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To Our Festival 8 µέσα από τους βασικούς άξονες της

φιλοσοφίας του

Οι διοργανωτές του Our Festival μας παρουσιάζουν το φεστιβάλ μέσα από τους βασικούς άξονες της φιλοσοφίας του

ΘΕΑΤΡΟ

Το Our Festival 8- Συνάντηση Αλληλέγγυων Καλλιτεχνών που γεννήθηκε από την
Ομάδα Συλλογικού Πολιτισμού "Εμείς" επιστρέφει χάρη στη δραστήρια κοινότητα
καλλιτεχνών που αναλαμβάνει την διοργάνωσή του, με τον Χρήστο Θάνο στο τιμόνι της
καλλιτεχνικής διεύθυνσης και τον Χρίστο Παπαμιχαήλ στη διεύθυνση παραγωγής.
Φιλοξενείται στο θέατρο Ρεματιάς με ελεύθερη είσοδο και με πρόσβαση για ΑμεΑ,
από τις 30 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου. Περιλαμβάνει 23 δράσεις και 130
καλλιτέχνες από Ελλάδα και εξωτερικό, καταργώντας όρια, αποστάσεις και διακρίσεις
σε ένα Φεστιβάλ που ανήκει σε όλους. Αναστοχάζεται την έννοια της κοινότητας και
αναδεικνύει σημαντικές έννοιες. Γι' αυτές μας μίλησαν οι διοργανωτές
παρουσιάζοντας το πρόγραμμα.

Δημιουργικότητα και Πειραματισμός

Νέες φόρμες έκφρασης και συνύπαρξης και φρέσκες ματιές μας υπόσχονται οι Moon
Moth 
σε ένα μοναδικό live με video και light installation, αλλά και οι Ανθή Κουγιά και Mafalda 
Miranda Jacinto (Πορτογαλία) που μας παρουσιάζουν το δικό τους σουρεαλιστικό
σύμπαν 
στην Performance "ASPARAGUS”. Για πρώτη φορά, μια εικαστική έκθεση θα
φιλοξενηθεί 
στο Our Festival με την Olena Kayinska από το Lviv της Ουκρανίας και το έργο της με
τίτλο 
"Τραύμα”.

Συλλογικότητα VS απομόνωση

Οι Ελεάννα Καλαβίτη και Ζήνα Βογιοκαλάκη μας μυούν στην έννοια της
ομαδικότητας 
μέσα από τη χορευτική παράσταση "The Code”, ενώ ο ευρηματικός νέος Ιρλανδός
video 
artist Finn Nichol παρουσιάζει το "Creation in Isolation”, που δημιουργήθηκε στη
διάρκεια 
του lockdown και μέσα στις δυσκολίες της έξαρσης μιας αρθριτικής νόσου του
καλλιτέχνη. 
Λίγο πριν το lockdown ξεκίνησαν και οι King Garcia να δημιουργούν καινούρια
μουσική 
εμπνευσμένοι από παλιές ταινίες, κυκλοφορώντας το Magnolia. Η ζωή στο μεταξύ, 
μεταμορφώθηκε η ίδια σε δυστοπικό σινεμά, ενώ οι King Garcia δημιουργούσαν
πλέον 
εμπνευσμένοι από την πραγματικότητα. 
 
 

Θηλυκή ματιά

Η Vasilena Radeva, υποψήφια για το βραβείο σκηνοθεσίας στα National Theatre
Awards 
"Ikar” και το Panic Button Theatre έρχονται από την Βουλγαρία για να παρουσιάσουν
το 
έργο "A Body Thrown at an Angle Toward the Horizon” και να μας αφηγηθούν την
ιστορία 
4 γυναικών, οι οποίες -ύστερα από μία δύσκολη ιατρική διάγνωση- θέτουν νέες
προτεραιότητες και βρίσκουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Η Ωριάνα 
Κατσανικάκη μας παρουσιάζει το Inside Out και με τη ζεστή της φωνή μιλά για την 
ανήσυχη, αβέβαιη και δύσκολη πραγματικότητα της γενιάς που τώρα ανοίγεται στον 
κόσμο. O Maximiliano Sanford από τη Βραζιλία και ο Yeinner Chicas από τη
Νικαράγουα 
συστήνονται στο ελληνικό με το "Vientre”, μια παράσταση χορού με ένα συναρπαστικό 
ανδρικό ντουέτο που εξερευνά επί σκηνής την θηλυκότητα που ενυπάρχει σε όλους
μας.

Σήμερα και Αύριο

Το Ντιλγκιρούδι έρχεται με πέντε φωνές και μία λύρα, παρουσιάζοντας τους σπόρους: 
τραγούδια από το ομαδικό φωνητικό ρεπερτόριο της Θράκης και της Μακεδονίας, 
σολιστικό και οργανικό ρεπερτόριο ενορχηστρωμένο για πέντε φωνές και λύρα και νέες 
συνθέσεις με στιχουργικά ή μουσικά μοτίβα της βαλκανικής γειτονιάς. Αμέσως μετά,
το 
Αλέντι μας ταξιδεύει με τη μουσική του, μία τομή μεταξύ των παραδοσιακών τοπικών
μουσικών της Ελλάδας και του ευρύτερου Μεσογειακού χώρου και της σύγχρονης 
καλλιτεχνικής προσέγγισης του σχήματος. Η Ολγα Ντέντα μας παρουσιάζει τη live art 
performance ”Greek Precarious Body” εξερευνώντας την έννοια της αβεβαιότητας
και 
χρησιμοποιώντας πυρηνικά νοήματα από τον αρχαίο μύθο του Οιδίποδα με
σύγχρονους 
όρους.

Συμπερίληψη

Η συμπερίληψη και η προσβασιμότητα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της
ταυτότητας 
του Φεστιβάλ μας. Εχοντας ως πολύτιμο σύμμαχο τη liminal - Πρόσβαση στον
Πολιτισμό 
και έναν χώρο προσβάσιμο σε άτομα με κινητική αναπηρία, φροντίζουμε σταθερά για
την 
προσβασιμότητα του Φεστιβάλ όχι μόνο προς τους θεατές αλλά και προς τους ίδιους
τους 
καλλιτέχνες με αναπηρίες. Στη φετινή μας διοργάνωση παρουσιάζονται δύο
εκδηλώσεις 
που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Europe Beyond Access και της δέσμευσης της
Στέγης Ωνάση σε ζητήματα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στον χορό: "Εχουν τα
ρομπότ 
συναισθήματα;” του Μανώλη Σαριδάκη και "Ο Κάτω Κόσμος του Ερωτα” του
Σταύρου 
Ζαφείρη. 
 
 

Ελευθερία

Η ομάδα A(r)CT παρουσιάζει τη χοροθεατρική παράσταση "Μία ασπίδα όνειρα” και με
το 
διαδραστικό τους εργαστήρι βοηθούν μικρούς και μεγάλους να ξεκλειδώσουν τη
φαντασία 
και τα όνειρά τους. Στο εργαστήριο Σωματικής Εκφρασης και Θεατρικού Κλόουν, ο
Inigo 
Garcίa Cantero θα δουλέψει μαζί με εφήβους και νέους σε ένα ασφαλές και
δημιουργικό 
περιβάλλον, όπου ο καθένας θα μπορεί ελεύθερα να ανιχνεύσει τις δυνατότητες 
του σώματός του.

Χιούμορ και Επικοινωνία

Οι Quo Vadis Dance Company με χιούμορ και ζεστασιά θα φέρουν επί σκηνής με τα 
σώματά τους το τέλος της επικοινωνίας: τον "Αποχαιρετισμό”. Λίγο αργότερα, οι
Splish- 
Splash θα παρουσιάσουν μία μοναδική κωμωδία βωβού κινηματογράφου που 
αποθεώθηκε όπου κι αν παρουσιάστηκε, τον "mπάτλερ”. Οι Playground Theory μάς 
ταξιδεύουν με το σύγχρονο synth-pop ήχο τους, τα dreamy φωνητικά τους αλλά και
με τον 
σκοτεινό στίχο τους που έχει σχεδόν πάντα μια δόση ειρωνείας και σαρκασμού.

Φύση και Ισορροπία

"Εδώ ας σταθώ. Κι ας δω κι εγώ την φύσι λίγο μας" λέει η ομάδα Artika δια στόματος
Κ. Π. 
Καβάφη μέσα από το "Μία θαυμάσια μέρα”, μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους.
Το 
Our Festival διεξάγεται σε ένα μαγευτικό χώρο της Αθήνας, μέσα στο καταπράσινο 
θέατρο της Ρεματιάς Χαλανδρίου, το οποίο κατά καιρούς εντάσσεται και στις δράσεις
του 
Φεστιβάλ. Φέτος, λοιπόν, η ομάδα Big Wheel θα χτίσει μία περιπατητική διαδρομή
ώστε οι 
έφηβοι να γνωριστούν, να αναπτύξουν κοινούς κώδικες και μέσα από ένα ιδιαίτερο 
θεατρικό παιχνίδι θα ταξιδέψουν "Από την εικόνα της οθόνης στην εικόνα της
φύσης”. Ακόμα, η Πορτογαλίδα καλλιτέχνις A. Isa Araújo παρουσιάζει το video art
"Υγρό και 
Πλαστικό σώμα 0.0” , θίγοντας το τι συμβαίνει στο σώμα στους καιρούς της
κλιματικής 
κρίσης.

Αλληλεγγύη

"Τέσσερα χέρια είναι πάντα καλύτερα από δύο, οκτώ καλύτερα από τέσσερα, δεκαέξι 
καλύτερα από οκτώ…” Αυτό είναι το μότο του Φεστιβάλ που βασίζει την ύπαρξή του
σε 
ομάδες με έντονη δράση αλληλεγγύης. Το ίδιο το κοινό παρακολουθεί τις δράσεις με 
ελεύθερη είσοδο, έχει όμως την δυνατότητα να προσφέρει είδη πρώτη ανάγκης για 
ευπαθείς ομάδες στο κιόσκι στην είσοδο στον χώρο.

Περισσότερες πληροφορίες
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Φεστιβάλ Κολωνού 2022
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[Galerij] Deze 40 beroemdheden

zijn nooit getrouwd - en de
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Γιώργος Νανούρης - Πυγµαλίων

Δαδακαρίδης µε Άρθουρ Μίλερ στο

Θέατρο Βεάκη

Το Νησί του Μπέργκµαν 'Ανέστιοι Προσφεύγοντες': Ταξίδι

σε µια νέα γη µε τα έργα του

Γιώργου Κόρδη

Οι Τιµ Ροθ και Βίκι Κριπς µας

ξεναγούν στο 'Νησί του Μπέργκµαν'

Τελευταία άρθρα Θέατρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΚΡΥΟΥ
29 Αυγούστου , 2022

"A Body Thrown at an Angle Toward the Horizon”

"Vientre”

Our Festival 8
Φεστιβάλ

Το πρόγραμμα: Τρ. 30/8 Μία Ασπίδα Ονειρα-A(r)ct,
Χοροθέατρο για Μικρούς και Μεγάλους (7.30 μ.μ.), A
body thrown at an Angle Toward the Horizon-Panic…

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς
Πεζόδρομος Προφήτη Ηλία

ΘΕΑΤΡΟ

Στο "Ψηλά απ’ τη γέφυρα" θα σκηνοθετήσει ο Γιώργος Νανούρης τον ταλαντούχο ηθοποιό σε μια
ιστορία με ανομολόγητα πάθη και εσωτερικές συγκρούσεις.

ΓΡΑΦΕΙ: ATHINORAMA TEAM
31/08/2022

Γιώργος Νανούρης - Πυγµαλίων Δαδακαρίδης µε

Άρθουρ Μίλερ στο Θέατρο Βεάκη

ΘΕΑΤΡΟ

Η συγκλονιστική τραγωδία του Σοφοκλή που
σκηνοθετεί η Μαρλέν Καμίνσκυ έρχεται για νέο
κύκλο παραστάσεων στην Αττική.

"Φιλοκτήτης": Η παράσταση των

Νούσια-Πρωτόπαππα επιστρέφει

στην Αθήνα

ΘΕΑΤΡΟ

Μια παράσταση για την προσφυγική μνήμη
παρουσιάζει η Ρούλα Πατεράκη με τους
Δήμητρα Χατούπη, Φιλαρέτη Κομνηνού, Κοσμά
Φοντούκη, Νάντια Μουρούζη και άλλους
ηθοποιούς στη Μονή Δαφνίου με ελεύθερη
είσοδο.

"Θα γίνει Ανταλλαγή;": Η

παράσταση της Ρούλας Πατεράκη

στη Μονή Δαφνίου

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Γιώργος Βάλαρης μεταφέρει στη σκηνή την
εμβληματική κωμωδία του παλιού ελληνικού
κινηματογράφου που έμεινε στην ιστορία για την
ερμηνεία του Κώστα Χατζηχρήστου στον
ομώνυμο ρόλο.

"Μπακαλόγατος" µε τον Γιάννη

Ζουγανέλη στον εµβληµατικό

ρόλο του Ζήκου

ΘΕΑΤΡΟ

Μια κωμική περφόρμανς εμπνευσμένη από τον
"Καλιγούλα" του Αλμπέρ Καμί θα σκηνοθετήσει
το θέατρο "Τζένη Καρέζη" ο Τσέζαρις
Γκραουζίνις.

"Καλιγούλας" του Καµί από τον

Τσέζαρις Γκραουζίνις

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Βασίλης Παπαβασιλείου σκηνοθετεί και οι
Αλεξανδράκη, Καφετζόπουλος, Ψαρράς,
Θεοδότου, Φλωκατούλας και άλλοι
πρωταγωνιστούν στη "Μεγάλη μαγεία" του
Εντουάρντο ντε Φίλιππο. Οι προπωλήσεις μόλις
ξεκίνησαν.

Με έναν ετερόκλητο αλλά

υποσχόµενο θίασο ανεβάζει τη

"Μεγάλη µαγεία" ο

Παπαβασιλείου

ΘΕΑΤΡΟ

Ενα θεατρικό αναλόγιο από το Δημοτικό Θέατρο
Πειραιά βασισμένο στο βιβλίο του Κόντογλου και
το διήγημα της Ελλης Παπαδημητρίου "Κοινός
Τόπος", που τιμά τους Μικρασιάτες και
αφηγείται τα δύσκολα χρόνια του ξεριζωμού.

Χάρις Αλεξίου - Όλια Λαζαρίδου

στο Δηµοτικό Θέατρο Πειραιά

Θέατρο My Αθηνόραμα Ταινίες
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