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ΑΝΟΙΧΣΗ ΚΗΝΗ 

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΙ & REBETONE 

Ανακαλφπτοντασ νζεσ μουςικζσ και όργανα… 

Δευτζρα 12 Σεπτεμβρίου 

 
Μια βραδιά μοναδικϊν μουςικϊν διαδρομϊν είναι θ ςυγκεκριμζνθ ςτο Φεςτιβάλ Μονισ 
Λαηαριςτϊν. Μοναδικϊν ςτθν κυριολεξία, αφοφ τόςο οι μουςικοί δρόμοι που κα 
ακολουκθκοφν όςο και τα μουςικά όργανα που κα χρθςιμοποιθκοφν δθμιουργικθκαν από 
το μεράκι και τον πειραματιςμό των ςυντελεςτϊν αυτισ τθσ ςυναυλίασ. 
 
Πρωταγωνιςτισ είναι θ… μπουηουκοβιόλα, το μουςικό όργανο που εφθφρε ο Γιώργοσ 
Νετκίδθσ, από το ιςοκράτθμα τθσ βυηαντινισ μουςικισ και παίηοντασ με το δοξάρι πάνω 
ςτισ χορδζσ του μπουηουκιοφ! Ρεμπζτικα, αμανζδεσ, αυτοςχεδιαςμοί – ταξίμια και 
βυηαντινι μουςικι μπλζκονται με γοθτευτικό τρόπο ςτθ μουςικι του Γιϊργου – Rebetone – 
Νετκίδθ και ταξιδεφουν τον κεατι ςε άλλουσ τόπουσ… 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FjDhDy64ojc 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=UJQ_bLD8sA8 
 
Η αλικεια είναι ότι αξίηει κανείσ να ανακαλφψει τον ςφνκετο κόςμο του Γιϊργου Νετκίδθ, ο 
οποίοσ δεν περιορίηεται μόνοι ςτισ μουςικζσ περιθγιςεισ του και εξερευνιςεισ, αλλά 
απλϊνεται από τθ ηωγραφικι και το ςχζδιο, μζχρι τθ γλυπτικι.  
το http://www.rebetone.gr/ μπορεί κανείσ να δει ςε όλεσ του τισ διαςτάςεισ ζνα ζργο το 
οποίο, όπωσ λζει ο ίδιοσ «ξεκίνθςε με το να κζλω να βρζξω τα πόδια μου ςτθν παραλία και 
ξαφνικά βρζκθκα να κολυμπάω ςτα βακιά»… 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FjDhDy64ojc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=UJQ_bLD8sA8
http://www.rebetone.gr/


Από τθν άλλθ, οι Αυτοςχζδιοι (Δθμιτρθσ Τριχάκθσ – λαοφτα, φωνι, Σταφροσ 
Φιλιποππολίτθσ – πιάνο, λαοφτο, φωνι, Νίκο Κουκοφρι – βιολί, Τάςοσ Γεροβαςιλείου – 
μπάςο, γκάιντα) είναι μια μουςικι παρζα που δεν ταξιδεφει ςτα γνωςτά νερά του ζντεχνου, 
αλλά δθμιουργεί τισ δικζσ τθσ κάλαςςεσ, με αυτοςχεδιαςμοφσ που παντρεφουν παράδοςθ 
και ςφγχρονουσ ιχουσ. Αυτοςχεδιαςμοί με λαοφτο, βιολί, πιάνο, γκάιντα, κρουςτά και άλλα 
μουςικά όργανα, γεμάτοι από τθ δφναμθ τθσ παράδοςθσ και τθν τόλμθ των ςυνδυαςμϊν. 
Όπωσ αυτοί που προςαρμόηουν ςφγχρονα τραγοφδια ςτον δικό τουσ, ξεχωριςτό ιχο… 
 
 
Η «Ανοιχτι Σκθνι» είναι μια ενότθτα του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών που δίνει τθν 
ευκαιρία ςε νζουσ καλλιτζχνεσ και ςχιματα να παρουςιάςουν τθ δουλειά τουσ ς’ ζνα 
ευρφτερο κοινό. Η είςοδοσ ς’ αυτζσ τισ εκδθλώςεισ είναι ελεφκερθ για το κοινό. 
 

 
 
Είςοδοσ ελεφκερθ 
 
Ώρα ζναρξθσ: 21:00 
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