
   
        

O ύλλογος Φίλφμ Ηραηικής Ορτήζηρας Θεζζαλομίκης ζε ζοκενγαζία με ημ 

Σελλόγλειο Ίδρσμα Θεζζαλομίκης πανμοζηάδμοκ: 
  

ΙΤΘΟ – ΕΥΟ –ΘΟΓΟ 

“3 ΠΑΡΑΙΤΘΖΑ ΣΕ ΑΘΖΗΕ ΣΓΘΘΟΓΘΟΤ ΙΓ ΙΟΤΖΗΕ, ΒΖΚΣΓΟ ΗΑΖ ΑΦΕΓΕΕ ΑΠΟ 

ΣΡΓΖ ΚΓΟΤ ΤΚΘΓΣΓ” 
  

Από ηα «Παραμύθια ηης Αγάπης» ηεξ Αλίκης Σέλλογλοσ, ηνεηξ κέμη θαη 

δηαθεθνημέκμη ζοκζέηεξ επέιελακ από έκα παναμύζη, ημ μπμίμ επέκδοζακ με 

μμοζηθή, βίκηεμ, θαη αθήγεζε με ημκ ηνόπμ πμο αοηό μίιεζε ζηεκ θανδηά ημοξ. Σα 

ένγα αοηά απμηειμύκ παραγγελία ηοσ σλλόγοσ Φίλφμ Ηραηικής Ορτήζηρας 

Θεζζαλομίκης θαη ημο Σελλογλείοσ Ζδρύμαηος θαη ζα πανμοζηαζζμύκ ζε α’ 

εκηέλεζη. Σα ένγα θαη μη ζοκηειεζηέξ ημοξ είκαη: 

  

«Πώξ γεκκημύκηαη ηα παναμύζηα, μη ηζημνίεξ θαη ηα ηναγμύδηα», Ιοσζική 
ύμθεζη: Θαμάζης Δεληγιάμμης 

Θέις κα ηαληδέρς ζεμαίκεη ζέις κα πάς ή ζέις κα θύγς; εμαίκεη ζέις κα 
γκςνίζς ή ζέις κα λεπάζς; εμαίκεη επηζηνμθή;  
Έπς κα δηεγεζώ. Να ζομεζώ. Να ζομεζώ αοηό πμο βνήθα. Να ζομεζώ αοηό πμο 
άθεζα. Να θαηαιάβς ηη έπς.  Έπς θάηη δηθό μμο, έκα ηαλίδη.  
Με αθμνμή ημ παναμύζη αοηό δεμημονγήζεθε μία performance πνεζημμπμηώκηαξ 

δηάθμνα μέζα (μμοζηθή, θείμεκμ, βίκηεμ).  

Jason Alder, μπάζμ θιανηκέημ, Θακάζεξ Δειεγηάκκεξ, θςκή, ζθεκμζεζία βίκηεμ, 

Ακαζηαζία Μαθνμπμύιμο, άνπα, πύνμξ Μάκεζεξ, πηάκμ 

  

«Ε πιο υηλή κορθή ηης γης», Ιοσζική ύμθεζη: Ηώζηας Παμηελίδης 

Μαγεμέκμ από ηεκ μμμνθηά εκόξ βμοκμύ, ημ παιηθάνη μδεύεη πνμξ ηεκ θμνοθή ημο. 
ημ δνόμμ ημο γκςνίδεη μένε όμμνθα, μένε δηαθμνεηηθά. Δάζε, βνάπηα, πηόκηα… 
Γεμίδμκηαξ ηεκ ροπή ημο με ηεκ μμμνθηά αοηή, επηζηέθεη ζμθόξ πηα ζημ πςνηό ημο 
γηα κα μμηναζηεί ηα όζα είδε με ημοξ ζογπςνηακμύξ ημο.  
Πακαγηώηεξ Μπενεηδίθεξ, ζθεκμζεζία βίκηεμ, Ειέκε Δεμμπμύιμο, Γνεγόνεξ 

αββόπμοιμξ,  αθήγεζε, Εηνήκε Αμακαηηάδμο, θιανηκέημ, Γηώνγμξ Γαιηάηζμξ, πηάκμ 

  

«Tο Παραμύθι ηης Θαλιάς ηοσ ύμπαμηος», Ιοσζική ύμθεζη; άββας 
Σζιλιγκιρίδης 

Είκαη ςναίμ πμο ζημκ θόζμμ ημο Παναμοζημύ όια μπμνμύκ κα ζομβμύκ. Tα ιόγηα 
ηνέπμοκ θαη ζοκηάζζμκηαη αηεκώξ ζε μηα πενίενγε δηάηαλε, αθήκμκηαξ ακμηπημύξ 
μηθνμύξ δηαδνόμμοξ. H μμοζηθή πενκά εκδηάμεζα, πενηγνάθεη, πνμηείκεη, 
ζομπιενώκεη θαη μμνθμπμηεί αοηά πμο παναηενεί. Δακείδεηαη ζημηπεία από μηα άιιε 
Σέπκε, ηεκ Γιοπηηθή, γηα κα δώζεη μμνθή ζε μηα από ηηξ βαζηθέξ θηγμύνεξ ημο 
παναμοζημύ· έκα ένγμ ημο Θεζζαιμκηθημύ γιύπηε Xανάιαμπμο Tενδόπμοιμο. 
Δηεύζοκζε: Θόδφρος Aμηφμίοσ,  

Kώζηαξ Λαπάξ, αθεγεηήξ 



Ensemble Idee Fixe: 
Νηθμιόξ Δεμόπμοιμξ, θιάμοημ, Νηόιιο Ληακά, θνμοζηά, Kώζηαξ Mαθνογηακκάθεξ, 

θηζάνα, Κςζηακηίκμξ Ράπηεξ, αθθμνκηεόκ θμκηζένημο (bayan), Εναηώ Αιαθημδίδμο, 

πηάκμ, Μανία πακμύ, Όμενμξ Γηαβνμύμεξ, βημιί, Γηάκκεξ Πμιομεκένεξ, 

θμκηναμπάζμ 

  

Χνόκμξ Δηελαγςγήξ: άββαηο 9 Ιαΐοσ, ώρα 21.15 

Σόπμξ Δηελαγςγήξ: Αμθιθέαηρο Σελλογλείοσ Ζδρύμαηος (Αγ. Δημηηρίοσ 159Α) 

Γίζοδος Γλεύθερη για ηο κοιμό 

  

Πιενμθμνίεξ: Σελλόγλειο Ίδρσμα ηηλ. 2310-991610 

       Ηφμζηαμηίμος Δέρβας  (Πρόεδρος Δ.. σλλόγοσ Φίλφμ Η.Ο.Θ.) 

           ηηλ: 2310-272554, 6972-705250 

  


