
πολιτιστικός χώρος Αυλιδείας Αρτέμιδος
/ Όρμος Μικρό Βαθύ





Νικήτας Σινιόσογλου “Λεωφόρος ΝΑΤΟ” . 
1 δοκιμή περιπλάνησης + 3  δοκιμές ανάγνωσης = 4 

Ο συγγραφέας του βιβλίου συζητά με τρεις αναγνώστες του: τον δημοσιογράφο της “Καθημερινής” Νίκο Βατόπουλο, 
τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαχριστοδούλου και τον φιλόλογο Γιάννη Κατσάνο.

«Η Λεωφόρος ΝΑΤΟ ‘‘δανείστηκε’’ τον τίτλο από το όνομα του δρόμου που οδηγεί στο παλιό Νατοϊκό στρατόπεδο του 
Ασπροπύργου, ο οποίος το 2003 μετονομάστηκε σε λεωφόρο Ειρήνης.  Στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ είχα βρεθεί τυχαία. Ίσως 
πάσχιζα να φύγω από κάτι ή να βρω κάτι άλλο. Διέσχιζα πάντως έναν τόπο που δεν έμοιαζε να πήζει ποτέ σε τίποτα, 
μάλλον επέμενε στη ρευστότητά του, αποσυναρμολογημένος και ακαθόριστος, όπως μου φαίνεται πως είναι η νεότερη 
Ελλάδα, μια μετάβαση που δεν απολήγει σε τίποτα κι ούτε είναι σαφής η αρχή της, ένα μυστήριο κράμα δύσμορφο».

Νικήτας Σινιόσογλου

Χώρος: Θέατρο Αυλιδείας Αρτέμιδος. Ώρα έναρξης 21.00. Διάρκεια  90΄. Είσοδος ελεύθερη. 
Απαραίτητη η προκράτηση στην ιστοσελίδα https://bm-festival.com/ 



 «ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη
Η αινιγματική τραγωδία “Βάκχες” του Ευριπίδη παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία  του βραβευμένου με το Βραβείο 
Κάρολος Κουν νέου καλλιτέχνη το 2019, Χρήστου Σουγάρη.  Ο σκηνοθέτης οραματίστηκε τη δράση του έργου σε 
μια παραμελημένη παιδική χαρά όπου ζει και βασιλεύει ο Πενθέας. Εκεί καταφθάνει ο νέος θεός Διόνυσος με ομάδα 
πιστών με σκοπό να εδραιώσει τη λατρεία του στον παρηκμασμένο χώρο. Με την άφιξή του τα πάντα αποκτούν 
νέα υπερβατική και αχαλιναγώγητη πνοή… Η παράσταση αγγίζει μέσα από τις Βάκχες του Ευριπίδη τη συνάντηση 
«παλιού» - «νέου» και πραγματεύεται ζητήματα που μας αφορούν ως ενεργούς πολίτες: αυτοπροσδιορισμός, 
αυτοδιάθεση, αποδοχή, φόβος, ξενοφοβία, ιδεοληψία, επιβολή, εθνική ψυχολογία, ενηλικίωση, συνειδητότητα».
Μετάφραση: Θεόδωρος Στεφανόπουλος
Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης
Μουσική: Στέφανος Κορκολής
Σκηνικά - Κουστούμια: Αριστοτέλης Καρανάνος - Αλεξάνδρα Σιάφκου
Κίνηση: Στέφανι Τσάκωνα
Φωτισμοί: Γιάννης Δρακουλαράκος

Διανομή
Διόνυσος: Γιώργος Κοψιδάς, Τειρεσίας: Νίκος Καρδώνης, Κάδμος: Δημήτρης Ήμελλος, Πενθέας: Στάθης Κόικας
Θεράπων: Κρις Ραντάνοφ, Α΄ Άγγελος: Χριστόδουλος Στυλιανού, Β΄ Άγγελος: Μανώλης Μαυροματάκης, Αγαύη: Νίκη 
Σερέτη, Βάκχες: Μυρτώ Αλικάκη, Μαρίζα Τσάρη, Γωγώ Καρτσάνα, Ηλέκτρα Σαρρή, Ξένια Ντάνια, Δέσποινα Μαρία 
Μαρτσέκη, Γυναίκα: Ρούλα Πατεράκη, Άνδρας: Κώστας Λάσκος, Τυμπανιστής: Άρης Καλλέργης

Συμπαραγωγή: PEOPLE ENTERTAINMENT GROUP - ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών.
Χώρος: Θέατρο Αυλιδείας Αρτέμιδος. Ώρα έναρξης 21.00. Διάρκεια 97΄. Είσοδος 12 ευρώ, μειωμένο 8 ευρώ. 
Απαραίτητη η προκράτηση στην ιστοσελίδα https://bm-festival.com/ 



“Καιρός για Τρίο” : Μια μπάντα από τη Χαλκίδα.
Τα μέλη της είναι τρεις ανήλικοι ενήλικες που ένωσαν τις μελωδικές τους δυνάμεις  κάνοντας πρόβες και προσεκτικές 
ενορχηστρώσεις σε τραγούδια από το  ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Έχουν και αρκετά δικά τους κομμάτια που 
αντλούν επιρροές από πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής. Στο πλαίσιο του 4ου bioΜechanical festival μάς καλούν 
να συνταξιδέψουμε μουσικά  στην αγκαλιά του μυθικού τόπου  της Αυλίδας.

Καιρός  για Τρίο: Χρήστος Ανυφαντής, Βαγγέλης Ζαφειρίου, Κώστας Φωτόπουλος.
Φιλική συμμετοχή: Γιάννης Παπαδήμος

Χώρος: Θέατρο Αυλιδείας Αρτέμιδος. Ώρα έναρξης 21.00. Διάρκεια  90΄. Είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά. 
Απαραίτητη η προκράτηση στην ιστοσελίδα https://bm-festival.com/ 



“Χάος στο κοσμικό μηχανοστάσιο”.
Ο Αντώνης Αντωνίου, Δρ. Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μία συναρπαστική  διάλεξη με τίτλο “Χάος στο 
κοσμικό μηχανοστάσιο”.
Στις αρχές του 21ου αιώνα ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο έχει πια αλλάξει ριζικά. Το 
κατακερματισμένο, μηχανιστικό και αιτιοκρατικό Σύμπαν του Νεύτωνα, βασισμένο στην Ευκλείδεια Γεωμετρία 
-αφού κυριάρχησε επί 300 χρόνια στη δυτική σκέψη -έδωσε την θέση του σε έναν κόσμο που ξεχειλίζει από 
δημιουργικότητα. Το κοσμικό μηχανοστάσιο, παρ’ όλες τις φαινομενικές διαταραχές που υπέστη,  εξακολουθεί να 
λειτουργεί, ίσως πιο ελευθέρα, πιο δημιουργικά, με περισσότερη φαντασία. Σκηνικό στο οποίο εναλλάσσονται σοφά 
η τάξη με την αταξία, το χάος με την προβλεψιμότητα, το τραχύ με το λείο, το κανονικό με το ακανόνιστο, η άγνοια με 
την γνώση. 

Χώρος: Θέατρο Αυλιδείας Αρτέμιδος. Ώρα έναρξης 21.00. Διάρκεια 45΄. Είσοδος ελεύθερη.
Απαραίτητη η προκράτηση στην ιστοσελίδα  https://bm-festival.com/ 



ΝΕΑ ΖΩΗ, ντοκιμαντέρ 
Σκηνοθεσία, παραγωγή: Νίκος Μαρτζίκος, Άννα Ποδάρα 
Σενάριο: Άννα Ποδάρα 
Πρωτότυπη μουσική: Maria-Dimitra Baveli (ακορντεόν-σύνθεση), Eleni Vassiliadi (κανονάκι), Stathis Koutouzos 
(κρουστά)
Moυσική-τραγούδι: Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος (ΕΡΚΕΤ) - Paraskevi Kanellatou, Melina 
Chatzikamanou, Balkanatolia, Nikos Ververidis
Το ντοκιμαντέρ ΝΕΑ ΖΩΗ πραγματεύεται τη σχέση των Νέων Λαμψακηνών με τον τόπο και τον χρόνο, από την περίοδο 
της Μικρασιατικής Καταστροφής μέχρι το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με τη λήξη του οποίου  το παίρνουν 
απόφαση ότι δεν υπάρχει επιστροφή και χτίζουν μια Νέα Ζωή από την αρχή. Η σχέση των Λαμψακηνών με τον τόπο 
αποτυπώνεται στην τελευταία ατάκα της ταινίας, ενός πρόσφυγα πρώτης γενιάς: “Τα σπίτια μας, ο τόπος μας δεν είναι 
δικός μας. Περαστικοί είμαστε. Εμείς απλά τα φυλάμε. Ντουνια-μπου! Ξέρεις τι θα πει; ..Κόσμος είναι αυτός!”
Μετά την προβολή  θα ακολουθήσει συζήτηση.

Χώρος: Θέατρο Αυλιδείας Αρτέμιδος. Ώρα έναρξης 21.00. Διάρκεια 75΄. Είσοδος ελεύθερη. 
Απαραίτητη η προκράτηση στην ιστοσελίδα  https://bm-festival.com/ 



ΑΥΛΙΔΑ ΜΙΚΡΕΣ ΤΑΦΕΣ A.C. 
Ποιητές και ποιήτριες της νέας γενιάς θα καταθέσουν τα ποιητικά τους κτερίσματα στους τάφους που άνοιξε η 
πανδημία. Χειρονομίες πένθιμες ή ελπιδοφόρες, στο αρχαίο χώμα της Αυλίδας, που συντηρούν τη μνήμη και γεννούν 
τον χρόνο.
Στην ποιητική τελετουργία συμμετέχουν:

Βελέντζα Ελένη
Γώγος Θάνος

Γκέζος Χρήστος-Αρμάντο
Dejanović Maria
Καλλέργη Λένα

Κουλούρη Μαρία
Κουτσοδόντης Νικόλας

Κωτούλα Δήμητρα
Λιάτζουρα Κατερίνα

Μάινας Αλέξης
Μεζίτη Μάνια

Παπαγεωργίου Μαργαρίτα
Στεφανέας Πέτρος
Φιλντίσης Νίκος 

Χώρος: Θέατρο Αυλιδείας Αρτέμιδος. Ώρα έναρξης 21.00. Διάρκεια 90΄. Είσοδος ελεύθερη. 
Απαραίτητη η προκράτηση στην ιστοσελίδα  https://bm-festival.com/ 



Πορεία στο Μεγάλο Βουνό με οδηγό τον Ελληνικό 
Ορειβατικό Σύλλογο Χαλκίδας.  

Μια πορεία στο Μεγάλο Βουνό με το Ελληνιστικό τείχος του Ανηφορίτη, μια ανοιχτή
συζήτηση για την ιστορία της περιοχής και τις μεταβολές πληθυσμών που αναγκάστηκαν να ζήσουν ¨παρά τόπον¨ 
λόγω των κατακτητών ανά διαφορετική χρονική περίοδο. 

Σημείο συνάντησης: κόμβος Τσιμεντάδικου,
Βαθμός δυσκολίας της διαδρομής: 1, ήπια κλίση, μικρή διάρκεια (περίπου 60΄) εύκολη διαδρομή. 

Για πρόσθετες πληροφορίες και την απαραίτητη προκράτηση στο τηλ. 6944328076



L.V.Beethoven, 250 χρόνια από τη γέννησή του 
με τη  “Sinfonietta Αθηνών”. 
Η “Sinfonietta Αθηνών” (οκταμελές σύνολο εγχόρδων) με Μαέστρο τον μουσουργό Γιώργο Αραβίδη θα παρουσιάσει 
το εμβληματικό 2ο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του L.V.Beethoven, αφιέρωμα στον παγκόσμιο εορτασμό των 
250 χρόνων από τη γέννησή του.

1. “Ωδή στη χαρά” Μεταγραφή A.W.Benoy
2. Θέμα και παραλλαγές στην 9η Συμφωνία, Λευτέρης Τζωρτζάκης (Α’Πανελλήνια εκτέλεση)
3. Κοντσέρτο για Πιάνο και Ορχήστρα εγχόρδων αρ. 2 
Μεταγραφή για ορχήστρα εγχόρδων, Vincenz Lachner
Σολίστ : Δημήτρης Φαρμάκης

Χώρος: Θέατρο Αυλιδείας Αρτέμιδος. Ώρα έναρξης 21.00. Διάρκεια 60΄. Είσοδος ελεύθερη. 
Απαραίτητη η προκράτηση στην ιστοσελίδα  https://bm-festival.com/ 



Bodyterranean –The show Music without instruments. 
Μετά τις sold out παραστάσεις του προηγούμενου χρόνου ο Simone Mongelli και η ομάδα του παρουσιάζουν 
το Bodyterranean, στο θέατρο Αυλιδείας Αρτέμιδος. Ένα  έργο βασισμένο στο ομώνυμο άλμπουμ που ο Ιταλός 
καλλιτέχνης εξέδωσε στο τέλος του 2016, αποτέλεσμα μίας μακρόχρονης έρευνας πάνω στο πάντρεμα της 
σύγχρονης γλώσσας της Body Music με την αρχαία γλώσσα της παράδοσης της Ελλάδας και της Ιταλίας, όπου 
χρησιμοποίησε αποκλειστικά τους ήχους του σώματος και της φωνής. Το Bodyterranean είναι μία πλούσια, δυναμική 
παράσταση, σύγχρονη και πρωτοποριακή, που συνδυάζει ρυθμό και κίνηση, μουσική και θέατρο, χωρίς κανένα άλλο 
μέσο, εκτός από το ίδιο το ανθρώπινο σώμα. 

Χώρος: Θέατρο Αυλιδείας Αρτέμιδος. Ώρα έναρξης 21.00. Διάρκεια 70’ . Γενική είσοδος: 12 ευρώ  
Απαραίτητη η προκράτηση στην ιστοσελίδα  https://bm-festival.com/ 



Αναχώρηση από την Ωγυγία
Ραψωδία ε – Ομήρου Οδύσσεια  
Μια παράσταση αναλογίου της ραψωδίας ε της Οδύσσειας του Ομήρου, με σύγχρονα κείμενα και τραγούδια, 
εμπνευσμένα από τις θεματικές της. 
Δραματουργική – σκηνοθετική επιμέλεια: Μαρία Βαρδάκα
Σκηνογραφική επιμέλεια: Μαίρη Μουρσελλά
Ενδυματολογική επιμέλεια: Βασιλική Λευκούδη
Μουσική επιμέλεια: Μαίρη Χουλιέρη
Χορογραφία: Δήμητρα Αγραφιώτη 

Παραγωγή του Θεάτρου Χαλκίδας 

Χώρος: Θέατρο Αυλιδείας Αρτέμιδος. Ώρα έναρξης 21.00. Διάρκεια 75΄. Είσοδος με  ελεύθερη συνεισφορά. 
Απαραίτητη η προκράτηση στην ιστοσελίδα  https://bm-festival.com/ 



Ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Σπείρα και φίλοι μουσικοί 
Ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Σπείρα και φίλοι μουσικοί έρχονται στο θέατρο Αυλιδείας Αρτέμιδος και παίζουν για 
σας. Φέρνουν τον ήχο, φέρνουν τα όργανα… εσείς φέρτε την καλή σας  διάθεση και την αγάπη σας.  Με αποστάσεις 
υγιεινής, αλλά χωρίς κοινωνικές αποστάσεις, με οδηγό τη μαγική δύναμη της μουσικής θα ενωθούμε σε μια παρέα 
λυτρωτική.

Χώρος: Θέατρο Αυλιδείας Αρτέμιδος. Ώρα έναρξης 21.00. Διάρκεια 180’ χωρίς διάλειμμα. 
Γενική είσοδος: 15 ευρώ, δωρεάν για παιδιά έως 12 ετών. 
Απαραίτητη η προκράτηση στην ιστοσελίδα https://bm-festival.com/



παράλληλα



GRAVE  
Βίντεο-προβολή, εγκατάσταση  της Ελένης Μουστάκα   
Η προβολή πραγματεύεται την πορεία του σύγχρονου ανθρώπου μέσα από τη διαρκή αναζήτηση του ζην και όχι του 
ευ ζην, προς την ανυπαρξία. Είναι ένα έργο «σιωπηλό», χωρίς περιττές ή υπερβολικές κινήσεις. Είναι ένας τόπος 
«σιωπής», που μας επιτρέπει να σταθούμε και να στοχαστούμε μετατρέποντας την προβολή σε ιεροτελεστία. Σαν ένα 
ταξίδι στο χρόνο, σε μια διαφορετική διάσταση, ο θεατής καλείται να «ανακαλύψει» τη συλλογιστική του δημιουργού, 
και να προβληματιστεί.  

Πολιτιστικός χώρος  Αυλιδείας Αρτέμιδος
18 Ιουλίου -2 Αυγούστου 2020

παράλληλα



Αναζητώντας τοπίο, έκθεση ζωγραφικής του Παναγιώτη 
Αγαλιώτη  
«Εάν τίποτα δεν θέλω να αλλάξει, ίσως έχω βρει την ιδανική συνθήκη ζωής. Εάν έχω πάψει να αναζητώ ίσως έχω 
βρει τον ιδανικό τόπο. Εάν συνεχίζω να ζω αναζητώντας δεν μπορεί παρά μια ενθουσιώδης διάθεση να με συνδέει 
με τον τόπο και τον χρόνο. Στην έκθεση ζωγραφικής παιδιά ψάχνουν κοχύλια, περιεργάζονται τη στεριά δίπλα στη 
θάλασσα, τα τοπία έχουν φωτεινά χρώματα και ίσως όλα να είναι διάσπαρτες εικόνες μιας εκδρομής. Ζωγραφίζοντας, 
αναζητώ τον ενθουσιασμό για την ανακάλυψη ενός «νέου τόπου», αυτόν τον ενθουσιασμό του παιδιού που 
ανακαλύπτει κάτι τριγυρίζοντας από εδώ κι εκεί». 

Π. Αγαλιώτης
 

18 έως 22 Ιουλίου 2020
Χώρος: Κόκκινο Σπίτι   Ώρες επίσκεψης: 19.00-22.30  Είσοδος: ελεύθερη 

παράλληλα



«Παρά-μυθώ»  
Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ( Εταιρεία Περιφερειακής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας ) και οι Στεγαστικές Μονάδες 
Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης Εύβοιας παρουσιάζουν κάτω από τον  γενικό τίτλο 
«Παρά-μυθώ», δρώμενα και φωτογραφική έκθεση. 

Εγκαίνια : Παρασκευή 24 Ιουλίου, ώρα 20.00 
• Περιλαμβάνονται δύο φωτογραφικές εκθέσεις με έργα των Θοδωρή Νικολάου και Κατερίνας Στούπα.
• Εικαστική έκθεση με έργα των ενοίκων, υπό την καθοδήγηση της εικαστικής ψυχοθεραπεύτριας Κλεοπάτρας 
Κουβέλη.
• Μαγνητοσκοπημένο θεατρικό απόσπασμα βασισμένο στην ελληνική ταινία “Η Σοφερίνα”, με πρωταγωνιστές του 
Ξενώνα Χαλκίδας, υπό την καθοδήγηση της ηθοποιού Ιωάννας Μερκουριάδου.
• “Ψυχής τόπος”, εργαστήρι εικαστικής θεραπείας, διάρκειας μίας ώρας, υπό την καθοδήγηση της Εύας Ταυρή, την 
Δευτέρα 27/7 & την Τρίτη 28/7 στις 11.00. 
Παρασκευή 24 έως και την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 
Χώρος: Κόκκινο Σπίτι  Ώρες επίσκεψης: 11.00- 13.00 το πρωί και 18.00 – 20.00 το απόγευμα. Είσοδος: ελεύθερη.
Απαραίτητη η προκράτηση για τη συμμετοχή στα εργαστήρια στην ιστοσελίδα  https://bm-festival.com/

παράλληλα



Εικόνες παρά τόπον
Φωτογραφίζοντας την εποχή της απόστασης  
Από την άνοιξη βιώνουμε μια “παρά τόπον” κατάσταση. Οι φωτογράφοι της Ομάδας Είδωλα επί 8 καταγράφουν με 
τις εικόνες τους τον εκτοπισμό από την καθημερινότητα και τη συνθήκη του εγκλεισμού και της απόστασης. Ο φακός 
λειτουργεί ως εργαλείο ανάγνωσης μιας πρωτόγνωρης κατάστασης, αλλά και ως μέσο επανασύνδεσης με τη ζωή, η 
οποία, παρά τόπον, επιμένει.
Ομάδα Είδωλα επί 8
Επιμέλεια – συντονισμός: Θοδωρής Νικολάου
Φωτογραφίες: Χρήστος Λαζίδης, Γιάννης Μαλαντάρας, Μαίρη Μουρσελλά,
Ζησούλα Ντάσιου, Ρούλα Παπαζήση, Βασιλική Τσάκου
Κείμενα: Βίκη Μόσχου

Χώρος: Αίθουσα Αριστοτέλης, Δημαρχείο Χαλκίδας 
Ώρες επίσκεψης: 20.00-23.00 
Είσοδος: ελεύθερη 

παράλληλα



”Το γαλάζιο όνειρο” 
Θέατρο Σκιών για μεγάλα παιδιά και ενήλικες
Έλενα Γλωσσιώτη και οι παραμυθάδες Γλάροι
Ένα μικρό ξερό δεντράκι μεγαλώνει μόνο σε μια έρημο. Μα η αγάπη θα το κάνει να βγάλει φύλλα. Φύλλα γαλάζια σαν 
τον γαλάζιο ουρανό. Ο Ζαφίρ, ο μικρός βεδουίνος, θα συναντήσει το όνειρό του εκεί. Η μοναξιά θα μικρύνει και το 
γαλάζιο όνειρο θ’ αναδυθεί στον ξερότοπο.”Το γαλάζιο όνειρο”είναι μια ιστορία της Χαλκιδαίας συγγραφέως Έλενας 
Γλωσσιώτη και τη ζωνανεύει συντροφιά με την ομάδα παραμυθάδων “Γλάροι”. Ένα γαλάζιο όνειρο για τον καθένα 
μας, μέσα από το μυστηριακό πάντρεμα της αφήγησης, της μουσικής και του θεάτρου σκιών.
Συντελεστές: Γλωσσιώτη Έλενα και παραμυθάδες Γλάροι (Σοφικίτης Γιάννης, Κατσαρή Μαριλού) 
Ημερομηνίες: 19/7/2020 & 20/7/2020
Ώρα έναρξης: 21:30
Αριθμός θεατών: 30 άτομα
Τόπος: Κόκκινο Σπίτι
Διάρκεια : 30’. Προτεινόμενη συνεισφορά: 4 ευρώ. 
Απαραίτητη η προκράτηση στην ιστοσελίδα  https://bm-festival.com/ 

παράλληλα



Ξημέρωμα στην Αυλίδα. 
Μια πορεία από το ιερό στην ιεροσυλία..
Για το ιερό και το ιερόσυλο που όλοι κουβαλάμε. Σαν σακί...

Work in progress
Σύλληψη: Θεατρική ομάδα Rektis 
Ποίηση: Γιώργος Σεφέρης 
Σκηνοθεσία: Γεωργία Καρλατήρα 
Συντελεστές: Γεωργία Καρλατήρα, Ελένη Δημητριάδη, Κώστας Αυγερινόπουλος
Κυριακή 2 Αυγούστου.  Ώρα: 06:00 π.μ.
Χώρος:  Θέατρο Αυλιδείας Αρτέμιδος. Διάρκεια 45’ Είσοδος  με ελεύθερη συνεισφορά. 
Απαραίτητη η προκράτηση στην ιστοσελίδα  https://bm-festival.com/ 

παράλληλα



πληροφορίες

Χρήσιμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας - κρατήσεων: 6972 162440
Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων: www.bm-festival.com
Μειωμένο εισιτήριο: φοιτητές, άνεργοι. Ατέλεια: παιδιά κάτω των 12 ετών. 
Σημεία προπώλησης: Γαλατικό Χωριό (Μητροπολίτου Βασιλείου 58),  Παραδοσιακό Καφενείο Ρεξ (Τζιαρντίνι 1)
Πληροφοριακό υλικό: Περίπτερο φεστιβάλ στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου και στον πολιτιστικό χώρο Αυλιδείας Αρτέμιδος.
Μετακίνηση: Radio Taxi • 22210 89300 (εκπτωτική τιμή 6€ ανά διαδρομή κέντρο Χαλκίδας - θέατρο Αυλιδείας Αρτέμιδος)

Παραγωγή
Διοργάνωση Φεστιβάλ : ΘΕΑΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Μαρία Βαρδάκα
Διεύθυνση Παραγωγής: Μαίρη Μουρσελλά
Τεχνική Διεύθυνση: Κώστας Ντεγιάννης
Γραμματεία: Βάσια Σκούρα
Βίντεο-φωτισμοί: Πένυ Θεοδοσίου
Επικοινωνία: Νικόλ Βότση 
Δημοσιογραφική κάλυψη: Κατερίνα Γιαμά
Επιμέλεια προγράμματος: Βάσω Λευκούδη
Σχεδιασμός προγράμματος, ιστοσελίδα: Patitiri Design
Social media, γραφιστική υποστήριξη: Έστερ Σώτια Λούκα
Υπεύθυνη  εθελοντών: Βασιλική Κοτσανταμπάνη
Δημόσιες Σχέσεις: Ζωή Λιβανίου, Μαίρη Χουλιέρη
Υπεύθυνοι για τις χορηγίες: Μάχη Ακριώτη, Ειρήνη Καραβά, Βούλα Κοκονού
Τεχνικός ιστοσελίδας: Άρης Γλιάτας
Video teaser: Πένυ Θεοδοσίου
Σενάριο video teaser: Βάσω Λευκούδη

Λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των σχετικών μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία, το Θέατρο Χαλκίδας, έχει 
μεριμνήσει για την εφαρμογή ειδικών μέτρων κατά τη διάρκεια του 4ου bioMechanical Festival, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία 
όλων όσοι θα παρευρεθούν σε αυτές (θεατές, καλλιτέχνες, εργαζόμενοι). Συγκεκριμένα, για την πραγματοποίηση του 4ου bioMe-
chanical Festival, ενσωμάτωσε στους κανονισμούς λειτουργίας του τα υγειονομικά μέτρα που θέσπισε η Ελληνική Κυβέρνηση για 
την πραγματοποίηση ζωντανών θεαμάτων σε ανοιχτά θέατρα.

Ευχαριστούμε θερμά:
Τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργο Κελαϊδίτη, τη Δήμαρχο Χαλκιδέων κα Έλενα Βάκα, τον αντιδήμαρχο Αυλίδας κ. Λευτέρη 
Λειβαδίτη, για την αμέριστη συμπαράστασή τους. 
Την Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας για την πολλαπλή συνδρομή της και ειδικά την προϊσταμένη κα Αγγελική Σίμωσι.
Τα μέλη του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Βαθέος  Αυλίδος που στηρίζουν χρόνια τώρα την προσπάθειά μας. 
Τους ηλεκτρολόγους κ. Γιάννη Κουτσαυλή και κ. Γιώργο Βαρτζή.
Την κ. Αθανασία και τον κ. Γιάννη Αγιασοφίτη για την παροχή ρεύματος για τον φωτισμό του πάρκινγκ των επισκεπτών.  
Την κ. Μικαέλα Ρώτα για την παραχώρηση του πιάνου.
Τη δικηγόρο, κ. Λία Βλάχου, για τις νομικές  συμβουλές της. 
Το ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ για την ανελλιπή παρουσία τους και την  
υγειονομική κάλυψη.
Όλους τους φίλους που στηρίζουν οικονομικά το έργο μας κρατώντας την ανωνυμία τους και τους εθελοντές του bio-Mechanical  
festival  για την αμέριστη βοήθειά τους και την πολύτιμη συνεισφορά τους. 
Τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους του Δήμου Χαλκιδέων που ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματά μας.



παραγωγή

Συνδιοργάνωση

Διοργάνωση

Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη

Με την στήριξη



χορηγοί

Χορηγοί

Υποστηρικτές

Χορηγοί επικοινωνίας


