
 

 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ 2019 
5 Ιουνίου – 22 Σεπτεμβρίου 

Θέατρα «Μελίνα Μερκούρη» και «Άννα Συνοδινού» 
Ώρα έναρξης εκδηλώσεων: 21:00 

 
Τετάρτη 5 Ιουνίου 

Αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Γιώργο Μιχαηλίδη | Ομιλία, προβολή, δρώμενα  
Προβολή του ντοκιμαντέρ «στη σκιά των βράχων» του Χάρη Γιουλάτου, 2019  

Είσοδος ελεύθερη 

 
Παρασκευή 7 Ιουνίου 

Συναυλία 
Μίλτος Πασχαλίδης 

 
Μετά από 28 χρόνια πορείας με μεγάλες συναυλίες, αγαπημένα και διαχρονικά 
τραγούδια, 12 πετυχημένους δίσκους, σημαντικές συνεργασίες, ο Μίλτος και η 
μπάντα του συνεχίζουν το μουσικό τους ταξίδι. Όλα με το προσωπικό του στίγμα: 
την πετυχημένη του ισορροπία μεταξύ ροκ και παραδοσιακής μουσικής και τη 
δυνατή σύνδεσή του με τον κόσμο. 
 
Η βραδιά στο Θέατρο Βράχων θα τα έχει όλα: παραμύθια, κακές συνήθειες, ιστορίες 
και τραγούδια που ζούνε λαθραία, παλιά και αγαπημένα, όπως "Το Παραμύθι Με 
Λυπημένο Τέλος", "Τα Μπλουζ της Άγριας Νιότης", τις "Βυθισμένες Άγκυρες" αλλά 
και νέες επιτυχίες των τελευταίων δισκογραφικών εργασιών του όπως "Περσείδες", 
"Ξερολιθιές" κ.α. 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
Θύμιος Παπαδόπουλος – πνευστά 

Νίκη Γρανά – πιάνο, ακορντεόν 
Πάρις Περυσινάκης – λύρα, μαντολίνο 

Ηλίας Δουμάνης – τύμπανα 
Δημήτρης Μουτάφης – μπάσο 

Πασχάλης Κολέντσης – ηχοληψία 
Μανώλης Μπράτσης – φωτισμοί 

Οργάνωση Παραγωγής: STRAY MUSIC 
 

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 14€ - Προπώληση 12€ 

VIVA.gr, 11876, και σε όλα τα καταστήματα: SHELL, My market, metro, Ευριπίδης, εκο, bp. 

Media Markt, seven spots, citizen και RELOAD 

https://www.viva.gr/tickets/music/theatro-vraxwn/miltos-pashalidis/ 

 

https://www.viva.gr/tickets/music/theatro-vraxwn/miltos-pashalidis/


 

Τρίτη 11, Τετάρτη 12 Ιουνίου 
Συναυλία 

Γιάννης Χαρούλης 
Μετά από ένα δημιουργικό χειμώνα, που έφερε νέες μελωδίες, στίχους και 
ενορχηστρώσεις, ο Γιάννης Χαρούλης έρχεται κι αυτό το καλοκαίρι να μοιραστεί 
μαζί μας καινούριες σκέψεις κι αναπάντεχες επιθυμίες. 
 
Ο Γιάννης Χαρούλης μας καλεί με ανοιχτή την καρδιά, να νιώσουμε, να χαρούμε, να 
χορέψουμε, να γιορτάσουμε και να θυμηθούμε αυτά που από πάντα γνωρίζουμε... 
με τον ίδιο τρόπο που έχει με τη φωνή, την παρουσία και την ερμηνεία του, να μας 
κάνει να ακούμε την παραδοσιακή μουσική σαν μόλις να έχει γεννηθεί. 
 
Τα νέα τραγούδια έρχονται αγκαλιά με όλα όσα ήδη αγαπήσαμε, να μας δώσουν 
λόγο κι αφορμή να πιαστούμε από το χέρι, να φτιάξουμε παρέες και να 
ανακαλύψουμε απ’ την αρχή πόση δύναμη κι αγάπη φέρνει το να είμαστε μαζί… 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
 

Λευτέρης Ανδριώτης – Λύρα 
Μιχάλης Καλκάνης –  Κοντραμπάσο 

Βασίλης Μπαχαρίδης – Κρουστά 
Κωνσταντής Πιστιόλης – Πνευστά 

Θανάσης Τζίνγκοβιτς – Ηλεκτρική Κιθάρα 
Πάνος Τόλιος – Κρουστά 

Mark Nieuwenhuis  –Τρομπέτα 
 

Παναγιώτης Ριζόπουλος- Νίκος Κωνσταντάκης – Σχεδιασμός Ήχου 
Μαρία Βενετάκη – Σχεδιασμός Φωτισμού 

 Παραγωγή: AFTOFOTO 
  

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 14 €. Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων) 12 €. 
 

TICKET SERVICES: 
www.ticketservices.gr 

 Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου) 
 

Καταστήματα PUBLIC  
http://bit.ly/2qf9Pw0 

 

 
Τετάρτη 19 Ιουνίου  

Συναυλία 
Γιώτα Νέγκα 

 

http://www.ticketservices.gr/
http://bit.ly/2qf9Pw0


Μετά από 60 sold out συναυλίες σε Ελλάδα και Κύπρο με το προσωπικό της project 
"Φύλλο Ανδρικό", η Γιώτα Νέγκα ξεκινάει την καλοκαιρινή της περιοδεία με πρώτο 
σταθμό το Θέατρο Βράχων.  
 
Γνωστή για την αυθεντικότητά της, το λαϊκό πυρήνα του ρεπερτορίου της και με 
παρακαταθήκη τις μεγάλες της επιτυχίες «Το δίκιο μου», «Με τα μάτια κλειστά» και 
τους «Ανοιχτούς λογαριασμούς», η Γιώτα Νέγκα μια από τις μεγαλύτερες λαϊκές 
φωνές της εποχής μας, φτιάχνει ένα πρόγραμμα που τα περιλαμβάνει όλα: τα 
αγαπημένα της κομμάτια, τις ρίζες της, τις επιτυχίες της αλλά και τα νέα της 
τραγούδια «Οξυγόνο» και «Βρες μου έναν άλλον" προπομπούς του δίσκου που 
ετοιμάζει με τον Νίκο Μωραΐτη και τον Νίκο Μερτζάνο. 

 
H Γιώτα Νέγκα μας υπόσχεται μια εκρηκτική, δυνατή και συναισθηματική βραδιά 
όπως είναι και η ίδια. Κάτω από τα αστέρια του καλοκαιρινού αττικού ουρανού θα 
μοιραστεί μαζί μας την αλήθεια της και θα τραγουδήσει για όσα την συγκινούν και 
μας συγκινούν, οδηγώντας μας στα μουσικά της μονοπάτια… 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
Νίκος Κατσίκης: Μπουζούκι - Λαούτο 

Βασίλης Κετεντζόγλου: Κιθάρα 
Dasho Kourti: Ακορντεόν 

Κώστας Μυλωνάς: Drums 
Αλέξανδρος Τράμπας: Μπάσο 

Βασίλης Μιχαηλίδης: Ηχοληψία 
Σάκης Καρασαρίνης: Stage  Ηχοληψία 
Οργάνωση Παραγωγής : Stray Music 

 
Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 12€. Ταμείο την ημέρα της συναυλίας 14€. 

Σημεία Προπώλησης: 

 Στο κιόσκι του viva.gr στην πλατεία Συντάγματος   

 Στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων 

 Σε όλα τα καταστήματα WIND, seven spots, Ευριπίδης, RELOAD και σε όλα 

τα φυσικά σημεία προπώλησης viva.gr 

 Ηλεκτρονικά στο www.viva.gr  

 Τηλεφωνικά στο 11876 

 

Πέμπτη 20 Ιουνίου 
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-  Εφτά Αρχές Στο Να Είναι Κανείς Ανίκητος» 

Από την ομάδα AHERUSIA 
Κείμενο - Σκηνοθεσία: Γιώργος-Βορέας Μελάς  

 
Το έργο αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση στην ερμηνεία του μύθου του 
Προμηθέα, μέσα από το πρίσμα της κριτικής του φαινόμενου του Μετα- 



ουμανισμού ενώ βασίζεται μυθουργικά τόσο στο Προμηθεύς Πυρφόρος όσο και στο 
Προμηθεύς Δεσμώτης.  
 
Γραμμένο κυρίως στην Αλεξανδρινή ελληνική διάλεκτο, όπου αποτέλεσε την πρώτη 
οικουμενική γλώσσα της αρχαιότητας, συνδυάζει το αρχαίο ελληνικό δράμα, το 
μουσικό θέατρο, το κινησιοθέατρο, το χοροθέατρο, την παραμυθιακή αφήγηση και 
την video art, δημιουργώντας μια ψυχαγωγική μορφή επικοινωνίας που μέσα στην 
εκφραστική της πολυποικιλότητα, προσπαθεί να επαναφέρει το θεατή αντιμέτωπο 
με την υπαρξιακή του αναζήτηση, την χαμένη από καιρό σε αυτές τις εποχές του 
φόβου και της έκδηλης συναισθηματικής αβεβαιότητας. 
 
Η μουσική, όπως και το κείμενο, είναι πρωτότυπη, βασισμένη στο τρίτο δίσκο του 
γνωστού folk σχήματος Aherusia, «PROMETHEUS - Seven Principles On How To Be 
Invincible». Η μουσική εκτελείται ζωντανά επί σκηνής από το ίδιο το συγκρότημα. 
 
Η ιστορία του έργου περιγράφει το αβέβαιο ταξίδι των Ανθρώπων στη συνείδηση 
και τη  φρικτή μαρτυρία του ευεργέτη Τιτάνα στον βράχο. Άραγε οι κοιμώμενοι θα 
αφυπνιστούν τελικά; Ο φόβος είναι απλά μια επιλογή... 
 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  

Κείμενο – Σκηνοθεσία - Μουσική - Σκηνικά - Σχέδιο κοστουμιών:  
Γιώργος-Βορέας Μελάς 

Βοηθός κινησιολόγου: Joanna David 
Κοστούμια: Ευαγγελία Ζορμπά 

Τεχνικός: Γιώργος Σηφάκης 
Παραγωγή: Γιώργος-Βορέας Μελάς 

 

ΔΙΑΝΟΜΗ 
Προμηθέας: Γιώργος Χατζηκυριάκος, Γιώργος-Βορέας Μελάς (β' διανομή) 

Έξαρχος: Δημήτρης Κατσιδονιώτης 
Πρώτη: Γιούλη Παπανελοπούλου 

Μαντώ: Βίκυ Δρίβα 
Χορός: Θεόφιλος Βλάχος, Μελίνα Μαστραντώνη, Γιώτα Ανδρουτσοπούλου, 

Μαρία Ιωάννου,  Κωνσταντίνος Πλατής, Πάνος Νίκιας, Μάνθος Σιδηρόπουλος, 
Ιόνυ Μοσχοβάκου, Κατερίνα Παπασωτηρίου-Χατζηκυριάκου. 

 
Μουσικοί επί σκηνής AHERUSIA  

Γιώργος-Βορέας Μελάς (Voreas Faethon): Κιθάρα – φωνή  
Χρήστος Γιαννόπουλος (Πανδίων): Αυλοί – Άσκαυλοι   

Δημήτρης Χαραμής (Drakhon): Κιθάρα – φωνή   
Δημήτρης Γιαβής (Alexandros): Κιθάρα – φωνή  

Θοδωρής Μανίκας (Tho): Μπάσο – φωνή  
Παντελής Πολύζος (Chaeronios): Κρουστά  

 
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 10€. ΑμεΑ δωρεάν.  

Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων) 7€.   



 

Παρασκευή 21 Ιουνίου 
Συναυλία 

Βασίλης Παπακωνσταντίνου 
«Μπλέξαμε…» 

 
Ο Βασίλης, ο αιώνιος έφηβος, έχει τα γενέθλιά του την Παρασκευή 21 Ιουνίου και 
τα γιορτάζει στο Θέατρο Βράχων με όλον τον κόσμο, τους έφηβους, τους ενήλικες, 
όλους όσοι αισθάνονται «νέοι και ατίθασοι» στην καρδιά. 
 
Αυθεντικός, συναισθηματικός, εκρηκτικός, ο Βασίλης μετράει περισσότερα από 45 
χρόνια πορείας, αμέτρητους δίσκους, τεράστιες επιτυχίες και θρυλικές συναυλίες.  
Θρυλική αναμένεται να είναι και αυτή στο Θέατρο Βράχων με τον Βασίλη να μας 
τραγουδάει, πέρα από μια επιλογή από τα αγαπημένα μας διαχρονικά τραγούδια-
σταθμούς και κομμάτια και από το νέο του δίσκο «Μπλέξαμε» που κυκλοφορεί σε 
στίχους της Λίνας Δημοπούλου, του Οδυσσέα Ιωάννου και της Σάννυ Μπαλτζή με 
μουσική του ίδιου, του Χριστόφορου Κροκίδη και του Αντρέα Αποστόλου. 
 
Με τη νέα του δισκογραφική δουλειά που φέρει το μοναδικό του στίγμα, ο Βασίλης 
βρίσκει την ευκαιρία να μας «μιλήσει» για το σήμερα, για όλα αυτά που μας 
συγκινούν και μας προβληματίζουν, για τον έρωτα, την κοινωνία, τους φόβους μας, 
το όνειρο.  
 
Το βράδυ της 21ης Ιουνίου θα είναι η ευκαιρία μας να τραγουδήσουμε «Χρόνια 
Πολλά» στον Βασίλη, τον δικό μας Βασίλη, με την τρυφερή ροκ φωνή και τη 
ηλεκτρισμένη σκηνική παρουσία που έχει σημαδέψει τις ζωές εκατομμυρίων 
θαυμαστών του και να ταξιδέψουμε μαζί του σε άλλους μακρινούς μουσικούς 
προορισμούς.  
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
Μαίρη Μπρόζη: Βιολί – τραγούδι  

Αντρέας Αποστόλου: Πιάνο – keyboards   
Βαγγέλης Πατεράκης: Ηλεκτρικό Μπάσο  

Στέφανος Δημητρίου: Τύμπανα  
Γιάννης Αυγέρης; Κιθάρες  

 
Επιμέλεια ήχου: Αλέξανδρος  Μπίτος, Λυσιέν Κλίμης   

Επιμέλεια φώτων:  Γιάννης Δίπλας  
Ενορχήστρωση: Αντρέας Αποστόλου  

Φωτογραφίες: Γιάννης Μαργετουσάκης  
Γραφιστική επιμέλεια: Μάνος Σαλούστρος  

Οργάνωση παραγωγής: STRAY MUSIC  

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 12€. Ταμείο την μέρα της συναυλίας 15€. 
Παιδιά κάτω των 10 ετών που θα συνοδεύονται δωρεάν. 

 
 



Σημεία Προπώλησης: 

 Στο κιόσκι του viva.gr στην πλατεία Συντάγματος   

 Στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων 

 Σε όλα τα καταστήματα WIND, seven spots, Ευριπίδης, RELOAD και σε όλα 
τα φυσικά σημεία προπώλησης viva.gr 

 Ηλεκτρονικά στο www.viva.gr  

 Τηλεφωνικά στο 11876 
 

 
Δευτέρα 24 Ιουνίου 

Θέατρο Τέχνης 
Ντάριο Φο – Φράνκα Ράμε «Όλο σπίτι, κρεβάτι, εκκλησία» 

 
Το Θέατρο Τέχνης παρουσιάζει την περίοδο 2018-19 το εμβληματικό έργο των 
Ντάριο Φο και Φράνκα Ράμε «Όλο σπίτι κρεβάτι κι εκκλησία»  σε σκηνοθεσία 
Κωστή Καπελώνη και μουσική Σταμάτη Κραουνάκη. 
 
Το έργο πραγματεύεται την κατάσταση της γυναίκας στον σύγχρονο «πολιτισμένο» 
κόσμο. H κατάσταση της γυναίκας είναι παντού και πάντα ίδια. Γυναίκες, αδελφές, 
μητέρες, φίλες, με ανάγκη για αγάπη και σεβασμό. Μια κραυγή απόγνωσης και 
σημαία επανάστασης. Σεξουαλική δουλεία και εξέργεση στην κοινωνική και 
οικογενειακή καταπίεση. Το ισχυροαδύναμο φύλο ανά τους αιώνες. Ένα ηφαίστειο 
έτοιμο να εκραγεί. 
Ένα έργο με λόγο καθημερινό και υπερβατικό που ακουμπάει στην καρδιά, αλλά 
δίνει γροθιά στο στομάχι. Όλοι μας σε όλες τις φράσεις. Τόσο τρομακτικά οικείο. Ένα 
υπέροχο κράμα, με δραματικό γέλιο και κωμικό δάκρυ. 
 
Το έργο πρωτοανέβηκε το 1977 με τη Φράνκα Ράμε να παίζει όλους τους ρόλους. 
Έκτοτε παίζεται συνεχώς σε όλο τον «πολιτισμένο» κόσμο. 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
Συγγραφείς: Φράνκα Ράμε & Ντάριο Φο 

Μετάφραση: Αχιλλέας Καλαμάρας 
Σκηνοθεσία: Κωστής Καπελώνης 

Μουσική - Στίχοι τραγουδιών: Σταμάτης Κραουνάκης 
Σκηνικά & Κοστούμια: Έλλη Λιδωρικιώτη 

Επιμέλεια Κίνησης: Φαίδρα Σούτου 
Μουσικό περιβάλλον: Βάιος Πράπας 

Βοηθός Σκηνοθέτη: Τζένη Κόλλια 
Βοηθός Σκηνογράφου: Θεοδώρα Βεστάρχη 

 
ΔΙΑΝΟΜΗ 

Βασιλική Δέλιου (Μια γυναίκα μόνη) 
Αντωνία Καμπάκου (Το ξύπνημα)  

Γιάννα Μαλακατέ (Η μαμά φρικιό)  
Ράνια Παπαδάκου (Έχουμε όλες την ίδια ιστορία)  

 



Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 15 €. 
 Μειωμένο (Φοιτητικό, κάτω των 25, άνω των 65, ΑμεΑ, ανεργίας): 10 € 

 
 

 
Τρίτη 25 Ιουνίου  

9o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
Το μυστικό του βράχου των κρεμασμένων (1975) 103' 

του Πίτερ Γουίαρ 
 
Από τη μία πλευρά το γεωμετρικά αυστηρό χτίσμα της σχολής με τους δύσκαμπτους 
κανονισμούς, την πειθαρχία και την καταπιεστική ατμόσφαιρα υπακοής. Από την 
άλλη πλευρά, ένα εξοχικό τοπίο μέσα στην έκστασή του, με τη βλάστησή σε πλήρη 
άνθηση και τον ζωηρό του μικρόκοσμο από έντομα και πουλιά σε διαρκή κίνηση. Κι 
ανάμεσά τους μια τάξη μαθητριών που ασφυκτιούν πίσω από τα σφιχτά, μακριά 
κοστούμια που τους έχει επιβληθεί να φορούν, καταμεσής ενός ζεστού μεσημεριού. 
Μια χούφτα κοριτσιών μέσα στον πυρετό της νιότης και της θηλυκότητάς τους, των 
πρώτων ερωτικών σκιρτημάτων, με τα κάτασπρα φορέματά τους να δηλώνουν κάτι 
από την αθωότητά τους, την ακόμη ανέγγιχτη παρθενία τους. Τρία από τα κορίτσια 
αυτά απομακρύνονται για έναν περίπατο. Δεν θα γυρίσουν ποτέ. 
 
Προσεγγίζοντας την ιστορία του μέσα από μια ποιητική ματιά που αποδυναμώνει 
κάθε ορθολογική προσέγγιση, ο Αυστραλός σκηνοθέτης του «Truman Show» 
βουλιάζει τον θεατή σε μια ονειρική αφήγηση, ζητώντας του να αντιμετωπίσει το 
φιλμ σε ένα καθαρά αλληγορικό επίπεδο. Μόνο εκεί, το συμβάν της εξαφάνισης 
των κοριτσιών παύει να αποτελεί ένα ανεπίλυτο μυστικό και γίνεται ένα θαυμαστό 
μυστήριο: πάνω στα αόρατα και απροσπέλαστα στη λογική περάσματα που σμίγουν 
τον άνθρωπο με την αιώνια και σοφή Φύση του. Το «Μυστικό του Βράχου των 
Κρεμασμένων» παραμένει μια από τις πιο δημοφιλείς και καταξιωμένες ταινίες στα 
χρονικά του αυστραλέζικου κινηματογράφου.  

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
CINEMAGAZINE.GR 

ΟΠΑΝΔΑ 
Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αυστραλίας 

 
Είσοδος ελεύθερη 

 
Τετάρτη 26 Ιουνίου 

Συναυλία 
Ελευθερία Αρβανιτάκη – Γιάννης Κότσιρας 

 
Η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Γιάννης Κότσιρας δεν χρειάζονται ιδιαίτερες 
συστάσεις καθώς είναι από τους πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες του ελληνικού 
κοινού. Φέτος, ξανασυναντήθηκαν επί σκηνής μετά από μία εικοσαετία και 
παρουσίασαν ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις μεγάλες τους επιτυχίες, αλλά και από 

http://cinemagazine.gr/


τραγούδια που αγαπούν και μας έκαναν να τα αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο 
από τις ερμηνείες τους. Απ’ το «Δυνατά» και της «Καληνύχτας τα φιλιά» ως το 
«Κάθε φορά» και το «Εφάπαξ», από το «Μένω εκτός» ως την «Αλεξάνδρεια» και με 
αναφορές σε κλασσικά λαϊκά τραγούδια όπως τα «Θέλω κοντά σου να μείνω», 
«Πρώτη φορά», «Μη μου ξαναφύγεις πια μάγκα μου» και τα «Μαύρα μάτια σου» 
ως το «Κόκκινο φουστάνι» και τη «Χάντρα θαλασσιά», η Ελευθερία Αρβανιτάκη και 
ο Γιάννης Κότσιρας έμπλεξαν τραγούδια και διαθέσεις και παρέσυραν μαζί τους το 
κοινό που κάθε βραδιά γινόταν μαζί τους μια μεγάλη χορωδία. 
   
Η παράστασή τους ξεχώρισε όπως ήταν αναμενόμενο και δικαίως χαρακτηρίστηκε η 
“παράσταση της χρονιάς” με τον κόσμο να φεύγει πλήρης μετά από κάθε live 
έχοντας συγκινηθεί, εκτονωθεί, χορέψει και τραγουδήσει μαζί με τους 
αγαπημένους του καλλιτέχνες. Το ντουέτο τους με τίτλο “Δυο ζωές” σε μουσική 
Γιώργου Καραδήμου και στίχους Λήδας Ρουμάνη (γράφτηκε με αφορμή τη 
συνεργασία τους) βρίσκεται στην κορυφή των playlist των ραδιοφώνων της χώρας 
από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα. 

  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης - τύμπανα, ενορχηστρώσεις 
Αλέξανδρος Λιβιτσάνος - πλήκτρα, ενορχηστρώσεις 

Παρασκευάς Κίτσος – μπάσο 
Γιάννης Κυριμκυρίδης – πιάνο 
Δημήτρης Τσάκας – σαξόφωνο 

Κώστας Μιχαλός – κιθάρες 
Βαγγέλης Μαχαίρας - μπουζούκι, λαούτο, μαντολίνο 

Νίκος Μέρμηγκας - λάφτα, λαούτο, μπουζούκι 
 

Φωτισμοί: Μαρία Βενετάκη 
Σχεδιασμός ήχου: Χάρης Κρεμμύδας & Στρατή Καραδημητράκη 

Επιμέλεια προγράμματος:  
Ελευθερία Αρβανιτάκη, Γιάννης Κότσιρας, Λήδα Ρουμάνη 

 

Οργάνωση παραγωγής: 
Για την Ελευθερία Αρβανιτάκη: Λήδα Ρουμάνη - Ηχόχρωμα 

Για τον Γιάννη Κότσιρα:  Menta Art Events 
 

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 13 €. Ταμείο 15 €.  ΑμεΑ 12 € 
 
 

 
Πέμπτη 27 Ιουνίου 

Συναυλία 
Beth Hart 

 
Opening Act  

The Big Nose Attack  
 



Περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Beth Hart καθηλώνει το κοινό σε κάθε της 
εμφάνιση. Γνωστή για τον δυναμισμό και το πάθος της, δίνει την ψυχή της πάνω 
στη σκηνή και μαγεύει με τις δυνατότητες της φωνής και την αστείρευτη ενέργειά 
της. Στη μακρόχρονη πορεία της μετράει ήδη πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ των 
οποίων τρία βραβεία από την Blues Music Awards (δύο βραβεία Female Blues Artist 
και ένα Instrumentalist – Vocals). Έχει προταθεί για βραβείο Grammy ενώ 
κιθαρίστες-θρύλοι, όπως οι Jeff Beck, Slash, Joe Bonamassa και Buddy Guy, έχουν 
μοιραστεί μαζί της τη σκηνή και έχουν μεταφέρει τη συνεργασία τους και στο 
studio. 
 
Την συναυλία της Beth Hart στο Θέατρο Βράχων θα ανοίξουν οι The Big Nose 
Αttack. Γνωστοί για τον δικό τους ιδιαίτερο ήχο που συνδυάζει τις blues επιρροές 
τους με τα "αδάμαστα" rock στοιχεία του '70 και με πολυάριθμες εμφανίσεις σε 
μεγάλα φεστιβάλ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, έρχονται για να ροκάρουν 
και στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων! 
  
Η εκρηκτική Beth Hart βάζει το 2019 την Ελλάδα στο χάρτη της παγκόσμιας 
περιοδείας της και μας υπόσχεται μια αυθεντική blues rock συναυλία.  

 
Παραγωγή: Menta Art Events 

 
Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 32 €. Ταμείο 37 €. 

 
TICKET SERVICES: 

www.ticketservices.gr 
 Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου) 

 
Καταστήματα PUBLIC  

 
 

 

http://www.ticketservices.gr/

