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Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 
 
 
 

XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ 
 

Χριστούγεννα στο Μέγαρο 
20–30 Δεκεμβρίου 2019 
 

 
 
 
Τα πιο χαρούμενα Χριστούγεννα στο στολισμένο Μέγαρο με κλασικές μελωδίες, 

λυρικό τραγούδι, χορό, θέατρο σκιών αλλά και μουσικά παραμύθια  

για όλη την οικογένεια! 

 
20–30.12.2019 | Μaurice Béjart – Μαγικός αυλός  
20–30.12.2019 | Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στο βυθό! 
22.12.2019 | Ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου: Ουρανία Γκάσιου 
23.12.2019 | Ο Πέτρος και ο Λύκος και Το καρναβάλι των ζώων 
από τους Μουσικούς της Καμεράτας – Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής 
27 & 28.12.2019 | Μάριος Φραγκούλης & Βig Band: 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 
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Στο στολισμένο Μέγαρο παιδιά κάθε ηλικίας αλλά και μεγάλοι, θα πάρουν τη θέση τους στις 
κατάφωτες αίθουσες για να απολαύσουν ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα των φετινών 
Χριστουγέννων, με κλασικές μελωδίες, λυρικό τραγούδι, χορό, θέατρο σκιών αλλά και 
μουσικά παραμύθια!  

Η πιο φημισμένη όπερα του Μότσαρτ, ο «Μαγικός αυλός» μεταμορφώνεται σε μια χορευτική 
ονειροφαντασία από τον Μωρίς Μπεζάρ, η οποία παρουσιάζεται, αυτά τα Χριστούγεννα, στη 
σκηνή της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών από τις 20 έως 
τις 30 Δεκεμβρίου. Ο σπουδαίος χορογράφος, εμβληματική προσωπικότητα του χορού του 
20ού αιώνα, «εικονογραφεί», σκηνή σκηνή, για το Béjart Ballet Lausanne το κοσμαγάπητο 
μουσικό παραμύθι παραμένοντας πιστός στο αυθεντικό έργο του μεγάλου Αυστριακού και 
δημιουργεί μια θρυλική παράσταση με κωμικά στοιχεία για μικρούς και μεγάλους. Τα σκηνικά 
και τα κοστούμια της βασίζονται στα αυθεντικά σχέδια του Alan Burrett, ενώ τον 
ενδυματολογικό σχεδιασμό ανέλαβε ο Henri Davila. Eξήντα χορευτές ζωντανεύουν επί σκηνής 
τον Ταμίνο και την Παμίνα, τη Βασίλισσα της Νύχτας και τον Ζαράστρο, τον Παπαγκένο, 
πνεύματα, νεράιδες και τέρατα μέσα σε ένα παραμυθένιο περιβάλλον με υπέροχους φωτισμούς 
(Dominique Roman). Η παράσταση «Μαγικός αυλός» με τα Μπαλέτα Béjart της Λωζάννης 
εντάσσεται στο πλαίσιο των δημοφιλών κύκλων εκδηλώσεων Χριστούγεννα και Χορός στο 
Μέγαρο και αποτελεί συμπαραγωγή της GR  ENTERTAINMENT WORLD  LTD και του ΜΜΑ. 

Ο  αγαπημένος σκιοπαίκτης Ηλίας Καρελλάς ετοίμασε δύο νέα έργα και περιμένει μικρούς και 
μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου παρουσιάζει, με τον θίασό του, τις 
ολοκαίνουργιες περιπέτειες του Καραγκιόζη (συμπαραγωγή: Θίασος Η. Καρελλά – ΜΜΑ).  
Το πρώτο έργο, «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στο βυθό» έχει… γιορτινό χαρακτήρα και 
μας ταξιδεύει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας από τις 20 έως τις 30 Δεκεμβρίου. Το 
λευκό πανί στήνεται στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, και πάνω του ζωντανεύουν οι 
φιγούρες όλης της παρέας του Καραγκιόζη που δεν θέλει με τίποτα να τα θαλασσώσει και 
επιμένει να περάσει τις γιορτές ξεφαντώνοντας με μουσικές και τραγούδια, του κάβουρα που 
έχει καβούρια στις τσέπες του και δεν θέλει να ξοδευτεί για το ρεβεγιόν, καθώς και της γοργόνας 
των Χριστουγέννων που πουλά φύκια για μεταξωτές κορδέλες! Τον αγαπημένο ήρωα του 
θεάτρου σκιών συντροφεύουν στο υποθαλάσσιο ταξίδι του η εξαμελής μπάντα πνευστών Dirty 
Athens Brass Band και η Γεωργία Νταγάκη (φωνή, λύρα). 
Στη δεύτερη νέα παραγωγή, που έχει τίτλο «Ο Καραγκιόζης και το δέντρο της μουσικής», 
μουσική συνοδοιπόρος του Ηλία Καρελλά θα είναι η Αρετή Κετιμέ (φωνή, σαντούρι). Το έργο, 
ένα πολυθέαμα με γιγαντοφιγούρες και ζωντανή παραδοσιακή μουσική, ανεβαίνει από τις 
18 Ιανουαρίου έως τις 11 Απριλίου 2020 στην αυλή του ανακαινισμένου «Σπιτιού του 
Καραγκιόζη» που άνοιξε για δεύτερη χρονιά την πόρτα του και περιμένει τους μικρούς φίλους 
μας στο Φουαγιέ Ισογείου του Μεγάρου (Β΄ Παιδική Σκηνή). Το κλειδί κρατά ο Ηλίας 
Καρελλάς, καλωσορίζοντας τους νεαρούς επισκέπτες σε μια πολυδιάστατη παράσταση-
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ξεναγώντας τους στο «Σπίτι», όπου θα ανακαλύψουν μυστικά 
κρυμμένα στα βάθη των αιώνων μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και θα δουν σπάνιες 
συλλεκτικές φιγούρες του θεάτρου σκιών από όλο τον κόσμο. Τον Ηλία Καρελλά και την Αρετή 
Κετιμέ πλαισιώνουν ο Τάσος Αντωνίου (κιθάρα, μπουζούκι, τραγούδι), ο Έκτορας Κυριάκου 
(βιολί, λαούτο, μαντολίνο, τραγούδι), η Δήμητρα Κώνστα (εμψύχωση, χειρισμός φιγούρας), η 
Όλγα Παπαθεοδώρου (εμψύχωση, κρουστά) και ο Νικόλας Τζιβελέκης (εμψύχωση, 
χειρισμός φιγούρας).  
 
Στο εορταστικό πνεύμα των ημερών πάντα, οι μουσικές προτάσεις του Μεγάρου 
περιλαμβάνουν το καθιερωμένο ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου της Ουρανίας Γκάσιου 
στις 22 Δεκεμβρίου. Η ελληνίδα οργανίστα παρουσιάζει σπουδαία έργα της γερμανικής και 
γαλλικής σχολής, από τον Μπουξτεχούντε και τον Μπαχ μέχρι τον Ρέγκερ, και από τον Σαιν-
Σανς και τον Φρανκ έως τον Μαρσέλ Ντυπρέ. Θα ακουστούν θρησκευτικές συνθέσεις, 
επετειακά κομμάτια αλλά και παστοράλ, δηλαδή έργα βουκολικού χαρακτήρα που 
παραπέμπουν στους βοσκούς-προσκυνητές του Θείου Βρέφους.    
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Προπαραμονή Χριστουγέννων, και οι  Μουσικοί της Καμεράτας – Ορχήστρας των Φίλων 
της Μουσικής υπό τον Γιώργο Πέτρου δίνουν ένα μοναδικό family concert στο Μέγαρο! O 
Λάκης Λαζόπουλος θα είναι ο αφηγητής σε ένα από τα πιο αγαπητά έργα μικρών και 
μεγάλων, στο συναρπαστικό μουσικό παραμύθι Ο Πέτρος και ο Λύκος του Σεργκέι 
Προκόφιεφ, ενώ η γνωστή Ορχήστρα, στο χριστουγεννιάτικο ραντεβού της με μικρούς και 
μεγάλους, θα παρουσιάσει επίσης το περίφημο Καρναβάλι των ζώων του Καμίγ Σαιν-Σανς. 
Το εορταστικό πρόγραμμα της βραδιάς συμπληρώνεται από μια σύνθεση-μινιατούρα, τη 
Φαντασία πάνω στο τραγούδι «Greensleeves» του Ραλφ Βων-Ουίλλιαμς (συμπαραγωγή 
ΑΝΝΑ ΓΙΩΤΗ ΜΟΝ ΙΚΕ – ΜΜΑ).  

Εν αναμονή του νέου χρόνου, το γιορτινό Μέγαρο υποδέχεται στις 27 και 28 Δεκεμβρίου τον 
Μάριο Φραγκούλη σε δύο λαμπερές συναυλίες, με ένα πρόγραμμα από αγαπημένα τραγούδια 
που ο διεθνώς αναγνωρισμένος τενόρος ετοίμασε ειδικά για τη χριστουγεννιάτικη Αθήνα. 
Christmas in Athens: το ιδανικό soundtrack για να αποχαιρετήσει η πόλη το 2019 και να 
υποδεχτεί το 2020 και τη νέα δεκαετία! Και τις δύο βραδιές, ο Μ. Φραγκούλης ξανασυναντά 
στη σκηνή, ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια από την τελευταία τους κοινή εμφάνιση, τη γοητευτική 
σοπράνο Deborah Myers, με την οποία έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία στο 
παρελθόν, τόσο δισκογραφικά όσο και στο πλαίσιο περιοδειών ανά τον κόσμο. Τους δύο 
καλλιτέχνες πλαισιώνουν οι εξαίρετοι μουσικοί της Big Band υπό τη διεύθυνση του Λουκά 
Καρυτινού (συμπαραγωγή Αrietta – MMA). 
 
«Μα πότε θα φτάσει επιτέλους αυτός ο μάγος;» είναι ο τίτλος του μουσικού παραμυθιού για 
μικρά αλλά και μεγαλύτερα παιδιά που συνέθεσε ο Γιώργος Κουρουπός (νέα παραγωγή του 
ΜΜΑ), το οποίο μιλά για τις περιπέτειες του Αβασάλ, του τέταρτου Μάγου των Χριστουγέννων, 
που όλο και κάτι του τύχαινε κι όλο καθυστερούσε να φτάσει στη Φάτνη! Το παραμύθι έγραψε η 
Ιουλίτα Ηλιοπούλου, η οποία έχει αναλάβει επίσης τον ρόλο της αφηγήτριας. Τα τραγούδια 
ερμηνεύουν ο Σπύρος Σακκάς και η Δάφνη Πανουργιά υπό τη συνοδεία πιάνου/keyboards, 
φλάουτου, βιόλας και κρουστών.Τα εικαστικά έργα του Γιάννη Κόττη που προβάλλονται στη 
μεγάλη οθόνη συμπληρώνουν τη γιορταστική ατμόσφαιρα της παράστασης. Το έργο 
παρουσιάζεται για δύο βραδιές, στις 28 και 29 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας. 

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών αποχαιρετά τον παλιό χρόνο και υποδέχεται τον καινούργιο 
στις 30 Δεκεμβρίου με το καθιερωμένο της εορταστικό γκαλά. Στο πλούσιο λυρικό 
πρόγραμμα της βραδιάς, ορχηστρικά αποσπάσματα και λαμπερές άριες και ντουέτα από 
διάσημες όπερες των Βέρντι, Τσιλέα, Πουτσίνι και άλλων συνθετών, που ερμηνεύουν τέσσερις 
καταξιωμένοι έλληνες τραγουδιστές: η υψίφωνος Βασιλική Καραγιάννη, η μεσόφωνος Ειρήνη 
Καράγιαννη, ο τενόρος Δημήτρης Πακσόγλου και ο βαθύφωνος Αλέξανδρος Σταυρακάκης. 
Στο πόντιουμ, ο Αναστάσιος Συμεωνίδης (συμπαραγωγή ΚΟΑ – ΜΜΑ).  

Στο μεταξύ, «Το Φτερωτό Άλογο» συνεχίζει το συναρπαστικό ταξίδι του στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών έως τις 31 Ιανουαρίου 2020. Οι μικροί και μεγάλοι φίλοι μας που δεν 
πρόλαβαν να παρακολουθήσουν τις εξωτικές περιπέτειές του, έχουν τώρα μια τελευταία 
ευκαιρία να δουν την επιτυχημένη μουσικοθεατρική παράσταση, η οποία φιλοξενείται για 
δεύτερη χρονιά στο Νέο Εκθεσιακό Χώρο. Το αγαπημένο παραμύθι του Νίκου Καζαντζάκη 
ανεβαίνει στην Παιδική Σκηνή με ζωντανή μουσική από έναν θίασο 12 πολυτάλαντων 
ηθοποιών που αφηγούνται αυτή την εξωτική ιστορία, υποδυόμενοι βασιλιάδες, πρίγκιπες και 
πριγκίπισσες, μάγους και δερβίσηδες, ερμηνεύουν πολυφωνικά τραγούδια και παίζουν μουσικά 
όργανα επί σκηνής. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο ευρηματικός Βασίλης Μαυρογεωργίου και 
τη θεατρική προσαρμογή η Άνδρη Θεοδότου, ενώ ο Νίκος Κυπουργός ντύνει την παράσταση 
με παραδοσιακές μελωδίες και ανατολίτικους ήχους. Τα σκηνικά είναι της Θάλειας Μέλισσα, τα 
κοστούμια της  Ιφιγένειας Νταουντάκη και η κινησιολογία της Έλενας Γεροδήμου. «Το 
Φτερωτό Άλογο» παρουσιάζεται στο Μέγαρο χάρη στην ευγενική χορηγία της Εθνικής 
Τράπεζαςκαι σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Καζαντζάκη στο πλαίσιο του κύκλου Το 
Μέγαρο των Παιδιών – Παιδικό θέαμα. 
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Από τις αρχές Δεκεμβρίου η πιο γιορτινή παγοπίστα της Αθήνας βάζει 
μουσική και περιμένει ολόφωτη μικρούς και μεγάλους πατινέρ στο 
καθιερωμένο πλέον χειμωνιάτικο ραντεβού τους στο Αίθριο των Μουσών.  
Φορέστε τα παγοπέδιλά σας και το χαμόγελό σας και αφήστε έμπειρους 
προπονητές της Ice Arena να σας καθοδηγήσουν με ασφάλεια επάνω σε 
μια παγοπίστα 350 τ.μ. εξοπλισμένη με στέγαστρο. Και, αν το πατινάζ σας 
συναρπάζει, μπορείτε να ανακαλύψετε τα μυστικά του κάνοντας ιδιαίτερα 
μαθήματα. Αν πάλι σας γοητεύει ως θέαμα, στο Μέγαρο ετοιμάσαμε και 
φέτος έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου παιδιά, γονείς και συνοδοί 
μπορούν να απολαύσουν ροφήματα και σνακ σε ένα ζεστό περιβάλλον.   

 

Οι γιορτές πλησιάζουν, και στο MShop –Το Κατάστημα του Μεγάρου 
μπορείτε να αναζητήσετε ιδιαίτερες προτάσεις για τα χριστουγεννιάτικα και 
πρωτοχρονιάτικα δώρα σας, προσωπικά ή επαγγελματικά. Στις προθήκες του 
θα βρείτε χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα καθώς και δημιουργίες με 
την υπογραφή γνωστών αλλά και ανερχόμενων καλλιτεχνών. Εκτός από cd, 

προγράμματα, αφίσες και συλλεκτικές εκδόσεις του ΜΜΑ, οι φίλοι μας μπορούν να επιλέξουν 
χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία, μικρά έργα τέχνης (γλυπτά, χαρακτικά κ.ά.), φωτιστικά αλλά και 
καλαίσθητα αντικείμενα και αξεσουάρ με το λογότυπο του Μεγάρου.     

 
Εισιτήρια  
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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