
24 Νοεμβρίου 2017: Προβολές στο Νίκο Καζαντζάκη

Αγαπητοί αργοναύτες και αργοναύτισσες,

Σαν αργοναύτισσα θέλω να σας προσκαλέσω σε ένα άλλο ταξίδι.

Στα πλαίσια του έτους Νίκου Καζαντζάκη για τον εορτασμό της επετείου των 
60 χρόνων από τον θάνατο του, η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Ν. Καζαντζάκη 
Βελγίου σε συνεργασία με τον Ελληνικό Κύκλο Βρυξελλών, το Λύκειο 
Ελληνίδων Βρυξελλών, την Ελληνική Χορωδία Βρυξελλών, το Μουσείο Ν. 
Καζαντζάκη (Μυρτιά Ηρακλείου Κρήτης) και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 
Βρυξελλών (Université Libre de Bruxelles, ULB) διοργανώνουν μία τιμητική 
βραδιά πλούσια σε εκδηλώσεις, με τίτλο Προβολές στο Νίκο Καζαντζάκη, την 
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 από 18:00 έως 22:00, στην αίθουσα 
του ULB "Auditoire Paul-Emile Janson", Avenue Franklin 
Roosevelt 48, 1050 Ixelles.

Από τα πολλά έργα του Ν.Καζαντζάκη, το πιο γνωστό παραμένει ο ‘Βίος και πολιτεία του 
Αλέξη Ζορμπά’, χάρη στην ομώνυμη ταινία με τον Αντονι Κουίν. Ακόμα και σήμερα η 
ντομπροσύνη του, η αγριάδα του, η αχόρταγη προσωπικότητα του, η ανησυχία του μπρος 
στο μυστήριο της ζωής επηρεάζουν την εικόνα που έχουν στον κόσμο ολόκληρο για την 
ελληνική ψυχή. Ο Καπεταν Μιχάλης; Η Ασκητική; Η Αναφορά στον Γκρέκο; Τα ταξιδιωτικά; 
Ελάτε να ταξιδέψουμε! 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :
 18.00-19.00    Σκυταλοδρομία ανάγνωσης της "ΑΣΚΗΤΙΚΗΣ " του Ν. 
Καζαντζάκη στα Ελληνικά και τα Γαλλικά με ελεύθερη 
συμμετοχή.  Συντονισμός| Νίκος Στόγιος, dept. Langues et Lettres, ULB

19.00-19.15     ‘Ο ταξιδευτής Καζαντζάκης ανάμεσα στην Ιστορία και
τη σύγχρονη πραγματικότητα’ | Μιχάλης Ταρουδάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Μουσείου Ν.Καζαντζάκης

19.15-19.45     ‘Νίκος Καζαντζάκης: Πορεία προς την αθανασία ή 
"Dominus εδώ είναι ο Χρόνος"’ | Βαρβάρα Τσάκα, Διευθύντρια του 
Μουσείου Ν.Καζαντζάκης

19.45-21.00     Θεατρικό  /  μουσικό  αναλόγιο: Aποσπάσματα  από  το  έργο
του Νίκου Καζαντζάκη "Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ".Τα κείμενα πλαισιώνονται
από τραγούδια σε μουσική του Μάνου Χατζιδάκι. Οι στίχοι των τραγουδιών
επιλέχθηκαν από το κείμενο του μυθιστορήματος από τους Γεράσιμο Σταύρου
και  Κώστα  Κοτζιά.  ΛΥΚΕΙΟ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

21.00-21.40     "Ν. Καζαντζάκης" Τα γυρίσματα! "The making of" της 
νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή. 40 λεπτά για να γνωρίσουμε καλύτερα 
τους τόπους, τους ηθοποιούς, τις γλώσσες, την ατμόσφαιρα της ταινίας πριν 
την τελική της μορφή. Η προβολή θα κλείσει με μήνυμα του Γιάννη Σμαραγδή



μια μέρα μετά την πρώτη επίσημη της ταινίας στην Αθήνα, από την Άντα 
Σωτηροπούλου. Oργάνωση & επιμέλεια | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η παρουσία σας θα δώσει ιδιαίτερη χαρά και 
τιμή σε όλους τους συντελεστές της οργάνωσης.

Σας περιμένουμε! θερμούς χαιρετισμούς, Παυλίνα Μαρκοπούλου


