο), Ν. Μέρµηγκας (λάφτα, λαούτο, µπουζούκι), ∆. Τσάκας (σαξόφωνο), Α. ∆ράκος Κτιστάκης (τύµπανα & ενορχηστρώσεις).

Palamidi Fortress / Time 21.00 *
Evanthia Reboutsika

Archaeological site of Tiryns / Time 21.00 *
Eleﬅheria Arvanitaki

A journey from the East to the West

This great performer Eleftheria Arvanitaki, with her unique crystal
voice promises a pleasant journey at the world of music with a
comprehensine two hour program. Accompanied by G.Georgiades (bass),
T.Kontogeorgis(piano), N.Mermigas (bouzouki, lute, lafta), D.Tsakas
(saxophone), A.Drakos Ktistakis (drum and instrumentation).

Andreas Simvoulopoulos (piano), Panos Dimitrakopoulos (kanun) and
Thanos Stavridis (accordion)

12.08.2017
Πλατεία Συντάγµατος / ώρα 21.00
Συµφωνική Ορχήστρα ∆ήµου Αθηναίων
Syntagma sqare / Time 21.00
Symphonic Orchestra of the Municipality of Athens

* Για τη δωρεάν µεταφορά των επισκεπτών στις εκδηλώσεις διατίθεται το
κόκκινο ανοικτό λεωφορείο µε αφετηρία το σηµείο «Πι» του λιµένος του
Ναυπλίου στις 20:00.
* Free transportation is oﬀered to the event attendees by the Red Οpen
Τop Βus, departing from the “Pi” area of the port of Nafplion at 20:00.

31.08.2017
Μυκηναϊκή Ακρόπολη Μιδέας / ώρα 21.00 *
Θεοδωρίδου Σόνια
Μία ανθολογία από το παγκόσµιο και ελληνικό ρεπερτόριο: µελωδίες από τους:
Μ. Θεοδωράκη, Λ. Ντάλλα, Μ. Χατζιδάκι και τον Έ. Μορικόνε. Μαζί µε την
Ορχήστρα Mobile και σε µουσική διεύθυνση Θεόδωρου Ορφανίδη.

Mycenaean Citadel of Midea / Time 21.00 *
Sonia Theodoridou
An Anthology from the Global and Greek repertoire: Melodies from M.
Theodorakis, L. Dalla, M.Hatzidakis and E.Morricone. With Orchestra Mobile
under the direction of Theodore Orphanides.

Φίλες και φίλοι,

Dear friends,

Ο ∆ήµος Ναυπλιέων και η Εφορεία
Α ρ χα ι ο τ ή τω ν Α ρ γ ο λ ί δ α ς σ α ς
προσκαλούν στην 3η διοργάνωση
των εκδηλώσεων µε τίτλο
«Αύγουστος και Μνηµεία».

The municipality of Nafplion
and the Ephorate of Antiquities of
Argolis invite you to the 3rd summer
cultural events
“August and Monuments”.

Μια πόλη κι ένας δήµος που φωτίζουν και φωτίζονται
από τη λάµψη των µνηµείων επιθυµούν να µοιραστούν
µαζί σας την αγάπη για τον πολιτισµό, ανοίγοντας τις
πόρτες των αρχαιολογικών µας χώρων και χρωµατίζοντάς
τους µε ένα πολυποίκιλο µουσικό πρόγραµµα.
Τη φετινή χρονιά επιλέγουµε έξι διαφορετικά σηµεία
συνάντησης: την Ακροναυπλία, το Φρούριο Παλαµήδι, την
Πλατεία Συντάγµατος, την Αρχαία Ασίνη, τις µυκηναϊκές
Ακροπόλεις της Τίρυνθας και της Μιδέας και φιλοξενούµε
από τις 5 έως τις 31 Αυγούστου εκδηλώσεις υψηλής
ποιότητας και αισθητικής, δένοντας τα καλοκαιρινά µας
βράδια µε τις µνήµες που γεννούν τα µνηµεία µας.
Ζούµε δύσκολες µέρες. Βιώνουµε όλοι µας µια
παρατεταµένη κρίση µε δραµατικές οικονοµικές
κα ι κο ι νω ν ι κέ ς ε π ι π τώ σ ε ι ς . Α υ τ ή α κ ρ ι β ώ ς τ η ν
εποχή ο πολιτισµός παραµένει µία αξία σταθερή και
αδιαπραγµάτευτη που έχει τη δυναµική να οδηγήσει τον
τόπο µας σε καλύτερες ηµέρες. Με πενιχρά µέσα αλλά µε
µεγάλη καρδιά φροντίζουµε να µπορούν τόσο οι δηµότες
µας, όσο και οι επισκέπτες, µε ελεύθερη είσοδο, να
απολαύσουν στιγµές ψυχικής ανάτασης.
Ε υ χα ρ ι σ το ύ µ ε ό λ ο υ ς ό σ ο ι σ υ µ β ά λ λ ο υ ν σ τ η ν
πραγµατοποίηση αυτής της διοργάνωσης. Αυτούς που
ανταποκρίνονται στο κάλεσµά µας να ενώσουµε τις
δυνάµεις µας για ένα άρτιο αποτέλεσµα, αλλά και όσους
στηρίζουν το θεσµό µε την παρουσία τους. Συνοδεύουµε
την πρόσκλησή µας σε αυτές τις µουσικές βραδιές µε
την ευχή να γευτούµε τη µαγεία των µοναδικών χώρων
µνήµης µέσα από ιδιαίτερα ακούσµατα και µελωδίες.
Ο θεσµός «Αύγουστος και Μνηµεία» αποτελεί µια ακόµα
προστιθέµενη αξία στην πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά
αυτού του ευλογηµένου και ξεχωριστού τόπου µας.

A city and a municipality, which illuminate and are
illuminated by the magniﬁcence of the famed regional
monuments, wish to share with you their love for
culture, by opening the archaeological sites to the
public, accompanied by a broad and varied musical
program.
This year, six different sites have been selected
as meeting points: Acronafplia, Palamidi fortress,
Syntagma square, the archaeological site of Asine
and the Mycenaean Acropolises of Tiryns and Midea.
From the 5th to 31st of August we are hosting important
cultural events, bonding in, this way, our summer
evenings with the monuments’ memories.
Living in an era of crisis, with dramatic economic and
social consequences, Culture remains a core value,
which can lead us to better days. Despite the insuﬃcient
sources we provide to all our citizens, as well as to
our visitors, the opportunity to enjoy the benefits of
cultural events at the archaeological sites of Nauplia,
by providing a free pass.
At this point, we would like to thank all those who
contribute to the organization of these events, as well as
those who strengthen this eﬀort with their participation.
We accompany this invitation by wishing you to enjoy
the «magic» of our monuments through the sounds of
music nights.
«August and Monuments» is an added value to the
already rich local cultural heritage.

∆ηµήτρης Κωστούρος
∆ήµαρχος Ναυπλιέων

Dimitris Kostouros
Mayor of Nafplion

Άλκηστις Παπαδηµητρίου
Έφορος Αρχαιοτήτων
Αργολίδας

Alcestis Papadimitriou
Ephor of Antiquities
of Argolis

