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Μια ιδιαίτερα πρωτότυπθ ςφμπραξθ κα παρουςιάςει ςτθν ζναρξθ τθσ θ Μικρι κθνι του 

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών: οι Opera Chaotique, δθλαδι οι Tenorman & Voodoo 

Drummer παρουςιάηουν παρζα με τθ μezzosoprano ταματία Μολλοφδθ ζνα ςουρεαλιςτικό 

καλοκαιρινό show, με καινοφρια ςτοιχεία και όλα τα ςυνκετικά που τουσ ζχουν κακιερώςει 

ςτθ διεκνι ςκθνι ωσ ζνα πρωτοποριακό ςχιμα. 

Χιοφμορ, εφευρετικζσ διαςκευζσ γνωςτών τραγουδιών, πρωτότυπθ δικι τουσ μουςικι, 

αλλθλεπίδραςθ με το κοινό και μια ιδιαίτερθ καλλιτεχνικι ματιά που μόνο ςτισ ηωντανζσ 

τουσ εμφανίςεισ μπορεί κάποιοσ να ηιςει. 

Γεννθμζνθ ςτθν Γερμανία, θ ελλθνίδα Mezzosoprano ταματία Μολλοφδθ, αποφοίτθςε από 

το μουςικό πανεπιςτιμιο του Wurzburg με τον τίτλο «Master of Musik in Performance» και 

ειδίκευςθ ςτθν όπερα. Ξεκίνθςε τθν ευρωπαϊκι τθσ καριζρα από κζατρα τθσ Βαυαρίασ και 

Ιταλίασ και ςυναυλιακοφσ χώρουσ τθσ Ολλανδίασ. υνεργάςτθκε με γνωςτοφσ μαζςτρουσ και 

ορχιςτρεσ. Εκτόσ από ρόλουσ όπερασ, ζχει εκτελζςει ζργα κρθςκευτικισ μουςικισ, και ζχει 

πρωταγωνιςτιςει ςε παιδικζσ όπερεσ. Από το 2014 ξεκίνθςε τθν ςυνεργαςία τθσ με το 

Μζγαρο Θεςςαλονίκθσ και Ακθνών. Πρόςφατα ζδωςε το προςωπικό τθσ ρεςιτάλ ςτο 

Μεγαρο Θεςςαλονίκθσ με τίτλο Jukebox OPERA. 



 

Σο 2015 αποφάςιςε να ζρκει ςτθν πατρίδα. Σο όραμα τθσ είναι να μεταδώςει ςτο ευρφ 

μουςικόφιλο κοινό τθν μαγεία τθσ όπερασ δθμιουργώντασ projects που μπλζκουν το κλαςικό 

με το μοντζρνο. Ένα από αυτά είναι και θ ςυνεργαςία τθσ με τουσ Opera Chaotique. 

Και ςαν μθν ζφτανε όλο αυτό υπάρχουν ςτθ βραδιά και οι υπζροχεσ Fortissimo! Αυτό το 

απολφτωσ εκρθκτικό γυναικείο Electric String Quartet, που αποτελείται από τζςςερισ 

ταλαντοφχεσ κοπζλεσ, διπλωματοφχεσ μουςικοφσ και μζλθ υμφωνικών Ορχθςτρών τθσ 

Θεςςαλονίκθσ, δεν χρειάηεται πια ςυςτάςεισ!  

Με ςυμμετοχζσ ςε ςυναυλίεσ, φεςτιβάλ, VIP events, gala τόςο ςτθν, όςο και ςτο εξωτερικό, 

ξεςθκώνουν τουσ πάντεσ μ’ ζνα ρεπερτόριο που μεταξφ άλλων περιλαμβάνει ακοφςματα 

αγαπθμζνων και γνωςτών κλαςικών ζργων, ρομαντικισ και lounge μουςικισ. Η 

μοναδικότθτα και θ καινοτομία των Fortissimo όμωσ ζγκειται ςτθν παρουςίαςθ ενόσ 

δυναμικοφ μουςικοφ προγράμματοσ που ςυνδυάηει τθν κλαςικι μουςικι με ποπ, ροκ και 

λάτιν ιχουσ. 

 

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

Ώρα έναρξησ: 21.30  

 

Τιμή ειςιτηρίου: 

8 € 

Σημεία 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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