
ΑΛΑΘΟΠΖΖ ΦΔΣΗΒΑΙ 2012 

Κνπζηθή, ζέαηξν, ρνξό θαη εηθαζηηθά ζπκπεξηέιαβε γηα αθόκα κία ρξνληά ην Φεζηηβάι Κνλή 

Ιαδαξηζηώλ. Σν Φεζηηβάι Λνλή Καδαξηζηώλ 2012 πάξα ηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή ζπγθπξία 

θαηάθεξε λα παξνπζηάζεη πιήζνο εθδειώζεσλ (κνπζηθή, ζέαηξν, ρνξόο θαη εηθαζηηθά) 

δηαηεξώληαο πςειά θαιιηηερληθά θξηηήξηα ζε όιν ην θάζκα ηνπ. ηνπο πέληε κήλεο πνπ 

δηήξθεζε (Θνύλην-Οθηώβξην) παξνπζηάζηεθαλ πεξηζζόηεξεο από πελήληα εθδειώζεηο ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηείραλ πάλω από πεληαθόζηνη θαιιηηέρλεο. Σν θνηλό μεπέξαζε ηηο ηξηάληα 

ρηιηάδεο, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηελ επηηπρία ηνπ. Σν Φεζηηβάι 

Κνλή Ιαδαξηζηώλ 2012 ηόλσζε θη απηή ηε ρξνληά ηελ πνιηηηζηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο πόιεο 

θαη ηδηαίηεξα απηή ησλ δπηηθώλ ζπλνηθηώλ.  

Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ Φεζηηβάι είρε σο εμήο: 

7 Θνπλίνπ 

O ωθξάηεο Κάιακαο έζηεζε έλα γιέληη «όπσο παιηά» κε ηξαγνύδηα δηθά ηνπ θη άιια 

αγαπεκέλα ηνπ ζην ππαίζξην ζέαηξν ηεο Λνλήο Καδαξηζηώλ.  

 

13 Θνπλίνπ 

Ο Θαλάζεο Παπαθωλζηαληίλνπ άλνημε ηελ πόξηα ηεο θαινθαηξηλήο ηνπ πεξηνδείαο από ηε 
Λνλή Καδαξηζηώλ. Λεηά ηνλ επηηπρεκέλν “ειάρηζην εαπηό”, παξνπζίαζε ηηο κνπζηθέο ηνπ ζηηγκέο 
όπσο κόλν εθείλνο μέξεη. Παξέα ηνπ, όπσο πάληα, θαινί κνπζηθνί θαη ε Λαηνύια Ζακάλε. 
 

 
 

14 Θνπλίνπ 
Σν Concerto Quartet παξνπζίαζε ηε ζπλαπιία “Film Music”, πνπ πεξηιάκβαλε απζεληηθέο 
θηλεκαηνγξαθηθέο ζπλζέζεηο ησλ Morricone, Preisner, Bregovic, Gardel, Bernstein από βξαβεπκέλα 
θηικ όπσο «ηλεκά ν Παξάδεηζνο», «Ο θαηξόο ησλ ηζηγγάλσλ», «West side story» θαζώο θαη 
αξγεληίληθα ηάλγθν παξαδνζηαθήο θαη ιόγηαο πξνέιεπζεο. Η είζνδνο ήηαλ ειεύζεξε γηα ην θνηλό. 

 
19 Θνπλίνπ 
Σν νξγαληθό θαη θσλεηηθό ζύλνιν Ricercar έδσζε κηα ζπλαπιία Λπαξόθ θαη ύγρξνλεο 
Λνπζηθήο κε ειεύζεξε είζνδν γηα ην θνηλό. 
 
 

 
 
 



22 & 23 Θνπλίνπ 
Φεζηηβάι Σέρλεο θαη Αλαδήηεζεο R.T.ficial-ΘΡΗΖ|ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 
ηνλ πξναύιην ρώξν ηεο Λνλήο Καδαξηζηώλ ην ζπγθεθξηκέλν δηήκεξν ην θνηλό είρε ηελ επθαηξία 
λα παξαθνινπζήζεη έλα πεηξακαηηθό δηαδξαζηηθό ζπλνλζύιεπκα Σέρλεο θαη έθθξαζεο κέζα από 
εθζέζεηο θσηνγξαθίαο, θνιάδ, ςεθηαθή ηέρλε (DigiART), video art, instalations, aesthetic 
performances, κνπζηθά ζρήκαηα δηαλζηζκέλα κε δξακαηνπνίεζε, semiotic dj set, instant art θαη 

πνιιά άιια πνπ ελζσκαηώζεθαλ ην έλα ζην άιιν θηηάρλνληαο έηζη έλα 
πνιηηηζηηθό/θνηλσληθό/αηζζεηηθό/πνιηηηθό θξάκα.  
 
25 Θνπλίνπ 

Ο καγεπηηθόο Γηάλλεο Υαξνύιεο ζε κηα κνλαδηθή sold out ζπλαπιία άθεζε ηνπο ήρνπο ηνπ 
θαινθαηξηνύ λα κπνπλ ζηα ηξαγνύδηα θαη λα θσηίζνπλ ηα βξάδηα ησλ γηνξηηλώλ ζπλαληήζεσλ. 
Μα κηιήζνπλ νη ηζηνξίεο ησλ θνκκαηηώλ ηνπ πνπ αθεγνύληαη ηελ ραξά, ην κπζηήξην ηεο δσήο θαη 
ηεο αιήζεηαο. Απηήο πνπ δελ ππάξρεη κόλν ζηα ηξαγνύδηα αιιά θαη γύξσ καο. 
 

20 Θνπλίνπ 

Οη Υαϊλεδεο θαη ν κνλαδηθόο Φαξαληώλεο κε ηε ζύκπξαμε κειώλ ηνπ ηζηνξηθνύ 
ζπγθξνηήκαηνο ησλ Mode Plagal θαη ηεο νκάδαο ρνξνύ θαη αθξνβαζίαο θη όκΧο θηλείηαη, 
έζκημαλ θαηξνύο θαη ηόπνπο ζηελ παξάζηαζε «Θενί θαη Γαίκνλεο», παξαζύξνληαο ην θνηλό ζ’ 
έλα παξάμελν ηαμίδη ζε παξαδόζεηο, ξπζκνύο, ερνρξώκαηα, αξρεηππηθά ζύκβνια, αξραίνπο θαη 
ζύγρξνλνπο κύζνπο, κπζηαγσγία θαη έθζηαζε. 
 

29 Θνπλίνπ 

Η εκβιεκαηηθή κνξθή ηεο παξαδνζηαθήο θνπβαλέδηθεο κνπζηθήο θαη βαζηθόο ηξαγνπδηζηήο ησλ 

Buena Vista Social Club έσο ην 2005, Ibrahim Ferrer Jr, επηζθέθηεθε γηα πξώηε θνξά ηελ 

Ειιάδα θαη ηαμίδεςε ην θνηλό ζηηο αμέραζηεο επηηπρίεο ησλ Buena Vista Social Club αιιά θαη ηεο 

επξύηεξεο θνπβαλέδηθεο κνπζηθήο.  

 

  

 

2 Θνπιίνπ 

Η κεγάιε κνπζηθή παξέα ησλ Locomondo 

κε ηε γλσζηή ηνπο ελέξγεηα θαη δσληάληα 

παξέζπξαλ ην θνηλό ζ’ έλα μέθξελν πάξηη κε 

κνπζηθή θαη ρνξό. 

 

3 Θνπιίνπ 

Η θνξπθαία εξκελεύηξηα Διεπζεξία Αξβαληηάθε ζε κηα ζπλαπιία - ζπλάληεζε κε ηνλ 

εμαηξεηηθό θαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή Κπάκπε ηόθα. Ληα άθξσο ελδηαθέξνπζα ζπλεξγαζία, πνπ 
θαηλνκεληθά έλσζε θόζκνπο δηαθνξεηηθνύο, αιιά επί ηεο νπζίαο αλέδεημε ηα θνηλά ηνπο ζεκεία 
ζην θνηλό πνπ αγαπάεη ην ειιεληθό ηξαγνύδη. 
 

4 Θνπιίνπ 

Ο Γεκήηξεο Εεξβνπδάθεο έπιεμε κία θαινθαηξηλή κνπζηθή ζπλαζηξία ζηε Λνλή Καδαξηζηώλ, 
κηα δσληαλή πνιπκνξθία ήρσλ θαη ρξσκάησλ κε ηε κνπζηθή θαη ηα ηξαγνύδηα ηνπ. Λαδί ηνπ ε 
λέα ηξαγνπδνπνηόο, νθία Γεωξγαληδή.  
 

5 Θνπιίνπ 

Ο αγαπεκέλνο Έιιελαο θαιιηηέρλεο, Κηράιεο Υαηδεγηάλλεο, κε έλα πνιπζπιιεθηηθό άικπνπκ 
ζηηο απνζθεπέο ηνπ, επέζηξεςε γηα λα δώζεη ξπζκό, αηζηνδνμία θαη ρξώκα ζηα θαινθαηξηλά 
βξάδηα, αιιά θαη λα ζπκίζεη ζηνπο ζαπκαζηέο ηνπ ζηελ εκπεηξία ελόο πξαγκαηηθά αμέραζηνπ live. 
 

9 & 10 Θνπιίνπ 

Η αγαπεκέλε ησλ παηδηώλ Ιάξκελ Ρνπγγέξε παξνπζίαζε ηελ εμαηξεηηθή παξάζηαζε «Οη άζινη 

ηνπ Ζξαθιή», ελόςεη θαη ηεο ηέιεζεο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ 2012. Ληα παξάζηαζε κε 

ραξηζκαηηθνύο εζνπνηνύο, πινύζηα ζθεληθά θαη εθπιεθηηθά θνζηνύκηα από ηελ Χξηζηίλα 

Ινπινπκπή, εμαηξεηηθή κνπζηθή από ηνλ Γηάλλε Λαθξίδε, θαη εκπλεπζκέλε ρνξνγξαθία από ηνλ 

Πέηξν Γάιιηα.  

 

 

 



ΚΗΘΡΖ ΘΖΛΖ (12-13 & 16-17 Θνπιίνπ) 

ηελ άιιε ζθελή ηεο Λνλήο Καδαξηζηώλ ε παξάδνζε ζπλάληεζε ηε ςεθηαθή επνρή 

αλαδεηθλύνληαο πξσηόηππεο αιιά θαη γλώξηκεο κεισδίεο. Οη Sanchoo 003 ηαμίδεςαλ ην θνηλό 

κε ηα νλεηξηθά ηνπο ινππαξίζκαηα θαη ν Kottarashky and the Raindogs κε ην ακάιγακα ηεο 

κνπζηθήο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ςπρεδειηθώλ ήρσλ, ν Κπάκπεο Παπαδόπνπινο ζε «αθνπζηηθό 

ζεη», νη Trio Balkano κε «Βαιθαληθή jazz» θη νη Πιεηάδεο ζε πνιπθσληθέο δηαδξνκέο από ηελ 

Ήπεηξν σο ηα Βαιθάληα θαη ηε Λεζόγεην. 

Αλνηρηή θελή (23-26 Θνπιίνπ & 21-24 Απγνύζηνπ) 

Η «Αλνηρηή θελή» επέζηξεςε ζην Φεζηηβάι ηεο Λνλήο Καδαξηζηώλ γηα δύν ηεηξαήκεξα γεκάηα 

κνπζηθή κε ειεύζεξε είζνδν γηα ην θνηλό. Ιύξηνο ζηόρνο ηεο είλαη λα θέξεη ζε επαθή ην θνηλό 

ηεο Θεζζαινλίθεο κε αμηόινγα ζρήκαηα θαη κεκνλσκέλνπο θαιιηηέρλεο ηεο πόιεο ραξίδνληαο 

κνλαδηθέο ζπλαπιηαθέο ζηηγκέο - αθηεξσκέλεο ζηελ αγγιόθσλε θαη ειιελόθσλε ξνθ ζθελή, ην 

έληερλν ηξαγνύδη, θαζώο θαη ηελ ειιεληθή κνπζηθή παξάδνζε. Εκθαλίζηεθαλ ν Γηάλλεο 

Θπξαηζόο θαη ηα Φξνύηα ηνπ Γάζνπο, νη Skelters, νη Metamorphosis, ην Κνπζηθό 

Πιήξωκα, ε Ραρήι θαη ν Kid Galax, ν Άθεο Κπαξνύηαο θαη νη Influenza, ν Κπάκπεο 

Κπαηκαλίδεο θαη ηέινο νη Κειωδηζηέο. 

27-29 Απγνύζηνπ 

Σν Φεζηηβάι Xνξνύ ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ επαλήιζε ζε απηή ηελ δύζθνιε πεξίνδν, 

επηκέλνληαο ζηε ζηήξημε ηεο πην εθθξαζηηθήο ηέρλεο. Έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζε δεκηνπξγνύο θαη 

ζεαηέο λα εθθξαζηνύλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ κε έλαλ πξσηόηππν όζν θαη δεκηνπξγηθό ηξόπν.  

πκκεηείραλ νη νκάδεο: Homesick-Οκάδα Θηλαίζζεζε, Αθξηθάληθνο Υνξόο-Seli Kanou, 

Κέζα ζην πιήζνο-Αιιαρνύ, Orgone-Σξίγωλν, «Which Side Are you On?»-2ART, «Kind 

of woman»-«Β+6», Θνηλόο Σόπνο, "Internal Conflict"-Indigo, “Unsung”-Future 

Mellon. Σν θεζηηβάι έθιεηζε κε έλαλ παλεγπξηθό ρνξό από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

ζεκηλάξην αθξηθάληθνπ ρνξνύ κε ζπλνδεία πνιιώλ θξνπζηώλ. 

 

31 Θνπιίνπ 

Η Διέλε & νπδάλα Βνπγηνπθιή επέζηξεςαλ γηα κηα κνλαδηθή ζπλαπιία ζηε Λνλή Καδαξηζηώλ 

πξνζθαιώληαο ην θνηλό λα γίλεη κάξηπξαο θαη θνηλσλόο ζην ληεκπνύην ηνπ λένπ ηνπο ήρνπ. 

 

 

 

 



3 επηεκβξίνπ 

Η Imany, ε γαιιίδα πνπ μάθληαζε ηελ Επξώπε, κε ηελ εηιηθξίλεηα ησλ ηξαγνπδηώλ ηεο θαη ηε 

θσλή πνπ καγεύεη ζαγήλεπζε ην θνηλό ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 

 
 

4 & 5 επηεκβξίνπ 

«Σα βαθηίζηα» ηωλ Λίθνπ Κνπηζηλά θαη ηεο Σδέλεο Γηαγνύπε «έθιεςαλ» ηελ παξάζηαζε 

ζε ηξεηο sold-out εκθαλίζεηο ζην ππαίζξην ζέαηξν ηεο Λνλήο Καδαξηζηώλ. 

 

 

 

 

8 επηεκβξίνπ 

Open Air Milonga. Ληα βξαδηά 

Αξγεληίληθνπ Σango γεκάηε δσληαλή 

κνπζηθή, ρνξεπηηθά shows, κηα κεγάιε πίζηα 

γηα όινπο κε πνιινύο θαιεζκέλνπο θαη 

πνιιέο εθπιήμεηο κε ην γλσζηό tango 

quintet “Locos de atar”. 

 
 

26 επηεκβξίνπ 

Οη Metamoprhosis - έλα ζπγθξόηεκα-δεκηνύξγεκα ηνπ θεζηηβάι ηεο Λνλήο Καδαξηζηώλ - καδί 

κε ηνλ Γεκήηξε Ληθνινύδε παξνπζίαζαλ δηαζθεπέο ηξαγνπδηώλ απ’  όιν ηνλ θόζκν ζε 

ξπζκνύο jazz, funk, blues & swing, αιιά θαη θνκκάηηα από ηελ πξνζσπηθή δνπιεηά ηνπ 

Θεζζαινληθηνύ εξκελεπηή. 

 

5 Οθησβξίνπ – 5 Μνεκβξίνπ 

Σν Φεζηηβάι Λνλήο Καδαξηζηώλ δηνξγάλσζε γηα έλα κήλα ηελ έθζεζε Διαηώλαο/Zeitenlik κε 

ζέκα ηελ ηζηνξία ηνπ Θεξνζπνπδαζηεξίνπ ηεο Λνλήο Καδαξηζηώλ. Πινύζην θσηνγξαθηθό πιηθό, 

ζπάληα ληνθνπκέληα θαη παξάιιειεο εθδειώζεηο παξνπζηάζηεθαλ κε ζθνπό λα γλσξίζεη ην θνηλό 

ηεο Θεζζαινλίθεο ην ζεκαληηθό απηό θηίξην θαη ηελ καθξά ηζηνξία ηνπ πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο. 

 



 
 

 
 

Σν Φεζηηβάι ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ γηα ηα έηε 2011-2015 είλαη έξγν εληαγκέλν ζην 

Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα Καθεδνλίαο-Θξάθεο ηνπ ΔΠΑ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από 

ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε (Δπξωπαϊθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο). 


