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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας συμμετέχει και φέτος στην πανελλαδική δράση του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» 

 

με το μουσικό θέατρο 

Η Φωνή των Βακχών 

που παρουσιάζεται  από τους 

Ιωάννη Αγγελάκη - Ergon Ensemble 

 

στο 

Αρχαίο Θέατρο Μίεζας 

Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 

Ώρα έναρξης 21.00 

Η Φωνή των Βάκχων είναι μια παράσταση που συνδυάζει τη σύγχρονη 

πειραματική μουσική  με το μουσικό θέατρο. 

Με τη διαρκή χρήση ακαθόριστων φωνημάτων οι μουσικοί της παράστασης 

αποκαλύπτουν την ανθρώπινη φωνή ως ένα πρωτόλειο μέσο μη γλωσσικής επικοινωνίας, 

δημιουργώντας μια αίσθηση αρχέγονης τελετουργίας. Η ωμότητα των φωνών και των 

οργάνων είναι ηχητικά συμβάντα που οριοθετούν την βία, όπως αυτή ξεκλειδώνεται μέσα 

από το έργο του Ευριπίδη: μεταξύ Πενθέα και Διονύσου, μεταξύ των αντίθετων δυνάμεων 

της ανθρώπινης φύσης, μεταξύ της παράδοσης και της θηριώδους επιθυμίας για το 

καινούριο. 

Όπως οι Βάκχες αναδεικνύουν μια αέναη σύγκρουση στη βάση της ανθρώπινης 

ψυχής και της ιστορίας, έτσι και η παράσταση  Η Φωνή των Βακχών επιδιώκει να 

διεισδύσει στη φύση της ανθρώπινης φωνής και να αναδείξει τις ανεξερεύνητες πτυχές 

της. 
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Συντελεστές παράστασης 

Ergon Ensemble: Κώστας Τζέκος  – μπάσο/κλαρίνο, Σπύρος Λασκαρίδης – 

τρομπέτα, Αντρέας Ρολάνδος Θεοδώρου – τρομπόνι 

Τραγούδι: Χρήστος Κεχρής 

Σύνθεση: Ιωάννης Αγγελάκης 

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής 

Σκηνικά-Κοστούμια: Άρτεμις Φλέσσα 

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης 

Ηχοληψία: Θάνος Μπίκος 

 

Χρήσιμες πληροφορίες 

Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. Απαιτείται προκράτηση θέσης στην ειδική πλατφόρμα του ΥΠΠΟΑ.  

Η προκράτηση είναι υποχρεωτική. Το μόνο αντίτιμο είναι το εισιτήριο για την 

είσοδο σε κάθε χώρο, όπου υπάρχει. 
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Αναλυτικές πληροφορίες, πρόγραμμα και προκρατήσεις θέσεων στην 

ιστοσελίδα: https://digitalculture.gov.gr/ 

Σημειώνουμε ότι οι θεατές θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες και συστάσεις της 

Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας για την ασφαλή 

προσέλευση στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

Κ.Υ.Α. 

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκδήλωσης. 

Για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή καθυστερήσεων και 

συνωστισμού, συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση, 1 – 1,5 ώρα πριν από την έναρξη της 

εκδήλωσης. 

Μετά την έναρξη, η είσοδος δεν θα επιτρέπεται.  

 

 

https://digitalculture.gov.gr/
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Στοιχεία Επικοινωνίας - Σελίδες Πληροφόρησης για τις δράσεις μας 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 

Ρήγα Φεραίου 16 -18, Τ.Κ. 59132 Βέροια,  τηλ.23310 29737,  e-mail: efahma@culture.gr 

 

  

 

                    www.byzantine-museum-veria.gr     
 

     

• Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 
https://www.facebook.com/Ephorate-of-Antiquities-of-Imathia-Archaeology-at-the-
heart-of-Macedonia-832878483711387/ 

• Ancient Theatre of Mieza 
https://www.facebook.com/Ancient-Theatre-of-Mieza-272971756416504 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας - Archaeological Museum of Veria  

• www.facebook.com/Αρχαιολογικό-Μουσείο-Βέροιας-Archaeological-Museum-of-Veria-
746167515425797 

• Byzantine Museum of Veria 
https://www.facebook.com/byzantine.museum.veria/ 

•  Εικονικό Μουσείο, Μέγας Αλέξανδρος (Virtual museum, Alexander the Great) 
www.facebook.com/groups/414624375246597  

• Μουσείο & Ανάκτορο Αιγών - Museum & Palace of Aigai (Vergina)  
https://www.facebook.com/groups/125909644127522 

•  Museum of the Royal Tombs of Aigai – Vergina 
https://www.facebook.com/aigai.museum.vergina/ 

    Aigai Vergina: twitter.com/AigaiVergina 

 

Χρήσιμα τηλέφωνα:  

Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών – Museum of the Royal Tombs of Aigai: (0030) 23310 

92347 

Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας – Archaeological Museum of Veria: (0030) 23310 24972 

Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας – Byzantine Museum of Veria : (0030) 23310 76100 

 

 

mailto:efahma@culture.gr
http://www.byzantine-museum-veria.gr/
https://www.facebook.com/Ephorate-of-Antiquities-of-Imathia-Archaeology-at-the-heart-of-Macedonia-832878483711387/
https://www.facebook.com/Ephorate-of-Antiquities-of-Imathia-Archaeology-at-the-heart-of-Macedonia-832878483711387/
https://www.facebook.com/Ancient-Theatre-of-Mieza-272971756416504
http://www.facebook.com/Αρχαιολογικό-Μουσείο-Βέροιας-Archaeological-Museum-of-Veria-746167515425797
http://www.facebook.com/Αρχαιολογικό-Μουσείο-Βέροιας-Archaeological-Museum-of-Veria-746167515425797
https://www.facebook.com/byzantine.museum.veria/
http://www.facebook.com/groups/414624375246597
https://www.facebook.com/groups/125909644127522
https://www.facebook.com/aigai.museum.vergina/
https://twitter.com/AigaiVergina

