
 

1 
 

Δελτίο Τύπου 

Press Release 

ΦΕΣΙΒΑΛ ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΩΝ 2018 

Από γιορτι ςε γιορτι… 

(Ιοφνιοσ – Ιοφλιοσ) 

Για άλλο ζνα καλοκαίρι το Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών κα γεμίςει με ιχουσ και χρϊματα, 

προςφζροντασ, όπωσ πάντα, μια από τισ πιο ποιοτικζσ πολιτιςτικζσ επιλογζσ. Αυτιν τθν 

επιμονι ςτθν ποιότθτα αναγνωρίηει, άλλωςτε θ European Festivals Association, δίνοντασ 

ςτο Φεςτιβάλ το label EFFE, Europe for Festivals, Festivals for Europe 

Το πρϊτο μζροσ του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών ξεκινάει τθν Παραςκευι 8 Ιουνίου με 

τθ ςυναυλία τθσ Γιώτασ Νζγκα, ενϊ κα ακολουκιςουν μερικοί από τουσ καλφτερουσ 

Ζλλθνεσ καλλιτζχνεσ: Μαρίηα Ρίηου, Μίλτοσ Παςχαλίδθσ, Γιάννθσ Αγγελάκασ και Παφλοσ 

Παυλίδθσ, Ιεροκλισ Μιχαθλίδθσ, Imam Baildi, Μελίνα Κανά, τζφανοσ Κορκολισ, Βαςίλθσ 

Παπακωνςταντίνου και Λαυρζντθσ Μαχαιρίτςασ, Γιάννθσ Κότςιρασ, Δθμιτρθσ 

Μυςτακίδθσ κ.ά. 

Ραράλλθλα με τθν Χορωδία Aquapella θ Μονι κα γεμίςει με ιχουσ τθσ world music, ενϊ θ 

χορευτικι παράςταςθ Buenos Tangos κα ξεδιπλϊςει όλθ τθ μαγεία του 

λατινοαμερικάνικου χοροφ. 

 

Σο πρόγραμμα 

ΠΑ 8/6 

Γιϊτα Νζγκα 

Θ Γιϊτα Νζγκα με προίκα το «Φφλλο Ανδρικό», τθν παράςταςθ που αγαπικθκε όςο 

ελάχιςτεσ το φετινό χειμϊνα, αφοφ ταξίδεψε ςε Ελλάδα και Κφπρο και ζηθςε 

ςυνεχόμενα sold out, ξεκινάει με φόρα τθν καλοκαιρινι τθσ περιοδεία με δεφτερθ 

ςτάςθ το Φεςτιβάλ τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν ςτθν Κεςςαλονίκθ, τθν Ραραςκευι 8 

Λουνίου. 

Θ ςθμαντικι ερμθνεφτρια ανακατεφει ξανά τθν παλζτα με τισ επιρροζσ και τισ 

αναμνιςεισ τθσ και φτιάχνει ζνα πρόγραμμα ςτο οποίο παντρεφει όλα όςα αγαπά 

με τθν δικι τθσ ερμθνευτικι αιςκθτικι. Θ προςωπικι τθσ διςκογραφία, ο 

προπομπόσ του επερχόμενου δίςκου τθσ, «Οξυγόνο», ςε ςτίχουσ Νίκου Μωραΐτθ 
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και μουςικι Νίκου Μερτηάνου που κα παρουςιαςτεί το προςεχζσ διάςτθμα, θ λαϊκι 

τθσ ρίηα και οι δθμιουργοί που τθν ακολουκοφν ςαν μια δεφτερθ οικογζνεια χτίηουν 

ζναν μελωδικό κόςμο που εντοπίηει τα ςυναιςκθματικά κζντρα και τα ντφνει με 

φόντο τθ Μονι Λαηαριςτϊν. 

Μπουηοφκι: Νίκοσ Κατςίκθσ 

Κικάρα: Βαςίλθσ Κετεντηόγλου 

Ακορντεόν: Dasho Kurti 

Μπάςο: Αλζξανδροσ Τράμπασ 

Θχολθψία: Βαςίλθσ Μιχαθλίδθσ 

Φωτιςμοί: Μαρία Ακαναςοποφλου 

Ώρα ζναρξησ: 21.00 

Σιμή ειςιτηρίου: 10 € (early bird), 12 € (προπώληςη, φοιτητικό, ανζργων), 14 € 

(ταμείο) 

 

 

ΔΕ 11/6 

Μαρίηα ίηου 

Θ χρονιά που πζραςε ιταν εξαιρετικά δθμιουργικι και επιτυχθμζνθ για τθ Μαρίηα 

ίηου! Ζδωςε δυνατά live εντόσ και εκτόσ Ακθνϊν, ζγραψε τθ μουςικι για τθν πιο 

πετυχθμζνθ παράςταςθ τθσ χρονιάσ «Μαντάμ Σουςοφ» ςτο Κζατρο Ραλλάσ, ενϊ 

πριν από λίγεσ εβδομάδεσ κυκλοφόρθςε το νζο τθσ τραγοφδι «Ασ Γελάμε Συχνά», ςε 

ςτίχουσ δικοφσ τθσ και μουςικι Κωςτι Μαραβζγια, προϊδεάηοντάσ μασ για το τι 

πρόκειται να ακολουκιςει ςτο τρίτο προςωπικό τθσ άλμπουμ που κα κυκλοφοριςει 

το φκινόπωρο από τθν Feelgood Records. Γεμάτθ με όλθ αυτι τθν ενζργεια λοιπόν, 

ετοιμάηεται για τισ απόλυτα καλοκαιρινζσ τθσ εμφανίςεισ. Μεγάλοσ ςτακμόσ, το 

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν, τθ Δευτζρα 11 Λουνίου. 

Μαηί με όλα τα γνωςτά τθσ τραγοφδια, όπωσ το «Μια άλλθ ευτυχία», «Ρετάω», 

«Είναι μικρι θ ηωι», «Ράμε μια βόλτα», κα μοιραςτεί βζβαια μαηί μασ και το «Ασ 

Γελάμε Συχνά», το φωτεινό, αιςιόδοξο τραγοφδι, που γεννικθκε από τθν πρϊτθ τθσ 

ςυνεργαςία με τον Κωςτι. Ππωσ πάντα, ςτο πρόγραμμα κα υπάρχουν αγαπθμζνα 

τθσ κομμάτια άλλων δθμιουργϊν, μεταμορφωμζνα, ενορχθςτρωμζνα και 

ερμθνευμζνα με τον δικό τθσ μοναδικό τρόπο, ντυμζνα ςτθν πολφχρωμθ αφρα τθσ. 

Το κορίτςι που βγαίνει ςτθ ςκθνι χωρίσ παποφτςια, εφκολα κα οδθγιςει και τα δικά 

μασ πόδια να χορζψουν ςτουσ ρυκμοφσ τθσ, αρκεί να είμαςτε ζτοιμοι να αφεκοφμε 

και να πάμε παρζα τθν πιο ωραία βόλτα! 
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Κικάρεσ, γιουκαλίλι: Άγγελοσ Αϊβάηθσ 

Τρομπζτα: Βαγγζλθσ Κατςαρζλθσ 

Βιολί: Δθμιτρθσ Κουηισ 

Τφμπανα: Γιϊργοσ Κωςτελζτοσ 

Κοντραμπάςο: Γιϊργοσ Μουχτάρθσ 

Ριάνο, επιμζλεια ενορχθςτρϊςεων: Μάρκοσ Χαϊδεμζνοσ 

Επιμζλεια Ιχου: Γιϊργοσ Κατςιάνοσ 

Φωτιςμοί: Τθλζμαχοσ Ανδρεάδθσ 

Συντονιςμόσ Ραραγωγισ: Σίςςυ Νικολαΐδθ 

Ώρα ζναρξησ: 21:30 

Σιμή ειςιτηρίου: 12€ (προπώληςη), 14€ (ταμείο) 

 

ΣΕ 13/6 

Μίλτοσ Ραςχαλίδθσ 

 

Μετά από ζναν sold out χειμϊνα και με τθ νζα κυκλοφορία του δίςκου «Τραγοφδια 

Ρου Ηοφνε Λακραία», ο Μίλτοσ Ραχαλίδθσ ξεκινάει τθν καλοκαιρινι του περιοδεία. 

Τθν Τετάρτθ 13 Λουνίου δίνει ραντεβοφ με το κοινό τθσ Κεςςαλονίκθσ ςτο Φεςτιβάλ 

τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν. 

Γνωςτόσ για τθν αυκεντικι, γεμάτθ ςυναίςκθμα, ςκθνικι του παρουςία και τθν 

αμφίδρομθ ςφνδεςι του με τον κόςμο, ο Μίλτοσ ανεβαίνει ςτθ ςκθνι του Φεςτιβάλ 

Μονισ Λαηαριςτϊν με πολλι διάκεςθ, ζτοιμοσ για μια αξζχαςτθ βραδιά. 

Μια βραδιά μεγάλθ με μπαλάντεσ, ροκ ενζργεια, παραδοςιακά κομμάτια, χιοφμορ, 

τραγοφδια «ςτακμοφσ,» αλλά και τισ νζεσ του επιτυχίεσ και απρόβλεπτεσ επιλογζσ. 

Κα ξεκινάει με αγαπθμζνα τραγοφδια του όπωσ «το Ραραμφκι Με Λυπθμζνο 

Τζλοσ», «Τα Μπλουη τθσ Άγριασ Νιότθσ», «Σ’ τα Είπα Πλα» και τισ «Ρεκαμζνεσ 

Καλθςπζρεσ» και κα ςυνεχίηει με τα κομμάτια του νζου του δίςκου «Τραγοφδια Ρου 

Ηοφνε Λακραία» ςε μουςικι του Μάριου Τόκα και ςτίχουσ του Άλκθ Αλκαίου. Ιδθ 

«θ ωξάνθ», «Στισ ξερολικιζσ» και «Οι ζρωτεσ του δρόμου» ζχουν βρει τθ κζςθ τουσ 

ςτθν καρδιά μασ. 

Ρνευςτά: Κφμιοσ Ραπαδόπουλοσ 

Ριάνο, ακορντεόν: Νίκθ Γρανά 

Λφρα, μαντολίνο: Ράρισ Ρερυςινάκθσ 

Θλεκτρικι κικάρα: Δθμιτρθσ Σινογιάννθσ 

Τφμπανα: Θλίασ Δουμάνθσ 

Μπάςο: Δθμιτρθσ Μουτάφθσ 
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Θχολθψία: Ραςχάλθσ Κολζντςθσ 

Φωτιςμοί: Μανϊλθσ Μπράτςθσ 

Ώρα ζναρξησ: 21:00 

Σιμή ειςιτηρίου: 12€ (προπώληςη, φοιτητικό, ανζργων), 14€ (ταμείο) 

 

Α 16/6 

Γιάννθσ Αγγελάκασ & 1    C – Ραφλοσ Ραυλίδθσ & B-movies 

Από γιορτι ςε γιορτι 

Χαρακτθρίςτθκε θ ςυναυλία τθσ χρονιάσ. Μια ςυνάντθςθ ιςτορικϊν διαςτάςεων για 

τθν ελλθνικι ροκ ςκθνι. Π,τι και αν γράφτθκε όμωσ δεν ςυγκρίνεται με τισ 

«εκρθκτικζσ» ςτιγμζσ που ζηθςαν όςοι ςυμμετείχαν ςε αυτιν τθ γιορτι. Ιταν κάτι 

ςαν τελετι μφθςθσ ςτθ ροκ μουςικι, από γενιά ςε γενιά, από τουσ μεγαλφτερουσ 

ςτουσ μικρότερουσ. Για όλουσ αυτοφσ λοιπόν που δεν κατάφεραν, αλλά ικελαν να 

το ηιςουν και για όςουσ κζλουν να το ηιςουν ξανά, ο Γιάννθσ Αγγελάκασ με τουσ 

10 °C και ο Ραφλοσ Ραυλίδθσ με τουσ B-movies ξαναςμίγουν αυτό το καλοκαίρι, για 

ζνα ακόμθ «δυνατό» live ςτο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν!  

Ραφλοσ Ραυλίδθσ & B-movies 

Μπάςο: Τόλθσ Δελθγιάννθσ 

Ρλικτρα: Ορζςτθσ Μπενζκασ 

Τφμπανα: Δθμιτρθσ Οικονόμου 

Θλεκτρικι κικάρα: Αλζκοσ Βουλγαράκθσ 

Θχολθψία: Ραναγιϊτθσ ιηόπουλοσ 

Γιάννθσ Αγγελάκασ & 1  °C 

Ακουςτικι κικάρα: Λαμπρινι Γρθγοριάδου 

Τφμπανα: Αλζξθσ Αρχοντισ 

Θλεκτρικι κικάρα: Γιάννθσ Σαββίδθσ 

Τρομπζτα: Γιϊργοσ Αβραμίδθσ 

Σαξόφωνο: James Wylie 

Ρλικτρα: Θλίασ Μπαγλάνθσ 

Επιμζλεια ιχου: Γιϊργοσ Ταχτςίδθσ 

Ώρα ζναρξησ: 21:00 Οι πόρτεσ ανοίγουν ςτισ 19.30 

Σιμή ειςιτηρίου: 10€ (περιοριςμζνοσ αριθμόσ), 12€ (προπώληςη, φοιτητικό, 

ανζργων), 14€ (ταμείο) 
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ΣΕ 20/6  

«Συνοικία Αςμάτων» 

Μουςικοκεατρικι παράςταςθ του Λεροκλι Μιχαθλίδθ 

Μαηί του θ Ελζνθ Τςαλιγοποφλου 

Ζνα ταξίδι από το «ομαντικόν Μπαρ» του Μάρκου Βαμβακάρθ ωσ τισ μεγάλεσ 

επιτυχίεσ του ’7  και του ’8  και κυρίωσ, τισ επιτυχίεσ  των μεγάλων δθμιουργϊν 

του ϋ6 , όπωσ του Τςιτςάνθ, του Καλδάρα, του Ηαμπζτα και του Χιϊτθ. Μία μουςικι 

αναδρομι τριάντα ετϊν ςτο ελλθνικό τραγοφδι, με κζφι και φανταςία και με 

«μαζςτρο και θκικό αυτουργό» τον Λεροκλι Μιχαθλίδθ.  

Θ «Συνοικία Αςμάτων» ζχει το άρωμα και τθ γοθτεία τθσ ςπουδαίασ ερμθνεφτριασ 

Ελζνθσ Τςαλιγοποφλου, θ οποία με τθν αεικίνθτθ παρουςία τθσ, τθν 

εκφραςτικότθτά τθσ, τθν εξαιρετικι τθσ φωνι και το απαράμιλλο ταμπεραμζντο τθσ 

απογειϊνει τθν παράςταςθ. 

Υπό τουσ ιχουσ μίασ ορχιςτρασ επτά δυνατϊν παικτϊν, θ «Συνοικία Αςμάτων» του 

Λεροκλι Μιχαθλίδθ, ςτθν οποία ο ίδιοσ υποδφεται τον Γιϊργο Ηαμπζτα, είναι ζνα 

ςταχυολόγθμα γεμάτο από τραγοφδια, δροςερζσ εικόνεσ, μεςτζσ ερμθνείεσ, 

χορευτικά και χιουμοριςτικά ςτιγμιότυπα που παρουςιάηουν μαηί του επί ςκθνισ ο 

Άγγελοσ Ανδριανόσ, θ Μαίρθ Δοφτςθ, ο Ανδρζασ Λάφθσ  και θ Διμθτρα 

Στακοποφλου.   

Σκθνοκετικι και μουςικι επιμζλεια: Λεροκλισ Μιχαθλίδθσ 

Τραγουδοφν: Ελζνθ Τςαλιγοποφλου, Άγγελοσ Ανδριανόσ, Μαίρθ Δοφτςθ, Ανδρζασ 

Λάφθσ και Διμθτρα Στακοποφλου.  

Συμμετζχει ο Λεροκλισ Μιχαθλίδθσ 

Σκθνογραφικι & ενδυματολογικι επιμζλεια: Ζλλθ Ραπαγεωργακοποφλου 

Χορογραφίεσ: Άννα Μάγκου 

Ενορχθςτρϊςεισ: Κανάςθσ Τςαουςζλθσ 

Ραίηουν οι μουςικοί:  

Ριάνο: Κανάςθσ Τςαουςζλθσ 

Ακορντεόν: Γιϊργοσ Ηωγράφοσ 

Κικάρα: Κ. Κανζλλοσ 

Κοντραμπάςο: Στάκθσ Διαμαντίδθσ 

Κρουςτά: Γιϊργοσ Γκίκασ 

Μπουηοφκι: Βαγγζλθσ Ηαρμποφτθσ - Αλζξανδροσ Καραμπίλασ  

Φωτιςμοί: Στάκθσ Αναςταςίου 

Θχολθψία: Κϊςτασ Σωτθρίου - Αριςτοτζλθσ Διαμαντίδθσ 

Οργάνωςθ Ραραγωγισ: Θχόχρωμα 
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Ώρα ζναρξησ: 21:00 Οι πόρτεσ ανοίγουν ςτισ 20.00 

Σιμή ειςιτηρίου:  

Προπώληςη: 12€ (γενική είςοδοσ), 10€ (ανζργων, μαθητικό, φοιτητικό και άτομα 

άνω των 65 ετών) 

Σαμείο: 15€ (γενική είςοδοσ), 12€ (ανζργων, μαθητικό, φοιτητικό και άτομα άνω των 

65 ετών) 

 

 

ΠΑ 22/6 

Σταμάτθσ Κραουνάκθσ & Σπείρα Σπείρα 

Δυνατοί καλλιτζχνεσ, φωνζσ και μουςικοί, κατά γενικι ομολογία όλα αυτά τα 

χρόνια, με δικυραμβικζσ κριτικζσ από κοινό και κριτικοφσ για τo ταλζντο τουσ, μασ 

καλοφν τϊρα να κάνουμε μαηί τουσ μια «βουτιά» ςτα τραγοφδια που αγαπάμε 

πολφ, ςε ζνα αλθκινά ιαματικό κζαμα τραγουδιϊν. 

Μια ολόφρεςκθ μουςικι παράςταςθ από τα οκτϊ αγόρια τθσ Σπείρασ με επίςθμο 

καλεςμζνο τουσ τον Σταμάτθ Κραουνάκθ, γεμάτθ τραγοφδια από όλεσ τισ εποχζσ, 

απ’ όλα τα μζρθ του κόςμου και του δικοφ μασ αλλά και του ςυνκζτθ όλα τα 

λατρεμζνα φυςικά. 

Χριςτοσ Γεροντίδθσ: φωνι, καχόνε 

Σάκθσ Καρακανάςθσ: φωνι, κικαρόνι, καχόνε, νταοφλι 

Σταμάτθσ Κραουνάκθσ: φωνι, πιάνο 

Κϊςτασ Μπουγιϊτθσ: φωνι, καχόνε 

Νίκοσ Σταδιάτθσ: φωνι, ακορντεόν 

Βαςίλθσ Ντρουμπoγιάννθσ: πιάνο 

Βάιοσ Ρράπασ: φωνι, κικάρεσ, μπουηοφκι 

Γιϊργοσ Στιβανάκθσ: φωνι, μαράκεσ, ντζφι 

Χάρθσ Φλζουρασ: φωνι, κζφι, μπρίο, κουταλάκια 

Ώρα ζναρξησ: 21:00  

Σιμή ειςιτηρίου: 12€ (προπώληςη), 15€ (ταμείο) 

 

 

ΔΕ 25/6 

Imam Baildi 

Από το Κζντρο Ρολιτιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ 
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Τουσ εκρθκτικοφσ Imam Baildi παρουςιάηει το Κζντρο Ρολιτιςμοφ Ρεριφζρειασ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ, τθ Δευτζρα 25 Λουνίου ςτο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν με 

ελεφκερθ είςοδο για όλεσ και όλουσ! 

Στόχοσ του Κζντρου Ρολιτιςμοφ είναι να ςτθρίξει, με αυτιν τθ ςυναυλία, το 

ςθμαντικό κοινωνικό και φιλανκρωπικό ζργο τθσ Λεράσ Μθτρόπολθσ Νεαπόλεωσ – 

Σταυρουπόλεωσ. Καλοφνται οι κεατζσ, αντί ειςιτθρίου, να προςφζρουν τρόφιμα 

(λάδι, όςπρια, ντοματοχυμοφσ) για τα ςυςςίτια που οργανϊνει θ Λερά Μθτρόπολθ 

Νεαπόλεωσ – Σταυρουπόλεωσ και ανακουφίηουν ςυνανκρϊπουσ μασ που ζχουν 

ανάγκθ.  

Οι Imam Baildi ςυμπλθρϊνουν 1  χρόνια πετυχθμζνθσ πορείασ και παρουςιάηουν 

ζνα ολοκαίνουργιο πρόγραμμα με τραγοφδια από το παρελκόν, το παρόν και το 

μζλλον. Το κοινό κα ζχει τθν ευκαιρία να πάρει μια γεφςθ από το album τουσ που 

κα κυκλοφοριςει τθ νζα χρονιά. Κα απολαφςουν ηωντανά επί ςκθνισ το πρϊτο 

single, τθσ νζασ τουσ δουλειάσ, που αποτελεί μια νζα προςζγγιςθ ςτο τραγοφδι 

«Χαρά μου», που είχε κυκλοφοριςει το 1952 ςε μουςικι του Τάκθ Μωράκθ και ςε 

ςτίχουσ του Κϊςτα Ρρετεντζρθ και του Γιϊργου Οικονομίδθ. Επίςθσ το «Δε μου 

φταίει κανείσ», ςε μουςικι των ImamBaildi και τθν ιδθ αγαπθμζνθ από κοινό και 

κριτικοφσ διαςκευι του κομματιοφ «Τα ηθλιάρικα ςου μάτια» του κρυλικοφ Μάρκου 

Βαμβακάρθ, με ερμθνευτι τον Κωςτι Μαραβζγια. 

Οι Imam Baildi, εδϊ και 1  χρόνια, ςυγκλονίηουν με τισ δθμιουργίεσ τουσ, τθν αγάπθ 

τουσ για τθν ελλθνικι αλλά και βαλκανικι μουςικι παράδοςθ και το πάκοσ τουσ για 

μουςικζσ αναηθτιςεισ και εξερευνιςεισ. Αδιάκοπα αναηθτοφν νζουσ ςυνδυαςμοφσ 

θχοχρωμάτων που κάνουν τθν κακθμερινότθτα μασ φωτεινι και μαγευτικι. Κάκε 

live εμφάνιςθ τουσ μετατρζπεται ςε ζνα τεράςτιο και εκρθκτικό πάρτι! 

 

ImamBaildi 

Ορζςτθσ Φαλθρζασ: DJ, μπάςο 

Λφςανδροσ Φαλθρζασ: Drums, κρουςτά, πλικτρα 

ζνα Μόρφθ: Τραγοφδι 

MC Yinka: απ, φωνθτικά 

Γιάννθσ Δίςκοσ: Σαξόφωνο, κλαρίνο 

Λάμπθσ Κουντουρόγιαννθσ: Θλεκτρικι κικάρα  

Αλζξθσ Αραπατςάκοσ: Μπουηοφκι, φωνθτικά  

Αγαπθτόσ Καταξάκθσ: Θχολθψία 

Ώρα ζναρξησ: 21:30 

Είςοδοσ ελεφθερη 
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ΣΕ 27/6 

Ζνασ χρόνοσ Μινυμα 1 7,7 FM 

Συναυλία με τθ Μελίνα Κανά 

Μαηί τθσ ο Ράνοσ Ραπαϊωάννου 

Με ζνα ολοκαίνουργιο τραγοφδι, το «Αγάπα με και ποφλα με», που ζκλεψε τισ 

καρδιζσ του κοινοφ όλο το χειμϊνα και μια εξαιρετικι παρζα φίλων τθσ μουςικϊν, θ 

Μελίνα Κανά ξεκινά το καλοκαιρινό μουςικό τθσ ταξίδι. Συνοδοιπόροι τθσ ο 

τραγουδιςτισ Ράνοσ Ραπαϊωάννου, ο ςυνκζτθσ και κικαρίςτασ Χρυςόςτομοσ 

Καραντωνίου και μία ομάδα εξαιρετικϊν μουςικϊν. 

   

Τθν Τετάρτθ 27 Λουνίου θ Μελίνα Κανά ανεβαίνει ςτθ ςκθνι τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν 

για να τραγουδιςει ςτα πρϊτα γενζκλια του «Μινυμα 1 7.7Fm», ενόσ 

«ςυγγενικοφ» προσ το μουςικό τθσ φφοσ ραδιοφϊνου το οποίο από τθν πρϊτθ μζρα 

λειτουργίασ του αγκάλιαςε παλιά και νζα τραγοφδια τθσ Μελίνασ και πλζον 

ςυμπλθρϊνει ζναν χρόνο ηωισ ςτα ερτηιανά τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

 

Θ  Μελίνα Κανά  είναι μία ερμθνεφτρια,  που με τθν παρουςία και τθν ερμθνευτικι 

τθσ δεινότθτα ζχει καταξιωκεί ςτο χϊρο του ελλθνικοφ τραγουδιοφ.  

Γνωςτοί κι αγαπθμζνοι δθμιουργοί όπωσ ο Κανάςθσ Ραπακωνςταντίνου, ο 

Σωκράτθσ Μάλαμασ, ο Νίκοσ Ξυδάκθσ, ο Ραντελισ Καλαςςινόσ και πολλοί άλλοι,  

τθσ ζχουν εμπιςτευτεί τα τραγοφδια τουσ , τα οποία  ζχει απογειϊςει φωνθτικά.  

Από τθ νζα τθσ ςυνεργαςία με το ςυνκζτθ Κζμθ Καραμουρατίδθ και τθ ςτιχουργό 

Λιδα ουμάνθ, γεννικθκε το καινοφργιο τθσ  τραγοφδι «Αγάπα με και ποφλα με»  

το οποίο ακοφγεται ςτα ραδιόφωνα όλθσ τθσ Ελλάδασ. 

 

Στθ ςκθνι μαηί με τθ Μελίνα, ο Ράνοσ Ραπαϊωάννου ο οποίοσ τθ ςυνοδεφει 

ςτακερά τα τελευταία χρόνια αφινοντασ τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ, με το ξεχωριςτό 

ρεπερτόριο του και τθν ηεςτι του παρουςία. Ο Ράνοσ μασ ςυςτικθκε πριν από τρία 

χρόνια με το τραγοφδι «Τα μεροκάματα» ςε μουςικι του Χρυςόςτομου 

Καραντωνίου  και ςτίχουσ του Δ. Ραπαχαραλάμπουσ από το  άλμπουμ τουσ «Ο 

χορόσ των θμερϊν», ενϊ πρόςφατα κυκλοφόρθςε το δεφτερο άλμπουμ με τουσ 

ίδιουσ δθμιουργοφσ  «Τα φϊτα ςτθν πλατεία»  από το οποίο ιδθ ξεχωρίηει  «Ο 

Άνεμοσ Φυςά» και «Θ Μάςκα». 

 

Κικάρεσ: Χρυςόςτομοσ Καραντωνίου 

Ρνευςτά : Γιϊργοσ Μακρισ 

Μπουηοφκι : Βαγγζλθσ Ηαρμποφτθσ 

Κρουςτά : Αλζξανδροσ Κοφροσ 

Μπάςο : Αντωνία Τςολάκθ 

Ενορχιςτρωςθ : Χρυςόςτομοσ Καραντωνίου 
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Θχολθψία: Γιάννθσ Βαφειάδθσ 

 

Ώρα ζναρξησ: 21:00 Οι πόρτεσ ανοίγουν ςτισ 20.00  

Σιμή ειςιτηρίου:  

Προπώληςη: 12€ (γενική είςοδοσ), 10€ (ανζργων, μαθητικό, φοιτητικό και άτομα 

άνω των 65 ετών) 

Σαμείο: 15€ (γενική είςοδοσ), 12€ (ανζργων, μαθητικό, φοιτητικό και άτομα άνω των 

65 ετών) 

 

ΔΕ 2/7 

Στζφανοσ Κορκολισ 

«Θ μουςικι είναι μία» 

Στο δικό του μουςικό ςφμπαν κα ταξιδζψει το κοινό τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν ο 

Στζφανοσ Κορκολισ τθ Δευτζρα 2 Λουλίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υπζροχα  

δικά του τραγοφδια που αγαπιςαμε, αλλά και τραγοφδια και μουςικζσ από το 

τελευταίο ζργο του - όπου μελοποίθςε ποιιματα του Καβάφθ. Ακόμα, κα 

ακουςτοφν μοναδικζσ ορχθςτρικζσ ςυνκζςεισ του, αλλά και διαςκευζσ κλαςικϊν 

ελλθνικϊν και ξζνων τραγουδιϊν, που ο ίδιοσ ζχει αγαπιςει ςαν να είναι δικά του. 

Ο Στζφανοσ Κορκολισ μασ καλεί να γίνουμε όλοι μια παρζα, χαρίηοντάσ μασ ζνα 

ξεχωριςτό πρόγραμμα με άκρωσ ανεβαςτικι διάκεςθ. 

Μαηί του θ εξαιρετικι ερμθνεφτρια Σοφία Μανουςάκθ. Συμμετζχουν: Βαςίλθσ 

Δεφίγγοσ (ςαξόφωνο, φλάουτο, κρουςτά) και Κωςτισ Ρυρζνθσ (κικάρεσ, φωνι) 

Ώρα ζναρξησ: 21:30 

Σιμή ειςιτηρίου: 15€ (γενική είςοδοσ), 13€ (early bird), 10€ (ανζργων, μαθητικό, 

φοιτητικό και άτομα άνω των 65 ετών) 

 

ΣΡ 3/7 

Χορωδία Aquapella 

 
Θ Aquapella World Music Choir ιδρφκθκε ςτο Townsville τθσ Αυςτραλίασ από τον 
Ελβετό μαζςτρο Beat Lehmann. Θ χορωδία αποτελείται από περιςςότερα από 60 
μζλθ και ειδικεφεται ςτθν a capella world music. Το ρεπερτόριό τθσ εςτιάηει ςε 
τραγοφδια κοινοτιτων από διάφορεσ γωνιζσ του κόςμου, τα οποία είναι βακιά 
νοθματοδοτθμζνα με μια πνευματικι ι ευρφτερθ τελετουργικι ζννοια ςτισ 
αντίςτοιχεσ κουλτοφρεσ από τισ οποίεσ προζρχονται.  
Τραγουδοφν πάντα ςτθν πρωτότυπθ γλϊςςα τθσ κοινότθτασ από τθν οποία 
προζρχεται θ μουςικι που ερμθνεφουν. Αυτι θ μεγάλθ μουςικι ποικιλία ςε 
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επίπεδο διάκεςθσ, ρυκμοφ, ςτίχων, αρμονίασ και φωνθτικισ ποιότθτασ κάνει τισ 
παραςτάςεισ τθσ Aquapella πολφ διαςκεδαςτικζσ και προςβάςιμεσ ςε όλεσ τισ 
θλικίεσ και τα μουςικά γοφςτα, ενϊ θ εκφραςτικότθτα πολλϊν από τα τραγοφδια 
που ερμθνεφονται δίνει ςτο 
ρεπερτόριο ζνα βακιά ςυναιςκθματικό χαρακτιρα.  
O Beat Lehmann είναι ζνασ από τουσ κορυφαίουσ διευκυντζσ χορωδίασ ςτθν 
Αυςτραλία, με ειδίκευςθ ςτθ φωνθτικι μουςικι world χωρίσ ςυνοδεία μουςικϊν 
οργάνων (a capella).  
 
Ώρα ζναρξησ: 21:30 
Είςοδοσ ελεφθερη 

 

ΠΕ 5/7 

Άννα Μπικικϊτςθ & Στζλιοσ Βαμβακάρθσ 

«Βαμβακάρθσ, Μπικικϊτςθσ… Ο ρεμπζτθσ και ο ςερ» 

 

Τθν ιςτορικι πορεία και ςυνεργαςία του Μάρκου Βαμβακάρθ με τον Γρθγόρθ 

Μπικικϊτςθ ηωντανεφουν επί ςκθνισ καταξιωμζνοι ερμθνευτζσ, μουςικοί, θκοποιοί 

και χορευτικά ςφνολα ςυςτινοντασ μια υψθλισ αιςκθτικισ μουςικοκεατρικι 

παράςταςθ.  

Ο Στζλιοσ Βαμβακάρθσ και θ Άννα Μπικικϊτςθ, δυο «ρομαντικοί παραβάτεσ» με 

αυςτθρά δικό τουσ προςωπικό ςτιλ, με αγάπθ και χρζοσ μεταλαμπαδεφουν τθν 

ιςτορικι πορεία που ζνωςε τουσ μφκουσ γονείσ τουσ. Οπτικοποιθμζνεσ 

περιπλανιςεισ, δραματοποιθμζνεσ αφθγιςεισ, τραγοφδια ακάνατα του ρεμπζτθ 

Μάρκου, του ςερ Μπίκι, του μοναδικοφ μεγάλου εν ηωι «ρεμπζτθ του ντουνιά» 

Στζλιου Βαμβακάρθ και ξεχωριςτϊν καλεςμζνων – ζκπλθξθ, ςυνδζουν νοςταλγικά, 

εποχζσ, ιχουσ και ςυναιςκιματα.  

 

Τραγουδοφν:  

Στζλιοσ Βαμβακάρθσ, Γεράςιμοσ Ανδρεάτοσ, Λεωνίδασ Μπαλάφασ, Σοφία 

Ραπάηογλου, Ευτυχία Μθτρίτςα, Ραντελισ Κεοχαρίδθσ, Εβελίνα Αγγζλου, Σωτιρθσ 

Δογάνθσ, Νίκοσ Γραίγοσ, Ελεάννα Φινοκαλιϊτθ 

 

Σενάριο – αφιγθςθ: Άννα Μπικικϊτςθ , ςυγγραφζασ 

Δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ: Ελεάννα Φινοκαλιϊτθ, θκοποιόσ  

 

Ραίηουν οι μουςικοί:  

Γιϊργοσ Καραγιάννθσ (πιάνο, μαζςτροσ) 

Μιχάλθσ Διμασ (μπουηοφκι) 

Λευτζρθσ Κονςολάκθσ (μπουηοφκι) 
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Κεόδωροσ Κουζλθσ (κοντραμπάςο) 

Σπφροσ Κονςολάκθσ (κικάρα) 

Μάνοσ Καλπάκθσ (μπουηοφκι, μπαγλαμάσ) 

Αλζξανδροσ Καμπουράκθσ (ακορντεόν) 

Γιάννθσ Νικολετόπουλοσ (κρουςτά)  

 

Συντελεςτζσ: 

Σενάριο-ςκθνοκεςία: Άννα Μπικικϊτςθ 

Καλλιτεχνικι Διεφκυνςθ: Άρθσ Αναγνωςτόπουλοσ - Βίκυ Ραραςκευοποφλου 

Σχεδιαςμόσ ιχου: Ραντελισ Γιατηιτηόγλου 

Επιμζλεια θχθτικισ εγκατάςταςθσ: Τίμοσ Βροντάκθσ - TIM SOUND 

Επιμζλεια προβολισ video ςπάνιου οπτικοφ υλικοφ από το  αρχείο του Στζλιου 

Βαμβακάρθ και τθσ Άννασ Μπικικϊτςθ: Μανϊλθσ Τςότροσ 

Artwork: Λευτζρθσ Γεωργάκθσ, Γιάννθσ Κανελλόπουλοσ 

Ραραγωγι: Notebook - Άρθσ  Αναγνωςτόπουλοσ, www.notebookgroup.gr 

 

Τα πορτρζτα  των Μάρκου Βαμβακάρθ & Γρθγόρθ Μπικικϊτςθ φιλοτζχνθςε ο 

Κϊςτασ Σπυριοφνθσ 

 

Ώρα ζναρξησ: 21:00 

Σιμή ειςιτηρίου: 10 € (ανζργων, ΑμεΑ), 12 € (προπώληςη, μαθητικό, φοιτητικό), 15 € 

(ταμείο) 

 

 

ΔΕ 9/7 

Βαςίλθσ Ραπακωνςταντίνου & Λαυρζντθσ Μαχαιρίτςασ 

Συναίςκθμα, μζκεξθ, ςφμπνοια, ζκρθξθ. Αυτά είναι μόνο κάποια από τα μαγικά 

ςυςτατικά τθσ ςφμπραξθσ αυτϊν των δφο αγαπθμζνων καλλιτεχνϊν επί ςκθνισ. Ο 

Βαςίλθσ κι ο Λαυρζντθσ. Αρκοφν μόνο τα μικρά τουσ ονόματα, ϊςτε να καταλάβουν 

όλοι για ποιοφσ μιλάμε. Μοναδικοί ςτθν τζχνθ τουσ, μοναδικι θ προςφορά τουσ ςτο 

ελλθνικό τραγοφδι, όλα αυτά τα χρόνια. Μοναδικι κα είναι και θ βραδιά που κα 

μοιραςτοφν τθ ςκθνι ςτο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν. 

Τουσ δφο ςπουδαίουσ καλλιτζχνεσ ενϊνουν πολλά: δίςκοι, τραγοφδια, εμφανίςεισ, 

παρζεσ. Στθ μακρόχρονθ πορεία τουσ μασ ζχουν χαρίςει ξεχωριςτζσ ςτιγμζσ και  

ζντονα  ςυναιςκιματα. Το μυςτικό τθσ  πετυχθμζνθσ ςυνταγισ τουσ: θ μακρόχρονθ 

φιλία που τουσ ενϊνει και τουσ χαρίηει αυτι τθν οικειότθτα και άνεςθ ςτθ ςκθνι. 
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Θ κοινι βραδιά τουσ ςτθ Μονι Λαηαριςτϊν κα είναι μια ευκαιρία να 

τραγουδιςουμε «Χρόνια Ρολλά» ςτον αεικαλι Βαςίλθ, με τθν τρυφερι ροκ φωνι 

και τθ θλεκτριςμζνθ ςκθνικι παρουςία που κλείνει φζτοσ 45 χρόνια πορείασ ςτο 

ελλθνικό τραγοφδι και ζχει ςθμαδζψει τισ ηωζσ εκατομμυρίων καυμαςτϊν του και 

να ταξιδζψουμε με τον αγαπθμζνο Λαυρζντθ και τον Μικρό του «Τιτανικό» ςτο 

«Νότο» και ςε άλλουσ μακρινοφσ μουςικοφσ προοριςμοφσ.  

Μαηί τουσ κα είναι και θ Μιρζλα Ράχου, ςτθν πιο ϊριμθ και δθμιουργικι τθσ φάςθ, 

θ οποία κα δϊςει το ςτίγμα τθσ με τθ φρεςκάδα τθσ και φυςικά… το ακορντεόν τθσ 

και ο Λταλόσ ταλαντοφχοσ κικαρίςτασ Steve Tesser που ςυμπράττει με άποψθ & 

κακαρότθτα ςτο μουςικό του λόγο 

Μαηί τουσ οι μουςικοί: 

Ριάνο, keyboards: Ανδρζασ Αποςτόλου 

Θλεκτρικό μπάςο: Βαγγζλθσ Ρατεράκθσ, Άκθσ Αμπράηθσ 

Τφμπανα: Φίλιπποσ Σπυρόπουλοσ, Στζφανοσ Δθμθτρίου 

Βιολί, τραγοφδι: Μαίρθ Μπρόηθ 

Κικάρεσ: Steve Tesser, Γιάννθσ Αυγζρθσ 

Ρλικτρα: Γιϊργοσ Κεοδωρόπουλοσ 

Επιμζλεια ιχου: Αλζξανδροσ  Μπίτοσ, Γιϊργοσ Καραγιαννίδθσ, Λυςιζν Κλίμθσ 

Επιμζλεια φϊτων: Γιάννθσ Δίπλασ, Μίμθσ Βαςιλείου 

Ενορχιςτρωςθ: Ανδρζασ Αποςτόλου 

Γραφιςτικι επιμζλεια: Μάνοσ Σαλοφςτροσ 

Ώρα ζναρξησ: 21.30 

Σιμή ειςιτηρίου: 10 € (προπώληςη ζωσ 17/6), 12 € (προπώληςη από 18/6), 15 € 

(ταμείο) 

ΠΕ 12/7 

Γιάννθσ Κότςιρασ & Ορχιςτρα «υκμόσ» 

Θ Ορχιςτρα υκμόσ και θ Μικτι Χορωδία του Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ 

ςυνοδεφουν τον γνωςτό Ζλλθνα ερμθνευτι Γιάννθ Κότςιρα ςε παλιζσ και νζεσ 

επιτυχίεσ του. 

Οι κεατζσ του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν κα ζχουν τθν ευκαιρία να ακοφςουν με 

ζναν εντελϊσ ιδιαίτερο τρόπο τα αγαπθμζνα τραγοφδια του Γιάννθ Κότςιρα από τισ 

«Τυφλζσ ελπίδεσ» και το «Εφάπαξ» μζχρι τα «7 ποτιρια» και τθν «Αλεξάνδρεια»… 

Μαηί τουσ κα ςυμμετζχουν οι Ελεάννα Βαρζλα, Σοφία Νάςςιου, Κάνοσ Ματηίλθσ, 

Χριςτοσ Ραπάηογλου. 

Διευκφνει ο μαζςτροσ Νίκοσ Χιϊτογλου. 
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Ώρα ζναρξησ: 21.30 

Σιμή ειςιτηρίου: 10 € (μαθητικό, φοιτητικό, ανζργων, ΑμεΑ) , 12 € (προπώληςη),  

14 € (ταμείο) 

 

TΕ 18/7 

Buenos Tangos 

Romper El Piso 

Θ ςυναρπαςτικι χορευτικι παράςταςθ «Buenos Tangos – Romper el Piso» που 
ςπάει τα πατϊματα παγκοςμίωσ με τα φλογερά βιματα του tango, ενςωματϊνει 
τθν αλθκινι ιςτορία του αργεντίνικου πάκουσ, με τθν υπογραφι τθσ παγκοςμίου 
φιμθσ Αργεντίνασ χορεφτριασ και χορογράφου Natalia Θills. 

Ζνα μουςικό και χορευτικό αφιζρωμα ςε όλα τα μεγάλα ονόματα: από τον Carlos 
Gardel και τον Alfredo Le Pera, ζωσ τον Juan D 'Arienzo, τον Anibal Troilo, τον José 
María Contursi, και τον πολυαγαπθμζνο ςτθν Ελλάδα Αstor Piazzolla. 

Οι κορυφαίοι χορευτζσ τθσ «Compania Τangueros del Sur» ςυμπράττουν με το 
Tango Acropolis και αναβιϊνουν τθν ςπάνια ςφλλθψθ τθσ ιδζασ τθσ χορογράφου 
για τθν μαγικι χορευτικι εξζλιξθ του tango. Από τουσ αφρικάνικουσ ρυκμοφσ και τα 
μουςικά ερεκίςματα των μεταναςτϊν, γεννιζται θ ανάγκθ τθσ αγκαλιάσ, το πάκοσ 
για ςυντροφικότθτα και ζρωτα, ςχζςεισ που μετουςιϊνονται επί ςκθνισ ςε μουςικι 
και χορό. 

Με 1  κορυφαίουσ χορευτζσ επί ςκθνισ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ και με 
τθν ςυνοδεία επταμελοφσ ηωντανισ ορχιςτρασ που διευκφνει ο μεγάλοσ Αργεντινόσ 
ςυνκζτθσ Paticio Villlarejo, οι λάτρεισ του αργεντίνικου πάκουσ κα ζχουν τθν 
ευκαιρία να απολαφςουν τθν πραγματικι αίςκθςθ του tango και να ηιςουν από 
κοντά ζνα μοναδικό χορευτικό κζαμα.   

Συντελεςτζσ: 

Compania: Tanguros del Sur / Argentina 

Χορογραφίεσ & διεφκυνςθ: Natalia Hills  

Μουςικι διαςκευι & διεφκυνςθ ορχιςτρασ: Patricio Villarejo 

Ρρϊτοσ χορευτισ: Alejandro Aquino  

Κουςτοφμια: JeanLuc Don Vito & Natalia Hills  

Σχεδιαςμόσ φϊτων: David Seiras  

Καλλιτεχνικι επιμζλεια: Acropolis Tango Festivals 

Χορευτζσ:  

Natalia Hills -Alejadro Aquino 

Sabrina Tonelli- Rojer Salazar 

Vassia Thanopoulou( Ελλθνίδα) - Gabriel Marino 
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Natalia Hassan - Leonel Mendieta 

Gloria Zhang - Gerardo Moyano 

Ορχιςτρα:  

Ivan Talanin - Bandoneon  

Μιχάλθσ Κουμουτςάκοσ - Ριάνο & Ρλικτρα  

Ζλλθ Δαδιρα – Κοντραμπάςο 

Ρζτροσ Χρθςτίδθσ – Βιολί 

Ζλςα Ρατζλθ – Βιολοντςζλο 

Κοδωρισ Σκόνδρασ -Κικάρα  

Ράνοσ Τηινιόλθσ - Κρουςτά  

15€ φοιτθτικό, άνω των 65 ετϊν 

12€ άνεργοι, πολφτεκνοι, ΑΜΕΑ, παιδιά ζωσ 18 ετών 

Ώρα ζναρξησ: 21.30 

Σιμή ειςιτηρίου: 18€ (κανονικό), 15 € (φοιτητικό, άτομα άνω των 65 ετών), 12 € 

(ανζργων, πολυτζκνων, ΑμεΑ, παιδιά ζωσ 18 ετών) 

 

 

ΠΕ 19/7 

Δθμιτρθσ Μυςτακίδθσ 

Άλλθ μια βραδιά μουςικϊν καυμάτων και άμεςθ επικοινωνίασ κα χαρίςει ςτο 

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν ο Δθμιτρθσ Μυςτακίδθσ. Δεξιοτζχνθσ τθσ λαϊκισ 

κικάρασ και ανανεωτισ του ρεμπζτικου, παρζα με τθ λαϊκι κικάρα του, 3  χρόνια 

τϊρα, «ξεςκονίηει» τα ρεμπζτικα, αυτό το μουςικό διαμάντι τθσ Ελλάδασ και τουσ 

δίνει νζα πνοι για το ταξίδι τουσ ςτον χρόνο. Στισ παραςτάςεισ του οι λάτρεισ του 

ρεμπζτικου ςυναντϊνται με τουσ ακροατζσ του ςφγχρονου ελλθνικοφ τραγουδιοφ, 

αλλά και με τουσ διεκνιςτζσ που εκτιμοφν τθν ανά τον πλανιτθ λαϊκι φλζβα, 

διαμορφϊνοντασ ζνα νζο ρεφμα μουςικόφιλων που μοιράηονται τθν αγάπθ και 

ςεβαςμό τουσ για το είδοσ.  Πςοι βρεκοφν αυτό το βράδυ ςτθ Μονι Λαηαριςτϊν κα 

απολαφςουν ατμοςφαιρικζσ διαςκευζσ και επανεκτελζςεισ γνωςτϊν τραγουδιϊν 

από όλο το φάςμα του ρεμπζτικου. Τραγοφδια των Σςιτςάνη, Περιςτζρη, Σοφντα, 

καρβζλη, Βαμβακάρη, Χιώτη, Μητςάκη, Ροφκουνα, Ριτςιάρδη, Νταλγκά και τόςων 

άλλων που αφθγοφνται, αναπολοφν, παραπονιοφνται, παρανομοφν, ερωτεφονται, 

ταξιδεφουν και μασ ταξιδεφουν. 

Ώρα ζναρξησ: 21.30 

Σιμή ειςιτηρίου: 10 € (γενική είςοδοσ) 
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Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών 2018 
Κολοκοτρϊνθ 21, 564 3  Σταυροφπολθ , Κεςςαλονίκθ 
Σ 231  589.232 
F 231  651. 99      
Ε press@monilazariston.gr    
www.monilazariston.gr 
Facebook: Moni Lazariston Festival 
Instagram: @monilazaristonfestival 
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