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Press Release 

MONOPHONICS 

Opening Act: Gangsters of Love 

Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017, 20.00 

  

Ζνα από τα ςυγκροτιματα που ζχουν αναπτφξει μια ξεχωριςτι και ιδιαίτερθ ςχζςθ με το 

ελλθνικό κοινό,  οι Monophonics, επιςτρζφουν φςτερα από τα απανωτά sold out ςε Ακινα 

και Θεςςαλονίκθ τον Δεκζμβριο του 2015. φγχρονοι πρεςβευτζσ τθσ Heavy Funk και τθσ 

Psychedelic Soul, οι Καλιφορνζηοι Monophonics ςκοπεφουν να χαρίςουν μια αξζχαςτθ 

βραδιά ςε όςεσ και όςουσ βρεκοφν ςτο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, τθν Δευτέρα 10 

Ιουλίου, από τισ 20.00, μεταφζροντασ μασ  ςτο αν Φρανςίςκο των 60’s & 70’s, όταν όλοι 

ηοφςαν ςτον απόθχο του Woodstock… 

Bang Bang, Promises, Strange Love, Foolish Love, Find My Way Back, Hanging On, Lying Eyes 

και πολλά ακόμα originals κομμάτια ι διαςκευζσ ζχουν μείνει χαραγμζνα ςτθ μνιμθ όλων 

μασ, όπωσ και ςτουσ ίδιουσ τουσ Monophonics που δθλώνουν απερίφραςτα τθν αγάπθ τουσ 

για τθν Ελλάδα και το ελλθνικό κοινό και μασ υπόςχονται ζνα ξεχωριςτό set list που κα μασ 

μείνει αξζχαςτο! 

Μαηί τουσ οι Gangsters of Love, οι οποίοι ςυνκζτουν μία μουςικι που ταξιδεφει από τθν 

Καβάλα ςτθ Θεςςαλονίκθ και από το Βανκοφβερ μζχρι το Κζιπ Σάουν, ςυνδυάηοντασ τα 70’s 

grooves με blues δείγματα, live jams και soul ερμθνείεσ. Ανακαλφπτουν ξανά τθ μουςικι του 

παρελκόντοσ, φζρνοντάσ τθ ςτο ςιμερα υπό το πρίςμα του sampling, ςε ζνα uplifting, 

ρομαντικό και χορευτικό set. Με ζδρα τουσ τθ Θεςςαλονίκθ κυκλοφόρθςαν τον πρώτο τουσ 

δίςκο, ο οποίοσ χαρακτθρίηεται από ζνταςθ, ςυναιςκθματικι φόρτιςθ και εςτιάηει ςε κάκε 

είδουσ ανκρώπινεσ ιςτορίεσ.  

 



 

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

Ώρα έναρξησ: 20.00  

 

Τιμή ειςιτηρίου: 

22 € 

Σημεία Προπώληςησ:  

- Εκδοτιρια Μονισ Λαηαριςτών, Κολοκοτρώνθ 21 

- Ticket House 

- Underground Skate Shop (Ναυαρίνου) 

- Lotus Record Shop 

- To Πικ απ 

- Stereodisc 

- Rover Bar 

- Brothers in Law 

- τα καταςτιματα Seven Spots, Media Markt, My Market και ςε όλα τα φυςικά ςθμεία προπώλθςθσ 

viva.gr 

- Ηλεκτρονικά ςτο viva.gr 

 

 

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2017 
Κολοκοτρώνθ 21, 564 30 ταυροφπολθ , Θεςςαλονίκθ 
Γραφείο Σφπου: Σάςοσ Ρζτηιοσ 
Τ 2310 589.232 
M 6977 591128 
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Ε press@monilazariston.gr    
www.monilazariston.gr 
Facebook: Moni Lazariston Festival 
Twitter: @MoniLazariston 
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