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XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ 

Χριστούγεννα στο Μέγαρο 
20–30 Δεκεμβρίου 2019 
 
 

Η προπώληση άρχισε! 
 
 
20–30.12.2019 | Μaurice Béjart –  
Μαγικός αυλός  
20–30.12.2019 | Τα Χριστούγεννα  
του Καραγκιόζη στο βυθό! 
22.12.2019 | Ρεσιτάλ  
εκκλησιαστικού οργάνου 
27 & 28.12.2019 | Μάριος Φραγκούλης – 
Christmas in Athens 
28 & 29.12.2019 | Μουσικό παραμύθι  
Μα πότε θα φτάσει αυτός ο μάγος;   
30.12.2019 | Εορταστικό γκαλά  
με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
 

 

Κλασικές μελωδίες, λυρικό τραγούδι, χορός, θέατρο σκιών αλλά και ένα μουσικό 

παραμύθι είναι η ιδανική συνταγή για τα πιο χαρούμενα Χριστούγεννα στο στολισμένο 

και κατάφωτο Μέγαρο. Η προπώληση για τις φετινές εκδηλώσεις μόλις άρχισε! 

Εξασφαλίστε τις θέσεις σας εγκαίρως! 

 

Στο εορταστικό πρόγραμμα της νέας καλλιτεχνικής περιόδου 2019–2020 

περιλαμβάνονται έξι εξαιρετικές παραγωγές που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια:   

 
 20–30.12.2019 | Μaurice Béjart – Μαγικός αυλός  
 20–30.12.2019 | Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στο βυθό! 
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 22.12.2019 | Ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου 
 27 & 28.12.2019 | Μάριος Φραγκούλης – Christmas in Athens 
 28 & 29.12.2019 | Μουσικό παραμύθι Μα πότε θα φτάσει αυτός ο μάγος;   
 30.12.2019 | Εορταστικό γκαλά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
 

Ο «Μαγικός αυλός» του Μότσαρτ, μεταμορφωμένος σε μια ονειρική χορογραφία από 

τον Μωρίς Μπεζάρ, εμβληματική προσωπικότητα του χορού στον 20ό αιώνα, την 

οποία ερμηνεύουν οι έξοχοι χορευτές του Béjart Ballet Lausanne, θα αντηχήσει στην 

Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη από τις 20 έως τις 30/12/2019 (συμπαραγωγή GR  

ENTERTAINMENT  WORLD  LTD – ΜΜΑ). 

«Μα πότε θα φτάσει επιτέλους αυτός ο μάγος;» είναι ο… ιντριγκαδόρικος τίτλος του 

μουσικού παραμυθιού που συνέθεσε ο Γιώργος Κουρουπός (νέα παραγωγή του 

ΜΜΑ) και μιλά για τις περιπέτειες του Αβασάλ, του τέταρτου Μάγου των 

Χριστουγέννων, που όλο κάτι του τύχαινε κι όλο καθυστερούσε να φτάσει στη Φάτνη! 

Παραμύθι – Αφήγηση: Ιουλίτα Ηλιοπούλου. Ζωγραφική: Γιάννης Κόττης. 

Τραγουδούν: Σπύρος Σακκάς, Δάφνη Πανουργιά (28 & 29/12/2019).  

Στο εορταστικό πνεύμα των ημερών πάντα, οι μουσικές προτάσεις του Μεγάρου 

περιλαμβάνουν το ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου της Ουρανίας Γκάσιου 

(22/12/2019), τις δύο συναυλίες με τίτλο «Christmas in Athens» του Μάριου 

Φραγκούλη (27 & 28/12/2019, συμπαραγωγή Αrietta – ΜΜΑ) καθώς και το 

πρωτοχρονιάτικο γκαλά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (30/12/2019) και τις 

φωνές της σοπράνο Βασιλικής Καραγιάννη, της μετζοσοπράνο Ειρήνης 

Καράγιαννη, του τενόρου Δημήτρη Πακσόγλου και του μπάσου Αλέξανδρου 

Σταυρακάκη. Μια βραδιά γεμάτη λάμψη, με ορχηστρικά αποσπάσματα, άριες και 

ντουέτα από όπερες των Βέρντι, Τσιλέα, Πουτσίνι και άλλων συνθετών. Στο πόντιουμ, ο 

Αναστάσιος Συμεωνίδης (συμπαραγωγή ΚΟΑ – ΜΜΑ).  

Για έβδομη χρονιά, ο Ηλίας Καρελλάς, ο γνωστός μας σκιοπαίχτης, φέρνει στο 

Μέγαρο μια ολοκαίνουργια παραγωγή, «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στο 

βυθό», μια υποθαλάσσια μουσική περιπέτεια με τη συμμετοχή της μπάντας πνευστών 

Dirty Athens Brass Band και της Γεωργίας Νταγάκη (φωνή, λύρα). Συμπαραγωγή 

Θίασος Ηλία Καρελλά – ΜΜΑ (20 – 30/12/2019). 

Eισιτήρια  

210 72 82 333, megaron.gr  

και σε όλα τα καταστήματα  

 

Πληροφορίες  

210 72 82 333  

http://www.megaron.gr  

https://www.facebook.com/megaron.gr    

https://www.instagram.com/megaron_athens/   

https://www.youtube.com/user/AthensConcertHall 

https://twitter.com/MegaronAthens  

https://plus.google.com/+MegaronGr  

https://www.pinterest.com/megaronathens/   
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