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   Δήμος Αγλαντζιάς 
   

  Φεστιβάλ Αγλαντζιάς  
   Σεπτέμβρης – Οκτώβρης 2021 
 

www.aglantzia.org.cy  
www.facebook.com/Aglantzia/  

 

ΠΕΜ 16/9  

“The Street Music Project – Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και 
Φίλοι” 

Sarah Fenwick Jazz trio 
 
To Sarah Fenwick Trio παρουσιάζει κλασικά jazz τραγούδια με 
του ενεργητικούς και χαρούμενους ρυθμούς Swing και Bossa 
Nova.  
Η τραγουδίστρια Sarah Fenwick ερμηνεύει τραγούδια όπως 
“Summertime”, “Everytime We Say Goodbye” και “Girl from 
Ipanema” με τη βελουδένια και απαλή της φωνή. Μαζί με τη 
συνοδεία του Ορέστη Μίαρη, στην κιθάρα, και του Κώστα 
Χαλλούμα, στο κοντραμπάσο, θα δώσουν ένα swing χαρακτήρα 
και χαρακτηριστικό Jazz ήχο   
 
Sarah Fenwick - τραγούδι 
Ορέστης Μίαρης - κιθάρα 
Κώστας Χαλλούμας - κοντραμπάσο 
  

Πλατεία Παλιάς Αγλαντζιάς (Κ. Καραολή), 18:30  
Είσοδος Ελεύθερη 
Για Κρατήσεις: 22462058 
 

ΚΥΡ 19/9  

“The Street Music Project – Η Συμφωνική Ορχήστρα 
Κύπρου και Φίλοι” 

The Zilla project 
 
Οι “Zilla Project” θεωρούνται ευρέως ως η εξέχουσα 
Blues Rock μπάντα στη Κύπρο. Η πρώτη τους 
επίσημη δισκογραφική δουλειά με τίτλο "This One's 
for The President" (2014) έλαβε διθυραμβικές κριτικές 
από διακεκριμένα τοπικά και διεθνή περιοδικά και 
ιστότοπους. Τα τελευταία 12 χρόνια, έχουν παίξει σε κάθε γωνιά της Κύπρου, από τα 
μεγαλύτερα Φεστιβάλ στα μικρότερα μπαράκια.  
 
Έχουν ολοκληρώσει δύο διεθνείς τουρνέ στην Ελβετία και Ελλάδα, και έχουν 
συμπράξει σε συναυλίες με καλλιτέχνες όπως: Kirk Fletcher (ΗΠΑ), Adam Levy 
(ΗΠΑ), Bex Marhsall (HB), Gil Edwards (ΝΟΡ), BluesWire (ΕΛ) και τον Πάνο 
Μουζουράκη (ΕΛ).  

http://www.aglantzia.org.cy/
http://www.facebook.com/Aglantzia/
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Μανώλης Βουράκης – φωνητικά, ηλεκτρικές κιθάρες 
Ανδρέας Μιλλνς – πλήκτρα 
Λοίζος Παφίτης - ηλεκτρικό μπάσο  
Στέφανος Μελετίου – τύμπανα 
 
Πλατεία Παλιάς Αγλαντζιάς (Κ. Καραολή), 18:30  
Είσοδος Ελεύθερη 
Για Κρατήσεις: 22462058 
 

 

ΔΕΥ 20/9    

Η Δημοτική Χορωδία Αγλαντζιάς παρουσιάζει: 
 «Το Φεγγάρι Πανωθέ Μου» 
Ένα αφιέρωμα στους σπουδαίους Έλληνες Συνθέτες Μίκη 
Θεοδωράκη,  Μάνο Χατζιδάκι, Σταύρο Ξαρχάκο και Μίμη Πλέσα  
 
Τραγουδούν: 
Αννίτα Κωνσταντίνου 
Φίλιππος Κτενάς 
Δημήτρης Σουρουλας 
Φάνη Θεοφάνους 
 
Ορχήστρα: 
Παντελής Ιωνάς - μπουζούκι 
Μιχάλης Μέσσιος - μπάσσο 
Αντρέας Καρβέλας - πιάνο 
Δημήτρης Σουρουλάς - κιθάρα 
Σωτήρης Γιατρού - κρουστά 
 
Συμμετέχουν: 
Η Δημοτική Χορωδία Αγλαντζιάς, με μαέστρο τη Γλυκερία 
Ανδρέου 
Η Παιδική Δημοτική Χορωδία Αγλαντζιάς, με μαέστρο τη Φάνη Θεοφάνους 
 
Αμφιθέατρο, «το σκαλί», 20:30 
Είσοδος €3 
Προπώληση Εισιτηρίων: Tickethour, ACS Courier και Δημαρχείο Αγλαντζιάς (τηλ. 22462058) 

 

ΠΕΜ 23/9   

Αφιέρωμα στο συνεχιστή της Κυπριακής  
Παραδοσιακής Μουσικής Γεώργιο Ορθοδόξου  

Μουσικό αφιέρωμα στο συνεχιστή της Κυπριακής δημοτικής 

μας μουσικής, Γεώργιο Ορθοδόξου από την Αραδίππου, από 

τον ταπεινό συνεχιστή του Μάριο Ορθοδόξου και την 

αγαπημένη σε όλους μας Βασιλική Χατζηαδάμου. Το μουσικό 

σχήμα επιλέγει παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς με τα 

οποία ο Γεώργιος Ορθοδόξου γαλουχήθηκε, ερμήνευσε και μετέδωσε στις επόμενες 

γενιές, προσφέροντας μια μουσική βραδιά, όπου το χθες συναντά το σήμερα, το 
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φωτίζει και του δίνει εχέγγυα συνεχούς εξέλιξης. Παραδοσιακά 

τραγούδια και σκοπούς τα οποία ακούσαμε και από τον Γεώργιο 

Ορθοδόξου ως συνέχεια της παράδοσής μας, αλλά και που 

συναντούμε στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. Μουσικές οι οποίες 

ταξίδευαν και συντρόφευαν τους Κύπριους, εξ όσων μπορούμε να 

αποδείξουμε βάσει αρχειακού – γραπτού και ηχητικού - υλικού, από 

τις αρχές του 20ου αιώνα. Το μουσικό σχήμα αποτελείται από ομάδα 

δεξιοτεχνών μουσικών και επιμελείται ο βιολιστής Παύλος 

Μιχαηλίδης.  

Συντελεστές:  
Βασιλική Χατζηαδάμου - τραγούδι 
Μάριος Ορθοδόξου - τραγούδι 
Παύλος Μιχαηλίδης - βιολί και τραγούδι, επιμέλεια ορχήστρας 
Χαράλαμπος Παντελή - λαούτο και τραγούδι 
Παναγιώτης Στυλιανίδης - κρουστά 
Ανδρέας Ιωάννου - κανονάκι 
Κώστας Χαλλούμας - ακουστικό μπάσο 
 
Χορευτές (χωρίς παραδοσιακές φορεσιές):  
Κώστας Ανδρεου, Παύλος Μιχαηλάς 

 
Αμφιθέατρο, «το σκαλί», 20:30 
Είσοδος €5 
Προπώληση Εισιτηρίων: Tickethour, ACS Courier και Δημαρχείο Αγλαντζιάς (τηλ. 22462058) 

 
 

ΠΑΡ 24/9  

«Οικογένεια Clown»  

Η πόρτα ανοίγει και η ιστορία ξεκινά... Η Οικογένεια Clown μετακομίζει σε ένα 
καινούριο σπίτι από όπου φυσικά δεν λείπουν τα ευτράπελα. Σύντομα έρχεται στον 
κόσμο το μωρό τους. Αυτό φέρνει ιδιαίτερη χαρά στην 
οικογένεια που ξεκινά τις "απαραίτητες 
προετοιμασίες". Πρόκειται για ένα clown duo που 
χρησιμοποιεί τη μέθοδο του επινοημένου θεάτρου με 
έντονη σωματικότητα και φαντασία με στόχο να μας 
επανασυστήσει τον θεσμό της οικογένειας αλλά και 
τις διαφορετικότητες που παρουσιάζει κάθε οικογένεια 
ξεχωριστά.   
 
Σύλληψη ιδέας – Σκηνοθεσία: Ναταλία Παναγιώτου  
Ερμηνεύουν: Ναταλία Παναγιώτου, Μοχάμεντ 
Αουάντ  
 
Είδος: Θεατρική παράσταση – κλόουν  
Διάρκεια: 50 λεπτά    
Κατάλληλη για όλους, μικρούς και μεγάλους  
Χρησιμοποιείται μια φανταστική γλώσσα που μπορεί να γίνει κατανοητή από όλους  
 
Πλατεία Παλιάς Αγλαντζιάς, 19:00 
Είσοδος Ελεύθερη 
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Για Κρατήσεις: 22462058 
 
 

ΠΕΜ 30/9  

Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, «Το ημέρωμα της Στρίγγλας» 
από το Θέατρο Δέντρο 
σε σκηνοθεσία Λέανδρου Ταλιώτη 
 
Η πολυπαιγμένη αυτή κωμωδία του Σαίξπηρ, με τίτλο «The taming of the shrew» ή 
«Η Στρίγγλα που έγινε αρνάκι» ή «Το ημέρωμα της στρίγγλας», πρωτοπαίχτηκε το 
1592 ή το 1593 και είναι καθ’ ολοκληρίαν θέατρο 
μέσα στο θέατρο, μια παράσταση από 
θεατρίνους στον πύργο ενός λόρδου η οποία 
παίζεται όχι για τον ίδιο τον λόρδο αλλά για έναν 
μεθύστακα γανωτή, τον Λέρα, τον οποίο ο 
λόρδος κι οι υπηρέτες του, τον μεταφέρουν στο 
κρεβάτι του λόρδου, του φορούν τα ρούχα του 
λόρδου και, όταν ξυπνήσει, του φέρονται σαν σε 
λόρδο -μέχρι και έναν υπηρέτη ντύνουν γυναίκα 
για να υποδυθεί τη λαίδη του. Και πείθουν έναν 
περιοδεύοντα θίασο που έφτασε στον πύργο να 
δώσει παράσταση ενώπιον της «εξοχότητάς 
του». 
 
Σκηνικά/Κοστούμια: Λάκης Γενεθλής 
Μουσική: Ανδρέας Μουστούκης  
Φωτισμοί: Χρήστος Γωγάκης  
 
Επί Σκηνής: Κατερίνα Λούρα, Αντρέας Δανιήλ, Ανδρέας Καρούμπας, Αντώνης 
Κλεάνθους, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Άννη Χούρη  
 
Μουσικοί Επί Σκηνής:  
Κλεάνθης Δημητρίου - τρομπόνι 
Θέλιος Γεωργίου – τρομπέτα 
 
Αμφιθέατρο, «το σκαλί», 20:30 
Είσοδος €3 
Προπώληση Εισιτηρίων: Tickethour, ACS Courier και Δημαρχείο Αγλαντζιάς (τηλ. 22462058) 
 

 

ΤΡ 5/10  
 
«Μελωδίες Αγάπης και Ελευθερίας» 
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Δημοφιλείς συνθέτες από Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία, μεταξύ 
των οποίων οι Χατζιδάκις, Θεοδωράκης, Σαββόπουλος, 
Λυμπουρίδης, Σκαλκώτας, Καρρέρ και Rota εμπνευσμένοι 
από τις αξίες της ζωής και του ελληνικού πολιτισμού, 
εξυμνούν με γνωστές μελωδίες την αγάπη στη ζωή και τον 
πόθο για ελευθερία. Για πρώτη φορά σε συναυλία στην 
Κύπρο η παρουσίαση του πρώτου μέρους του “Υμνου εις 
την Ελευθερίαν” του Διονυσίου Σολωμού και Νικολάου 
Μάντζαρου, στην πρωτότυπη μορφή του, που αντανακλά 
στην ιστορική πορεία της Ελλάδας και της Κύπρου των 
τελευταίων 200 χρόνων. 
Συντελεστές: 
Κύρος Πατσαλίδης - Βαρύτονος/Καλλιτεχνική επιμέλεια 
Γιάννης Μυράλης - Μαέστρος 
Συμφωνική Μπάντα Δήμου Στροβόλου - Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου 
Κώστας Χαραλαμπίδης - Ηθοποιός/Παρουσίαση προγράμματος 
 
Αμφιθέατρο, «το σκαλί», 20:30 
Είσοδος €6 
Προπώληση Εισιτηρίων: Tickethour, ACS Courier και Δημαρχείο Αγλαντζιάς (τηλ. 22462058) 
 
 

ΠΕΜ 7/10  
 
Κυπριακή κωμωδία  
Μιχάλη Τερλικκά, «Για της Μαρουλλούς τ’ αμμάθκια»  
από το Σατιρικό Θέατρο  
σε σκηνοθεσία Βασίλη Μιχαήλ 
 
Τρία αδέλφια ερωτεύονται την ίδια κοπέλα και 
αγωνίζονται να την κατακτήσουν. Μέχρι που είναι 
ικανοί να φτάσουν για να κερδίσουν την εκλεκτή 
της καρδιάς τους; Πείσματα, κόντρες, στοιχήματα, 
τεχνάσματα και "χαλάστρες" δημιουργούν ένα 
απίστευτο γαϊτανάκι παρεξηγήσεων και 
αντιπαραθέσεων, δοσμένων μέσα από το πρίσμα 
της κωμωδίας. 
Ο Μιχάλης Τερλικκάς, εξαιρετικός γνώστης της λαϊκής μας παράδοσης και της 
κυπριακής διαλέκτου, μας δίνει ένα ζωηρό κείμενο το οποίο αναδεικνύει τον πλούτο 
της κυπριακής ντοπιολαλιάς.  
 
Επί Σκηνής: Χάρης Πισίας, Σπύρος Γεωργίου, Δήμητρα Δημητριάδου, Γιώργος 
Μουσκοβίας, Σκεύος Πολυκάρπου, Πέτρος Τίγρης, Ιωάννα Μαραγκού  
Σκηνικά/Κοστούμια - Στέφανος Αθηαινίτης  
Σχεδιασμός Φωτισμού - Βικέντιος Χριστιανίδης 
 
Αμφιθέατρο, «το σκαλί», 20:30 
Είσοδος €3 
Προπώληση Εισιτηρίων: Tickethour, ACS Courier και Δημαρχείο Αγλαντζιάς (τηλ. 22462058) 
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ΠΑΡ 8/10  
 
Monsieur Doumani – «Pissourin» 
Οι Monsieur Doumani κυκλοφορούν και 
παρουσιάζουν τον 4ο τους δίσκο «Pissourin». 
Το Pissourin είναι ένας θεματικός δίσκος ο οποίος 
πραγματεύεται τη νύχτα στις διάφορες εκφάνσεις 
της, μέσα από ένα υπαρξιακό/φιλοσοφικό πρίσμα. 
Ένας κόσμος που αγγίζει τα όρια του 
σουρεαλισμού, που συναντά κανείς στο φάσμα 
των ονείρων. 
 
Δημήτρης Γιασεμίδης - Τρομπόνι, Φλάουτο 
Άντης Σκορδής - Κιθάρα, Λούπες, Φωνητικά 
Αντώνης Αντωνίου - Τζουράς, Ηλεκτρονικά, Στομπ μποξ, Φωνητικά 
 
 
Αμφιθέατρο, «το σκαλί», 20:30 
Είσοδος €5 
Προπώληση Εισιτηρίων: Tickethour, ACS Courier και Δημαρχείο Αγλαντζιάς (τηλ. 22462058) 
 


