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ΜΙΚΡΗ ΚΗΝΗ 

ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ 

«Εκ βακζων» 

Νζα θμερομθνία: Παραςκευι 8 Σεπτεμβρίου 2017, 21.00 

 

Η προγραμματιςμζνθ για τισ 20 Ιουλίου ςυναυλία με τον Νίκο Ξυδάκθ ςτθ Μικρι Σκθνι του 

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών μεταφζρεται τθν Παραςκευι 8 Σεπτεμβρίου 2017, ςτισ 21.00. 

Σα ιδθ αγοραςμζνα ειςιτιρια ιςχφουν κανονικά για τθ νζα θμερομθνία, ενώ για όςεσ και 

όςουσ δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να παρακολουκιςουν τθ ςυναυλία και επικυμοφν τθν 

επιςτροφι του αντιτίμου του ειςιτθρίου τουσ, ιςχφουν τα παρακάτω:  

- Εάν ζχει γίνει αγορά θλεκτρονικά από το viva.gr με πιςτωτικι κάρτα κα πρζπει να 

επικοινωνιςουν με τθν εταιρία ςτο τθλζφωνο 13855 ζωσ τισ 31 Ιουλίου 2017 για να 

γίνει θ ακφρωςθ τθσ αγοράσ των ειςιτθρίων και θ επιςτροφι των χρθμάτων. 

- Εάν ζχει γίνει αγορά με μετρθτά, είτε θλεκτρονικά από το viva.gr είτε από άλλο 

ςτακερό ςθμείο πώλθςθσ κα πρζπει να προςκομίςουν τα ειςιτιριά τουσ ςτο 

εκδοτιριο τθσ Μονισ Λαηαριςτών ζωσ τισ 31 Ιουλίου 2017 για να γίνει θ ακφρωςθ τθσ 

αγοράσ των ειςιτθρίων και θ επιςτροφι των χρθμάτων. 

- Όςα ειςιτιρια δεν ακυρωκοφν ζωσ τισ 31 Ιουλίου 2017 ιςχφουν κανονικά για τθ νζα 

θμερομθνία. 
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Σο ζργο του «Εκ βακζων» κα παρουςιάςει ςτθ Μικρι Σκθνι του Φεςτιβάλ Μονισ 

Λαηαριςτών ο Νίκοσ Ξυδάκθσ, τθν Παραςκευι 8 Σεπτεμβρίου 2017, ςτισ 21.00. τθ μουςικι 

αυτι παράςταςθ ο αγαπθμζνοσ Έλλθνασ ςυνκζτθσ τραγουδά και αφθγείται μία μουςικι 

αυτοβιογραφία, που ξεκινά από τθν «Εκδίκθςθ Σθσ Γυφτιάσ», ςυνεχίηεται με τραγοφδια για 

τον Κ. Π. Καβάφθ και τθν Ακινα, φτάνοντασ μζχρι τθν απφώ και το άλμπουμ «Γριγορα θ 

ώρα πζραςε». 

Σα κείμενα - ςπαράγματα και τραγοφδια ερμθνεφει θ Νανά Μπινοποφλου. 

Ο ίδιοσ ο ςυνκζτθσ λζει για τθν παράςταςθ αυτι: «Mια ςυναυλία πιο εξομολογθτικι, μια 

ςυναυλία - αφιγθςθ κα ’λεγα. Έχουμε τθν ευκαιρία να παίξουμε μουςικι και τραγοφδια που 

δεν τα παίηουμε ςυχνά. Μαηί με λίγουσ φίλουσ μουςικοφσ, που ςυνεργάηομαι χρόνια και 

κατζχουν πλζον το αίςκθμα τθσ μουςικισ μου. Μικρά ςχόλια - κείμενα ανάμεςα ςτα 

τραγοφδια δθμιουργοφν το παραςκινιο τθσ μουςικισ μου». 

Για τθν ιςτορία, ο τίτλοσ «Εκ βακζων» είναι ίδιοσ μ’ εκείνον που ζδωςε ςτθν πρώτθ 

εμφάνιςθ του καλλιτζχνθ ςτον «είριο» το 1986, ο Μάνοσ Χατηιδάκισ. 

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

Ώρα έναρξησ: 21.00  

 

Σιμή ειςιτηρίου: 

12 € 

ημεία Προπώληςησ:  

- Εκδοτιρια Μονισ Λαηαριςτών, Κολοκοτρώνθ 21 

- άρωκρον, Κατοφνθ 17, Λαδάδικα 

- Speaty, Μ. Αλεξάνδρου 67, Εφοςμοσ 

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

viva.gr 

- Ηλεκτρονικά ςτο viva.gr 
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