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Προς τον Υπεύθυνο Πολιτιστικών

Αξιότιμη κυρία, αξιότιμε κύριε,

Η Εθνική Λυρική Σκηνή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2022/23 με την 
εμβληματική όπερα του Μότσαρτ Ντον Τζοβάννι, σε συμπαραγωγή με τις Όπερες 
του Γκαίτεμποργκ και της Κοπεγχάγης, στις 21 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος 
Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ. Διευθύνει ο Οντρέι Όλος, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο 
διακεκριμένος σκηνοθέτης και πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής της Βασιλικής 
Όπερας της Δανίας Τζων Φούλτζεϊμς. 

Στον Ντον Τζοβάννι –ένα από τα ορόσημα του οπερατικού ρεπερτορίου– ο Μότσαρτ 
αποδίδει με τη μουσική του όλες τις όψεις της πορείας του ανθρώπου που τα βάζει 
με τον Θεό και παίρνει την τύχη του στα χέρια του. Η υπόθεση αφορά τις ερωτικές 
περιπέτειες του ακόλαστου Ισπανού ευγενούς Ντον Τζοβάννι. Σε μια από αυτές, 
αποπειράται να βιάσει την Ντόννα Άννα. Προσπαθώντας να διαφύγει, σκοτώνει τον 
πατέρα της, ο οποίος επιστρέφει από τον κόσμο των νεκρών προκειμένου να πάρει 
εκδίκηση. Καθώς ο Ντον Τζοβάννι δεν μετανοεί για όσα έχει πράξει, οδηγείται στην 
Κόλαση.

O Φούλτζεϊμς τοποθετεί τη δράση της όπερας σε ένα σημερινό ξενοδοχείο, έναν 
μικρόκοσμο μιας πόλης, έναν τόπο συνάντησης ανθρώπων, όπου το ιδιωτικό γίνεται 
δημόσιο και ο χρόνος παραμονής είναι περιορισμένος. 

Στη νέα μεγάλη παραγωγή του Ντον Τζοβάννι, συναντούμε ένα αμιγώς ελληνικό 
καστ, με διακεκριμένους πρωταγωνιστές όπως τους Διονύση Σούρμπη -στον 
ομώνυμο ρόλο-, Μυρσίνη Μαργαρίτη, Βασίλη Καβάγια, Πέτρο Μαγουλά, Τσέλια 
Κοστέα, Γιάννη Γιαννίση, Νίκο Κοτενίδη και Μιράντα Μακρυνιώτη. 

Διευθύνει ο Οντρέι Όλος. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζον Φούλτζέημς, τα 
σκηνικά ο Ντικ Μπερντ, τα κοστούμια η Άνμαρι Γουντς και τους φωτισμούς η 
Φαμπιάνα Πιτσόλι. 

Τους καταξιωμένους Μονωδούς πλαισιώνουν η Ορχήστρα και η Χορωδία της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής.



Ο Ντον Τζοβάννι θα παρουσιαστεί για πέντε παραστάσεις, στις 21, 23, 25, 27 & 29 
Οκτωβρίου 2022 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ώρα έναρξης 19.30 (Κυριακή 18.30)

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα 
αγοράς ομαδικών εισιτηρίων σε προνομιακές τιμές, σε συγκεκριμένες ημέρες και 
ζώνες (Β, Γ, Δ, Ε, Ζ ΖΩΝΗ) για ομάδες των 10 ατόμων και άνω. Αναλυτικότερα, οι 
τιμές των ομαδικών εισιτηρίων διαμορφώνονται:

 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ €80
 ΖΩΝΗ Α €65
 ΖΩΝΗ Β €50 ΑΠΟ €55
 ΖΩΝΗ Γ €45 ΑΠΟ €50
 ΖΩΝΗ Δ €35 ΑΠΟ €40
 ΖΩΝΗ Ε €30 ΑΠΟ €35
 ΖΩΝΗ Ζ €15 ΑΠΟ €20
 ΖΩΝΗ Η €15
 ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ €15

Ελπίζοντας στην θετική σας ανταπόκριση, είμαι στη διάθεσή σας για πληροφορίες 
και κρατήσεις στο τηλέφωνο 213 0885742, καθώς και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση panagou@nationalopera.gr 

Με εκτίμηση
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