


PolyPhoniK voit le jour à Tinos, et tout particulièrement au théâtre de Koumaros, en ce 
mois de juillet 2019. Du 23 au 28 juillet, ce premier festival, unique en son genre, associe 
des Grecs et des Français (auteurs, journalistes, artistes, intellectuels, musiciens…) 
autour d’un dénominateur commun : faire écouter le monde.

Reposant sur le désir de mener une expérience festivalière originale, ce rendez-vous 
part d’un constat  : la radio et, par extension, le son et l’écoute sont des vecteurs qui 
offrent de rapprocher les cultures puisqu’il n’est pas forcément nécessaire de connaître 
une langue pour se laisser porter par la beauté d’une voix, d’un son, d’une vibration.

Bienvenue à PolyPhoniK, une caisse de résonance sonore et inventive nichée au cœur 
de cette île exceptionnelle des Cyclades.

Tο PolyPhoniK γεννιέται στην Τήνο και πιο συγκεκριμένα στο θέατρο στον Κουμάρο, τον 
Ιούλιο του 2019. Από τις 23 έως τις 28 Ιουλίου, αυτό το πρώτο, πρωτοποριακό φεστιβάλ, 
συγκεντρώνει Έλληνες και Γάλλους συγγραφείς, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες, μουσικούς, 
γύρω από έναν κοινό παρανομαστή:  τη προσφορά ακουσμάτων.

Με την επιθυμία  δημιουργίας μιας μοναδικής φεστιβαλικής εμπειρίας, αυτό το ραντεβού 
βασίζεται σε μια αρχή: το ραδιόφωνο, και κατ’ επέκταση ο ήχος και η ακρόαση, αποτελούν 
γέφυρες μεταξύ πολιτισμών, αφού δεν είναι αναγκαίο να γνωρίζει κανείς μια γλώσσα για να 
απολαύσει την ομορφιά μιας φωνής, ενός ήχου, μιας δόνησης.

Καλωσορίσατε στο PolyPhoniK, ένα δημιουργικό εργαστήριο ήχου, κρυμμένο στην καρδιά
της Τήνου, στο εξαιρετικό αυτό, νησί των Κυκλάδων.



Όλα ξεκίνησαν πριν ένα χρόνο στη Τήνο, όταν συναντηθήκαμε στον Κουμάρο με τον Τηνιακό εξ 
έρωτος,  καθηγητή σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Βρετάνης, Laurent Le Gall 
και μου μίλησε για το «πνευματικό του τέκνο», το  Φεστιβάλ Longueur d’ondes, ένα πρωτότυπο 
Φεστιβάλ ραδιοφώνου, ήχου, εμπειριών και ακρόασης που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο, από το 
2003, στη Βρέστη με χιλιάδες επισκέπτες. Ο Laurent μοιράστηκε μαζί μου το όνειρό του για τη 
δημιουργία ενός νέου, ελληνογαλλικού, αντίστοιχου Φεστιβάλ, με κέντρο τη Τήνο. Ένα χρόνο 
αργότερα, το νέο φεστιβάλ PolyphoniK ανοίγει τις πόρτες του !

Το PolyPhoniK γεννιέται λοιπόν στη Τήνο τον Ιούλιο του 2019 και είναι ο καρπός μίας 
γαλλοελληνικής συνεργασίας.  Στηρίζεται στην επιθυμία των διοργανωτών να στήσουν μια 
αυθεντική φεστιβαλική εμπειρία (ένα μικρό Woodstock) βασισμένη σε έναν κοινό παρονομαστή: 
την απόλαυση της ακρόασης και την ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του ραδιοφώνου, του 
θαυμαστού, δυναμικού αυτού μέσου επικοινωνίας. Στηρίζεται επίσης, στην κοινή επιθυμία 
ενίσχυσης των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, ιδιαίτερα σε έναν τόπο -την 
Τήνο- που φιλοξενεί μια πολυάριθμη κοινότητα γαλλόφωνων.
 
Το γαλλο-ελληνικό αυτό στοίχημα, ξεκινά με μία διαπίστωση: το ραδιόφωνο και κατ’ επέκταση ο 
ήχος και η ακρόαση είναι φορείς που συμβάλουν στην προσέγγιση των πολιτισμών, καθώς δεν 
είναι αναγκαστικά απαραίτητο να καταλαβαίνουμε μία γλώσσα για να αφεθούμε στην ομορφιά 
μίας φωνής, ενός ήχου, μίας δόνησης. Στο στοίχημα αυτό, προστίθεται η κοινή επιθυμία των 
δύο πλευρών  να δημιουργήσουν μία εκδήλωση που παρόμοια της δεν υπάρχει άλλη. Τέλος, 
στηρίζεται στην επιτυχημένη δουλειά που γίνεται στη Γαλλία από το 2003, στα πλαίσια του 
φεστιβάλ « Longueur d’ondes ».

Το PolyPhoniK νοείται ως ένας χώρος διαλόγου δημοσιογραφικών και καλλιτεχνικών ιστοριών 
και παραδόσεων, ελληνόφωνων και γαλλόφωνων που δεν είχαν μέχρι στιγμής συναντηθεί.

Επιλεκτικό, μοναδικό, φιλόξενο και προσιτό, τοφεστιβάλ προτείνει κατά τη διάρκεια 6 ημερών 
ένα πρόγραμμα εξαιρετικά ενδιαφέρον: Συναντήσεις με γυναίκες και άνδρες ραδιοφωνικούς 
παραγωγούς και δημοσιογράφους, ζωντανές εκπομπές,  performances, συναυλίες, χρόνος 
αφιερωμένος στην δημοσιογραφία, τα ντοκιμαντέρ ή τα podcast, εργαστήρια, ραδιοσκηνοθεσίες, 
μυθοπλασίες, ραδιοφωνικό θέατρο, ομαδικές ακροάσεις, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, αρχειακό 
υλικό…

Με επίκεντρο το Θέατρο στον Κουμάρο και τη Τηνιακή ενδοχώρα που το αγκαλιάζει, με 40 
εθελοντές που έρχονται από τη Γαλλία, με τη συμμετοχή των Κουμαριανών που γενναιόδωρα 
θα περιποιηθούν τους εθελοντές, με σκηνές που θα στηθούν στις ραχούλες, με καντίνα και μπαρ 
που θα λειτουργεί καθημερινά, με σπουδαίους καλεσμένους και συμμετέχοντες, το PolyphoniK 
υπόσχεται να μας ανοίξει νέους ορίζοντες γνώσης και έμπνευσης.

Σε μία εποχή ανάπτυξης των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών, θεωρούμε πολύ 
σημαντικό να επισημάνουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία,  αυτό το πρώτο Φεστιβάλ στη Τήνο δεν 
είναι ένα προϊόν «εισαγωγής»! Στόχος μας είναι αυτή η αφιερωμένη στο ραδιόφωνο, τον ήχο 
και την ακρόαση καλοκαιρινή εκδήλωση, να αποτελέσει για όλους τους κατοίκους του νησιού, 
τους Τηνιακούς, τους Έλληνες και τους γαλλόφωνους ένα πεδίο κοινής εξερεύνησης  ώστε να 
θέσουμε το πρώτο λιθαράκι τον Ιούλιο του 2019 προκειμένου το PolyPhoniK να γίνει στο μέλλον 
ένα Ευρω-μεσογειακό  φεστιβάλ ραδιοφώνου και ακρόασης.

Μάγια Τσόκλη

Tout a commencé il y a un an à Tinos, lorsque nous nous sommes rencontrés avec 
Laurent Le Gall, un « Tiniote de cœur », et qu’il m’a passionnément parlé de son « enfant 
spirituel », le Festival Longueur d’ondes, qui a lieu chaque année à Brest avec des milliers 
de visiteurs. Laurent m’a fait part de son rêve de créer un nouveau festival de la radio et 
de l’écoute, franco-grec au début, centré sur Tinos et le village de Koumaros.  Un an plus 
tard, le nouveau festival PolyphoniK ouvre ses portes !  

PolyPhoniK naît donc à Tinos en juillet 2019.  Il est le fruit d’un pari franco-hellénique, 
basé sur le désir des organisateurs de mener une expérience festivalière originale à 
nulle autre pareille (un petit Woodstock) fondée sur un dénominateur commun : faire 
écouter le monde.  Il est également basé sur la volonté commune de renforcer les liens 
culturels entre la France et la Grèce, notamment dans un lieu – Tinos – qui accueille une 
grande communauté de francophones.

Ce pari franco-grec part d’un constat : la radio et, par extension, le son et l’écoute 
sont des vecteurs qui offrent de rapprocher les cultures puisqu’il n’est pas forcément 
nécessaire de connaître une langue pour se laisser porter par la beauté d’une voix, d’un 
son, d’une vibration. PolyPhoniK doit être compris comme un espace où dialoguent 
des histoires médiatiques, journalistiques et artistiques grecques et francophones, qui 
n’avaient pas encore eu la chance de se connaître, se reconnaître et prendre rendez-
vous. 

Éclectique, exigeant, singulier, accueillant, accessible, le festival propose un programme 
de 6 jours fort intéressant  : rencontres avec des femmes et des hommes de radio, 
performances, temps de réflexion consacrés au journalisme, au documentaire ou au 
podcast, ateliers, mises en ondes, fictions, radio sur scène, séances d’écoute collective, 
installations artistiques, archives ...

Installé surtout dans le théâtre de Koumaros, entouré du paysage unique de l’arrière-
pays de Tinos, avec 40 volontaires venus de France et la participation généreuse 
des habitants de Koumaros, avec des tentes montées dans les terrasses agricoles, 
une cantine et un bar ouverts en permanence, avec de nombreux invités connus et 
reconnus, PolyPhoniK promet de nous surprendre en nous ouvrant pour 6 jours, de 
nouveaux horizons de connaissances et d’inspiration.

À l’heure où les relations culturelles se développent entre les pays européens, nous 
considérons qu’il est très important de noter que cette initiative, ce premier festival de 
Tinos qui repose sur le travail qui a été mené en France depuis 2003, n’est pas un produit 
d’importation. Notre but est de partager ce champ d’exploration, cette manifestation 
d’été dédiée à la radio, au son et à l’écoute avec les habitants de l’île, les Tiniotes, les 
Grecs et les francophones afin de poser la première pierre en juillet 2019 pour que 
PolyPhoniK devienne dans le futur un festival de radio et d’écoute d’envergure euro-
méditerranéenne.

Maya Tsoclis



Maya Tsoclis s’identifie avec le journalisme de voyage. Après des études de sociologie en 
France et une décennie dans la mode, elle s’est tournée vers le monde de la télévision en 
créant et en présentant la série documentaire « Travelling », l’une des émissions les plus 
renommées de la télévision grecque, qui est toujours retransmise aujourd’hui. 

Après avoir voyagé de par le monde, elle crée avec un groupe de voyageurs le magazine 
« Passport » aux éditions Kathimerini, qui introduit en Grèce le voyage d’expérience 
centré sur la personne. 

Suit un bref et pénible passage par la politique, avant le « plongeon » de Maya dans les 
eaux inconnues de la production : membre fondateur de la Microbrasserie des Cyclades 
(bière NISSOS), elle est la créatrice du magazine « TAMA », l’édition gratuite de Tinos et 
enfin, avec ses anciens partenaires de « Passport », du site de voyage en ligne www.
travelsbytravelers.com.

Η Μάγια Τσόκλη ταυτίζεται με την ταξιδιωτική δημοσιογραφία. Μετά από σπουδές 
κοινωνιολογίας στη Γαλλία και μια δεκαετία στο χώρο της Μόδας, μετακόμισε στον κόσμο της 
τηλεόρασης γράφοντας και παρουσιάζοντας τη σειρά ντοκιμαντέρ «Ταξιδεύοντας», μία από 
τις μακροβιότερες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης που ακόμη και σήμερα προβάλλεται 
σε επανάληψη. 

Αφού όργωσε όλο το κόσμο, δημιούργησε με μια ομάδα πραγματικών ταξιδευτών το 
περιοδικό « Passport » των εκδόσεων της Καθημερινής που καθιέρωσε το προσωποκεντρικό 
ταξίδι εμπειρίας . 

Μετά από ένα σύντομο και οδυνηρό πέρασμα από τη πολιτική, βούτηξε και στα άγνωστα νερά 
της Παραγωγής: Ιδρυτικό μέλος της Μικροζυθοποιίας Κυκλάδων στην Τήνο που παράγει τη 
μπύρα ΝΗΣΟΣ, οραματίστηκε το ετήσιο free press «ΤΑΜΑ» η ελεύθερη έκδοση της Τήνου» 
και τελευταία, με τους παλιούς της συνεργάτες του Passport, το online ταξιδιωτικό περιοδικό 
www.travelsbytravelers.com.



Vagabonder au hasard des voix, des images, des sons et des textes. 

20-21 : « Savoir vivre », une pièce de théâtre inspirée du monologue 
« Les règles du savoir vivre dans la société moderne » de Jean-Luc 
Lagarce, par Christina Rokadaki et Jason Bitter
en grec / script en français

Un homme et une femme livrent un cours de bon comportement hors norme qui les conduit à un jeu de rôles 
et d’humeurs pour le moins frénétique. Plus ils essaient d’être à la hauteur de leurs rôles – conformément 
au protocole – et plus leurs angoisses existentielles, qu’ils tentent de cacher sous une identité parfaitement 
maîtrisée, remontent à la surface et les trahissent en détruisant inévitablement la construction du savoir-
vivre.

Jason Bitter – acteur et danseur franco-grec trilingue. S’est autant produit dans le théâtre que dans le 
cinéma en Grèce et en Europe depuis 2004. Travaille en 2015 avec le Théâtre des Sourds. Participe en 2016 
au festival d’Athènes et d’Epidaure avec la compagnie Scarface Ensemble, avec laquelle il continue de 
collaborer en France. 

Christina Rokadaki – actrice et metteuse en scène. A travaillé pendant plusieurs années pour le théâtre 
pour enfants. A collaboré à plusieurs reprises avec le Théâtre des Sourds de Grèce et divers autres théâtres 
indépendants. A enseigné l’éducation théâtrale à des groupes d’enfants et d’adultes et a mis en scène trois 
pièces.

Mardi 23 juillet
20-minuit : Opening night, 

une soirée sons-dessus-dessous 
[théâtre de Koumaros]

Τυχαίες περιπλανήσεις με φωνές, εικόνες, ήχους και κείμενα.

8μ.μ.-9μ.μ. :  « Σαβουάρ Βιβρ », ένα θεατρικό έργο εμπνευσμένο από τον 
μονόλογο « Οι κανόνες του σαβουάρ βιβρ στη σύγχρονη κοινωνία » του Ζαν 
Λικ Λαγκάρς, με την Χριστίνα Ροκαδάκη και τον Τζέισον Μπίτερ.
στα ελληνικά /  σκριπτ στα γαλλικά

Ενας άντρας και μια γυναίκα κάνουν ένα μάθημα καλής συμπεριφοράς που τους οδηγεί σε ένα παιχνίδι 
ρόλων και διαθέσεων απερίφραστα εξωφρενικών. Όσο περισσότερο προσπαθούν να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις των ρόλων τους - σύμφωνα με το πρωτόκολλο -  τόσο περισσότερο οι υπαρξιακές 
τους ανησυχίες, τις οποίες προσπαθούν να κρύψουν κάτω από μια απόλυτα ελεγχόμενη ταυτότητα, 
επανεμφανίζονται στην επιφάνεια και τους προδίδουν καταστρέφοντας αναπόφευκτα τους κανόνες 
του σαβουάρ βιβρ.

Jason Bitter – Ελληνογάλλος ηθοποιός και χορευτής. Μιλάει τρεις γλώσσες και εργάζεται για τον 
κινηματογράφο και το θέατρο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από το 2004. Το 2015 συνεργάζεται 
με το Θέατρο των Κωφών.  Το 2016 συμμετέχει στο φεστιβάλ Αθήνας και Επιδαύρου με την ομάδα  
Scarface Ensemble με την οποία συνεχίζει να συνεργάζεται στην Γαλλία.

Χριστίνα Ροκαδάκη - Ηθοποιός και σκηνοθέτης. Εργάστηκε για πολλά χρόνια για το παιδικό θέατρο. 
Έχει συνεργαστεί πολλές  φορές με το Θέατρο Κωφών της Ελλάδας και άλλα ανεξάρτητα θέατρα. 
Δίδαξε θεατρική εκπαίδευση σε ομάδες παιδιών και ενηλίκων και σκηνοθέτησε τρία έργα. 

21-23 : Projection du film documentaire « Mataroa » d’Andreas Siadimas 
et Panagiotis Vouzas
en grec / sous-titré en français

En décembre 1945, 150 étudiants grecs embarquaient pour un voyage vers Paris sur un bateau du nom de   
« Mataroa ». En transformant leur fuite d’un pays natal ravagé par la guerre en un moyen d’expression créatif, 
ils ont influencé le monde intellectuel et artistique de l’Europe d’après-guerre.

En présence d’Andreas Siadimas. 

Andreas Siadimas – cinéaste. Établi à Thessalonique. Après avoir étudié l’économie (Université Aristote de 
Thessalonique, Université de Greenwich), fonde en 2004 « Dangerous Productions » dont les films ont été 
vus et récompensés dans le monde entier.

9-11μ.μ. : Προβολή της ταινίας ντοκιμαντέρ « Mataroa » των Ανδρέα Σιαδήμα 
και Παναγιώτη Βούζα
στα ελληνικά /  υπότιτλοι στα γαλλικά

Τον Δεκέμβριο του 1945, 150 Έλληνες φοιτητές έφυγαν με το σκάφος «Mataroa» για το Παρίσι. Με 
τατρέποντας την φυγή τους από μια χώρα κατεστραμμένη από τον πόλεμο, σε ένα δημιουργικό μέσο 
έκφρασης, επηρέασαν τον πνευματικό και καλλιτεχνικό κόσμο της μεταπολεμικής Ευρώπης.

Με την παρουσία του Ανδρέα Σιαδήμα.

Ανδρέας Σιαδήμας - Σκηνοθέτης. Ζει στη Θεσσαλονίκη. Ύστερα από σπουδές οικονομίας στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο University of Greenwich, ίδρυσε το 2004 την εταιρία « Dangerous 
Productions ». Οι ταινίες του έχουν προβληθεί και διακριθεί σε όλο το κόσμο. 

Τρίτη 23 Ιουλίου 
8 μ.μ. - Μεσάνυχτα: Opening night, 

μια βραδιά με ανάκατους ήχους
[Θέατρο στον Κουμάρο] 
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Mardi 23 juillet
[théâtre de Koumaros]

Mercredi 24 juillet

11μ.μ-μεσάνυχτα : « TAKO TSUBO » από την ομάδα Fractales Frangynes 
Radio, γνωστή ως FFR
στα γαλλικά και στα ελληνικά

Frangynes Fractales Radio, γνωστή ως FFR, είναι μια βρυξελλιώτικη συμμορία με μεταβλητή 
γεωμετρία, που απαρτίζεται από δημιουργούς ήχου και ερμηνεύτριες που συγκέντρωσε η Lenka 
Luptáková. Η ομάδα FFR επανεφεύρει και επανεξετάζει την απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση. 

Στο « TAKO TSUBO », η FFR παρουσιάζει ένα δίδυμο ληστών του ρήματος που απογυμνώνει και 
απινιδώνει τη γλώσσα. Για να συλλάβουν πόσο απέχουν η λέξη από τη γκρίνια, το θηλυκό από το 
αρσενικό, τα leaks από τα political freaks, αναλαμβάνουν να κάνουν debug  μία τεχνιτή νοημοσύνη. Η 
«TAKO TSUBO» ίσως προκαλέσει τη πρώτη σας ταχυκαρδία. Μην ξεχάσετε να αναπνεύσετε βαθειά.

Σχεδιασμός και παιχνίδι: Chloé Despax, Lenka Luptáková.

Συν-γραφή: Λουβάν. Ήχος: Τζέι Σάχ Β. 

Lenka Luptáková – ερμηνεύτρια σλοβακικής καταγωγής. Διατυπώνει την ηχητική παραγωγή της  
μέσω της εκτροπής του ραδιοφωνικού μέσου. Ιδρύτρια της Fractales Frangynes Radio (FFR), γράφει, 
συνθέτει και παίζει κείμενα που προορίζονται στην απευθείας μετάδοση , ραδιοφωνική  και θεατρική. 
Ταυτόχρονα, εργάζεται ως ηθοποιός και χορεύτρια.

Chloé Despax – Προγραμματίστρια, παρουσιάστρια και σκηνοθέτης ηχητικών δημιουργιών 
ντοκιμαντέρ, φαντασίας, hörspiel και ηχητικών τοπίων εδώ και δώδεκα χρόνια σε διεθνές επίπεδο. 
Μια από τις προσωπικότητες  του Radio Moniek, συλλογικού ραδιοφωνικού καμπαρέ, καθώς και του 
Fractales Frangynes Radio και της διαδικτυακής πλατφόρμας παραγωγής, δημιουργίας και διάδοσης 
Saout Radio. 

23-minuit : « TAKO TSUBO » par Fractales Frangynes Radio aka FFR 
en français et en grec 

Fractales Frangynes Radio aka FFR est un gang bruxellois à géométrie variable, composé de créatrices 
sonores et de performeuses réunies par Lenka Luptáková. FFR réinvente, re-fouine le direct radiophonique. 
Dans « TAKO TSUBO », FFR forme un duo post-occulte de pilleuses du Verbe. Elles dépouillent et défibrillent 
la Langue. 

Pour saisir ce qui déraille entre le mot et le râle, la femelle et le mâle, entre les « leaks » et les « political 
freaks », elles entreprennent de déboguer une IA. « TAKO TSUBO » sera peut-être votre première tachycardie. 
N’oubliez pas de ventiler !

Conception et jeu : Chloé Despax, Lenka Luptáková. 

Co-écriture : luvan. Son : Jay Shah B.

Lenka Luptáková – performeuse d’origine slovaque. Articule sa pratique sonore autour du détournement 
du médium radiophonique. Fondatrice de Fractales Frangynes Radio (FFR), elle écrit, compose et joue 
des protocoles destinés au direct, à la fois radiophonique et scénique. Parallèlement elle travaille comme 
comédienne et danseuse.

Chloé Despax – programmatrice, animatrice et réalisatrice de créations sonores, de documentaires, fictions, 
hörspiel et paysages sonores depuis une douzaine d’années à un niveau international. Une des figures de 
Radio Moniek, collectif de cabaret radio, ainsi que de Fractales Frangynes Radio et de la webplateforme 
Saout Radio.
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Écouter le monde pour mieux en discerner ses ourlets et ses coutures.

9.30-11 : Écouter « De guerre en fils » de François Pérache et Sabine 
Zovighian (ARTE Radio)
en français / script en anglais / interprétation des échanges en français et en grec

À la fois enquête intime, fiction documentée et tragi-comédie, « De guerre en fils » ouvre la boîte aux secrets 
de l’Histoire comme à ceux d’une famille.

Diffusion de trois épisodes de la fiction accompagnée d’une intervention de François Pérache. 

François Pérache – ingénieur de formation. Se convertit au métier d’acteur en 2007. Se produit depuis 
au théâtre, à la télévision et dans des fictions radiophoniques. En est aussi l’auteur : « 57, rue de Varenne » 
(France Culture), « Affaires sensibles » (France Inter), « De guerre en fils » (ARTE Radio).

11.30 -14 : Un programme d’écoute : Grèce, l’éternité et un jour 
majoritairement en français, mais aussi en grec et en anglais

Parlez-nous de la Grèce. Au printemps, Longueur d’ondes, le festival de la radio et de l’écoute (Brest, France), 
a lancé un appel à sons pour constituer des séances d’écoute de PolyPhoniK. En voici un florilège.

Mercredi 24 juillet 
9.30-14 : Ainsi sons sons sons…

[Musée Tsoclis]

Τετάρτη, 24 Ιουλίου
9.30 πμ -2 μμ: ΤΟ ΕΤΣΙ ΤΩΝ ΗΧΩΝ

[Μουσείο Τσόκλη]

Να ακούς τον κόσμο για να διακρίνεις καλύτερα τα στριφώματα  και τις ραφές του.

9.30-11 : Ακρόαση « Από τον πόλεμο Γιο στο » των François Pérache και 
Sabine Zovighian (ARTE Radio)
στα ελληνικά /  σκριπτ στα αγγλικά / διερμηνεία των συζητήσεων στα γαλλικά και στα ελληνικά

Ερευνα διαπροσωπικών σχέσεων, τεκμηριωμένη μυθοπλασία και τραγική κωμωδία, « Από τον 
πόλεμο στον Γιό » ανοίγει το κουτί των  μυστικών της Ιστορίας αλλά και των μυστικών μιας  οικογένειας.

Μετάδοση τριών επεισοδίων και παρέμβαση του François Pérache.

François Pérache - Σπούδασε μηχανικός. Έγινε επαγγελματίας ηθοποιός το 2007. Από τότε 
ασχολείται με το θέατρο, με την τηλεόραση και το ραδιοφωνικό δράμα. Είναι ο συγγραφέας των 
έργων : « 57, Οδός Βαρέν » (για τον ραδιοφωνικό σταθμό France Culture ),« Ευαίσθητες Υποθέσεις» 
(France Inter), « Από τον πόλεμο στον γιο » (ARTE Radio). 

11.30-14 : Ένα πρόγραμμα ακρόασης : Ελλάδα, Η αιωνιότητα και μια μέρα
κυρίως στα γαλλικά, αλλά και στα ελληνικά και στα αγγλικά

Μιλήστε μας για την Ελλάδα. Την άνοιξη, Longueur d’onde, το Φεστιβάλ ραδιοφώνου και ακρόασης 
(Brest, Γαλλία), απεύθυνε έκκληση για ήχους που θα χρησιμοποιηθούν σε συνεδρίες ακρόασης του 
PolyPhoniK. ΤΙδού το αποτέλεσμα.
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Όταν το ραδιόφωνο είναι ένας κόσμος αυτοτελής και δεν αποκλείει την εικόνα.

6-8μ.μ. : Ραδιομορφολογία: Διασταυρώνοντας  Ελλάδα και Γαλλία
στα γαλλικά και στα ελληνικά / με διερμηνεία

Το ραδιόφωνο, η ακρόασή του, το μέλλον του, το παρελθόν του στην Ελλάδα και στην Γαλλία. 
Διασταύρωση πληροφοριών για δύο ραδιοφωνικούς χώρους  που συχνά αλληλοαγνοούνται, με την 
συμμετοχή αναγνωρισμένων στη χώρα τους δημοσιογράφων. Ή πώς το ραδιόφωνο, το κατ’ ‘εξοχήν  
δημοκρατικό μέσον ενημέρωσης, και κατ’ επέκταση ο ήχος, μας μιλούν γι’αυτό που είμαστε.

Με τους Aurélie Sfez, Angelique Kourounis  Παύλο Τσίμα, Προκόπη Δούκα και Μαρία Τσάκου.
Aurélie Sfez - Δημοσιογράφος. Ρεπόρτερ και παραγωγός, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, στους 
ραδιοφωνικούς σταθμούς France Culture και  France Inter. Συν-παραγωγός της σειράς ντοκιμαντέρ 
Village People (France Inter και France 5). Διευθύνει την πολιτιστική εκπομπή “Ανοιχτά τη νύχτα” 
(France Inter). Είναι παραγωγός στο ραδιόφωνο Nova της εκπομπής « Ακαθοδήγητα” . Συγγραφέας 
100 λογοκριμένων τραγουδιών (Hoëbecke). Γράφει στην εφημερίδα Le Monde και συνθέτει μουσική.

Angélique Kourounis - Δημοσιογράφος, ανταποκρίτρια της γαλλικής ραδιοφωνίας στην Αθήνα. 
Γράφει σε γαλλικές εφημερίδες και περιοδικά : « Ouest-France », « Charlie Hebdo », Reporters Sans 
Frontières. Δημιουργός ντοκιμαντέρ (Χρυσή Αυγή , μια προσωπική υπόθεση με τον Thomas Iacobi, 
2016). 

Παύλος Τσίμας - Δημοσιογράφος από το 1980 ως πολιτικός ανταποκριτής, συντάκτης, παραγωγός 
ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Συμμετέχει  το 1987 στην έναρξη του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 
9.84 - πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού ραδιοφωνικού σταθμού. Από τότε, το ραδιόφωνο δεν το άφησε 
ποτέ. Παρουσιαστής  μιας πρωινής εκπομπή στον σταθμό SKAI, είναι παράλληλα σχολιαστής  στην 
τηλεόραση του ΣΚΑI, συντάκτης της εφημερίδας « ΤΑ ΝΕΑ » και αρχισυντάκτης του Huffpost.gr. 

Προκόπης Δούκας - Δημοσιογράφος, πήρε μέρος στην έκρηξη της ελεύθερης ραδιοφωνίας στο 
τέλος της δεκαετίας του 80. Έχει συνεργαστεί με τους ραδιοσταθμούς Sky, Jazz Fm, Kosmos… Στη 
δημόσια τηλεόραση, παρουσιάζε το κεντρικό δελτίο την δεκαετία του 90. Παραδίδει μαθήματα σε 
δημοσιογραφικές σχολές και από το 2003 συνεργάζεται για πολιτικά θέματα με την Athens Voice. 

Μαρία Τσάκου – Δικηγόρος, εργάζεται για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Συνιδρύτρια  (με τον συγγραφέα 
Κυριάκο Αθανασιάδη) και διευθύντρια σύνταξης του ελληνικού δικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού 
Amagi παρουσιάζει συνεντεύξεις με πολιτικούς, επιστήμονες και οικονομολόγους εστιάζοντας στα 
αίτια και τις πιθανές λύσεις της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. 

Quand la radio est un monde en soi et qu’elle n’exclut en rien l’image. 

18-20 : Morphologie radiophonique : états croisés Grèce/France 
en français et en grec / avec interprétation

Faire de la radio, l’écouter, imaginer son avenir, l’entendre au passé. Qu’en est-il en Grèce et en France ? 
Regards croisés sur des espaces radiophoniques qui s’ignorent le plus souvent en compagnie de journalistes 
reconnus dans leur pays. Ou comment la radio, média démocratique par excellence, et le son, par extension, 
nous parle de ce que nous sommes.

Avec Aurélie Sfez, Angélique Kourounis, Pavlos Tsimas, Prokopis Doukas et Maria Tsakos.

Aurélie Sfez – journaliste. A longtemps été reporter et productrice à France Culture et France Inter. 
Coproduit la série documentaire « Village People » (France Inter et France 5). Pilote l’émission culturelle « 
Ouvert la nuit » (France Inter). Produit aujourd’hui « À la dérive » sur Radio Nova. Auteure de « 100 chansons 
censurées » (Hoëbecke). Écrit dans « Le Monde » et compose de la musique.

Angélique Kourounis – journaliste, correspondante de Radio France à Athènes. Écrit pour « Ouest-France», 
« Charlie Hebdo », Reporters Sans Frontières. Réalise des films documentaires (« Aube dorée, une affaire 
personnelle » avec Thomas Iacobi, 2016).

Pavlos Tsimas – journaliste depuis 1980 en tant que correspondant politique, éditorialiste, producteur 
à la radio et à la télévision. Participe en 1987 au lancement de Athènes 9,84, la première station de radio 
indépendante grecque. Depuis, la radio ne l’a plus jamais quitté. Anime actuellement une matinale sur SKAI. 
Est par ailleurs commentateur sur SKAI TV, éditorialiste pour le quotidien « Ta Néa » et éditeur en chef pour 
le Huffpost.gr.

Prokopis Doukas –  journaliste. A été de l’aventure des radios libres dès la fin des années 1980 (collabora 
avec Sky, Jazz FM, Kosmos…). Un des principaux présentateurs de la télévision publique grecque dans les 
années 1990. Enseignant dans plusieurs écoles de journalisme et commente également la politique grecque 
pour « Athens Voice » depuis 2003.

Maria Tsakos –  avocate travaillant pour l’industrie maritime. Co-fondatrice (avec l’écrivain Kyriakos 
Athanasiadis) et responsable éditoriale de la webradio grecque Amagi. Sur cette webradio, anime chaque 
semaine sa propre émission et assure la production et l’animation de séries d’entretiens avec des hommes 
politiques, des scientifiques et des économistes dans le but de donner un coup de projecteur sur les causes 
et les possibles remèdes à la crise financière et sociale qui touche la Grèce.

Mercredi 24 juillet 
18-1 : La radio grand angle

[théâtre de Koumaros]

Τετάρτη 24 Ιουλίου
6 μμ -1πμ: Ραδιόφωνο ευρείας γωνίας

[Θέατρο Κουμαρού]

87



20-20.30 : Inauguration
À la bonne heure. Fêtons PolyPhoniK #1, un projet franco-grec.

20.30-20.45 : « Ardesia », une pièce sonore de Chloé Despax
multilingue / accessible à tous

« Ardesia » est une approche sensorielle et minérale du paysage méditerranéen. Cette pièce est composée 
de paysages sonores relatifs à la fonction centrale de l’ardoise dans la vie quotidienne des habitants du 
village de Sestri Levante, de la Région de Ligurie, entre mer et montagne, en Italie. À ces paysages se lient 
des voix de méditerranéens, de tous âges et dans différentes langues (italien, slovénien, français, espagnol, 
arabe, turc, grec). Au toucher de cette ardoise, ces personnes ont imaginé un paysage et l’ont décrit.

20.45-21.30 : « Un temps de cochon », concert documentaire de Benoît 
Bories
en français / script en anglais

« En 1939, devant l’avancée des troupes franquistes, ce sont des centaines de milliers d’espagnols et 
catalans, républicains ou non, qui franchissent la frontière des Pyrénées pour venir se réfugier en France. 
Cette retraite désespérée et forcée, Mercedes, Floréal, et Joaquim l’ont vécue et sont arrivés finalement 
dans le Tarn-et-Garonne. Joachim a été enfermé dans le camp de concentration de Septfonds, qui risque 
aujourd’hui d’être transformé en porcherie industrielle. Un symbole insupportable pour les exilés espagnols 
et leurs descendants qui rappelle à tous la mémoire douloureuse de ces lieux. »

« Un temps de cochon » sera joué live sous forme de concert en son spatialisé (quadriphonie).

Benoît Bories – produit des documentaires sonores pour France Culture, ARTE radio, la RTBF (Belgique) ou 
la RTS (Suisse). Depuis quatre ans, il élabore également des créations sonores qui l’ont conduit à construire 
une écriture empruntant au documentaire social, à l’électroacoustique et à l’écologie sonore.

8-8,30μμ: Έναρξη του Φεστιβάλ
Ας γιορτάσουμε το PolyPhoniK #1, ένα γαλλο-ελληνικό project.

8.30-8.45μμ : « Ardesia », μία ηχητική παράσταση της Chloe Despax
πολύγλωσσο / προσβάσιμο σε όλους

H « Ardesia » είναι μια προσέγγιση αισθητική και ανόργανη του μεσογειακού τοπίου. Το έργο αυτό 
αποτελείται από ηχητικά τοπία που σχετίζονται με την κεντρικό ρόλο που παίζει ο σχιστόλιθος, στη 
καθημερινή ζωή των κατοίκων του χωριού Sestri Levante, στη Λιγουρία, από μεσογειακές φωνές 
διαφορετικών ηλικιών και σε διαφορετικές γλώσσες (ιταλικά, σλοβενικά, γαλλικά, ισπανικά, αραβικά, 
τουρκικά, ελληνικά) που αγγίζοντας τη πέτρα φαντάζονται ένα τοπίο και το περιγράφουν.

8.45-9.30μμ : « Ένας παλιόκαιρος »,  « Συναυλιακό » του Benoît Bories
στα γαλλικά /  σκριπτ στα αγγλικά

«Το 1939, ενώ τα στρατεύματα του Φράνκο προχωρούν, εκατοντάδες χιλιάδες Ισπανοί και Καταλανοί, 
Ρεπουμπλικανοί ή όχι, διασχίζουν τα σύνορα των Πυρηναίων για να καταφύγουν στη Γαλλία. Αυτή 
την απελπισμένη και αναγκαστική υποχώρηση, η Μερσεντές, η Φλορεάλ και ο Ζοακίμ την  έζησαν 
για να καταφύγουν στη Γαλλία (Τάρν και Γκαρόν). Ο Ζοακίμ ήταν κλειδωμένος στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης Septfonds, που κινδυνεύει τώρα να μετατραπεί σε βιομηχανικό αχυρώνα. Ένα 
αφόρητο σύμβολο για τους Ισπανούς εξόριστους και τους απογόνους τους που υπενθυμίζει σε όλους 
τις επώδυνες μνήμες αυτών των τόπων.»

Ο « Παλιόκαιρος » θα παρουσιαστεί ζωντανά σαν συναυλία με χωροθετημένο ήχο (τετραφωνία)

Benoît Bories – Παραγωγός ηχητικών ντοκιμαντέρ για τους γαλλικoùς ραδιοσταθμούς France 
Culture, ARTE radio, RTBF (Βέλγιο) και RTS (Ελβετία). Tα τελευταία τέσσερα χρόνια, δημιουργεί 
έργα μιας ιδιαίτερης γραφής με δάνεια από το κοινωνικό ντοκιμαντέρ, την ηλεκτροακουστική και την 
ηχητική οικολογία.

21.30-23 : Concert de Theodore
Theodore est un compositeur, interprète et multi-instrumentaliste basé à Athènes avec un parcours 
remarquable en Grèce et à l’étranger. Sa réputation est renforcée par ses spectacles fascinants et 
intenses. Combinant la composition classique avec des éléments électroniques, il crée de belles pièces 
atmosphériques et souvent cinématographiques, riches en contrastes, couvrant un large champ sonore. La 
richesse unique d’influences lui permet ce large éventail de sons, parfois mélancoliques, parfois classiques 
et post-rock, mélangeant des mélodies éthérées dans un « chaudron » de sons psychédéliques.

9.30-11μμ : Η συναυλία του Theodore
Ο Theodore είναι ένας συνθέτης, performer και πολυοργανίστας με έδρα την Αθήνα και αξιοσημείωτη 
πορεία εντός και εκτός Ελλάδας. Η φήμη του ενισχύεται από τις συναρπαστικές ζωντανές του 
παραστάσεις, στις οποίες είναι έντονη η δυναμική του παρουσία. Συνδυάζοντας την κλασική σύνθεση 
με ηλεκτρονικά στοιχεία για να δημιουργήσει όμορφα, ατμοσφαιρικά και συχνά κινηματογραφικά 
κομμάτια, ο ήχος του Theodore χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις που καλύπτουν ένα ευρύ ηχητικό 
πεδίο. Η μοναδική μίξη επιρροών, του επιτρέπει ένα ευρύ πεδίο κίνησης από το μελαγχολικό, στο 
κλασικό και το post-rock, αναμειγνύοντας αιθέριες μελωδίες σε ένα καζάνι ψυχεδελικών ήχων.

Τετάρτη 24 Ιουλίου
[Θέατρο Κουμαρού]

Mercredi 24 juillet 
[théâtre de Koumaros]
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Jeudi 25 juillet

Rendre compte de situations sociales, de trajectoires individuelles et de mobilisations collectives 
en tendant un micro.

9.30-12 : Traverser les frontières
en français / interprétation en grec

À quoi sert le documentaire comme la création sonore sinon à traverser les frontières physiques mais aussi 
mentales, imaginaires, sensibles. Pour cette carte blanche nous nous essaierons avec François Hartog au 
regard éloigné, atteignant les rives où s’est posté Hérodote, nous ferons un grand saut temporel vers les 
frontières contemporaines et physiques de la France, nous découvrirons les recherches et témoignages 
d’Eleni Loukou, archiviste, et d’Eftychia Droutsa, ethnomusicologue, et écouterons les propositions de 
MicroCamp Radio.

Une carte blanche à Irène Omélianenko, avec François Hartog, MicroCamp Radio et des lectures de textes 
par Jean-Christophe Frèche et Jean-Philippe Rossignol.

Irène Omélianenko – documentariste, présidente d’Addor. Productrice à Radio France de 1982 à 2018        
(« Les Nuits magnétiques », « Le Bon plaisir », « Clair de Nuit », « Sur les docks », « Création on air ») et ancienne 
conseillère des programmes pour le documentaire et la création radiophonique sur France Culture.

François Hartog – un des plus grands historiens français. Directeur d’études à l’École des hautes études 
en sciences sociales (Paris), François Hartog s’intéresse tout autant à l’altérité dans la Grèce ancienne 
qu’aux rapports que nos sociétés entretiennent avec le temps. « Partir pour la Grèce » (2015) revenait sur le 
magnétisme qu’exerce de longue date la patrie d’Ulysse sur les imaginaires européens. Une interrogation 
pour le moins salutaire sur les passeurs de frontière(s) – géographiques, culturelles, intellectuelles.

MicroCamp Radio – radio itinérante qui propose à des personnes réfugiées, exilées et déplacées de créer 
leurs propres émissions. Chaque atelier se termine par un direct radio mis en place par les participants. 
Depuis deux ans, MicroCamp Radio a organisé une centaine d’ateliers en France, en Italie, en Irak, au Liban, 
en Arménie, en Jordanie et en Grèce.

Πέμπτη, 25 Ιουλίου

Κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων, ατομικών διαδρομών  και συλλογικών κινητοποιήσεων 
τείνοντας το μικρόφωνο. 

9.30-12 : Διέλευση των συνόρων
στα γαλλικά  / διερμηνεία στα ελληνικά

Σε τι χρησιμεύει το ντοκιμαντέρ και η ηχητική δημιουργία, αν όχι για να διασχίσει τα φυσικά,  τα 
ψυχικά, τα φανταστικά, και τα αισθησιακά σύνορα. Γι’αυτή την εν λευκώ ανάλυση θα προσπαθήσουμε 
με τον François Hartog να κοιτάξουμε πιο μακριά, μέχρι τις όχθες όπου στάθηκε ο Ηρόδοτος, θα 
κάνουμε ένα χρονικό άλμα φτάνοντας στα σημερινά φυσικά σύνορα της Γαλλίας, θα ανακαλύψουμε 
τις έρευνες και τις μαρτυρίες της αρχειονόμου Ελένης Λούκου , και της εθνομουσικολόγου Ευτυχίας 
Δρούτσα, και θα ακούσουμε τις προτάσεις του Radio Microcamp.

Μια εν λευκώ έρευνα της Irène Omélianenko, με τον François Hartog, το Radio MicroCamp και 
αναγνώσεις κειμένων των Jean-Christophe Frèche και Jean-Philippe Rossignol. 

Irène Omélianenko  – δημιουργός ντοκιμαντέρ, πρόεδρος του  συλλόγου Addor (για την Ανάπτυξη 
του Ραδιοφωνικού Ντοκιμαντέρ).  Παραγωγός στο Radio France από το 1982 έως το 2018 (« Les 
Nuits magnétiques », « Le Bon plaisir », « Clair de Nuit », « Sur les docks »,  « Création on air 
») και πρώην σύμβουλος προγραμμάτων για το ντοκιμαντέρ και την ραδιοφωνική δημιουργία στον  
ραδιοφωνικό σταθμό France Culture.

François Hartog – ένας από τους μεγαλύτερους Γάλλους ιστορικούς. Διευθυντής σπουδών στην 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Παρίσι), ο François Hartog ενδιαφέρεται τόσο για 
την ετερότητα στην αρχαία Ελλάδα, όσο και για στις σχέσεις που διατηρούν οι σημερινές κοινωνίες 
με τον χρόνο. To βιβλίο του « Αναχώρηση για την Ελλάδα » (2015) αναφέρεται  στην μαγνητική έλξη  
που προκαλεί  η πατρίδα του Οδυσσέα στην ευρωπαϊκή συλλογική φαντασία. Μια πολύτιμη έρευνα 
με θέμα αυτούς που διέσχισαν τα γεωγραφικά, πολιτιστικά και πνευματικά σύνορα.

Radio MicroCamp – ένας πλανόδιος ραδιοφωνικός σταθμός  που προσφέρει στους πρόσφυγες, 
εξόριστους και εκτοπισμένους την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα. Κάθε 
εργαστήριο τελειώνει με ένα ζωντανό ραδιοφωνικό πρόγραμμα  που έχει συσταθεί από τους 
συμμετέχοντες. Εδώ και δύο χρόνια, το MicroCamp Radio διοργάνωσε εκατό εργαστήρια στη Γαλλία, 
την Ιταλία, το Ιράκ, τον Λίβανο, την Αρμενία, την Ιορδανία και την Ελλάδα. 

Jeudi 25 juillet
9.30-13.30 : Des échos du monde

[théâtre de Koumaros]

Πέμπτη, 25 Ιουλίου
9.30πμ - 1.30 μμ : Αντίλαλοι του κόσμου 

[Θέατρο Κουμάρου]
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12-13.30 : Collectes orales au carrefour des Balkans et de l’Asie mineure
en français et en grec / avec interprétation

PolyPhoniK aime faire des pas de côté et entend accorder une place aux archives sonores des 
mémoires individuelles et collectives. Une séance animée par Benjamin Vanderlick, ethnologue.

Récits de réfugiés d’Asie Mineure à Syros : traitement et utilisation 
bilingue des témoignages oraux, par Eleni Loukou.
Dans le cadre du programme de recherche «  La ville moderne  », en collaboration avec les Archives des 
Cyclades, de nombreux documents sur les réfugiés d’Asie Mineure à Syros, suite à la Grande Catastrophe 
de 1922, ont été collectés depuis la fin des années 1970.  Le traitement d’un corpus de 35 entretiens offre 
d’entendre comment les réfugiés et leurs familles ont abordé leur vie avant et après 1922.

Eleni Loukou – archiviste-bibliothécaire pour la bibliothèque et les archives historiques des pères jésuites 
en Grèce. Titulaire d’un master (Université Aix-Marseille, 2016) au cours duquel elle a mené une opération 
bilingue de documentation et valorisation d’un corpus sonore sur les réfugiés grecs d’Asie-Mineure sur l’île 
de Syros en 1922.

Le rôle du chant chez les femmes de la minorité musulmane Pomak de 
Thrace occidentale (Grèce), par Eftychia Droutsa. 
Les Pomaks sont une population slavophone musulmane vivant dans la partie nord de la région de Thrace 
occidentale. Construites sur un modèle sociétal patriarcal, leurs communautés semblent séparer les espaces 
de vie et d’actions entre hommes et femmes. Cependant, ces limites se négocient perpétuellement. 

C’est justement ces frontières mouvantes qui seront interrogées ici et la manière dont les femmes de cette 
même communauté, parviennent à s’adapter, à réinventer et s’émanciper à travers la voix chantée.

Eftychia Droutsa – ethnomusicologue, docteure en musique et musicologie (Université Paris-Sorbonne, 
2017), conférencière à la Philharmonie de Paris, chargée de cours à Paris 8. Ses recherches portent entre 
autres sur le répertoire vocal de la minorité musulmane Pomak.

12-13.30: Συλλογή προφορικών μαρτυριών στο σταυροδρόμι των Βαλκανίων 
και της Μικράς Ασίας
στα γαλλικά  και στα ελληνικά / με διερμηνεία

To PolyPhoniK δίνει βήμα στα ηχητικά αρχεία αφιερωμένα στις ατομικές  και συλλογικές μνήμες.  Μια 
συνεδρία που συντονίζεται από τον εθνολόγο Benjamin Vanderlick.

Ιστορίες προσφύγων από τη Μικρά Ασία στη Σύρο: επεξεργασία και 
δίγλωσση χρήση προφορικών μαρτυριών από την Ελένη Λούκου.
Μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1970 συγκεντρώθηκαν πολλά τεκμήρια για τους Μικρασιάτες 
πρόσφυγες στη Σύρο  κυρίως από το ερευνητικό πρόγραμμα “H πόλη στους νεότερους χρόνους” 
σε συνεργασία με  τα Αρχεία Νομού Κυκλάδων. Μεταξύ αυτών βρίσκουμε  35  προφορικές 
μαρτυρίες προσφύγων πρώτης και δεύτερης γενιάς που έζησαν την Μικρασιατική Καταστροφή και  
εγκαταστάθηκαν στη Σύρο. Το 2015 η φωνοθήκη του Maison méditerranéenne des sciences de 
l’homme(MMSH) συγκέντρωσε, τεκμηρίωσε και ανέδειξε αυτή την  συλλογή. Οι πρόσφυγες και οι 
οικογένειές τους  συζητούν για τη ζωή τους στη Μικρά Ασία πριν το 1922, τις σχέσεις τους με τους 
Τούρκους, τις ποικίλες διαδρομές της φυγής τους και την έπειτα ζωή τους στο νησί της Σύρου.

Ελένη Λούκου – Αρχειοονόμος-βιβλιοθηκονόμος ασχολείται με τα ιστορικά αρχεία των πατέρων 
Ιησουιτών στην Ελλάδα. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Aix-Marseille ερευνώντας και αξιοποιώντας 
ηχητικά αρχεία σχετικά με τους Έλληνες πρόσφυγες από την Μικρά Ασία στη Σύρο το 1922. 

Ο ρόλος του τραγουδιού των γυναικών της μουσουλμανικής μειονότητας 
Πομάκων της Δυτικής Θράκης (Ελλάδα), της Ευτυχίας Δρούτσας.
Οι Πομάκοι είναι ένας βουνίσιος σλαβόφωνος μουσουλμάνικος πληθυσμός που ζει στο βόρειο 
τμήμα της Δυτικής Θράκης. Δομημένη πάνω σε ένα πατριαρχικό κοινωνικό μοντέλο, η κοινωνία των 
Πομακων δείχνει να διαχωρίζει τους χώρους ζωής και καθημερινότηας ανδρών και γυναικών. Παρόλα 
αυτά, τα όρια βρίσκονται σε συνεχή διαπραγμάτευση.

Η σημερινή παρουσίαση θα επικεντρωθεί κυρίως στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες της ίδιας 
κοινότητας αναμορφώνουν, προσαρμόζονται και χειραφετούνται μέσω της φωνιτικής μουσικης.

Ευτυχία Δρούτσα -  Eθνομουσικολόγος, διδακτορικό δίπλωμα μουσικής και μουσικολογίας 
(Πανεπιστήμιο Paris Sorbonne 2017), λέκτορας στη Φιλαρμονική του Παρισιού και  στο Πανεπιστήμιο 
Paris 8. Η έρευνά της επικεντρώνεται στο φωνητικό ρεπερτόριο της μουσουλμανικής μειονότητας 
Πομάκ.

Jeudi 25 juillet
[théâtre de Koumaros]

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 
[Θέατρο στον Κουμάρο]
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Jeudi 25 juillet
18.30-minuit : La soirée éclectique

[théâtre de Koumaros] 

Se laisser porter par les vents heureux de la composition sonore, musicale et radiophonique. 

Le son dans tous ses éclats.

18.30-20 : Nuit de la radio de la Scam
en français

« Refaire le monde », un programme réalisé par Antoine Chao

Un événement Scam en partenariat à l’INA et Radio France

La Scam (Société civile des auteurs multimedia) vous convie à une expérience unique d’écoute collective. 
Depuis 2001, la Nuit de la radio propose de (re)découvrir des pépites mythiques de l’histoire de la radio, 
dénichées dans les archives de l’INA.

Ας αφεθούμε ελεύθεροι στην ευτυχία  των ηχητικών μουσικών και ραδιοφωνικών 
συνθέσεων. Ο ήχος, σε όλη του την έκταση.

6.30-8μ.μ. : Ραδιοφωρική Νύχτα με τον Σύλλογο Scam (Συγγραφέων 
Πολυμέσων) 
στα γαλλικά

« Ξαναφτιάχοντας τον κόσμο », ένα πρόγραμμα με συντονιστή τον Antoine Chao
Μια εκδήλωση του Συλλόγου  Scam ( Συγγραφέων Πολυμέσων) σε συνεργασία με την INA 
(Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων) και την Γαλλική Ραδιοφωνία. 

O Σύλλογος Scam σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία συλλογικής ακρόασης. Από το 2001, 
η Ραδιοφωνική Νύχτα προτείνει την εκ νέου ανακάλυψη πολύτιμων στιγμών της ραδιοφωνικής 
ιστορίας  μέσα από τα αρχεία του INA.

21-21.30 : « Pieces of time that we taped on the hills » et « The divided 
line », deux films courts de Stéphane Charpentier et Alyssa Moxley
« Pieces of time that we taped on the hills » nous entraîne dans la contemplation d’une vallée d’oliviers 
du Péloponnèse. Les variations de perspectives du paysage créent un état méditatif où la nature semble 
reprendre ses droits, où la présence humaine est comme effacée. 

film sans paroles

« The divided line » nous immerge en trois fenêtres dans la densité des rues d’Athènes en temps de crise. Ces 
images du réel et la bande son d’Oiseaux-Tempête nous placent dans un état d’émotions hors de contrôle à 
l’image de la folle fuite en avant qui engloutit nos sociétés.

multilingue / sous-titres en français ou en grec

Alyssa Moxley –  compose ses paysages sonores à partir d’enregistrements (« field recordings ») et de 
synthétiseurs. Installée en Grèce depuis 2015, elle crée des bandes-son, des installations, des performances 
et réalise régulièrement le commissariat de projets musicaux. 

Stéphane Charpentier –  réalise, depuis son arrivée à Athènes en 2012, des films expérimentaux qui 
rappellent les œuvres de cinéma-vérité avec des images captées dans la réalité quotidienne. Mène 
également un travail photographique introspectif qui évoque une humanité déchirée entre ses luttes et 
ses espoirs.

9-9.30μμ : «Στιγμές χρόνου που καταγράψαμε στους λόφους» και «Η 
διαχωριστική γραμμή». Δύο μικρού μήκους ταινίες των Στεφάν Σαρπαντιέ 
και Αλίσα Μόξλεϋ.
Η ταινία «Στιγμές χρόνου που καταγράψαμε στους λόφους», μας οδηγεί στην παρατήρηση 
μιας κοιλάδας με ελαιόδεντρα στην Πελοπόννησο. Οι διάφορες αποκλίσεις της προοπτικής του 
τοπίου δημιουργούν μία κατάσταση διαλογισμού όπου η φύση  ανακτά τα δικαιώματά της, ενώ η 
ανθρώπινη παρουσία μοιάζει να χάνεται.

ταινία χωρίς λόγια

Η ταινία « The divided line »  μας βυθίζει μέσα από τρείς πίνακες στους πολυσύχναστους  δρόμους  
της Αθήνας της κρίσης. Οι εικόνες της πραγματικότητας και  οι ήχοι των  Birds-Storm μας οδηγούν 
σε μία ανεξέλεγκτη συγκινησιακή ένταση αντίστοιχη της ξέφρενης φυγής προς τα εμπρός  που 
καταβροχθίζει τις κοινωνίες μας.

πολύγλωσσο / με υπότιτλους στα γαλλικά η στα ελληνικά

Η Alyssa Moxley - συνθέτει τα ηχητικά της τοπία χρησιμοποιώντας τόσο ηχογραφίσεις (field 
recordings) όσο και synthesizer. Ζεί στην Ελλάδα από το 2015, και δημιουργεί soundtracks, 
εγκαταστάσεις, παραστάσεις και μουσικά projects.
Ο Stéphane Charpentier – πραγματοποιεί από την άφιξή του στην Αθήνα το 2012, πειραματικές 
ταινίες που θυμίζουν τα έργα  του ρεαλιστικού κινηματογράφου με εικόνες της καθημερινής 
πραγματικότητας. Επίσης, δουλεύει πάνω σε ένα ενδοσκοπικό φωτογραφικό έργο που περιγράφει 
μια ανθρωπότητα που διαμελίζεται ανάμεσα στους αγώνες και τις ελπίδες της.

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 
6.30μμ - μεσάνυχτα: Εκλεκτική βραδιά

[Θέατρο στον Κουμάρο]
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Jeudi 25 juillet 
[théâtre de Koumaros]

21.30-22 :  « IOM SE UT », un court-métrage de Joséphine Flasseur
film sans paroles

Dans une époque indéterminée, un jeune garçon, isolé sur une île aride, se bat contre son double sous 
l’influence mystérieuse de deux lunes… et de la musique de Nicolas Baby.

9.30-10μμ : « IOM SE UT », μια ταινία μικρού μήκους  της Joséphine Flasseur
ταινία χωρίς λόγια

Σε μία αόριστη χρονική στιγμή, ένα νεαρό αγόρι, απομονωμένο σε ένα ξερονήσι, μάχεται το  φανταστικό 
είδωλό του υπό την μυστηριώδη επιρροή δύο φεγγαριών ... και τη μουσική του  Nicolas Baby

22-minuit : projection du film documentaire « Aube dorée, une affaire 
personnelle », d’Angélique Kourounis et Thomas Jacobi
en grec / sous-titré en français

Une journaliste enquête depuis des années sur l’organisation du parti néo-nazi grec Aube Dorée. 
L’effondrement économique, l’instabilité politique, et les relations familiales sont au premier plan de ce 
documentaire qui essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête des Aubedoriens qui se posent en        
« victimes du système ».

En présence d’Angélique Kourounis et Thomas Jacobi.

10μμ-μεσάνυχτα : Προβολή της ταινίας ντοκιμαντέρ « Χρυσή Αυγή, 
προσωπική υπόθεση », της Αγγελικής Κουρούνη και του Thomas Jacobi
στα ελληνικά / με υπότιτλους στα γαλλικά

Ένας δημοσιογράφος ερευνά για χρόνια την οργάνωση του ελληνικού νεοναζιστικού κόμματος 
Χρυσή Αυγή. Η οικονομική κατάρρευση, η πολιτική αστάθεια και οι οικογενειακές σχέσεις βρίσκονται 
στο επίκεντρο αυτού του ντοκιμαντέρ που προσπαθεί να κατανοήσει τι συμβαίνει στο μυαλό των 
ανθρώπων της Χρυσής Αυγής που παρουσιάζονται ως « θύματα του συστήματος ».

Με την Παρουσία της Αγγελικής Κουρούνη και του Thomas Jacobi.

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 
[Θέατρο στον Κουμάρο] 
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10-12 : Une écologie sonore, avec Morgan Large et Alexandros Kottis
en français et en grec / avec interprétation

Pendant le festival, les deux journalistes iront à la rencontre des habitants de Tinos, des agriculteurs, des élus 
et des vacanciers. Ils tenteront de comprendre les relations ou les tensions qui existent entre les différentes 
formes d’occupation du territoire. Quels impacts ont les activités de chacun sur les paysages, la biodiversité, 
l’autonomie de l’île vis-à-vis de l’eau, de la nourriture et de l’énergie ? Présentation de leur processus de 
création et de réflexion, ainsi que des extraits de leurs premiers enregistrements.

Morgan Large –  reporter depuis 18 ans pour Radio Kreiz-Breizh, une radio bilingue breton/français. 
Arpenter avec sa voiture et son chien les routes du centre Bretagne, être in situ : autant de manières façons 
qui lui permettent d’allumer une « petite lanterne » (c’est le nom de son émission quotidienne) plutôt que 
de fulminer contre les ténèbres.

Alexandros Kottis  –   journaliste franco-grec basé à Athènes. Collabore avec l’Agence France-Presse et 
plusieurs médias francophones (« Vice », « France Football », « Le 1 », « Slate », « Les Haut-parleurs », etc.)

Chemin faisant, se laisser porter par des variations autour du son. 

7 : balade Koumaros-Agapi-Volax et retour
en son, en voix, en français et en grec

Trois noms, un triangle, une promesse. Demain dès l’aube alors que la campagne bourdonnera, nous nous 
lèverons (de bonne heure)… Balade sonore, entre nature et culture. Lectures, improvisations, bruissements : 
inventons une manière d’être ensemble à l’écoute d’un lieu tellurique.

Lieu de départ de la balade : théâtre de Koumaros

Étape : église Santa Veneranda pour le vernissage de l’installation sonore de Éric Thomas

« Vents sonnants » [du 26 au 28 juillet - installation sonore de Éric 
Thomas - église Santa Veneranda]
C’est un paysage musical et sonore, parfois réel, parfois rêvé, qui s’invente en permanence. Vents sonnants 
serait la rencontre entre un promeneur écoutant, Éric Thomas, compositeur, guitariste, et l’autour, les sons 
pris pour ce qu’ils sont : « J’ai eu envie de proposer de découvrir ces sons qui se donnent à écouter bien 
plus qu’à entendre ; comme si on s’approchait de l’impalpable, de l’insaisissable ». Et les sons deviennent 
musique !

Installation sonore fonctionnant de manière autonome, à l’aide de capteurs solaires. 

Éric Thomas – musicien guitariste, compositeur, improvisateur, programmateur artistique, créateur sonore, 
artiste touche-à-tout... ce qui fait son(s). Ce passeur aux multiples facettes trouve naturellement sa place 
dans des projets trans-genre, à la frontière de plusieurs champs artistiques.

Vendredi 26 juillet
7-13.30 : Paysages mosaïques

[théâtre de Koumaros et chemins de traverse]

Στην πορεία, αφήστε τον εαυτό σας να παρασυρθεί από τις ηχητικές εναλλάγες.

7 : Βόλτα Κουμάρος-Αγάπη-Βωλάξ και επιστροφή
ήχοι, φωνές, στα γαλλικά και στα ελληνικά

Τρία ονόματα, ένα τρίγωνο, μια υπόσχεση. Θα σηκωθούμε νωρίς, με την αυγή, καθώς η εξοχές θα 
ζωντανεύουν... Ήσυχη διαδρομή, ανάμεσα στη φύση και τον πολιτισμό. Διαλέξεις, αυτοσχεδιασμοί, 
ψυθυρίσματα... ας βρούμε έναν τρόπο συνεύρεσης ακούγοντας  τις ενεγειακές δυνάμεις του τόπου. 

Σημείο αναχώρησης : Θέατρο στον Κουμάρο

Σταθμός  : Στην εκκλησία της Αγίας Βενεράντας (Παρασκευής) για τα εγκαίνια της ηχητικής 
εγκατάστασης του Éric Thomas

«Ηχούντες άνεμοι» [26-28 Ιουλίου- Ηχητική εγκατάσταση του Éric Thomas - 
Εκκλησία της Αγίας Βενεράντας]
Πρόκειται για ένα μουσικό και ηχητικό τοπίο, μερικές φορές πραγματικό, μερικές φορές ονειρικό, ένα 
τοπίο που ανασυντίθεται και μεταλάσσεται συνεχώς. Οι “Ηχούντες άνεμοι” θα μπορούσε να είναι η 
συνάντηση ανάμεσα σε έναν περιπατητή που ακούει τον συνθέτη και κιθαρίστα Eric Thomas και 
τους περιβάλοντες ήχους, την ταυτότητα των ήχων : «Θέλησα να προτείνω την αναγνώριση  αυτών 
των ήχων που δεν ακούς απλώς παθητικά αλλά τους αντιλαμβάνεσαι. Όπως όταν πλησιάζεις το 
ασύλληπτο, το φευγαλέο”. Και οι ήχοι γίνονται μουσική!

Η ηχητική εγκατάσταση  λειτουργεί ενεργειακά αυτόνομα, χρησιμοποιώντας ηλιακούς συλλέκτες. 

Éric Thomas – μουσικός, κιθαρίστας, συνθέτης, αυτοσχεδιαστής, ένας καλλιτέχνης που πάιζει με 
τους ήχους. Αυτός ο πολύπλευρος καλλιτέχνης βρίσκει τη θέση του στο σταυροδρόμι μεταξύ των 
διαφόρων δημιουργικών τομέων, στα σύνορα πολλών καλλιτεχνικών πεδίων.

Παρασκευή 26 Ιουλίου
7πμ -1.30μμ : Ψηφιδωτά τοπία

[Θέατρο στον Κουμάρο και μονοπάτια] 

10πμ -12μμ : Μιά ηχητική οικολογία με τις Morgan Large και Alexandros 
Kottis
στα γαλλικά  και στα ελληνικά / με διερμηνεία

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι δύο δημοσιογράφοι θα συναντήσουν τους κατοίκους της Τήνου, 
αγρότες, εκλεγμένους πολιτικούς  και παραθεριστές. Θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν τις σχέσεις 
ή τις εντάσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις διαφορετικής μορφές χωρικής διαχείρησης της υπαίθρου. 
Ποιό αντίκτυπο έχει κάθε δραστηριότητα στα τοπία, στη βιοποικιλότητα, στην υδατική αυτονομία του 
νησιού στα τρόφιμα και στην ενέργεια; Παρουσίαση της διαδικασίας δημιουργίας και μελέτης  τους, 
καθώς και αποσπάσματα των πρώτων τους ηχογραφήσεων. 

Morgan Large – Ρεπόρτερ εδώ και  18 χρόνια για το ραδιόφωνο Kreiz Breizh, (δίγλωσσο 
γαλλοβρετανικό  ραδιοφωνικό πρόγραμμα) . Διασχίζοντας με το αυτοκίνητό της  και παρέα με τον 
σκύλο της  την γαλλική Βρετάνη διαλέγοντας να είναι πάντα εκεί παρούσα, ανάβει το δικό της «μικρό 
φανάρι» ( όνομα και της ημερήσιας εκπομπής της) αντί να εξοργίζεται με τον σύγχρονο  σκοταδισμό. 

Αλέξανδρος Κόττης – Ελληνογάλλος δημοσιογράφος. Ζει στην Αθήνα και συνεργάζεται με το 
Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και διάφορα άλλα γαλλόφωνα μέσα ενημέρωσης (« Vice », « France 
Football », « Le 1 », « Slate », « Les Haut-parleurs »...)
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10-13 : « Île était une fois », atelier avec François Pérache
en français

Une session expresse de 3 petites heures pour s’initier aux joies de la fiction radiophonique : une feuille et 
un crayon, quelques sons glanés sur place, un décor de rêve et on s’essayera à écrire un petit dialogue de 
radio et à imaginer une histoire pour les oreilles.

Atelier gratuit, ouvert à tous, animé par François Pérache, auteur de fictions radio.

10-13 : « Ηταν μια φορά κι ένα νησί », εργαστήριο με τον François Pérache
στα γαλλικά

Μια μικρή συνάντηση 3 ωρών για φύλλο χαρτί τις χαρές της ραδιοφωνικής μυθοπλασίας: ένα 
φύλλο χαρτί και ένα μολύβι, κάποιοι ήχοι που θα διαλέξετε επί τόπου, ένα ονειρεμένο ντεκόρ  και 
θα προσπαθήσουμε να γράψουμε ένα μικρό ραδιοφωνικό διάλογο και να φανταστούμε μια ιστορία.

Ελεύθερο εργαστήριο, ανοιχτό σε όλους, με συντονιστή τον François Pérache, συγγραφέα 
ραδιοφωνικής μυθοπλασίας.

12-13.30 : Création radiophonique, webradios et podcasts
en français / interprétation en grec

La ruée vers l’audio passe aujourd’hui par internet. Plateformes, banques de sons, podcasts : on ne compte 
plus les projets qui naissent en France autour d’une requalification, esthétique mais aussi économique, des 
formes du sonore. État des lieux et comparaison avec la situation en Grèce.

Avec David Collin, l’Atelier de création sonore et radiophonique de Bruxelles, Alyssa Moxley.

David Collin – écrivain et producteur radio. Travaille à la RTS depuis 1997 comme animateur, producteur et 
réalisateur. Depuis 2012, producteur du « Labo », l’atelier de création radiophonique et sonore de la Radio 
Télévision Suisse (RTS) à Lausanne, et diffusé sur Espace 2, la chaîne culturelle. 

L’Atelier de création sonore et radiophonique de Bruxelles – structure d’accueil pour la création 
sonore radiophonique. Association créée en 1996 dans le but de développer un espace de réflexion et 
de résistance à la diminution alarmante de la création dans les instituts de radiodiffusion en Belgique 
francophone.

12-13.30 : Ραδιοφωνική δημιουργία, webradios και podcasts Στα γαλλικά 
με ελληνική μετάφραση
στα γαλλικά / με διερμηνεία στα ελληνικά

To κυνήγι του ήχου, περνάει σήμερα μέσα από το  Διαδίκτυο. Πλατφόρμες, ηχητικές τράπεζες, 
podcasts: κάθε μέρα αμέτρητα είναι τα προγράμματα  που γεννιούνται στη Γαλλία και σκοπεύουν στην 
αναβάθμιση τόσο αισθητική όσο και οικονομική των ηχητικών μορφών. Απολογισμός και σύγκριση με 
την κατάσταση στην Ελλάδα. 

Με τον David Colin και  το Εργαστήρι της ηχητικής και ραδιοφωνικής δημιουργίας των 
Βρυξελλών, Alyssa Moxley.
David Collin –συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός. Εργάζεται στο RTS από το 1997 ως 
συντονιστής, παραγωγός και σκηνοθέτης. Από το 2012 είναι επίσης παραγωγός του εργαστηρίου 
ραδιοφωνικής και ηχητικής δημιουργίας LABO της ελβετικής ραδιοτηλεόρασης (RTS) στην Λωζάνη 
που μεταδίδεται στο  πολιτιστικό κανάλι Espace 2.

Το Εργαστήρι  για την Ραδιοφωνική και Ηχητική Δημιουργία αποτελεί μια  δομή υποδοχής που 
οργανώθηκε το 1996 με στόχο την ανάπτυξη ενός χώρου σκέψης  και αντίστασης στην ανησυχητική 
μείωση της δημιουργίας των ραδιοτηλεοπτικών ιδρυμάτων στο γαλλόφωνο Βέλγιο.

Vendredi 26 juillet
[théâtre de Koumaros et chemins de traverse]

Παρασκευή 26 Ιουλίου
[Θέατρο και δρόμοι του Κουμάρου] 
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20-21.30 : L’émission en direct de Yannis Xanthoulis
en grec

Yannis Xanthoulis – célèbre romancier, journaliste et dramaturge grec. Né en 1947 à Alexandroupolis, 
dans l’Évros, de parents réfugiés de la Thrace orientale, il a étudié le journalisme et le design. Depuis 1969, 
il travaille comme journaliste et chronographe dans des journaux, des magazines et à la radio. Ses textes 
satiriques – plus de trente – ont été montés au théâtre et ses livres ont été adaptés au grand et au petit 
écrans. Ses œuvres ont été traduites en de multiples langues. Pour PolyPhoniK il présentera en direct un 
épisode de son émission « Tinos toi-même », où, avec son regard subversif et son humour unique, il parlera 
de la réalité et de l’actualité qui nous entoure.

8-9.30μμ : «Τήνος είσαι και φαίνεσαι» ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή με τον 
Γιάννη Ξανθούλη
στα ελληνικά

Ο Γιάννης Ξανθούλης γεννήθηκε το 1947 στην Αλεξανδρούπολη, στον Έβρο, από γονείς πρόσφυγες 
από την Ανατολική Θράκη. Σπούδασε δημοσιογραφία και σχέδιο. Από το 1969 εργάζεται ως 
δημοσιογράφος και χρονογράφος σε εφημερίδες, περιοδικά και ραδιόφωνο. Ασχολήθηκε με το 
παιδικό θέατρο. Έγραψε και εικονογράφησε παιδικά βιβλία.. Σατυρικά κείμενα και θεατρικά έργα του 
- περισσότερα από τριάντα - παρουσιάστηκαν στο ελληνικό θέατρο. Ασχολήθηκε για αρκετά χρόνια 
με την επιθεωρησιογραφία. Βιβλία του έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη και έχουν 
μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Για το Φεστιβάλ PolyphoniK, θα παρουσιάσει live ένα επεισόδιο 
της εκπομπής του «Τήνος είσαι και φαίνεσαι» όπου με την ανατρεπτική του ματιά και το μοναδικό του 
χιούμορ θα αναφερθεί στην επικαιρότητα αλλά και σε όλα αυτά που μας απασχολούν.

21.30-23 : Concert de Cybèle Castoriadis
Avec son nouveau projet, La Fille de la Lune, Cybèle Castoriadis présente de nouvelles chansons, composées 
à partir de ses propres textes et mises en musique par ses deux complices de toujours, Orestis Kalampalikis 
et Stéphane Tsapis. Inspirées de ses doubles origines, ses chansons puisent dans ses souvenirs et dans ses 
sensations, dans la beauté des lieux et des rencontres.

Pour le festival PolyPhoniK à Tinos, elle y mêlera des reprises de ses deux pays, la Grèce et la France, 
choisies pour la forte résonance qu’elles ont eue en elle. Comme toujours, le point de départ sera le texte, 
celui des poètes et des chansonniers, afin de tracer une voie, hésitante mais persistante, au travers des 
questionnements, des doutes et de la joie.

À cette occasion, elle aura le plaisir d’avoir à ses côtés deux musiciens d’exception, Stéphane Tsapis au piano 
et Marc Buronfosse à la contrebasse.

Από τις 11μμ και όσο μας πάρει : Συναυλία της Κυβέλης Καστοριάδη 
Με το καινούργιο της πρότζεκτ, την “Κόρη της Σελήνης”, η Κυβέλη Καστοριάδη παρουσιάζει τα νέα 
της τραγούδια, πάνω σε δικά της κείμενά και σε μουσική των δύο μόνιμων συνοδοιπόρων της, του 
Ορέστη Καλαμπαλίκη και του Στέφανου Τσαπή. Εμπνευσμένα από τις διπλές της ρίζες, τα τραγούδια 
της πηγάζουν από τις αναμνήσεις και τις αισθήσεις, την ομορφιά των τόπων και των συναντήσεων.

Για το φεστιβάλ PolyPhoniK στην Τήνο, η Κυβέλη θα προσθέσει και διασκευές τραγουδιών από τις 
δύο χώρες της, την Ελλάδα και την Γαλλία, διαλεγμένα για την δυνατή απήχηση που είχαν επάνω της. 

Για την συναυλία αυτή θα έχει την χαρά να έχει μαζί της δύο εξαιρετικούς μουσικούς, τον Στέφανο 
Τσαπή στο πιάνο και τον Marc Buronfosse στο κοντραμπάσο.

23-… : Le DJ set de La Sirocco
Guincher, danser, se déhancher sous un ciel étoilé en écoutant la Lune et les bruits de 
la nuit.
La Sirocco – chroniqueuse et programmatrice musicale à Radio Grenouille puis Radio Panik depuis une 
dizaine d’années. Les sélections de La Sirocco naviguent entre afro, disco, hip-hop et bass music. Déhanchés 
assurés !

23-...:  DJ Set και La Sirocco
Ελάτε να χορέψουμε κάτω απο τα αστέρια ακούγοντας το φεγγάρι και τους ήχους της 
νύχτας.
La Sirocco : Χρονικογράφος και υπεύθυνη προγραμματισμού μουσικής πρώτα στο Radio Grenouille 
και ύστερα στο Radio Panik για δέκα χρόνια. Οι επιλογές της La Sirocco ταξιδεύουν από την από afro 
σε disco, hip-hop και bass-music. Λικνιστείτε ελεύθερα !

Vendredi 26 juillet
18-…: Paysages mosaïques, suite

[théâtre de Koumaros et chemins de traverse]

Παρασκευή 26 Ιουλίου
Από τις 6μμ εώς....: Ψηφιδωτά τοπία , συνέχεια

[Θέατρο και δρόμοι του Κουμάρου] 
L’exploration continue. Une contribution aux invenSons qui irriguent les veines de PolyPhoniK #1.

18-19 : « Confusion Granitique », un concert performance d’Éric Thomas 
dans le chaos granitique (Volax)
Face au vent, Éric Thomas joue de et avec sa guitare électrique. Pour cet improvisé composé, il se place 
dans un entre-deux, dans une zone sonore aux contours mouvants, pré-disposant les choses (sa guitare est 
préparée), mais aussi jouant avec les notes et les sons qui naissent en dedans, et puis là, devant, autour. C’est 
un voyage poétique, vivant, généreux, toujours en mouvement. C’est aussi une tentative, ici et maintenant, 
de trouver la musique comme une construction sonore et musicale a posteriori.

Η εξερεύνηση συνεχίζεται. Συμβολή στις « Ηχευρέσεις” που αρδεύουν τις φλέβες του 
PolyPhoniK # 1. 
6-7μμ : Γρανιτική σύγχυση ! Μουσική Δημιουργία του Éric Thomas μέσα στό 
γρανιτικό χάος της Βωλάξ
Απέναντι στον άνεμο, ο Éric Thomas ερμηνεύει και παίζει με την ηλεκτρική κιθάρα του . Για αυτή την 
αυτοσχέδια σύνθεση, διαλέγει ένα ιδιαίτερο μέρος,  μια ζώνη ήχου με μεταβαλλόμενα περιγράμματα, 
προετοιμάζοντας (η κιθάρα είναι έτοιμη), αλλά και παίζοντας με τις νότες και  τους ήχους που 
προκύπτουν εδώ, εκεί, μπροστά, γύρω. Είναι ένα ποιητικό ταξίδι, ζωντανό, γενναιόδωρο, πάντα σε 
κίνηση. 
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Le théâtre à la radio, la radio dans le théâtre : demandez le programme !

10.30-11.30 : Archives ERT (Radiotélévision Grecque), une collection des 
moments historiques et des émissions inoubliables de la radio publique 
en grec

11.30-13 : Lectures musicales
en français

« Les écroulements » d’Abdellatif Laâbi et « Libération de Prométhée » 
d’Heiner Müller

par Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny, François Pérache, Jean-Christophe 
Frèche, Alexandra Fleischer, Joachim Latarjet et Eric Thomas.
Mathieu Bauer – musicien-compositeur-interprète. Dirige le Nouveau Théâtre de Montreuil, CDN. Travaille 
à partir de matériaux très divers : articles de presse, essais, romans, films, opéras et pièces de théâtre. 
Compose de nouvelles partitions qui articulent le rythme, le texte, le chant et l’image. C’est la singularité de 
son travail et la grammaire de sa pratique théâtrale.

Sylvain Cartigny – cofondateur de la Compagnie Sentimental Bourreau avec Mathieu Bauer. Participe à 
tous les spectacles de la compagnie. Exerce au théâtre son talent de musicien auprès de Robert Cantarella, 
Christophe Huysmans, Michel Deutsch, André Wilms et Wanda Golonka. A par ailleurs travaillé comme 
comédien sous la direction de Philippe Faucon.

François Pérache –  ingénieur de formation. Se convertit au métier d’acteur en 2007. Se produit depuis 
au théâtre, à la télévision et dans des fictions radiophoniques. En est aussi l’auteur : « 57, rue de Varenne » 
(France Culture), « Affaires sensibles » (France Inter), « De guerre en fils » (ARTE Radio).

Jean-Christophe Frèche – comédien, formé à l’École Claude Mathieu à Paris. Partage son activité entre 
théâtre (récemment « Médée de Corneille » et une création collective sur l’identité et la mémoire), tournages 
cinéma/télévision, fictions radiophoniques et voix off de nombreux documentaires.

Joachim Latarjet – membre co,-fondateur de la compagnie théâtrale et musicale Sentimental Bourreau, 
compositeur du Solo Le doute m’habite de  Philippe Découflé. Conçoit dès l’enfance une approche collective 
et interdisciplinaire de la création scénique. Multi-instrusmentiste, acteur, metteur en scène, auteur, dirige 
depuis dix ans, avec Alexandra Fleischer, la compagnie Oh ! Oui...

Alexandra Fleischer – comédienne. Se forme à l’Atelier Steve Kalfa où se croisent des comédiens de tous 
horizons, débutants et professionnels. Y rencontre Nordine Lahlou, scénographe et metteur en scène qui 
l’entrainera dans un nouveau lieu d’écritures contemporaines : Gare au Théâtre. En 2000, crée la compagnie 
Oh ! oui... avec Joachim Latarjet. Ensemble ils conçoivent des spectacles résolument musicaux et s’emparent 
de sujets et font des montages de textes, adaptent, écrivent afin de donner à voir et à entendre des œuvres 
originales.

Samedi 27 juillet
10.30-13.30 : Fictions, de l’inattendu là où on ne l’attendait pas

[théâtre de Koumaros]

Θέατρο στο ραδιόφωνο, ραδιόφωνο στο θέατρο: ζητήσετε το πρόγραμμα ! 

10.30-11.30 : Αρχείο ΕΡΤ, μία συλλογή από τις ιστορικές αναμεταδόσεις και 
τις αξέχαστες εκπομπές του ελληνικού δημόσιου ραδιοφώνου
στα ελληνικά

11.30-13 : Μουσικές αναγνώσεις
στα γαλλικά

« Κατολισθήσεις » ποίημα Abdelatif Laabi και η «Απελευθέρωση του Προμυθέα», 
« Η απελευθέρωση του Προμηθέα » του Heiner Müller
με τους Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny, François Pérache, Jean-Christophe Frèche, 
Alexandra Fleischer, Joachim Latarjet και Eric Thomas.
Mathieu Bauer – Μουσικοσυνθέτης, ερμηνευτής, διευθυντής του Νέου Θεάτρου του Montreuil, CDN. 
Η έμπνευσή του πηγάζει από δημοσιογραφικά άρθρα, δοκίμια, μυθιστορήματα, ταινίες, όπερες, και 
θεατρικά έργα. Οι συνθέσεις του εμπλέκουν ρυθμούς, κείμενα, τραγούδια, εικόνες,  δημιουργώντας 
ένα έργο προσωπικό που υπακούει στους δικούς του θεατρικούς κανόνες.

Sylvain Cartigny – Συνιδρυτης της ομάδας Sentimental Bourreau με τον Mathieu Bauer, συμμετέχει 
σε όλες τις παραστάσεις της. Το μουσικό του ταλέντο συνόδευσε τις θεατρικές παραστάσεις των 
Robert Cantarella, Christophe Huysmans, Michel Deutsch, André Wilms, και Wanda Golonka. 
Ηθοποιός, δούλεψε υπό την διεύθυνση του Philippe Faucon.

François Pérache – Σπούδασε μηχανικός.  Το 2007 η επαγγελματική του καριέρα στρέφεται προς το 
θέατρο.  Ηθοποιός στο θέατρο, στην τηλεόραση, και σε ραδιοφωνικές μυθοπλασίες. Ως συγγραφέας 
υπέγραψε έργα για το γαλλικό ραδιόφωνο και την τηλεόραση όπως : « 57 rue de Varenne » (France 
Culture), « Affaires Sensibles » (France Inter), « De Guerre en fils » (ARTE Radio).

Jean-Christophe Frèche – Ηθοποιός, σπούδασε στη Σχολή Claude Mathieu στο Παρίσι. Ασχολείται 
με το θέατρο - πρόσφατες δουλειές του η « Μήδεια του Corneille »  και μια συλλογική δημιουργία  με 
θέμα την ταυτότητα και την μνήμη - με τον κινηματογράφο, με την τηλεόραση και με το ραδιόφωνο 
(ραδιοφωνικές μυθοπλασίες,  φωνή off σε ντοκιμαντέρ).

Joachim Latarjet – μέλος και συνιδρυτής της θεατρικής και μουσικής ομάδας Sentimental Bourreau, 
συνθέτης του Solo Le doute m’habite του Philippe Découflé. Από τα παιδικά του χρόνια, επεξεργάζεται 
μια συλλογική και διεπιστημονική προσέγγιση της σκηνικής δημιουργίας. Μουσικός, ηθοποιός, 
σκηνοθέτης, συγγραφέας, είναι διευθυντής, στα πλαϊ της Alexandra Fleischer, της ομάδας Oh ! Oui… 
εδώ και δέκα χρόνια.

Alexandra Fleischer – ηθοποιός. Εκπαιδεύεται στο Atelier Steve Kalfa, όπου γνωρίζει τον Nordine 
Lahlou, σκηνοθέτη και σκηνογράφο, που θα την οδηγήσει σε ένα καινούργιο χώρο σύγχρωνης 
γραφής, το Gare au Théâtre. Το 2000, δημιουργεί την ομάδα Oh ! Oui… με τον Joachim Latarjet. Μαζί, 
στήνουν μουσικές θεατρικές παραστάσεις και χρησιμοποιούν, προσαρμόζουν, γράφουν κείμενα, που 
γίνονται πρωτότυπα έργα.

Σάββατο 27 Ιουλίου
10.30πμ -1.30μμ : Μυθοπλασία, απροσδόκητα εκεί που δεν τα περιμέναμε.

[Θέατρο στον Κουμάρο]  
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Samedi 27 juillet
Être de Koumaros, être à Koumaros. Y venir. Y rester. En rêver. 

18 : Tentative campanaire (de part et d’autre de Loutra)
«  Frère Jacques, Frère Jacques, sonnez les matines…  ». Dans un paysage campanaire composé d’une 
myriade d’églises et de chapelles, faire sonner les cloches ne relève pas de la clause patrimoniale. La cloche 
rythme à Tinos, plus qu’ailleurs, les temps de la vie. Concert improvisé de part et d’autre du village, échos 
tintinnabulant à toute volée, anges gardiens se tenant aux aguets : les cloches se feront pour l’occasion des 
instruments de musique.

18.30 : Une messe pour PolyPhoniK (église Saint Sotiris)
« Ite missa est ». Prêtre : Papa Nikos.

6.30μμ : Λειτουργία για το PolyPhoniK (εκκλησία Αγ. Σωτηρίου)
Πάσα Δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον. Με τον Παπά Νίκο

Να είσαι από τον  ΚΟΥΜΑΡΟ , να είσαι στον  ΚΟΥΜΑΡΟ, να πας στον  ΚΟΥΜΑΡΟ, να μείνεις στο 
ΚΟΥΜΑΡΟ  ΚΑΙ ΚΑΙ  ΚΑΙ να τον ονειρεύεσαι !

6μμ : «Σημαντρικό πείραμα » (γύρω από τα Λουτρά)
Ντινγκ ντανγκ ντονγκ... Σε ένα τοπίο γεμάτο εκκλησίες  εκκλησάκια και παρεκκλήσια , οι καμπάνες 
που χτυπάνε ξεπερνούν τη κληρονομική παράδοση. Στην Τήνο οι καμπάνες ρυθμίζουν το χρόνο της 
ζωής. Συναυλία αυτοσχέδια απο τις δυο μεριές της κοιλάδας, καμπάνες σήμαντρα που αντηχούν υπό 
την επιτήρηση φυλάκων αγγέλων . Και οι καμπανες θα γινουν για μας  όργανα μουσικής.

 

19.30 : Solus Σόλο, un concert d’Éric Thomas (chapelle Evangelistria)
Éric Thomas aime le son qui est musique, le son qui danse, le son poésie, le son voyage. Et le concert devient 
ce voyage où le plus important n’est pas d’arriver, mais bien de partir. Naviguant aux frontières du jazz, de 
la musique contemporaine ou encore de la folk, il se joue des étiquettes et des codes, et nous convie ainsi à 
partager une construction sinueuse où se découpent et s’imposent des ambiances particulières, sortes de 
cartes postales sonores suffisamment personnelles pour qu’on puisse y perdre sa géographie et réveiller 
son imaginaire.

20 : Projection du diaporama sonore :

« Gens de Koumaros » (café associatif, Leschi) réalisé par Manon Ligavant
Koumaros, épicentre de PolyPhoniK. Comment dire notre gratitude à une communauté villageoise qui a 
d’emblée joué le jeu ? Des images du passé, des entretiens enregistrés à l’occasion : venez découvrir la vie 
des gens de Koumaros à travers un diaporama sonore ; un point de vue inédit sur ce qu’une communauté 
nous apprend de la société grecque en général et, ici, en particulier.

21-4  : La fête du village avec les musiciens Nikos Dellatolas, Giannis 
Michail et Konstantinos Vidalis
L’aube se lèvera qu’un souvenir demeurera  : avoir dansé une fois dans la rue principale de Koumaros et 
connaître le bonheur d’une communauté assemblée.

7.30μμ : Solus Σόλο, μία συναυλία του Eric Thomas (Evangelistria)
Στον Eric Thomas αρέσει ο ήχος-μουσική, ο ήχος-χορός, ο ήχος-ποίηση, ο ήχος-ταξιδιώτης.  Και η 
συναυλία γίνεται ένα ταξίδι όπου το σημαντικό δεν είναι η άφιξη αλλά η αναχώρηση. Πλέοντας στα 
σύνορα της  Jazz, της σύγχρονης και της λαϊκής μουσικής, παίζει με τις ετικέτες και τους κώδικες 
και μας καλεί να μοιραστούμε μια μοναδική σύνθεση δημιουργώντας ιδιαίτερες ατμόσφαιρες σαν 
ακουστικές καρτ ποστάλ για να αφυπνήσουμε τη φαντασία μας.

8μμ : Προβολή ένος ακουστικου slideshow :
« Οι κάτοικοι του Κουμάρου »(συνεταιριστικό καφενείο, Λέσχη)
Κουμάρος, επίκεντρο του PolyPhonik. Πως να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στην κοινότητα 
του χωριού που αμέσως μας δέχθηκε και συμμετείχε στο παιχνίδι;  Εικόνες του παρελθόντος  
ηχογραφημένες συζητήσεις: Ελάτε να αποκαλύψετε τη ζωή των κατοίκων του Κουμάρου μέσω ένος 
ακουστικού slide show. Μία καινούρια άποψη για το τι μπορεί να μας μάθει μια κοινόητα για την 
ελληνική κοινωνία, γενικά και ειδικά. 

9μμ-4πμ : Γιορτή στο χωριό με τους μουσικούς Νίκο Δελλατολα, Γιάννη 
Μιχαήλ, και Κωνσταντίνο Βιδάλη
Όταν θα ξημερώσει, θα κρατήσουμε την ανάμνηση  ένος χορού στον κεντρικό δρόμο του Κουμάρου 
και  την ευτυχία που ζήσαμε μαζί, παρέα.

Samedi 27 juillet
18-4 : K comme PolyPhoniK, K comme Koumaros

 [village de Koumaros]

Σάββατο 27 Ιουλίου
6μμ-4πμ : Τα ΚΑΠΑ του PolyPhoniK, και του Κουμαρού

[Χωριό του Κουμάρου]  
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Dimanche 28  juillet
11-16 / 21-23 : Le vent nous emportera…

[théâtre de Koumaros]

Se dire presque au revoir à l’ombre du grand arbre. Qui dit mieux ?

11-12 : Les Polyphoniques : restitution de l’atelier de Benoît Bories
en grec et en français / avec interprétation

Concert documentaire réalisé à plusieurs mains autour de la notion d’exil à partir de témoignages croisés 
d’habitant.e.s de Tinos, joué en live et en quadriphonie. 

12-13.30  : Café ethnomusicologique  : « Voyages sur le terrain de 
recherche » par Eftychia Droutsa
Des témoignages, les coulisses et les aventures d’une recherche ethnomusicologique chez les Pomaks. 

14-16 : Les agapes chez Mary à Agapi
L’auberge de Mary donne sur une vallée tapissée de vergers d’agrumes et de pigeonniers centenaires. Sa 
terrasse est une ode à la procrastination. Sa cuisine est excellente, sa gentillesse exquise. Mêlons nos goûts, 
nos sons et nos odorats pour dire au revoir à PolyPhoniK#1 et, qui sait, rêver à PolyPhoniK#2…

Υπάρχει καλύτερο μέρος για να αποχαιρετηθούμε απο τη σκιά του μεγάλου δέντρου;

11-12 : Πολυφωνικες : αναπαράσταση του εργαστηρίου του Benoit Bories
στα  ελληνικά  και στα γαλλικά / με διερμηνεία

Συναυλιακό ντοκιμαντέρ με θέμα την έννοια της εξορίας που βασίζεται σε μαρτυρίες κατοίκων της 
Τήνου. Τετράφωνη ζωντανή εκτέλεση.

12-13.30 : Εθνομουσικολογικό καφενείο: “Ταξίδι στο τομέα της έρευνας”
Με την Ευτυχία Δρούτσα
Μαρτυρίες, παρασκήνια, και περιπέτειες μίας εθνομουσικολογικής έρευνας στους Πομάκους.

14-16 : « Αγάπες » στης Μαίρης στo Αγάπη
Η ταβέρνα της Μαίρης έχει θέα σε μια κοιλάδα με κήπους εσπεριδοειδών και αιωνόβιους περιστερώνες.  
Η ταράτσα της προσκαλεί στην χαλάρωση. Η κουζίνα της είναι εξαιρετική και η καλοσύνη της εξαίσια. 
Ας σμίξουμε τις γευτικές, ακουστικές, και οσφρητικές εμπειρίες μας για να  αποχαιρετήσουμε το 
PolyPhonik#1 και να ονειρευτούμε - γιατί όχι -  ένα  PolyPhonik#2...

21-23 : Terminer en beauté, une soirée avec Petros Markaris
en grec et en français / avec interprétation

Un grand entretien, des lectures, des extrais de film, de la musique.

Petros Markaris – un homme-monde, à la charnière de l’Europe de Goethe et de Brecht, et de la 
Constantinople cosmopolite. L’un des écrivains majeurs de la littérature grecque contemporaine, le 
scénariste de nombreux films de Theo Angelopoulos (dont « L’Éternité et un jour », palme d’or, Festival de 
Cannes 1998), celui qui a donné chair et âme au commissaire Costas Charitos, l’un des meilleurs scanners de 
la société grecque contemporaine. Une soirée exceptionnelle à l’écoute d’une des voix les plus singulières 
et des plus prolifiques du monde des lettres européen.

9-11μμ : Και για ένα ωραίο τέλος , μια βραδιά με τον Πέτρο Μαρκάρη
στα  ελληνικά  και στα γαλλικά / με διερμηνεία

Μια συνέντευξη , αναγνώσεις, αποσπάσματα ταινιών, μουσική

Πέτρος Μάρκαρης – Πολίτης του κόσμου, ανάμεσα στην Ευρώπη του Γκαίτε και του Μπρεχτ 
γεννήθηκε στην κοσμοπολίτικη Κωνσταντινούπολη.  Είναι μια απο τις πιο σημαντικές προσωπικότητες 
της σημερινής ελληνικής λογοτεχνίας. Σεναριογράφος πολλών ταινιών του Θεόδωρου Αγγελόπουλου 
(μεταξύ των οποίων και «Η αιωνιότητα και μια μέρα» που τιμήθηκε με τον  Χρυσό Φοίνικα στο 
φεστιβάλ των Καννών το 1998 ) και  δημιουργός του Αστυνόμου Χαρίτου, σκανάρει με τον καλύτερο 
τρόπο την ελληνική κοινωνία. Μια ξεχωριστή βραδιά στους ήχους μιας από τις πιο μοναδικές και 
γόνιμες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.

Κυριακή 28 Ιουλίου
11πμ-4μμ: Θα μας φυσήξει ο άνεμος...

[Θέατρο στον Κουμάρο]
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SÉANCES D’ÉCOUTE

Séance 1 

Jeudi 25 juillet – 10-11 

01 P(h)o(n)eme, 1’54

02 L’abandon d’Andromaque, 4’26

03 L’été grec, 30’

04 Lesbos (épisode 1), 16’

--------------------------

Séance Jeune public 1
Jeudi 25 juillet – 11-11.30

3-5 ans

--------------------------

Séance 2
Jeudi 25 juillet – 11.30-12.30 

05 Anacreon, 9’09

06 L’idée du voyage, 9’29

07 Ce pays qui s’appelle Tane, 33’16

07 bis Sound from the central med, 7’34

--------------------------

Séance 3
Jeudi 25 juillet – 12.30-13.30 

08 Epiphany : A Concert of Boat Horns, 6’14

09 Exils, 1’54

10 Sur les traces du rebetiko, 50’

Séance MicroCamp Radio
Vendredi 26 juillet – 10-11

--------------------------

Séance Jeune public 2
Vendredi 26 juillet – 11-11.40

5-7 ans

συνεδρίαση 1 
Πέμπτη, 25 Ιουλίου – 10-11 
01 P(h)o(n)eme, 1’54

02 H εγκατάλειψη του Ἀνδρομάχη, 4’26

03 Ελληνικό καλοκαίρι, 30’

04 Λέσβος, 1ο επεισόδιο, 16’

--------------------------

συνεδρίαση Νέο κοινό 1
Πέμπτη, 25 Ιουλίου – 11-11.30
3-5 χρόνια

--------------------------

συνεδρίαση 2
Πέμπτη, 25 Ιουλίου – 11.30-12.30 
05 Τα μικρά ποιήματα του Ανακρέοντα, 9’09

06 Η ιδέα του ταξιδιού, 9’29

07 Αυτή η χώρα που ονομάζεται Tonin Tane, 33’16

07 bis Sound from the central med, 7’34

--------------------------

συνεδρίαση 3
Πέμπτη, 25 Ιουλίου – 12.30-13.30 
08 Θεοφάνεια: κονσέρτο από κόρνες πλοίων, 6’14

09 Εξορίες, 1’54

10 Στα ίχνη του ρεμπέτικου, 50’

συνεδρίαση MicroCamp Radio
Παρασκευή 26 Ιουλίου – 10-11

--------------------------

συνεδρίαση Νέο κοινό 2
Πέμπτη, 25 Ιουλίου – 11-11.40
5-7 χρόνια

Séance 4
Vendredi 26 juillet – 12-13

11 La Pastorale, 8’40

12 Poe et moi nous sommes perdues, 3’54

13 ON NAXOS, 44

--------------------------

Séance 5
Vendredi 26 juillet – 13-14

14 Anafi : Sea, Fire, Crickets, 3’59

15 Quand le temps m’est conté, 9’38

16 Somewhere to go, 11’11

17 Ulysse au féminin, 9’43

18 Sound Entangled Spaces, 19’43 

--------------------------

Séance 6
Samedi 27 juillet – 10-11

19 Sexe, drugs & rebetiko, 16’47

20 Lesbos au bord de la crise de nerfs (épisode 1), 28

21 Les murets de Loutra, 12’03

Séance Jeune public 3
Samedi 27 juillet – 11-12

Rascasse le vieux marin

συνεδρίαση 5
Παρασκευή 26 Ιουλίου – 12-13
14 Ανάφη: θάλασσα, φωτιά, γρύλοι, 3’59

15 Όταν μου αφηγείται ο χρόνος, 9’38

16 Somewhere to go, 11’11

17 Ο Οδυσσέας στο θηλυκό, 9’43

18 Τόποι συνδεδεμένοι από τον ήχο, 
19’43 

συνεδρίαση 6
Σάββατο 27 Ιουλίου – 10-11
19 Σεξ, ντραγκς και ρεμπέτικο, 16’47

20 Η Λέσβος στο χείλος της κρίσης των νεύρων, 28

21 Τα τείχη των Λουτρών, 12’03

--------------------------

συνεδρίαση νέο κοινό 3
Σάββατο 27 Ιουλίου – 11-12
Rascasse ο παλιός ναύτης

συνεδρίαση 4
Παρασκευή 26 Ιουλίου – 12-13
11 La Pastorale, 8’40

12 Πόε κι εγώ χαθήκαμε, 3’54

13 ΣΤΗ ΝΑΞΟ, 44

--------------------------
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Du jeudi au dimanche dans la chapelle S. Angela, venez écouter des créations sonores en français et en grec. 
Entrée libre et gratuite.

Από την Πέμπτη έως την Κυριακή ελάτε να ακούσετε στο παρεκκλήσι της Αγίας Αγγελας ηχητικές 
δημιουργίες στην γαλλική και ελληνική γλώσσα. Είσοδος ελεύθερη.

HΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ



SÉANCES D’ÉCOUTE

Séance 7
Samedi 27 juillet – 12-13

22 Yassas, 40’

--------------------------

Séance 8
Samedi 27 juillet – 13-14

23 Geia Chara - Tout ira bien, 55’17

--------------------------

Séance Jeune public 4
Samedi 27 juillet – 11-11.30

7-12 ans

συνεδρίαση 7
Σάββατο 27 Ιουλίου – 12-13
22 Γειά σας, 40’

--------------------------

συνεδρίαση 8
Σάββατο 27 Ιουλίου – 13-14
23 Γειά Χαρά - Όλα θα πάνε καλά, 55’17

--------------------------

συνεδρίαση νέο κοινό 4
Σάββατο 27 Ιουλίου – 11-11.30
7-12 χρόνια

Séance 9

Dimanche 28 juillet – 11.30-13 

24 On disait que là..., 14’56

25 Thèbes : ville fauve, ville noire  - the road movie, 58’

--------------------------

συνεδρίαση 9
Κυριακή 28 Ιουλίου – 11.30-13 
24 Λέγαμε ότι εκεί..., 14’56

25 Θήβα: πόλη πυρόξανθη, πόλη μαύρη (the road movie), 58’

--------------------------

Séance 10

Dimanche 28 juillet – 13-14 

26 Celui que l’on appelle Homère (épisode « Les écrits restent »), 55’

συνεδρίαση 10
Κυριακή 28 Ιουλίου – 13-14 
26 Αυτόν που ονομάζουμε Όμηρο. Επεισόδιο 4: Τα γραπτά παραμένουν, 55’
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TARIFS / ΤΙΜΕΣ

Vente de pass uniquement au Théâtre de Koumaros à partir du mardi 23 juillet à 19h.

Pas de pré-vente ni de vente en ligne.

20 € le pass donnant accès à toutes les propositions du festival ayant lieu au Théâtre de Koumaros, 
sauf la soirée du 27 juillet au Village de Koumaros et les agapes chez Mary le dimanche 28 juillet 
à 14h.

Pour les personnes sans pass, soirées des 23, 24, 25 et 26 juillet : 10 €

Soirée du 27 juillet au Village de Koumaros : 5 €

Agapes chez Mary à Agapi : 10 € pour le repas

Accès gratuit les matinées au Théâtre de Koumaros, au Musée Tsoclis et pour les 
propositions en extérieur (balade, performance dans le chaos granitique, installation 
et concert dans les chapelles).

Informations : Théâtre de Koumaros  

www.longueur-ondes.fr 

festival@longueur-ondes.fr.

Πώληση κάρτας ελευθέρας εισόδου μόνο στο Θέατρο Κουμάρου από την Τρίτη 23 Ιουλίου 
στις 19:00. 
Δεν υπάρχουν προπωλήσεις εισιτηρίων ή πωλήσεις μέσω διαδικτύου.

Η τιμή της κάρτας εισόδου σε όλες τις εκδηλώσεις που προτείνονται στο Θέατρο Κουμάρου είναι 20 €. 
(Σημείωση: Στις προτεινόμενες εκδηλώσεις δεν περιλαμβάνεται η βραδιά της 27ης Ιουλίου στο χωριό 
ούτε το γεύμα στη Μαρία το μεσημέρι της Κυριακής, 28 Ιουλίου.)

Τιμή είσόδου για όσους δεν έχουν προμηθευτεί κάρτα ελευθέρας εισόδου, για τις βραδιές 23, 
24, 25 και 26 Ιουλίου: 10 €
Βραδιά της 27ης Ιουλίου στο χωριό Κουμάρου: 5 € 
Γεύμα στης Μαρίας: 10 € 
Ελεύθερη είσοδος τα πρωινά στο θέατρο του Κουμάρου, στο Μουσείο Τσόκλη και στις 
υπαίθριες εκδηλώσεις (περίπατος, παράσταση στο “γρανιτικό χάος”, μουσικές εγκταστάσεις 
και συναυλία στα ξωκλήσια).
πρακτικές πληροφορίες : Θέατρο στον Κουμάρο

www.koumarostheatre.gr
theatrostonkoumaro@gmail.com


