ΙΩΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Από 27 Αυγούστου έως 14 Οκτωβρίου 2018
Κυριακή, 26 Αύγουστος 2018 10:30

Πρεμιέρα στις 27 Αυγούστου στις 21:00 για τις Ιωνικές Γιορτές, το μεγαλύτερο και ευρέως
καταξιωμένο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου μας. Το φετινό πρόγραμμα ποιοτικό και
ιδιαίτερα πλούσιο περιλαμβάνει θεατρικές & μουσικές παραστάσεις, αφιερώματα σε
μεγάλους καλλιτέχνες, κινηματογραφικές προβολές, παραστάσεις για παιδιά,
παραδοσιακές βραδιές καθώς και άλλες μορφές έκφρασης και τέχνης. Το αντίτιμο των
παραστάσεων για τους δημότες και κατοίκους της πόλης μας είναι 5 ευρώ (για μη δημότες κατοίκους 8 ευρώ), ενώ υπάρχουν και πολλές δωρεάν παραστάσεις. Το πρόγραμμα θα
ολοκληρωθεί στις 14 Οκτωβρίου με τον Αγώνα Δρόμου Ιστορικής Μνήμης.

Στο φετινό πρόγραμμα έχουν ενταχθεί σημαντικές παραστάσεις από οργανισμούς
αδιαμφισβήτητης αξίας, όπως το Ελληνικό Φεστιβάλ, τα ΔΗΠΕΘΕ Βόλου, Ιωαννίνων και
Κρήτης και το Θέατρο του Νέου Κόσμου, τραγωδίες που παρουσιάστηκαν στην Επίδαυρο,
συναυλίες με σπουδαίους καλλιτέχνες του ελληνικού τραγουδιού, όπως η Δήμητρα Γαλάνη
και ο Βασίλης Λέκκας, κινηματογραφικές προβολές, παιδικό θέατρο, αλλά και αφιερώματα
σε καλλιτέχνες που άφησαν το στίγμα τους στον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο, όπως ο
μεγάλος μας συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος, ο σπουδαίος ερμηνευτής Κώστας Χατζής και
ο αξέχαστος Λουκιανός Κηλαηδόνης.
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Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο
πρόγραμμα εντάχθηκε φέτοςγια δεύτερη φορά μια παραγωγή του Πολιτιστικού Οργανισμού
του Δήμου μας, η συναυλία του Γιάννη Μαρκοπούλου, που παρουσιάζεται για μια και
μοναδική φορά στη Νέα Σμύρνη, ενώ για πρώτη φόρα θα παρουσιαστεί παραγωγή Δήμου
της Αττικής στο Ηρώδειο, με τον Γιώργο Νταλάρα και τη Συμφωνική Ορχήστρα Σμύρνης.

Τα εισιτήρια θα διατίθενται από τα ταμεία του Άλσους δύο ημέρες πριν από κάθε
παράσταση 9.00 – 14.00 και 18.00 – 22.00 καθημερινές και Σαββατοκύριακα. Το
κόστος του εισιτηρίου είναι 8 ευρώ. Για δημότες/κατοίκους είναι 5 ευρώ. Οι
δημότες/κάτοικοι Νέας Σμύρνης υποχρεούνται να προσκομίσουν στα ταμεία του
Άλσους, πριν την έναρξη της παράστασης αστυνομική ταυτότητα, λογαριασμό
ΔΕΚΟ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει ότι είναι δημότες ή κάτοικοι Νέας
Σμύρνης.

Πρέπει να σημειωθεί πως:

1.Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. Κάθε εισιτήριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά
για την ημερομηνία και για την εκδήλωση/παράσταση για την οποία αγοράστηκε. Δεν
ανταλλάσσεται με άλλο για άλλη ημερομηνία ή για άλλη παράσταση και δεν εξαργυρώνεται
σε περίπτωση μη προσέλευσης.

2. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της παράστασης λόγω ακραίων καιρικών
φαινομένων ή ανωτέρας βίας θα υπάρξει ανακοίνωση για την επανάληψή της στον ίδιο
χώρο με τα ίδια εισιτήρια. Αν η παράσταση ματαιωθεί οριστικά, θα επιστραφεί το αντίτιμο
των εισιτηρίων και ο κάτοχος θα ενημερώνεται με σχετική ανακοίνωση στο site του
Πολιτιστικού Οργανισμού www.culturens.org.

3. Στις παιδικές παραστάσεις εισιτήριο εκδίδεται για τους γονείς και για τα παιδιά όλων
των ηλικιών.

Κατεβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα ΕΔΩ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2132025922 -924, 210 9310408
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