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Ο διεκνοφσ φιμθσ ςυνκζτθσ που μασ ςυγκίνθςε με τισ εξαιρετικζσ κινθματογραφικζσ 

μελωδίεσ του και τα διονυςιακά γλζντια του, ο Goran Bregovic, ζρχεται τθν Τετάρτη 12 

Ιουλίου 2017, ςτισ 21.00, ςτθ ςκθνι του Φεστιβάλ Μονθς Λαζαριστών και υπόςχεται ζνα 

βράδυ που κα μασ μείνει αξζχαςτο με μουςικζσ και τραγοφδια που ξεςθκϊνουν! Πάντα μαηί 

με τουσ Wedding and Funeral Band κα μασ ταξιδζψει ςτουσ ιχουσ των Βαλκανίων. 

Λατρεμζνοσ ςτθν Ελλάδα όςο λίγοι ο Goran Bregovic, με καταγωγι από τθ Βοςνία, είναι ζνασ 

από τουσ πιο γνωςτοφσ ςυνκζτεσ ολόκλθρθσ τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ και ειδικεφεται 

κυρίωσ ςτο βαλκανικό και τςιγγάνικο είδοσ μουςικισ. Σςιγγάνικοι ιχοι, γιατί οι μουςικζσ του 

Bregovic είναι ςαν τον ίδιο, ελεφκερεσ. Χωρίσ πατρίδα και όρια.  

Γεννθμζνοσ ςτθν Βοςνία, από πατζρα Κροάτθ και μθτζρα ερβίδα, πζραςε εμφυλίουσ 

πολζμουσ, διχαςμοφσ και όλα τα δεινά των Βαλκανίων και κατάφερε να κάνει τα βιϊματα 

του τραγοφδι ξορκίηοντασ τον πόνο. Σραγοφδι εκςταςιαςμζνο, ξεςθκωτικό.  

Η πρϊτθ επαγγελματικι επαφι του με τθ μουςικι ιταν μζςω του ςυγκροτιματοσ Kodeksi, το 

οποίο αργότερα εμπλουτίςτθκε με νζα μζλθ και μετονομάςτθκε ςε Bijelo Dugme. Σο 

ςυγκρότθμα αυτό από το αράγιεβο ζγινε ζνα από τα πιο γνωςτά τθσ Γιουγκοςλαβίασ. Όταν 

άρχιςε να διαλφεται, ο Bregovic ςτράφθκε ςτθ ςφνκεςθ μουςικισ για ταινίεσ. Σο ςτιλ του 

επθρεάςτθκε ζντονα από τθ μουςικι των Ρομά, ενϊ διατιρθςε και πολλά από τα ςτοιχεία 

τθσ παραδοςιακισ μουςικισ τθσ περιοχισ. Σισ πιο γνωςτζσ δουλειζσ του αποτελοφν θ 

μουςικι για τισ ταινίεσ του Εμίρ Κουςτουρίτςα «Ο Καιρόσ των Σςιγγάνων», «Arizona 



 

 

Dream» και «Underground», κακϊσ και για το «Βαςίλιςςα Μαργκό» του Πατρίκ Σερό. 

Λόγω ςυγγενοφσ κουλτοφρασ, ο αγαπθμζνοσ μουςικοςυνκζτθσ ζχει ςυνεργαςτεί και με 

πολλοφσ καλλιτζχνεσ τθσ χϊρασ μασ, όπωσ με τθν Άλκηςτη Πρωτοψάλτη, τον Γιϊργο 

Νταλάρα και άλλουσ γνωςτοφσ Έλλθνεσ καλλιτζχνεσ. 

 

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

Ώρα ζναρξησ: 21.00  

 

Τιμή ειςιτηρίου: 

35€ (αριθμημζνεσ, μπροςτά ςτη ςκηνή) 

26€ (καθήμενοι πλατεία – περιοριςμζνοσ αριθμόσ)  

22€ (κερκίδεσ – όρθιοι)  

22€ (καθήμενοι πλατεία για φοιτητζσ, άνεργουσ, ΑμεΑ, παιδιά) 

18€ (κερκίδεσ – όρθιοι για φοιτητζσ, άνεργουσ, ΑμεΑ, παιδιά) 

Σημεία Προπϊληςησ:  

- Εκδοτιρια Μονισ Λαηαριςτϊν, Κολοκοτρϊνθ 21 

- Public 

- Stereodisc 

- Ιανόσ 

- Ηλεκτρονικά ςτο www.ticketservices.gr 

 

 

Φεστιβάλ Μονθς Λαζαριστών 2017 
Κολοκοτρϊνθ 21, 564 30 ταυροφπολθ , Θεςςαλονίκθ 
Γραφείο Σφπου: Σάςοσ Ρζτηιοσ 
Τ 2310 589.232 
M 6977 591128 
F 2310 651.099      
Ε press@monilazariston.gr    
www.monilazariston.gr 
Facebook: Moni Lazariston Festival 
Twitter: @MoniLazariston 
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