ΙΩΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Νύχτες πολιτισμού… Ημέρες Φθινοπώρου
27.8 – 14.10 ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Οι Ιωνικές γιορτές, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα φεστιβάλ της Αθήνας τις
τελευταίες δύο δεκαετίες, συμπορεύονται με την αρμονία και την αισθητική στον
Πολιτισμό. «Κάνουν τη διαφορά» στα πολιτιστικά δρώμενα της Αθήνας και αυτό
αποδεικνύεται από τους 80.000 σχεδόν επισκέπτες που περνούν κάθε Σεπτέμβριο από το
Άλσος, εκδηλώνοντας τη θερμή ανταπόκρισή τους στην κοπιώδη προσπάθεια που
καταβάλλεται ώστε να υπάρξει ένα απολύτως άρτιο καλλιτεχνικά και πρακτικά
αποτέλεσμα.
Φέτος το φεστιβάλ ξεκινά στις 27 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 14 Οκτωβρίου με τον
Αγώνα Δρόμου Ιστορικής Μνήμης. Περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, χορό,
παιδικό θέατρο, αφιερώματα σε μεγάλους καλλιτέχνες, κινηματογραφικές προβολές καθώς
και άλλες μορφές έκφρασης και κουλτούρας από τον διεθνή και τον ελληνικό χώρο. Το
αντίτιμο για τους δημότες και κατοίκους της πόλης μας είναι συμβολικό (5 ευρώ), ενώ
υπάρχουν και πολλές δωρεάν παραστάσεις.
Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης σας υποδέχεται στις
Ιωνικές Γιορτές!
Σας δίνουμε εδώ βασικές πληροφορίες για το φεστιβάλ ώστε να είστε από πριν
ενημερωμένοι και να μην βρεθείτε προ απροόπτου:
Τα εισιτήρια θα διατίθενται από τα ταμεία του Άλσους δύο ημέρες πριν από κάθε
παράσταση 9.00 – 14.00 και 18.00 – 22.00 καθημερινές και Σαββατοκύριακα.
Το κόστος του εισιτηρίου είναι 8 ευρώ. Για δημότες/κατοίκους είναι 5 ευρώ.
Οι δημότες/κάτοικοι Νέας Σμύρνης υποχρεούνται να προσκομίσουν στα ταμεία του
Άλσους, πριν την έναρξη της παράστασης αστυνομική ταυτότητα, λογαριασμό ΔΕΚΟ ή
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει ότι είναι δημότες ή κάτοικοι Νέας Σμύρνης.
Πρέπει να σημειωθεί πως:
1.Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. Κάθε εισιτήριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά
για την ημερομηνία και για την εκδήλωση/παράσταση για την οποία αγοράστηκε. Δεν
ανταλλάσσεται με άλλο για άλλη ημερομηνία ή για άλλη παράσταση και δεν
εξαργυρώνεται σε περίπτωση μη προσέλευσης.
2. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της παράστασης λόγω ακραίων καιρικών
φαινομένων ή ανωτέρας βίας θα υπάρξει ανακοίνωση για την επανάληψή της στον ίδιο
χώρο με τα ίδια εισιτήρια. Αν η παράσταση ματαιωθεί οριστικά, θα επιστραφεί το αντίτιμο
των εισιτηρίων και ο κάτοχος θα ενημερώνεται με σχετική ανακοίνωση στο site του
Πολιτιστικού Οργανισμού www.culturens.org.
3. Στις παιδικές παραστάσεις εισιτήριο εκδίδεται για τους γονείς και για τα παιδιά όλων των
ηλικιών.
Ώρα έναρξης παραστάσεων: Από 27/8 έως 15/9 στις 21.00.

Από 16/9 έως και 9/10 στις 20.30.
Βραδιές σινεμά στις 21.00.Είσοδος ελεύθερη.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε τηλεφωνώντας στους αριθμούς:
2132025922 & 924, 210 9310408.
Αξίζει τέλος να αναφέρουμε πως μπορείτε να παρκάρετε με 1 ευρώ/ώρα στο PolisPark
προσκομίζοντας στο γκαράζ το εισιτήριο ή την κάρτα εισόδου της συγκεκριμένης
παράστασης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ.
Τέλος, στην αρχή κάθε εβδομάδας θα σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα του
επταημέρου ώστε να προγραμματίζετε έγκαιρα τις φθινοπωρινές σας βραδιές!

