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ΑΛΕΚΑ ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ 

Ταξίδι στο όνειρο… 

Δευτέρα 13 Ιουλίου 

 

Και μόνο στο άκουσμα του ονόματος της Αλέκας Κανελλίδου, το μυαλό του καθένα 

πηγαίνει σε μια υπέροχη φωνή, ευρείας γκάμας και ανυπέρβλητης έκτασης που έχει 

χαράξει το σώμα της ελληνικής μουσικής! 

Αυτό το μοναδικό ηχόχρωμα η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία έχει 

σφραγίσει με την ποιότητα της ερμηνείας της μιαν ολόκληρη εποχή, θα το 

μεταφέρει για πρώτη φορά εκτός Αθηνών σε επιλεγμένους χώρους, μεταξύ των οποίων 

είναι και η Μονή Λαζαριστών, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στις 21:30.  

 

Μεγάλα τραγούδια κι επιτυχίες που έγραψαν συνθέτες, όπως ο Γιώργος 

Χατζηνάσιος, ο Μάριος Τόκας, ο Σπύρος Βλασσόπουλος, ο Γιώργος Μανίκας, η Νινή 

Ζαχά, ο Αλέξης Παπαδημητρίου αλλά και άλλοι, όπως ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας πιο 

πρόσφατα, θα «ακουμπήσουν» τις μουσικές καρδιές μας… 

 

Στη συναυλία θα ακουστούν και τραγούδια από συνθέτες όπως, ο Μάνος Χατζιδάκις 

και ο Μίκης Θεοδωράκης, ενώ στο πρόγραμμα εντάσσονται και κλασικές 

δημιουργίες ή τραγούδια ξενόγλωσσα που η ερμηνεία της Αλέκας Κανελλίδου τους 

έχει δώσει άλλη υπόσταση, όπως το «Killing Me Softly». 

 

Σε αυτές τις εμφανίσεις η Αλέκα Κανελλίδου θα μας μαγέψει και πάλι με τα τραγούδια της και 

τον ιδιαίτερο της τρόπο, συνοδευομένη από ένα πενταμελές σχήμα μουσικών και μέσα από 

ιδιαίτερες ενορχηστρώσεις τις οποίες επιμελείται ο Θόδωρος Κοτεπάνος, που έχει και την 

μουσική επιμέλεια και διεύθυνση του συνόλου. 

 

 Ας ετοιμαστούμε, λοιπόν, να πάρουμε μια νέα γεύση με εξαίρετη τέχνη από μία μοναδική 

ερμηνεύτρια… 

 

Μέχρι τότε απολαύστε την σε δυο κλασικά πια κομμάτια από πρόσφατες εμφανίσεις της: 

 

ΑΣΕ ΜΕ ΝΑ ΦΥΓΩ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2014) 



https://www.youtube.com/watch?v=myuM_J_0PmA 

 

 

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ (HALF NOTE – 2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=khCxbQN9DdY 

 

 

Τιμές εισιτηρίων: 7€ (ανέργων, πολυτέκνων, φοιτητών), 10€ (προπώληση), 12€ (ταμείο) 

 

Ώρα έναρξης: 21:30 
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