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Πζμπτθ 13 Ιουλίου 2017, 21.30 

  

Δφο από τουσ ςθμαντικότερουσ ςφγχρονουσ ςυνκζτεσ και δθμιουργοφσ, ο Γιώργοσ Ανδρζου 

και ο Γιώργοσ Καηαντηισ, κα ςυναντθκοφν τθν Πζμπτθ 13  Ιουλίου 2017, ςτισ 21.30 ςτθ 

Μικρι κθνι του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών.  

Οι μουςικζσ τουσ ςυνκζςεισ ζχουν «ντφςει» κινθματογραφικζσ ταινίεσ, κεατρικζσ 

παραςτάςεισ και ζχουν αποτελζςει ρεπερτόριο ςυναυλιών πολλών ορχθςτρών. 

Πολυςφνκετοι και με πολλά ενδιαφζροντα και οι δυο τουσ, ζχουν διευκφνει φεςτιβάλ 

πολιτιςμοφ, ζχουν επιμελθκεί εκδοτικά labels τθσ διςκογραφίασ, ζχουν ςυμμετάςχει ςε 

δράςεισ κοινωφελείσ και εκελοντικζσ κακώσ και ςε ςυνζργειεσ γφρω από τθν ελλθνικι 

μουςικι και το ελλθνικό τραγοφδι. 

Ζχοντασ ςυνεργαςτεί με μεγάλθ επιτυχία ςτο παρελκόν, αποφάςιςαν να ξαναβρεκοφν μαηί 

ςτθ ςκθνι, παρουςιάηοντασ καινοφργια και κλαςικά δείγματα τθσ ςυνκετικισ τουσ δουλειάσ 

και είναι ζτοιμοι να δθμιουργιςουν μια καλοκαιρινι βραδιά γεμάτθ τόςο με το άρωμα των 

ςυνκζςεών τουσ, όςο και με ςθμαντικά ποιθτικά κείμενα τα οποία ζχουν μελοποιιςει.  

υμμετζχει και ερμθνευτικά αλλά και με το προςωπικό του ρεπερτόριο ο Απόςτολοσ Ρίηοσ. Ο 

Απόςτολοσ Ρίηοσ είναι ζνασ από τουσ πιο καταξιωμζνουσ και ενδιαφζροντεσ τραγουδοποιοφσ 

τθσ εποχισ μασ. Ζχουν ξεχωρίςει οι προςωπικοί του δίςκοι, τόςο αυτοί που βαςίηονται ςε 

δικζσ του ςυνκζςεισ όςο κι εκείνοι ςτουσ οποίουσ ερμθνεφει πρωτότυπο υλικό ςθμαντικών 



 

ςυνκετών και τραγουδοποιών. Είναι επίςθσ ζνα από τα πιο δραςτιρια πρόςωπα τθσ 

ηωντανισ μουςικισ ςκθνισ τθσ χώρασ. 

Ερμθνεφει, επίςθσ, θ Κορίνα Λεγάκθ. Μια ςθμαντικι ερμθνεφτρια τθσ νεότερθσ γενιάσ, με 

πολλζσ ποιοτικζσ μουςικζσ ςυμμετοχζσ και ςυνζργειεσ και με αξιόλογθ πολυςυλλεκτικι 

διςκογραφία. Πολφγλωςςθ και πολυςφνκετθ, ζχει επίςθσ ερμθνεφςει και θχογραφιςει 

τραγοφδια του διεκνοφσ ρεπερτορίου και του  κινθματογράφου. 

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

Ώρα έναρξησ: 21.30  

 

Σιμή ειςιτηρίου: 

10 € 

ημεία 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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