Με συνέπεια για 13η συνεχή χρονιά, το Φεστιβάλ του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού

Πάρκου Πάρου, παρουσίασε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με
την επιμέλεια της Προέδρου της καλλιτεχνικής Επιτροπής, Άννας Κορτιάνου-Κάγκανη και
των μελών της από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το κοινό που τα τελευταία δύο χρόνια κρατήθηκε σε απόσταση από τα πολιτιστικά δρώμενα
λόγω της πανδημίας, επέστρεψε στο θέατρο Αρχίλοχος με μεγάλη διάθεση συμμετοχής.
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ στο Πάρκο 2022 περιέλαβε μεγάλες και μικρότερες καλλιτεχνικές παραγωγές από ντόπια και ξένα σχήματα.
22.06.22
Λαϊκή βραδιά-αφιέρωμα στην μνήμη του πρώην Δημάρχου Χρήστου Βλαχογιάννη,
με τους RIGA’S EN SAMPLE.
29.06.22
Παράσταση μπαλέτου, σύγχρονου χορού και Hip Hop, από την ερασιτεχνική σχολή
χορού CENTRAL SCHOOL OF BALLET
08.07.22
To « FRANCO ABROSETTI QUARTET » υπό την διεύθυνση του μεγάλου σαξοφωνίστα
FRANCO ABROSETTI και τη συμμετοχή του κοντραμπασίστα MARC BURONFOSSE, συμπράττει επί σκηνής με τους νικητές του διαγωνισμού FRANCO ABROSETTI AWARDS.
11.07.22
Η παιδική σκηνή της KΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ με την παράσταση «Περσέας και Ανδρομέδα»
μαγεύει μικρούς και μεγάλους θεατές.
13.07.22
Συναυλία της διεθνούς φήμης σοπράνο ΣΟΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ “Aπό τη Μεσόγειο στα
πέρατα του κόσμου». Συμμετέχει η παιδική/νεανική χορωδία του ΩΔΕΙΟΥ ΜΥΘΩΔΙΑ υπό
τη διεύθυνση της Μαρουλίας Κοντού.
25.07.22
H Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει την μουσική παράσταση
«Περάσματα» με το δεκαμελές φωνητικό σχήμα CHORES που εντυπωσιάζει.
01.08.22
To κουιντέτο εγχόρδων VOLOSI, ενθουσιάζει το κοινό αποδίδοντας με ρυθμό και συναίσθημα, μουσική της Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, σε σύγχρονη
μορφή.
03.08.22
« OPERA UNDER THE STARS » Οι σοπράνο Στέλλα Μάρκου και Ευδοκία Μωυσίδου και
οι τενόροι Δημήτρης Σιγαλός και Γιάννης Φίλιας μαζί με την παιδική/νεανική χορωδία
του Ωδείου Μυθωδία, τραγουδούν όπερα κάτω από τα αστέρια, στην καθιερωμένη πια
συναυλία κάθε χρονιάς. Διεύθυνση χορωδίας: Μαρουλία Κοντού.

08.08.22
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ του Αισχύλου από το θέατρο Πορεία, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη και πρωταγωνιστή τον Γιάννη Στάνκογλου. Η εξαιρετική παράσταση που παρουσιάστηκε πέρυσι στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου αλλά και σε όλη την Ελλάδα, φέτος
και στο κατάμεστο θέατρο Αρχίλοχος του Πάρκου Πάρου.
17.08.22
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΘΟΣ του Διονυσίου Σολωμού σε σκηνοθεσία του Δήμου Αβδελιώδη.
Η πρωταγωνίστρια Κατερίνα Γκατζόγια συγκινεί…
19.08.22
ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ: «Kαι μείναμε άνθρωποι»
Από τις σπουδαιότερες φωνές της Ελλάδας, η Άλκηστις σε μία sold out συναυλία, ξεσηκώνει το κοινό, που τραγουδάει μαζί της γνωστά αλλά και καινούρια της τραγούδια.
29.08.22
Το Φεστιβάλ κλείνει με την Κλεονίκη Δεμίρη σε ένα ποικίλο πρόγραμμα τραγουδιών με
τίτλο «Όλα θα πάνε μια χαρά».
Το ΔΣ του Πάρκου Πάρου και η Πρόεδρος της Επιτροπής του Φεστιβάλ στο Πάρκο 2022, ευχαριστούν θερμά:
• Toυς χορηγούς του Φεστιβάλ, BLUE STAR FERRIES και ANEMOMYLOS TRAVEL, Monastiri Bar
Restaurant, το Summer Senses Resort Paros για τη φιλοξενία της κυρίας Πρωτοψάλτη, καθώς και τους χορηγούς επικοινωνίας, ΕΡΤ, PAROS24.gr, Cyclades open, Parola, Φίλους
Πάρου-Αντιπάρου
• Toν σκηνοθέτη Πάνο Κέκα και τον Θεμιστοκλή Καρποδίνη
• Την γραμματέα του Πάρκου Κατερίνα Ταντάνη για την συνεργασία και την πολύτιμη βοήθειά της
• Tην Πέττυ Αιγινίτη για τις φωτογραφήσεις των εκδηλώσεων
• Τον «ΚΥΚΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» και ιδιαίτερα τον Μάριο Βαζαίο
• Τον Χρυσοστομάκη Λακταρίδη για την επιλογή ταινιών που προβλήθηκαν στο Σινέ
Έναστρον και απέσπασαν θετικές κριτικές από μικρούς και μεγάλους
• Την εταιρία ΜΜΚ DESIGN TEAM για την αμέριστη υποστήριξη σε θέματα επικοινωνίας
• To κατάστημα ΤΑΝΤΑΝΗΣ για την προπώληση των εισιτηρίων
• Την Κοινοπραξία Τουριστικών Σκαφών Νάουσας για τις μεταφορές της Κατερίνας Ταντάνη
από και προς το Πάρκο
Τέλος ευχαριστεί τους εθελοντές, τους συνεργάτες, τους καλλιτέχνες, αλλά κυρίως το
κοινό που αγκάλιασε το Φεστιβάλ για άλλη μια χρονιά, με την παρουσία του και τα θετικά
του σχόλια.
Το Φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2022-2023, θα ακολουθήσουν αθλητικές και
περιβαλλοντικές δράσεις από το Πάρκο Πάρου.

Ραντεβού στο επόμενο Φεστιβάλ,
Ανδρέας Ανδρεόπουλος
Πρόεδρος ΔΣ Πάρκου Πάρου
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