Το πρόγραμμα
ΠΑ 7/6
Φωτεινή Βελεσιώτου
Η Φωτεινή Βελεσιώτου συνεχίζει τα μουσικά της ταξίδια και αυτό το καλοκαίρι σε
όλη την Ελλάδα, με αφετηρία την αγαπημένη της Θεσσαλονίκη αφού αποδέχτηκε
την πρόσκληση του ΜΗΝΥΜΑ 107,7 fm για τη μεγάλη του γιορτή για τα 2 χρόνια
λειτουργίας του σταθμού.
Σε κάθε της συναυλία μοιράζεται τις μουσικές που αγαπάει παρέα με τους
μουσικούς που τους νιώθει σαν οικογένειά της. Ταξιδεύει σε αγαπημένα μέρη σε
όλη την επικράτεια, με ανανεωμένο πρόγραμμα και νέες μουσικές αναζητήσεις.
Εκτός από τα αγαπημένα «Mέλισσες», «Διόδια», «Στάχτη», φέρνει στο προσκήνιο
τραγούδια της προσωπικής της δισκογραφίας και επίσης θα ακούσουμε και νέα
τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται στο νέο της δίσκο που κυκλοφόρησε πριν
λίγους μήνες.
Επί σκηνής σε αυτή τη συλλεκτική συναυλία θα βρεθούν αγαπημένοι φίλοι της
Φωτεινής Βελεσιώτου και του σταθμού: Λιζέτα Καλημέρη, Haig Yazdjian, Σωτήρης
Μπαλλάς, Stringless, Φώτης Θεοδωρίδης, Σαββέρια Μαργιολά και πολλοί άλλοι.
Επίσης μαζί της σταθεροί συνταξιδιώτες τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος
Καραμφίλλης στο μπουζούκι, τον τζουρά και τον μπαγλαμά, ο Διονύσης Μακρής στο
μπάσο, ο Θωμάς Κωστούλας στα τύμπανα και ο Νίκος Παπαναστασίου στην
επιμέλεια της ορχήστρας, το πιάνο και το ακορντεόν.
Ώρα έναρξης: 21.00
Τιμή εισιτηρίου: 11 € (προπώληση, φοιτητικό, ανέργων), 13 € (ταμείο)

ΔΕ 10/6
Μαρίζα Ρίζου
Μετά από έναν χειμώνα γεμάτο και ποικιλόμορφο, με τις εμφανίσεις της στην
κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου να παίρνουν παράταση στην παράταση και
με τη συνεργασία της με το Εθνικό Θέατρο στην παράσταση «Aπλή Μετάβαση» του
Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη να ολοκληρώνει μια πραγματικά
επιτυχημένη χειμερινή σεζόν, η Μαρίζα Ρίζου είναι πανέτοιμη να ξεκινήσει την
καλοκαιρινή της περιοδεία και δίνει ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης την
Δευτέρα 10 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών.

1

Στο πρόγραμμα θα υπάρχουν τραγούδια από τη μέχρι τώρα δισκογραφία της
(Πετάω, Μια άλλη ευτυχία, Πάμε μια βόλτα, Είναι μικρή η ζωή, Όχι δε θα μπορέσω),
αλλά και από τον 3ο της δίσκο που σύντομα θα κυκλοφορήσει από την Feelgood
Records (ακούμε ήδη στα ραδιόφωνα το Ας γελάμε συχνά που έχουν γράψει παρέα
με τον Κωστή Μαραβέγια και βέβαια το καινούργιο -επίσης από τον επόμενο δίσκοΑνάμεσα στα άστρα!).
Δε γίνεται να λείπουν βέβαια διασκευές σε τραγούδια που αγαπά πολύ και που έχει
πειράξει (σιγά μην τα άφηνε) παρέα με τον Μάρκο Χαϊδεμένο (επιμέλεια
ενορχηστρώσεων) και με τους υπόλοιπους πολύτιμους συνεργάτες της. Καίγομαι,
Αύρα, Να το πάρεις το κορίτσι, Άδωνις, είναι μόνο μερικά από αυτά που θα
ακούσουμε.
Ανάμεσα στα τραγούδια -και όσοι την έχετε ξαναδεί live το γνωρίζετε ήδηεπιφυλάσσονται εκπλήξεις. Μπορεί να μην πει λέξη, μπορεί να μη σας αφήσει σε
ησυχία. Μια δοκιμή θα σας πείσει!
Κιθάρες, γιουκαλίλι, φωνητικά: Άγγελος Αϊβάζης
Τρομπέτα: Βαγγέλης Κατσαρέλης
Τύμπανα: Γιώργος Κωστελέτος
Κοντραμπάσο: Γιώργης Μουχτάρης
Πιάνο, επιμέλεια ενορχηστρώσεων: Μάρκος Χαϊδεμένος
Επιμέλεια Ήχου: Αγαπητός Καταξάκης
Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης
Ώρα έναρξης: 21.30. Οι πόρτες ανοίγουν 20.30
Τιμή εισιτηρίου: 10€ (ανέργων, μαθητικό, ΑμεΑ), 12€ (προπώληση), 14€ (ταμείο)

ΤΕ 12/6
Μίλτος Πασχαλίδης
Μετά από έναν επιτυχημένο χειμώνα με δεκάδες εμφανίσεις, ο Μίλτος Πασχαλίδης
συνεχίζει την καλοκαιρινή του περιοδεία και έρχεται στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη
12 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών!
Γνωστός για την αυθεντική, γεμάτη συναίσθημα, σκηνική του παρουσία και την
αμφίδρομη σύνδεσή του με τον κόσμο, ο Μίλτος έρχεται στη Θεσσαλονίκη, με
πολλή διάθεση, έτοιμος για μια αξέχαστη βραδιά.
Μια βραδιά μεγάλη με μπαλάντες, ροκ ενέργεια, παραδοσιακά κομμάτια, χιούμορ,
τραγούδια «σταθμούς,» αλλά και τις νέες του επιτυχίες και απρόβλεπτες επιλογές.
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Πνευστά: Θύμιος Παπαδόπουλος
Πιάνο, ακορντεόν, τραγούδι: Νίκη Γρανά
Λύρα, μαντολίνο: Πάρις Περυσινάκης
Ηλεκτρική κιθάρα: Δημήτρης Σινογιάννης
Τύμπανα: Ηλίας Δουμάνης
Μπάσο: Δημήτρης Μουτάφης
Ηχοληψία: Πασχάλης Κολέντσης, Ηλίας Καρούμπαλης
Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης
Ώρα έναρξης: 21.00
Τιμή εισιτηρίου: 12€ (προπώληση, φοιτητικό, ανέργων), 14€ (ταμείο)

ΠΕ 20/6
Ελένη Τσαλιγοπούλου
«Κορίτσι και Γυναίκα»
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δήμητρα Γαλάνη
«Κορίτσι και Γυναίκα» ονομάζεται η νέα σειρά συναυλιών που έχει ετοιμάσει για
αυτό το καλοκαίρι η Ελένη Τσαλιγοπούλου και την παρουσιάζει στην Θεσσαλονίκη,
στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, την Πέμπτη 20 Ιουνίου, μαζί με τους Boğaz
Μusique που τη συνοδεύουν. Μία ολοκαίνουργια παράσταση, στην οποία την
καλλιτεχνική επιμέλεια και την επιλογή των τραγουδιών έχει η κορυφαία ομότεχνή
της, Δήμητρα Γαλάνη.
Εδώ και χρόνια η Δήμητρα Γαλάνη, εκτιμώντας τη σπουδαία φωνή και την
προσαρμοστικότητα της Ελένης Τσαλιγοπούλου σε ποικίλα μουσικά τοπία, είχε την
επιθυμία να φτιάξει ένα συναυλιακό πρόγραμμα που να αντικατοπτρίζει την
ιδιαίτερα επιτυχημένη αλλά και αντισυμβατική πορεία της Ελένης στην ελληνική
μουσική.
Στα 30 πια χρόνια παρουσίας της στη δισκογραφία και τα live, η Ελένη
Τσαλιγοπούλου έχει αποδείξει πως πρόκειται για μία ιδιαίτερα ανήσυχη περίπτωση
καλλιτέχνη, με βαθιά μουσικότητα και αγάπη για το τραγούδι. Μία δημιουργόςερμηνεύτρια, που τολμά να πειραματίζεται, να δοκιμάζει, να ρισκάρει, να
εξελίσσεται αλλά και να αλλάζει συχνά πορεία ανιχνεύοντας νέες καλλιτεχνικές
δυνατότητες.
Στα χρόνια της πορείας της η Ελένη κινήθηκε σε όλο το φάσμα της μουσικής
δημιουργίας, από την ποπ μέχρι την παραδοσιακή, καταφέρνοντας να καταγράψει
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πολύ μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήθηκαν από όλους κι ας ανήκαν σε
διαφορετικά στυλ.
Ξετυλίγοντας το νήμα από την αρχή, από το «Σώπα κι άκουσε», τον πρώτο δίσκο
της, μέχρι τον τελευταίο, των «Φίλων τα Σπίτια», όλες οι επιτυχίες που σημάδεψαν
την πολυετή και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία της Ελένης στη μουσική θα είναι
εκεί. Και βέβαια εκεί θα είναι και η εκπληκτική μπάντα των Οι Boğaz Musique είναι
οι, που μπορούν να ακολουθήσουν με άνεση και δεξιοτεχνία τους πολλούς και
διαφορετικούς «εαυτούς» της Ελένης Τσαλιγοπούλου, η οποία δηλώνει και
«κορίτσι» και «γυναίκα» στις μουσικές της επιλογές, όπως εύστοχα είχε
αποτυπωθεί και στον τίτλο ενός από τα σημαντικά άλμπουμ της.
Μια προσωπική γιορτή για τα 30 χρόνια της στο τραγούδι θα είναι οι νέες
καλοκαιρινές παραστάσεις της ΕλένηςΤσαλιγοπούλου - με την φροντίδα και την
επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη - και ταυτόχρονα μια γιορτή της μουσικής, από μία
ερμηνεύτρια που έχει δοθεί ολόψυχα στη χαρά και την συγκίνησή της!
Στη συναυλία θα συμμετέχει ο σπουδαίος ακορντεονίστας Ηρακλής Βαβάτσικας, επί
πολλά χρόνια συνεργάτης της Ελένης Τσαλιγοπούλου στο παρελθόν, καθώς και η
νέα ερμηνεύτρια από τη Θεσσαλονίκη Μαίρη Δούτση.
Οι Boğaz Musique είναι οι:
Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου: κιθάρες
Αριστείδης Χατζησταύρου: κιθάρες
Άκης Κατσουπάκης: πιάνο, synth
Απόστολος Τσαρδάκας: κανονάκι, μπαγλαμάς
Τζώρτζης Μαυροειδής: τρομπέτα, μπάσο
Αλέκος Σπανίδης: τύμπανα
Συμμετέχει ο Ηρακλής Βαβάτσικας στο ακορντεόν
Ηχοληψία: Τάκης Σπυρόπουλος
Φωτισμοί: Νεκταρία Εμμανουηλίδου
Φωτογραφίες: Τάσος Βρεττός
Artwork: Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου
Ώρα έναρξης: 21.30 Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30
Τιμή εισιτηρίου: 10€ (ανέργων, μαθητικό, ΑμεΑ), 12€ (προπώληση), 14€ (ταμείο)

ΔΕ 24/6
Άννα Βίσση
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Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ, Άννα Βίσση, συντονίζεται σε ρυθμούς καλοκαιρινούς και,
μαζί με τη «χρυσή» 13μελή μπάντα της, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο
ενέργεια, με όλες τις παλιές και νέες επιτυχίες της, την Δευτέρα 24 Ιουνίου, στο
Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών.
Τραγούδια διαχρονικά, που όλοι αγαπήσαμε και τραγουδήσαμε, παιγμένα με
φρέσκες ενορχηστρώσεις και διάθεση. Ήχοι latin, pop, rock, all time classic
μπαλάντες και λαϊκά που έγραψαν στο χρόνο τη δική τους ιστορία θα ακουστούν,
με την εξαίρετη φωνή της, τις καθηλωτικές ερμηνείες της και το γνωστό εκρηκτικό
ταμπεραμέντο της επί σκηνής, σ’ ένα συναυλιακό show- εμπειρία.
Την Άννα Βίσση συνοδεύουν οι τραγουδιστές Νικόλας Ραπτάκης και Νατάσα
Μηνδρινού και οι σολίστες Παναγιώτης Τσεβάς, Δημήτρης Γάσιας και Αντώνης
Ανδρέου.
Ώρα έναρξης: 21.30 Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30
Τιμή εισιτηρίου: 13€ (περιορισμένος αριθμός), 13€ (φοιτητικό, παιδικό,
πολυτέκνων, ανέργων, ΑμεΑ, 15€ (γενική είσοδος)
ΤΡ 25/6
Μάριος Φραγκούλης
«Γαλάζια Λίμνη»
Στη «Γαλάζια Λίμνη» του, μας προσκαλεί να πάμε «βόλτα» ο Μάριος Φραγκούλης
και οι συνεργάτες του. Αρχίζοντας την καλοκαιρινή του περιοδεία από τη
Θεσσαλονίκη - όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια-, δίνει ραντεβού με το κοινό του
την Τρίτη 25 Ιουνίου στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών.
Ο Μάριος θα παρουσιάσει τραγούδια από την «Γαλάζια Λίμνη» το νέο του cd που
κυκλοφορεί από την MINOS EMI/UNIVERSAL υπό τη καλλιτεχνική επιμέλεια της
Λίνας Νικολακοπούλου, αλλά και αγαπημένα τραγούδια από το τεράστιο
ρεπερτόριό του, ελληνικό και ξένο, φτιάχνοντας μια ιστορία με κινηματογραφική
πλοκή που θα σας συναρπάσει.
Ώρα έναρξης: 21.30 Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30
Τιμή εισιτηρίου: 15€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, 17€ (προπώληση), 19€ (ταμείο),
25€ (αριθμημένες θέσεις μπροστά στη σκηνή)

ΠΕ 27/6
Πυξ Λαξ
Η γιορτή συνεχίζεται…
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Το καλοκαίρι του 2018 γιόρτασαν με τους χιλιάδες οπαδούς τους 30 απίστευτα
χρόνια από την ίδρυσή τους. Από τη Λάρισα έως τη Θεσσαλονίκη και από το ΟΑΚΑ
έως την Κύπρο, οι Πυξ Λαξ υπενθύμισαν γιατί άλλαξαν για πάντα την ελληνική
μουσική.
Τώρα, οι «παλιές αγάπες» έρχονται και πάλι στις ζωές μας… και μας καλούν να τις
ακολουθήσουμε στους προορισμούς τους όπου και θα παρουσιάσουν κομμάτια
από όλη την τριαντάχρονη πορεία τους, για να θυμούνται οι παλιοί και να
μαθαίνουν οι νεότεροι!
Ώρα έναρξης: 21.30
Τιμή εισιτηρίου: 12€ (προπώληση), 13,20€ (Online hunteragency.gr και Viva.gr), 14€
(ταμείο)

ΠΑ 28/6 & ΣΑ 29/6
Urban Festival
Το Urban Festival έρχεται για ένα διήμερο στη Θεσσαλονίκη και για μια συναυλιακή
«φωτιά» στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών!
Το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών θα υποδεχτεί τον Γιάννη Αγγελάκα, τον καλλιτέχνη
που όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο μουσικό μας χάρτη, δεν έπαψε ποτέ να
είναι δημιουργικός, ανατρεπτικός και κυρίως ανήσυχος όπως ακριβώς και η μπάντα
του, οι 100°C.
Συνταξιδιώτης του, ο Βέβηλος, ένας από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες MC’s και
ένας από τους πρώτους ράπερ της πολιτικοποιημένης ελληνικής χιπ χοπ σκηνής από
το μακρινό 1993, με δεκάδες δισκογραφικές συμμετοχές και πάνω από 500
ζωντανές εμφανίσεις στο ενεργητικό του.
Η δεύτερη μέρα του Urban Festival στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών υποδέχεται
τον Τζαμάλ, έναν από τους πέντε των Βορείων Αστεριών, έναν από εμάς. Ο Τζαμάλ
ανήκει στη γενιά των hip hop καλλιτεχνών με τον αυθεντικά κοφτερό στίχο, που
ξέρει να περνάει μηνύματα με το δικό του, προσωπικό τρόπο. Ένα ζευγάρι
κρεμασμένα αθλητικά παπούτσια, νοσταλγία, αλητεία και οικειότητα. Ένα σύνθημα
που ηχεί δυνατά από εκατοντάδες ενωμένες φωνές: ΤΑΦ ΖΗΤΑ ΜΙ ΛΑΜΔΑ!
Ο Μικρός Κλέφτης είναι ίσως ένας από τους πιο ενδιαφέροντες και ανεξάρτητους
δημιουργούς της ελληνικής ραπ σκηνής. Μέλος των Βορείων Αστεριών, από το 1999
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ως και σήμερα, είναι για πολλούς ο καλύτερος freestyler. Μιλάει για όλους και για
όλα χωρίς υπεκφυγές και οι ρίμες του τσακίζουν κόκκαλα.
Ώρα έναρξης: 20.00
Τιμή εισιτηρίου (για την κάθε μέρα): 10€ (πρώτη φάση προπώλησης), 12€ (δεύτερη
φάση προπώλησης), 13,20€ (Online hunteragency.gr και Viva.gr)

ΔΕ 1/7
«Αλλάζω τους ρυθμούς τους ήχους»
Ορχήστρα «Ρυθμός»
Ορφέας Περίδης – Μελίνα Κανά – Λιζέτα Καλημέρη
Μαζί τους ο Θάνος Ματζίλης
Η Ορχήστρα «Ρυθμός» σε συνεργασία με την Μικτή Χορωδία του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας συνεχίζει την επιτυχημένη της συναυλιακή πορεία στην Ελλάδα και το
εξωτερικό συμπράττοντας αυτή τη φορά με τον κορυφαίο μελωδό της γενιάς του,
Ορφέα Περίδη και τους εξαιρετικούς ερμηνευτές, Μελίνα Κανά, Λιζέτα Καλημέρη
και Θάνο Ματζίλη.
Ο Ορφέας Περίδης συνεργαζόμενος για πρώτη φορά, στα πλαίσια της παράστασης
«Αλλάζω τους ρυθμούς τους ήχους», με την καταξιωμένη ορχήστρα «Ρυθμός», που
διευθύνει ο προικισμένος μαέστρος Νίκος Χιώτογλου και την πολυμελή
πανεπιστημιακή χορωδία, έχει τη δυνατότητα και τα υλικά να συνθέσει ένα
πρωτότυπο μουσικό αφήγημα. Μεγάλες επιτυχίες του, που σφράγισαν την
παρουσία του στη μουσική σκηνή των τριών τελευταίων δεκαετιών θα ακουστούν
με νέο απρόβλεπτο τρόπο, «πειραγμένες» ευφάνταστα από τον ίδιο τον δημιουργό
τους.
Η αέρινη φωνή της Μελίνας Κανά που ερμήνευσε μερικά από τα πιο μεγάλα
τραγούδια της «Σχολής της Θεσσαλονίκης» και έγινε η πιο αγαπημένη εκπρόσωπός
της, η παρουσία επί σκηνής της χαρισματικής Λιζέτας Καλημέρη και του νέου
γνήσια λαϊκού ερμηνευτή Θάνου Ματζίλη, αλλά και η συνύπαρξη των καλλιτεχνών
επί σκηνής διαμορφώνουν ένα στιβαρό πρόγραμμα που θα ικανοποιήσει και θα
σεβαστεί τους ακροατές του.
Η Ορχήστρα «Ρυθμός» δημιουργήθηκε το 2012 στη πόλη του Βόλου από τον
Μαέστρο Νίκο Χιώτογλου και μια παρέα μουσικών και σε συνεργασία με την Μικτή
Χορωδία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει πραγματοποιήσει πολλές συναυλίες σε
Ελλάδα και εξωτερικό δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες. Αποτελείται από 15
μουσικούς ποικίλων οργάνων (μπουζούκια, πιάνο, πλήκτρα, κιθάρες, καβάλ,
κανονάκι, κρουστά, μπάσο, βιολί, ντραμς, ακορντεόν, φλάουτο).
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Η Μικτή Χορωδία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ιδρύθηκε το 2015, στον Βόλο
όπου βρίσκεται και η έδρα της. Το 2015 ξεκινά τις καλλιτεχνικές της
δραστηριότητες. Έως και σήμερα συμμετείχε σε 33 σημαντικές
εκδηλώσεις, τις περισσότερες σε συνεργασία με την ορχήστρα «Ρυθμός».
Η παράσταση με τίτλο «Αλλάζω τους ρυθμούς τους ήχους» είναι μια μουσική
πρόταση που θα μας χαρίσει όμορφα καλοκαιρινά βράδια.
Ώρα έναρξης: 21.30 Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30
Τιμή εισιτηρίου: 10€ (ανέργων, μαθητικό, ΑμεΑ), 12€ (προπώληση), 14€ (ταμείο)

ΤΕ 3/7
Γλυκερία & Μελίνα Ασλανίδου
Οι δύο σπουδαίες και χαρισματικές ερμηνεύτριες Γλυκερία & Μελίνα Ασλανίδου, σε
μία κορυφαία μουσική συνάντηση στην σκηνή του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών,
την Τετάρτη 3 Ιουλίου. Θα παρουσιάσουν ένα ξεχωριστό, αυθεντικό, και ιδιαίτερα
ψυχαγωγικό πρόγραμμα, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, αλλά και αγαπημένα
τραγούδια – σταθμούς σημαντικών Ελλήνων δημιουργών.
Η Γλυκερία, η τόσο σημαντική αυτή ερμηνεύτρια με αξιοσημείωτη πορεία και εκτός
συνόρων, θεωρείται από πολλούς η πιο γνήσια λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της
και έχει κερδίσει επάξια σε Ελλάδα και εξωτερικό τον χαρακτηρισμό «η φωνή της
Ελλάδας». Παραμένει για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες στην πρώτη γραμμή,
σφραγίζοντας με τις αψεγάδιαστες ερμηνείες της πολλά και απαιτητικά είδη του
ελληνικού τραγουδιού. Στις ζωντανές της εμφανίσεις ξεσηκώνει και ενθουσιάζει το
κοινό με τα τραγούδια της και δίνει μοναδικό παλμό με τις επιτυχίες της.
Η Μελίνα Ασλανίδου είναι μια από τις πιο γνωστές και αγαπημένες ερμηνεύτριες
του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού. Η μοναδική χροιά της φωνής της μαγεύει το
κοινό και τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει έχουν αγαπηθεί και τραγουδηθεί από
τον κόσμο, ενώ τα περισσότερα από αυτά αποτελούν πραγματικά διαχρονικά
διαμάντια του σύγχρονου ρεπερτορίου. Έχει ξεχωρίσει για τις έξοχες συνεργασίες
της ενώ οι συναυλίες της είναι πάντα πόλος έλξης του κοινού εντός και εκτός
Ελλάδος. Η σκηνική της παρουσία είναι δυναμική και η επικοινωνία της με τον
κόσμο μοναδική.
Η Γλυκερία και η Μελίνα Ασλανίδου, ενώνουν τις φωνές τους, για να χαρίσουν στο
κοινό τους ανεπανάληπτες βραδιές μοναδικής διασκέδασης, πλαισιωμένες από
πολυμελή ορχήστρα, αποτελούμενη από εξαίρετους μουσικούς!
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Καλλιτεχνική διεύθυνση: Στέλιος Φωτιάδης
Ώρα έναρξης: 21.30 Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30
Τιμή εισιτηρίου: 11€ (ανέργων, μαθητικό, ΑμεΑ), 13€ (προπώληση), 15€ (ταμείο)

ΠΕ 4/7
Τα Χάλκινα της Γουμένισσας με τους Διονύση Σαββόπουλο, Αρετή Κετιμέ και Νίκο
Κουρκούλη
Το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών υποδέχεται τα Χάλκινα της Γουμένισσας σε μια
μεγάλη γιορτή με ξέφρενους ρυθμούς από τριάντα κλαρίνα, τρομπέτες, τρομπόνια,
ευφώνια και σαξόφωνα.
Το πρόγραμμα, στο πρώτο μέρος ξεκινάει με σκοπούς της Μακεδονίας και της
Γουμένισσας που αποδίδει η Αρετή Κετιμέ, Χορούς της Μακεδονίας παρουσιάζουν
χορευτικά τμήματα του Λυκείου Ελληνίδων – παράρτημα Κιλκίς και του
Πολιτιστικού Συλλόγου Γουμένισσας Οι Παίονες. Στο δεύτερο μέρος συνοδεία των
Χάλκινων Πνευστών σε αγαπημένα τραγούδια οι Διονύσης Σαββόπουλος, Αρετή
Κετιμέ και Νίκος Κουρκούλης. Στη μουσική διεύθυνση ο Ελευθέριος Δίγκας.
Η περιοχή της Γουμένισσας είναι γνωστή στην Ελλάδα και ευρύτερα στον κόσμο για
την παράδοση, την ιστορία και για τους περίφημους μουσικούς της. Είναι αυτοί που
τους αναγνωρίζουν όλοι με το όνομα «Τα Χάλκινα της Γουμένισσας». Συνεχίζουν μια
μεγάλη παράδοση διαιωνίζοντας εμπειρικά τη γνώση και τη δεξιοτεχνία. Διασώζουν
και διαδίδουν ανά τον κόσμο τα μουσικά χρώματα του τόπου τους αλλά και τη
μουσική κληρονομιά των Βαλκανίων.
Οι μουσικοί της Γουμένισσας, με την ποικιλία των χάλκινων μουσικών οργάνων τους
και των σκοπών που ερμηνεύουν, σκορπούν το κέφι, τη χαρά και τη διασκέδαση
όπου κι αν κληθούν. Οι κομπανίες τους πλαισιώνουν χορευτικά συγκροτήματα,
συμμετέχουν σε κορυφαίες εκδηλώσεις εντός και εκτός Ελλάδας δίνοντας το στίγμα
πως στην Κεντρική Μακεδονία η παράδοση ζει και θα συνεχίσει να υπάρχει χάρη
στο ταλέντο και στη μοναδική ικανότητα των μουσικών της.
Ώρα έναρξης: 21.30
Τιμή εισιτηρίου: 10€ (ανέργων, μαθητικό, φοιτητικό, ΑμεΑ), 12€ (προπώληση),14€
(ταμείο)
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ΤΕ 10/7
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
«Μπλέξαμε…»
Ο Βασίλης, ο αιώνιος έφηβος, έρχεται για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 10
Ιουλίου στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Αυθεντικός, συναισθηματικός,
εκρηκτικός, ο Βασίλης μετράει «κοντά μισό αιώνα» πορείας, αμέτρητους δίσκους,
τεράστιες επιτυχίες και θρυλικές συναυλίες. Θρυλική αναμένεται να είναι και αυτή
στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 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 αρχές Ιουνίου 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 10ης Ιουλίου θα είναι η ευκαιρία μας να ακούσουμε 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.
Μαζί του οι μουσικοί:
Πιάνο, keyboards: Ανδρέας Αποστόλου
Ηλεκτρικό μπάσο: Βαγγέλης Πατεράκης
Τύμπανα: Στέφανος Δημητρίου
Βιολί, τραγούδι: Μαίρη Μπρόζη
Κιθάρες: Γιάννης Αυγέρης
Επιμέλεια ήχου: Αλέξανδρος Μπίτος, Λυσιέν Κλίμης
Επιμέλεια φώτων: Γιάννης Δίπλας
Ενορχήστρωση: Ανδρέας Αποστόλου
Φωτογραφίες: Γιάννης Μαργετουσάκης
Γραφιστική επιμέλεια: Μάνος Σαλούστρος
Ώρα έναρξης: 21.30
Τιμή εισιτηρίου: 10 € (προπώληση έως την Κυριακή 9/6), 12 € (προπώληση από
Δευτέρα 10/6), 15 € (ταμείο)
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