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Μπουένος Άιρες, Νέα Υόρκη, Βομβάη, Τόκιο και Μπαρμπαριά. Τα ταξίδια δεν 
χρειάζονται πάντοτε μεταφορικά μέσα και βαλίτσες!           
 
Τον Σεπτέμβρη του 2020, το Christmas Theater… βγάζει τραπεζάκια έξω και μέρος 
του αύλειου  χώρου του Κλειστού Ολυμπιακού Σταδίου Γαλατσίου, 
μεταμορφώνεται σε μία ανοιχτή μουσική σκηνή για να υποδεχτεί το CT Garden 
Festival. Ένα φεστιβάλ που μας καλεί να κάνουμε το γύρο του κόσμου με ελληνικά 
τραγούδια. 
 
Καταξιωμένοι ερμηνευτές και δημιουργοί του σύγχρονου ελληνικού 
τραγουδιού  μαζί με τη νεότερη γενιά συμμετέχουν σε μία σειρά συναυλιών, που 
αντλούν τα θέματα και το υλικό τους από τα πιο ταξιδιάρικα ελληνικά τραγούδια. Κι 
από κοντά ορχήστρες, συγκροτήματα και κορυφαίοι σολίστες.  Είναι στη φύση μας 
το ταξίδι και όσοι αγαπάμε το ελληνικό τραγούδι ξέρουμε να ταξιδεύουμε μαζί του. 
Ν’ αποδράσουμε  και  ν’ ανακαλύψουμε όσα χάσαμε στην πορεία ή όσα ποτέ δεν 
συναντήσαμε. Ταξίδι είναι άλλωστε και η ίδια η ζωή. 
 
Στο City Garden Festival του Christmas Theater  συναυλιακά γεγονότα θα μας 
ταξιδέψουν  με ελληνικά τραγούδια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και σε όλο τον 
κόσμο. Επίσης θα φιλοξενηθούν διακεκριμένα  project όπου το ελληνικό τραγούδι 
και η ελληνική μουσική συνομιλούν με τις «Μουσικές του Κόσμου»   
 
«Για που το 'βαλες…καρδιά μου» 
 
Πολλά και διαφορετικά τα ταξίδια που ονειρευτήκαμε να κάνουμε μαζί σας. Ταξίδια 
σε άλλες πολιτείες. Ταξίδια μακρινά ως την Τζαμάικα. 
 
Θα ταξιδέψουμε με τον Βασίλη Τσιτσάνη  στο Μόντε Κάρλο, στη Βαγδάτη αλλά και 
σε φίνο ακρογιάλι στην Παραγουάη της Λατινικής Αμερικής. Γιατί η φαντασία έχει 
τη δύναμη να μάς παρασύρει. Όπως λέει κι ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου: «Όσες 



κι αν χτίζουν φυλακές κι αν ο κλοιός στενεύει ο νους μας είναι αληταριό που όλο θα 
δραπετεύει…» 
 
 
CT Garden Festival  
 
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου Ταξιδιώτες του Παντός 
Ο Σταύρος Σιόλας και οι τρεις υπέροχες Ευτυχία Μητρίτσα, Ρένα Μόρφη και Πέννυ 
Μπαλτατζή 
 
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου Όλο το μπλε του χάρτη 
Ο Γιάννης Κότσιρας στα πιο ταξιδιάρικα τραγούδια του ελληνικού τραγουδιού σε 
μια συναυλία γεμάτη μουσικές ιστορίες που χάραξαν διαδρομές στον χάρτη 
 
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου Βάζω πλώρη στα όνειρά μου 
Η Βιολέτα Ίκαρη σε μια διαδρομή γεμάτη σπουδαίες ερμηνείες 
Το νέο αίμα του ελληνικού τραγουδιού φέρνει στις αποσκευές της τα πιο 
αγαπημένα μας ταξίδια   
 
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου Στου Καββαδία τ’ ανοιχτά 
Η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Κώστας Θωμαΐδης μας ταξιδεύουν με τον ποιητή της 
Θάλασσας, χορεύουν πάνω στο φτερό του καρχαρία και με τα ποιήματα του που 
έγιναν τραγούδια, κατακτούν το αδύνατο! 
 
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου Μίκης Θεοδωράκης: Από τις Μικρές  Κυκλάδες έως την 
Νήσο  των Αζορών 
Η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης με την Σαββέρια Μαργιολά και τον Κώστα 
Τριανταφυλλίδη σε ένα αφιέρωμα στα σπουδαία μουσικά ταξίδια του Μίκη 
Θεοδωράκη. 
 
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου Μαύρα μου χελιδόνια από την αραπιά 
Το μουσικό σχήμα Ήπειρος που αποτελείται από τον Γιώργο Κωτσίνη στο κλαρίνο, 
Κώστα Κίκιλη στο βιολί και Νίκο Αγγελόπουλο στο λαούτο, συμπράττει με τον Θωμά 
Κωνσταντίνου και τον ζωντανό θρύλο του κλαρίνου Πετρολούκα Χαλκιά σε μια 
βραδιά γεμάτη μοναδικά μουσικά ταξίδια 
 
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου: Στης μεσόγειος τα μέρη 
Οι σολίστες της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας μας ταξιδεύουν με πολύτιμους φίλους 
τον Μπάμπη Τσέρτο και την Ασπασία Στρατηγού και σε φιλική συμμετοχή 
τον  Γιώργο Νταλάρα στα πιο ταξιδιάρικα τραγούδια του λαϊκού μας τραγουδιού 
 
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου: Απ’ τα Εξάρχεια ως το Πεκίνο 
Ο Χρήστος Θηβαίος σε διαδρομές που μας έβαλαν φτερά και μας έκαναν να 
ταξιδέψουμε μακριά, τραγούδια που άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους στις ζωές μας 
 
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου: Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τ’ αδύνατο 
Ο Κώστας Μακεδόνας μας φέρνει  τραγούδια- ταξίδια  από την προσωπική του 



δισκογραφία αλλά και ορισμένα από τα πιο εμβληματικά ταξιδιάρικα τραγούδια 
όλων των εποχών. 
 
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου: Απ’το Σαλέντο στην Γερεβάν 
Encardia, Haig Yazdjian, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Βαγγέλης Καρίπης 
Από τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας μέχρι τους αραβικούς ρυθμούς και τα 
αρμένικα τραγούδια τα ταξίδια έχουν κοινό τόπο την Ελλάδα, το σταυροδρόμι 
ανατολής και δύσης 
 
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου Καλό ταξίδι μάτια μου 
Η Γιώτα Γρίβα ταξιδεύει σε δρόμους της παράδοσης με τον Θωμά Κωνσταντίνου στο 
ούτι και τον Γιώργο Κωτσίνη στο κλαρίνο 
 
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου Σε τόπους μαγικούς 
Ο Δώρος Δημοσθένους μας ταξιδεύει στο χθες και το σήμερα με διαχρονικά 
τραγούδια σε τζαζ και swing ρυθμούς και μαζί του έχει τους Mottet και την Ξένια 
Γαργάλη   
 
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου: Μια συναυλία με πρωταγωνιστή το κανονάκι 
Ο Πάνος Δημητρακόπουλος σολίστας στο κανονάκι υποδέχεται τον Παντελή 
Θαλασσινό, τον Νίκο Ξυδάκη, την Ευανθία Ρεμπούτσικα αλλά και τους: Καλλιόπη 
Βέττα, Ζαχαρία Καρούνη, Αρετή Κετιμέ και Κατερίνα Παπαδοπούλου 
 
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου: Οι Χαϊνηδες σε ένα μεγάλο ταξίδι από την Κρήτη στην 
Ανατολή και από εκεί στα Βαλκάνια 
 
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου: Έλα μικρό να φύγουμε.. 
Ο μάγος της Λαϊκής κιθάρας Δημήτρης Μυστακίδης παρουσιάζει τα ταξιδιάρικα 
τραγούδια του ρεμπέτικου από τον Σκαρβέλη μέχρι τον βαμβακάρη και από τον 
Τούντα μέχρι τον Τσιτσάνη, Μαζί του η Ελένη Τσαλιγοπούλου 
 
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου Καράβι το φεγγάρι 
Ο Δημήτρης Μπάσης στα πιο ταξιδιάρικα τραγούδια του ελληνικού τραγουδιού από 
το δικό του ρεπερτόριο μέχρι τους μεγάλους Έλληνες δημιουργούς 
 
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου Πάμε γι’ άλλες πολιτείες 
Η Ελένη Βιτάλη ο ζωντανός θρύλος στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού θα 
παρουσιάσει μια συναυλία εφ’ όλης της ύλης με ταξίδια ψυχής   
 
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου: Κρουαζιέρα θα σε πάω 
Ο Βαγγέλης Γερμανός συναντά την Μιρέλα Πάχου και κάνουν τον γύρο των νησιών 
με τα τραγούδια τους 
 
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Ο δρόμος 
Οι Χειμερινοί κολυμβητές γιορτάζουν 40 χρόνια πορείας και αμέτρητων μουσικών 
χιλιομέτρων γεμάτων με τραγούδια 
 



Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου Έλα παπόρ έλα παπόρ: 
Ο Ματθαίος Τσαχουρίδης σε μια βραδιά με φωνή και με δοξάρι ακολουθεί τα 
ταξίδια των Ποντίων. Στις αφηγήσεις ο Ιωάννης Παπαζήσης 
 
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου: Για που το ‘βαλες καρδιά μου 
Ο Ορφέας Περίδης και ο Μανόλης Ανδρουλιδάκης ταξιδεύουν με τις κιθάρες τους 
στους πιο μακρινούς τόπους του ελληνικού τραγουδιού 
 
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Θα πάρω το βαρκάκι μου ότι καιρό κι αν έχει 
Ο Θοδωρής Κοτονιάς και μαζί του η Μαρίνα Δακανάλη και η Νεφέλη Φασουλή µάς 
καλούν σ’ ένα ταξίδι «στα πέρα µέρη», εκεί όπου η θάλασσα υπόσχεται «να µας 
πάρει µακριά». 
 
Σάββατο 3 Οκτωβρίου ξεκινάμε πάμε μακριά 
Η Φωτεινή Βελεσιώτου με την ξεχωριστή φωνή της που ενώνει το χθες με το 
σήμερα και μαζί της ο Βασίλης Προδρόμου   
 
Κυριακή 4 Οκτωβρίου: Ο κόσμος ξημερώνει 
Η Μαρία Παπαγεωργίου και η homebound σε μια μουσική περιπλάνηση γεμάτη 
δυνατές ερμηνείες 
 
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κατάρτι και ατμός. 
Ο Βασίλης Λέκκας μας ταξιδεύει με όλο του το ρεπερτόριο, γεμάτο με συναίσθημα 
και δυνατές ερμηνείες 
 
Τρίτη 6 Οκτωβρίου Ταξίδι για να σε βρω 
Οι Alcedo συναντούν τον Λεωνίδα Μπαλάφα και την Ανδριάννα Μπάμπαλη σε ένα 
δυνατό live. Μαζί τους και η Ελευθερία Πάτση 
 
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου: Ταξιδιάρικα Πουλιά 
Τα kadinelia στον δρόµο της παράδοσης αλλά µε τον δικό τους προσωπικό 
βηµατισµό, σε ένα ταξίδι σε ανατολή και δύση 
 
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου: Εδώ είναι το ταξίδι 
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί με τον Στάθη Δρογώση την Αγάπη Διαγγελάκη και τον 
Βύρωνα Τσουράπη παρουσιάζουν τα πιο ταξιδιάρικα τραγούδια της ζωής μας   
 
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου Από τον ήλιο της Ελλάδας στον ήλιο της Βραζιλίας 
Ο Μίλτος Πασχαλίδης συµπράττει για πρώτη φορά µε τη βραβευµένη 
ελληνοβραζιλιάνα συνθέτη και τραγουδοποιό Κατερίνα Πολέµη και τους De sol à sol 
Band και µας υπόσχονται ένα ονειρεµένο ταξίδι. 
 
Σάββατο 10 Οκτωβρίου Μες του Αιγαίου τα νησιά 
Ο σπουδαίος δεξιοτέχνης του νησιώτικου βιολιού Νίκος Οικονομίδης μαζί με την 
Κυριακή Σπανού μας ταξιδεύουν στο Αιγαίο 
 
Κυριακή 11 Οκτωβρίου: Θα σε πάρω να φύγουμε 



Οι Gadjo Dilo μας ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο με gypsy jazz και gypsy swing και 
γιορτάζουν 10 χρόνια ζωής 
 
 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 
CT Garden Festival: Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Γαλατσίου, Λ. Βεϊκου 137, Γαλάτσι, τηλ. 2117701700 
Βρίσκεται στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Γαλατσίου ακριβώς απέναντι από το Άλσος Βεϊκου, στο 
Γαλάτσι, μία περιοχή βόρεια του κέντρου της Αθήνας. Η πρόσβαση με αυτοκίνητο είναι σχετικά 
απλή, μιας και το θέατρο βρίσκεται επί ενός κύριου οδικού άξονα της πόλης, τη Λεωφόρο Βεϊκου.  
 
Χρησιμοποιήστε την Αττική Οδό και βγείτε στην έξοδο 10 "Λ. Κύμης". Συνεχίστε με νότια 
κατεύθυνση, έχοντας το ΟΑΚΑ στα αριστερά σας. Θα φτάσετε έξω από το Christmas Theater 3,5 χλμ. 
μετά το σημείο που αφήσατε την Αττική Οδό.   
Μπορείτε να φτάσετε όμως στην Λ. Βεϊκου από την Κηφισίας (μέσω της Καποδιστρίου) αλλά και από 
την Γαλατσίου και την Πρωτοπαπαδάκη. 
Επίσης από την Μαρίνου Αντύπα μπορείτε να στρίψετε στην Λ. Κύμης και να συνεχίσετε στην Λ. 
Βεϊκου και από την Κηφισίας να στρίψετε στην Λ. Σπύρου Λούη και στην συνέχεια να στρίψετε στην 
Κύμης ώστε να συνεχίσετε μέχρι την Λ. Βεϊκου. 
Μπορείτε πάντως να φτάσετε μέχρι το θέατρο και χρησιμοποιώντας μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο πιο 
απλός τρόπος είναι το λεωφορείο 608 Ζωγράφου – Ακαδημία - Γαλάτσι (από το κέντρο, π.χ. 
Ευαγγελισμός, Σύνταγμα, Πανεπιστημίου, Ομόνοια κλπ.), το οποίο κάνει τέρμα ακριβώς έξω από τα 
Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το Μετρό (γραμμή 1) μέχρι τον σταθμό 
"Άνω Πατήσια" και από εκεί το λεωφορείο 444 (ΣΤΑΘΜΟΣ Α. ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΑΛΑΤΣΙ – ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΕΙΡΗΝΗ), που κάνει στάση έξω από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.  
H μουσική σκηνή CT Garden Festival έχει ευρύχωρα τραπέζια και τηρούνται όλες οι αποστάσεις 
ασφαλείας μεταξύ τους.  Η χωρητικότητα του χώρου είναι 480 άτομα. Η αγορά εισιτηρίου σας δίνει 
την δυνατότητα να καθίσετε με την παρέα σας αποκλειστικά σε δικό σας τραπέζι και όχι μαζί με 
άλλους. 
Ο χώρος των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων Γαλατσίου (στον εξωτερικό χώρο του Christmas Theater) 
διαθέτει δικό του Parking και είναι δωρεάν.  
Η είσοδος και η έξοδος των θεατών γίνεται από 2 σημεία για την αποφυγή του συνωστισμού. 

Η μουσική σκηνή έχει πρόσβαση για άτομα ΑΜΕΑ.  
 
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 10 έως 20 Ευρώ ανάλογα την συναυλία και την ζώνη. Το εισιτήριο δεν 
περιλαμβάνει ποτό και η κατανάλωση στο τραπέζι δεν είναι υποχρεωτική. Αν θελήσετε να 
παραγγείλετε μπορείτε να διαλέξετε από μια ποικιλία κοκτέιλ, ποτών, μπύρας, κρασιών, 

αποσταγμάτων αλλά και αναψυκτικών και χυμών.  
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 211 77 01 700, www.viva.gr & www.ct.gr  
 

http://www.viva.gr/
http://www.ct.gr/

