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Look Forward… 

 
Με το βλζμμα ςτο μζλλον και με οδθγό πάντα τθν ποιοτικι δθμιουργία, το Φεςτιβάλ 
Μονισ Λαηαριςτών 2017 ζχει ιδθ ζτοιμο το μεγαλφτερο μζροσ του προγράμματοσ του. Με 
μεγάλα διεκνι ονόματα, αλλά και με ςπουδαίεσ εκδθλϊςεισ Ελλινων καλλιτεχνϊν, με 
πρωτότυπεσ παραγωγζσ και νζεσ διοργανϊςεισ, το Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν κα 
φιλοξενιςει το καλοκαίρι του 2017, ςτον υποβλθτικό χϊρο τθσ Μονισ, μοναδικζσ 
καλλιτεχνικζσ ςτιγμζσ, μερικζσ εκ των οποίων παρουςιάηονται παρακάτω. 
 
Ζνα πρόγραμμα που γεμίηει ιχουσ και χρϊματα το υπζροχο κτιριακό ςυγκρότθμα τθσ 
Μονισ Λαηαριςτϊν, ζτςι όπωσ το εμπνεφςτθκε για τθ φετινι αφίςα του Φεςτιβάλ ο Ιρανόσ 
Babak Safari, με δουλειζσ που ζχει υπογράψει ςε όλο τον κόςμο. 
 
Οι Monophonics, αυτι θ γεμάτθ ενζργεια psychedelic soul και heavy funk μπάντα από το 
αν Φρανςίςκο, ζχει αναπτφξει ιδιαίτερθ ςχζςθ με το ελλθνικό κοινό τα τελευταία χρόνια. 
Σϊρα, ςτθ ςκθνι τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν, τθ Δευτζρα 10 Ιουλίου, κα παρουςιάςουν μια 
δυνατι ςυναυλία με νζα και παλιότερα αγαπθμζνα κομμάτια τουσ. 
 
Δυο μζρεσ μετά, τθν Σετάρτθ 12 Ιουλίου, θ Μονι Λαηαριςτϊν κα γεμίςει με τθν 
απογειωτικι, αλλά και ταυτόχρονα νοςταλγικι και μελαγχολικι μουςικι του Goran 
Bregović. 
 
Για πρϊτθ φορά κα επιςκεφτοφν τθν Ελλάδα οι Ιςλανδοί Kaleo και κα ανεβοφν ςτθ ςκθνι 
τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν, τθν Σρίτθ 25 Ιουλίου. Ζνα μουςικό φαινόμενο που απλϊκθκε ςε 
όλο τον πλανιτθ, προςγειϊνεται για ζνα μοναδικό βράδυ ςτο Φεςτιβάλ Μονισ 
Λαηαριςτϊν. 
 
Μετά τον «τρατθγό» το Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν και θ Κρατικι Ορχιςτρα 
Θεςςαλονίκθσ ςυνεργάηονται για μια ακόμθ μοναδικι παραγωγι. Αυτιν τθ φορά, τθν 
Σετάρτθ 28 Ιουνίου, κα προβλθκεί θ ταινία του Σςάρλι Σςάπλιν «Ο Χρυςοκιρασ», με τθ 
ςυνοδεία ηωντανισ μουςικισ από τθν ΚΟΘ. 
 
Σθν Κυριακι 11 Ιουνίου ετοιμάηεται για μικροφσ και μεγάλουσ το Summer Circus, που κα 
φιλοξενιςει μια ςειρά ειδικϊν παραςτάςεων, αλλά και πολλζσ εκπλιξεισ. 
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Λίγο μετά, το διιμερο 14 – 15 Ιουνίου είναι αφιερωμζνο… ςτο χαμόγελο. Ζνα μικρό 
Φεςτιβάλ Κωμωδίασ  με παραςτάςεισ stand-up comedy, αλλά και με πρωτότυπεσ μουςικζσ 
ςυναντιςεισ. 
 
Φυςικά, από το Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν 2017 δεν κα μποροφςαν να λείπουν οι πιο 
ςθμαντικζσ καλοκαιρινζσ μουςικζσ εμφανίςεισ  και παραςτάςεισ Ελλινων καλλιτεχνϊν. Η  
ςκθνοκετθμζνθ από τον Παντελι Βοφλγαρθ μουςικι παράςταςθ «Εννζα και Πζντε», με 
τουσ Βαςίλθ Παπακωνςταντίνου, Ρίτα Αντωνοποφλου, Οδυςςζα Ιωάννου (9/6). 
«Γυναίκεσ», θ μουςικι ςυνάντθςθ των Φωτεινισ Βελεςιώτου, Αναςταςίασ Μουτςάτςου, 
Μυρτώσ Αλικάκθ (12/6). Η πάντα μελωδικι και δυναμικι εμφάνιςθ του Μιλτιάδθ 
Παςχαλίδθ (16/6), θ γοθτευτικι ςφμπραξθ του Κωνςταντίνου και Ματκαίου Σςαχουρίδθ 
(21/6), θ απζραντθ φωνι του Μάριου Φραγκοφλθ (17/7), αλλά και «Ο δικόσ μασ δρόμοσ» 
των Γιώργου Χατηθνάςιου και Γιώργου Θεοφάνουσ (19/7) κα βρεκοφν ςτθ Μονι 
Λαηαριςτϊν. 
 
Μείνετε ςυντονιςμζνοι με το Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών 2017 και με το διαρκϊσ 
εμπλουτιςμζνο πρόγραμμά του. 
 


