
          Τρίτη 3 Ιουλίου / ώρα 20:30
           πλατεία αρεως – έκθεση βιβλίου

           Θέατρο Σκιών Καπετανίδη
 
         Τετάρτη 4 Ιουλίου / ώρα 20:00
        κλωνατζιδικα – σκακιερα

       Οικολογήματα
      διαδραστική παράσταση κουκλοθέατρου
    με τρεις ιστορίες  του Βαγγέλη Ηλιόπουλου 
    από την ομάδα Κοκου-Μουκλό

    Πέμπτη 5 Ιουλίου / ώρα 20:00 - 23:00
    προαύλιο πνευματικού κέντρου

      Μουσική συναυλία
       με νεανικά συγκροτήματα της πόλης
 

     Παρασκευή 6 Ιουλίου, ώρα 21:00
    θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

   Οδυσσεβάχ  της Ξένιας Καλογεροπούλου
  από το Θέατρο του Βορρά
 σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου

   Σάββατο 7 Ιουλίου / ώρα 21:00
    θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

      Παραμύθια φύτρωσαν στον κήπο
          από το Θέατρο Πρόβα της Μαίρης Ραζή

          Δευτέρα 9 Ιουλίου / ώρα 21:00
           πλατεία αρεως

             Μουσική βραδιά
               με τη Φιλαρμονική Δήμου Τρίπολης



Στην περίοδο της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης 
που βιώνουμε, ο πολιτισμός αποτελεί όαση αισιοδοξίας και κατα-
φύγιο ελπίδας. Οι εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2012
στοχεύουν ακριβώς σε αυτό: να δώσουν τον πρώτο λόγο στην Τέχνη.
Η τέχνη αφυπνίζει την ανθρωπιά, εμπνέει, προτείνει νέους δρόμους.
Η πνευματική καλλιέργεια ενισχύει την αυτογνωσία, αναβαθμίζει
τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο και, εν τέλει, αναδεικνύει το ουσιώδες.

Με την πεποίθηση ότι οι εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Καλοκαιριού
κινούνται στην κατεύθυνση αυτή, φροντίσαμε ταυτόχρονα να περιο-
ρίσουμε στο ελάχιστο τις δαπάνες για τη διοργάνωση και, κυρίως,
εξασφαλίσαμε ελεύθερη είσοδο σε μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων για
όλους τους συνδημότες μας. Επιπλέον, ο Δήμος Τρίπολης ζήτησε από
όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και καλλιτέχνες να προσφέρουν
τα εισιτήριά τους σε μειωμένες τιμές και, παράλληλα, εξασφάλισε 
σημαντικό αριθμό δωρεάν εισιτηρίων για όλες τις εκδηλώσεις
που πραγματοποιούνται στο Θέατρο Άλσους Αγίου Γεωργίου,
τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά στους άνεργους συνδημότες μας.
Στο ίδιο πλαίσιο, καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία του Εμπορικού 
Συλλόγου να συμμετέχει στη γιορτή του πολιτισμού με ένα ειδικό 
δεκαήμερο προσφορών, πριν από την έναρξη της επίσημης περιόδου
των εκπτώσεων, που δίνει μια επιπλέον δυνατότητα για φθηνές
αγορές σε όλους τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης μας.

Δίνουμε λοιπόν τον πρώτο λόγο στην καλλιτεχνική δημιουργία
και σας περιμένουμε στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Καλοκαιριού.

Γιάννης Σμυρνιώτης
Δήμαρχος Τρίπολης

Αγαπητοί συνδημότες, φίλες και φίλοι,
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Τετάρτη 11 Ιουλίου / ώρα 21:00
 θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

   Ήταν κάποτε
    από το δηπεθε Κοζάνης

    Πέμπτη 12 Ιουλίου / ώρα 21:00
  θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

 Αγγέλα Παπάζογλου
 με την Άννα Βαγενά

 Παρασκευή 13 Ιουλίου / ώρα 21:00
  θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

    Θέατρο Σκιών Αθανασίου

      Σάββατο 14 Ιουλίου / ώρα 21:00
       πλατεία λεβιδιου

       Μουσική βραδιά
       με τη Φιλαρμονική Δήμου Τρίπολης

      Κυριακή 15 Ιουλίου / ώρα 21:00
    θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

   Το μεγάλο μας τσίρκο
  του Ιάκωβου Καμπανέλλη
από το κθβε με τον Γιώργο Αρμένη
 σε μουσική και διεύθυνση ορχήστρας
  επί σκηνής του Σταύρου Ξαρχάκου

   Δευτέρα 16 Ιουλίου / ώρα 21:00
    θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

     Σωκράτης Μάλαμας
      μουσική συναυλία



Τετάρτη 18 Ιουλίου / ώρα 21:00
  θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

   Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει
    μουσικοθεατρικό έργο του Π. Ζούλια
    με τους Π. Χαϊκάλη και Ρ. Λουϊζίδου

  Σάββατο 21 Ιουλίου / ώρα 21:00
 θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

 Ο λαός δεν κάνει χάρες
  στο μνημόνιο βάζει αμπάρες
   με τον Χριστόφορο Ζήκα

   Κυριακή 22 Ιουλίου / ώρα 21:00
  θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

 Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας
του Όσκαρ Ουάιλντ σε διασκευή Θ. Ζήκα

Δευτέρα 23 Ιουλίου / ώρα 21:00
  δημοτικό αθλητικό κέντρο τρίπολης

   Μιχάλης Χατζηγιάννης
    μουσική συναυλία

    Τετάρτη 25 Ιουλίου / ώρα 21:00
   θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

  Δον Ζουάν, η επιστροφή
  του Ödön von Horvath
   με τον Γιώργο Κιμούλη

     Δευτέρα 30 Ιουλίου / ώρα 21:00
      θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

       Μάριος Φραγκούλης
        μουσική συναυλία



        Τρίτη 31 Ιουλίου / ώρα 21:00
       θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

      Ιππής του Αριστοφάνη
     από το κθβε σε σκηνοθεσία Σταμ. Φασουλή
     με τους Π. Φιλιππίδη και Γ. Ζουγανέλη
 
     Πέμπτη 2 Αυγούστου / ώρα 21:00
      θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

      Θα πηδήξω απ’ το παράθυρο
      του Ζ. Φεϋντώ με τον Π. Μπουσουλόπουλο 
 
  Παρασκευή 3 Αυγούστου / ώρα 21:00
θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

4η Λαογραφική Χορευτική Συνάντηση
 Συμμετέχουν: Fardelets Du Forez Γαλλίας,
  Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία Έκφρασης και
    Πολιτισμού, Χορευτικός Σύλλογος «Τεγέα»

       Παρασκευή 3 Αυγούστου / ώρα 21:00
        δημοτικο σχολειο ασεασ

        Δώρος Δημοσθένους
        μουσική συναυλία

      Κυριακή 5 Αυγούστου / ώρα 21:00
      μουσειο αλεασ – τεγεα

        Μουσική βραδιά
           με τη Φιλαρμονική Δήμου Τρίπολης

           Δευτέρα 6 Αυγούστου / ώρα 21:00
             θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

               Όνειρο καλοκαιρινής νύκτας
                   του Σαίξπηρ, σε διασκευή για παιδιά
                  από τις Μαγικές Σβούρες



       Τριτη 7 Αυγούστου / ώρα 21:00
     θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

   Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη
   με τους Κ. Καραμπέτη, Στ. Μάινα
  Ιωάν. Παππά, Μ. Χατζησάββα

 Τετάρτη 8 Αυγούστου / ώρα 20:30
   λιμνη (αγαλι) μαντινειασ

    Πέμπτη 9 Αυγούστου / ώρα 20:30
     κεντρικη πλατεια καψια

     Παρασκευή 10 Αυγούστου / ώρα 20:30
     ρίζες τεγέας

     Θέατρο Σκιών Καπετανίδη

   Σάββατο 11 Αυγούστου / ώρα 21:00
  δημοτικο σχολειο ασεασ

  Αφιέρωμα στο ελληνικό τραγούδι
  με τον μαέστρο Ανδρέα Πυλαρινό στο πιάνο
  τον τενόρο Ιωάννη Φράγκο και
    τη βιολονίστρια Έφη Χριστοδούλου

     Δευτέρα 13 Αυγούστου / ώρα 21:00
      θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

       Αγάπη - Έρωτας - Προδοσία
        αναδρομή στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι
        από το σχήμα Due Arti

      Παρασκευή 17 Αυγούστου / ώρα 21:00
      θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

     Να ζει κανείς ή να μη ζει;  του N. Witdy
     σε σκηνοθεσία Παπαθανασίου - Ρέππα
   με τους Δανδουλάκη, Χαϊκάλη, Τσιμιτσέλη



     Δευτέρα 20 Αυγούστου / ώρα 20:00
    θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

  Ντόρα, η μικρή εξερευνήτρια:
 ψάχνοντας την πόλη των χαμένων παιχνιδιών
  της Nickelodeon

   Τρίτη 21 Αυγούστου / ώρα 21:00
    δημοτικό αθλητικό κέντρο τρίπολης

    Χάρις Αλεξίου - Δήμητρα Γαλάνη
    μουσική συναυλία

   Κυριακή 26 Αυγούστου / ώρα 21:00
  θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

  Όνειρο καλοκαιρινής νύκτας
    του Σαίξπηρ από τη Θεατρική Ομάδα Τρίπολης
     σε διασκευή-σκηνοθεσία Κατερίνας Γιαννίκη

   Δευτέρα 27 Αυγούστου / ώρα 21:00
  θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

 Ο επιθεωρητής του Νικ. Γκόγκολ
 από το δηπεθε Ρούμελης

 Πέμπτη 30 Αυγούστου / ώρα 20:00-23:00
  κλωνατζιδικα – σκακιερα

    Summer Rock Festival
      με τα συγκροτήματα
      Διαφωνούντες | Crashed Notes
       Black’n’White | 4η Διασταση | Rock’n’Love

       Παρασκευή 31 Αυγούστου / ώρα 21:00
       θέατρο αλσους αγίου γεωργίου

      Θέατρο Σκιών Αθανασίου
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21-22  ΙΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΙΝΑΛΟ / ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΟΣΤΡΑΚΙΝΑΣ

οι Έλληνες
Ορειβάτες

Προωθούμε
την ορειβασία
τον αθλητισμό

και τον πολιτισμό
 Αγωνιζόμαστε

για τη διατήρηση
του φυσικού

περιβάλλοντος
 των βουνών μας
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Παρασκευή 24 Αυγούστου
Ανάβαση από το Σιδηροδρομικό

Σταθμό στον Άγιο Θεόδωρο
Σαββατο 25 Αυγούστου

Sprint: οδός Αγίου Κωνσταντίνου
Πλατεία Άρεως

Κυριακη 26 Αυγούστου
Αγώνας 15 χλμ μέσα στην πόλη

σε κυκλική διαδρομή:
            Πλατεία Άρεως / ΔΑΚ Τρίπολης

οδός Καλαβρύτων / Πλατεία Άρεως

ROLLERSKI
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24-26  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗ



Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης

συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Καλοκαιριού

με ένα δεκαήμερο προσφορών γεμάτο εκπλήξεις

σε όλα τα καταστήματα με αυτό το σήμα.
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Εκδήλωση
με ελεύθερη είσοδο

Εκδήλωση
με εισιτήριο

Εισιτήρια προπωλούνται
στο κατάστημα «Τέχνη»
Εθν. Αντίστασης 44

Πληροφορίες
τηλ: 2710 235925
www.tripolis.gr
www.traveltripolis.gr


