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ΜΙΚΡΗ ΚΗΝΗ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ 

Σετάρτη 26 Ιουλίου 2017, 21.30 

  

τθ Μικρθ κηνθ του Φεςτιβάλ Μονθσ Λαζαριςτών κα βρεκεί τθν Σετάρτη 26 Ιουλίου 2017, 

ςτισ 21.30, θ Μαρία Παπαγεωργίου, μια από τισ ςθμαντικότερεσ νζεσ ερμθνεφτριεσ, για μια 

ξεχωριςτι ςυναυλία. 

 

Σο κορίτςι με τθν κόκκινθ κικάρα που καταφζρνει ςτισ παραςτάςεισ τθσ να παντρζψει 

φαινομενικά αταίριαςτα ακοφςματα και καλλιτζχνεσ, κερδίηοντασ τθν αποδοχι του κοινοφ, 

μασ ταξιδεφει παρζα με τουσ ςυνεργάτεσ τθσ, ςε όλα τα μικθ και τα πλάτθσ τθσ ελλθνικισ –

και όχι μόνο- μουςικισ ςκθνισ. 

Με οδθγό τον τελευταίο τθσ δίςκο «4 Χρόνια Δευτζρα»  που κυκλοφόρθςε πριν λίγουσ μινεσ 

και περιζχει ηωντανζσ θχογραφιςεισ που ζγιναν όλα αυτά τα χρόνια χτίηοντασ τισ 

παραςτάςεισ τθσ ςτο «ταυρό του Νότου», ςτθν Ακινα, θ Μαρία Παπαγεωργίου μασ ξεναγεί 

ςτο πρόγραμμα που τθν ανζδειξε ωσ μία από τισ ςθμαντικότερεσ νζεσ ερμθνεφτριεσ, με το 

ρεπερτόριο, τθ ςκθνικι τθσ παρουςία και τθ ςυνζπειά τθσ απζναντι ςτθ μουςικι και τουσ 

ακροατζσ τθσ. 

Απρόςμενεσ διαςκευζσ και ςτιγμζσ τθσ προςωπικισ τθσ διςκογραφίασ, ςυνυπάρχουν με τα 

τραγοφδια του Ιωαννίδθ, του αββόπουλου και του Λοΐηου, τθν ελλθνικι παράδοςθ και τα 

ξζνα τραγοφδια, καταλιγοντασ ςτα ανατρεπτικά encore τθσ, εκεί που θ Βιτάλθ και ο Περίδθσ 

ςυναντοφν τουσ Portishead και τουσ Beirut. 

Μαηί τθσ οι: 

Κοςμάσ Λαμπίδθσ (Usurum): Νζι, Φωνι 

Ντίνοσ Μάνοσ: Κοντραμπάςο  



 

Νίκοσ Παπαβρανοφςθσ: Σφμπανα  

ταφροσ Ρουμελιϊτθσ: Κικάρεσ  

Χριςτοσ Σόλθσ: Πιάνο, Harmonium 

 

Μάκετε περιςςότερα για τθ Μαρία Παπαγεωργίου: 

Facebook: https://www.facebook.com/mariapapageorgiouofficial/ 

Website: http://mariapapageorgiou.com/ 

Youtube: https://www.youtube.com/user/mariapapageorgioy 

 

 

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

Ώρα έναρξησ: 21.30  

 

Σιμή ειςιτηρίου: 

10 € 

ημεία Προπώληςησ:  

- Εκδοτιρια Μονισ Λαηαριςτϊν, Κολοκοτρϊνθ 21 

- άρωκρον, Κατοφνθ 17, Λαδάδικα 

- Speaty, Μ. Αλεξάνδρου 67, Εφοςμοσ 

- τα καταςτιματα Seven Spots, Media Markt 

- Ηλεκτρονικά ςτο viva.gr 

 

 

Φεςτιβάλ Μονθσ Λαζαριςτών 2017 
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