
 

Πρόγραμμα  «Πάμε Θέατρο» 
 

 

  
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ    /   9  μ.μ. 

  

 
 

 

 

100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΕΣ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 
 

 

Γλυκερία, Παντελής Θαλασσινός,  
Δημήτρης Μπάσης 

 
 

    Μαζί τους:  Γιάννης Διονυσίου 

                      Κατερίνα Παπαδοπούλου 
 

Ένας αιώνας συμπληρώνεται φέτος, από τρία 

καθοριστικά γεγονότα που σημάδεψαν το 

ελληνικό τραγούδι. 
 

100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, 

100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου 
συνθέτη και στιχουργού Απ. Καλδάρα και 100 

χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα  

ερμηνευτή και συνθέτη Γρήγορη Μπιθικώτση. 
 

Τρεις επέτειοι που εμπνέουν τη συναυλία με 

την οποία σηκώνει την αυλαία του, το CΤ 

Garden Festival. 
 

Μια βραδιά με τραγούδια που μας ενώνουν 
και μας προτρέπουν στις ίδιες ρυθμικές κινή-

σεις και προκαλούν τις ίδιες εσωτερικές 

δονήσεις.  Τραγούδια, ανθοί της νεοελληνικής 

μας παράδοσης που θα αποδώσουν δεξιο-
τέχνες μουσικοί και σπουδαίοι ερμηνευτές. 
 

 

Μουσικό σύνολο Μαΐστρος 
 

Καλλιτεχνική δ/νση: Πάνος Δημητρακόπουλος 
 

Καλλιτεχνική δ/νση παραγωγής:                                       

                                         Μιχάλης Κουμπιός 
 

  Τιμή  εισιτηρίου: 15€  (Α΄ΖΩΝΗ) 

                            
  Διαθεσιμότητα:  90  άτομα 

  «CITY THEATER – GARDEN» 
 

 (Λ. Βεϊκου 137, Γαλάτσι,  τηλ.: 2117701700) 
 

 Προπώληση εισιτηρίων: Μέχρι  6/6/2022    
 

Αναχώρηση:  7:20 μ.μ. 

 



  
  ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ  /  9  μ.μ. 

  
      

  
       των Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus  & Catherine Johnson 

 

 

 

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ που έχουν 
λατρέψει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον 

κόσμο, για την ίδια την παράσταση, αλλά και 
για τα αγαπημένα τραγούδια του και έχει ανα-
δειχτεί παγκοσμίως ως το πιο διασκεδαστικό 
feel good μιούζικαλ όλων των εποχών.   
 

Σκηνοθεσία-Απόδοση κειμένου και στίχων: 

Θέμις Μαρσέλλου 
 

Μουσική Διεύθυνση-Διδασκαλία Ορχήστρας: 
Νικόλας Γουάστωρ 
 

  Παίζουν:   Νάντια Κοντογιώργη, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Αφροδίτη Λιάντου,  

                   Γιώργος Χρανιώτης, Ντορέττα Παπαδημητρίου,  Πηνελόπη Αναστασοπούλου,  

                   Ιβάν Σβιτάιλο, Ίαν Στρατής - Νίκος Κύρτσος, κ.ά. 

 Τιμή  εισιτηρίου:  17€  (Γ΄ΖΩΝΗ) 
                            

Διαθεσιμότητα:  80  άτομα 

 «CITY THEATER – GARDEN» 
 

 (Λ. Βεϊκου 137, Γαλάτσι,  τηλ.: 2117701700) 
 
 

 Προπώληση εισιτηρίων: Μέχρι  15/6/2022    
 

  Αναχώρηση:  7:20 μ.μ. 

 

  
         ΔΕΥΤΕΡΑ 4  ΙΟΥΛΙΟΥ   /   9  μ.μ. 

   

 

Μαζί τους η ξεχωριστή Ασπασία Στρατηγού,                                                       
από τις  σημαντικότερες ερμηνεύτριες της νέας γενιάς 

 

 

Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Γιάννης Κότσιρας 
ξανασυναντιούνται αυτή τη φορά με την πρόθεση να 
προσφέρουν ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι με 
αγαπημένα κλασικά τραγούδια των τελευταίων 
δεκαετιών, διασκευές, νέα και παλιά  τραγούδια τους, 
απρόβλεπτες επιλογές και κοινές ερμηνείες.  

Τιμή  εισιτηρίου:  23€  (B΄ΖΩΝΗ) 
                            

Διαθεσιμότητα:  100  άτομα 

  «CITY THEATER – GARDEN» 
 

 (Λ. Βεϊκου 137, Γαλάτσι,  τηλ.: 2117701700) 
 
 

 Προπώληση εισιτηρίων: Μέχρι  15/6/2022    
 

Αναχώρηση:  7:20 μ.μ. 
 

 



 

  
ΤΕΤΑΡΤΗ  6  ΙΟΥΛΙΟΥ   /   9  μ.μ. 

        

 

 

Ο Μάριος Φραγκούλης αυτό το καλοκαίρι, συναντά                                             

μετά από χρόνια ξανά επί σκηνής τη σπουδαία Deborah Mayers 
 

 

Οι δυο τους συνοδευόμενοι από 11 σπουδαίους 

μουσικούς μας υπόσχονται ένα καλοκαιρινό 

σκηνικό γεμάτο αισθήματα και αισθήσεις, 
ερωτικό και ταξιδιάρικο. 

Ένα πρόγραμμα με μερικά από τα ωραιότερα 

ερωτικά τραγούδια – κάθε εποχής – από το 

ελληνικό και παγκόσμιο ρεπερτόριο, απρόσμενες  

διασκευές. 

Τιμή  εισιτηρίου:  15€  (B΄ΖΩΝΗ) 
                            

Διαθεσιμότητα:  80  άτομα 

  «CITY THEATER – GARDEN» 
 

 (Λ. Βεϊκου 137, Γαλάτσι,  τηλ.: 2117701700) 
 
 

 Προπώληση εισιτηρίων: Μέχρι  22/6/2022    
 

Αναχώρηση:  7:20 μ.μ. 
 


