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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

 
« O Λ Η  Η  Ε Λ Λ Α Δ Α  Ε Ν Α Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ »  

 

«ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ» 
 

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Αίθριο) 

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 

στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  

«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός». 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο πρόγραμμα με την παράσταση του 

Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος,  

«Στα όνειρα των ποιητών»  

σε σύλληψη – σκηνοθεσία & μουσική διδασκαλία Φένιας Χρήστου 

Μια μουσική  παράσταση βασισμένη στην ποίηση του Κωστή Παλαμά και άλλων Ελλήνων και ξένων ποιητών. 

Η προσωπική διαδρομή της μουσικού Φένιας Χρήστου και η συνάντησή της με την ποίηση καταλήγουν σε μια νέα 
μουσικοποιητική παράσταση. Ένας κύκλος μελοποιήσεων και πρωτότυπων συνθέσεων εναλλάσσεται με 
δραματοποιημένες αναγνώσεις ποιημάτων σε μια παράσταση με χαρακτήρα δροσερό, ερωτικό, νεανικό και στιγμές-
στιγμές σατιρικό ως προς τον έρωτα και τα όσα προκαλεί σε εμάς τους ανθρώπους. Τη δραματοποίηση και την 
επιλογή των συνδετικών κειμένων επιμελείται ο συγγραφέας -μεταφραστής Κώστας Κουτσουρέλης ενώ το 
μυσταγωγικό σκηνικό ολοκληρώνουν οι φωτισμοί του Αλέξανδρου Πολιτάκη. Το έργο του μεγάλου μας ποιητή Κωστή 
Παλαμά αποτελεί τον κύριο ποιητικό κορμό έμπνευσης της μουσικού, που πλαισιώνεται από συμπληρωματικό υλικό 
Ελλήνων και ξένων ποιητών, νεότερων και σύγχρονων. Ερμηνεύουν δύο ηθοποιοί και τρεις μουσικοί επί σκηνής. 
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Σύλληψη-Σύνθεση-Μουσική διδασκαλία: Φένια Χρήστου 

Δραματοποίηση-Επιλογή συνδετικών κειμένων: Κώστας Κουτσουρέλης  

Φωτιστικός σχεδιασμός: Aλέξανδρος Πολιτάκης 

Ηθοποιοί: Σπυρίδων Ξένος, Χρήστος Τζιώτας  

Μουσικοί: Φένια Χρήστου (πιάνο, τραγούδι), Στέλλα Τέμπρελη (βιολοντσέλο), Σάκης Λάιος (κρουστά, πνευστά, 
πλήκτρα)  
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://digitalculture.gov.gr/?s=%CE%9C%CE%AE%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1 

Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Η είσοδος στον χώρο είναι ελεύθερη. 
 
Μετά την έναρξη, η είσοδος δεν επιτρέπεται.  

Μέγιστος αριθμός θεατών: Πενήντα (50) άτομα.  

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι απαραίτητη καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.  

Σημειώνουμε ότι οι θεατές θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-
19 του Υπουργείου Υγείας για την ασφαλή προσέλευση στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Ισχύει ο 
κανόνας της απόστασης των 1,5 μέτρων κατ' ελάχιστον για ανοικτούς χώρους και 2 μέτρων για κλειστούς χώρους.  

Για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού  συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση 
(45’), πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.   
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