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GRUPO EXTRA FULL BAND LIVE! 

Μπείτε στο ρυθμό της Bachata  

Πέμπτη 18 Ιουνίου 

 

Θα πρέπει να προσπαθήσει κανείς πολύ για να περιγράψει τον τόσο νέο και φρέσκο ήχο 

που χαρακτηρίζει τους Grupo Extra. Αυτό, όμως, που σίγουρα δεν χρειάζεται προσπάθεια 

είναι να μπει κανείς στο ρυθμό τους και να ζήσει μια μοναδικά εξωτική εμπειρία... 

Αυτήν ακριβώς την εμπειρία θα βιώσουν όσοι βρεθούν στη Μονή Λαζαριστών την Πέμπτη 

18 Ιουνίου, στις 21:30, σε μια βραδιά που αναμένεται να είναι ξεσηκωτική, εκρηκτική και 

φυσικά αρκούντως λάτιν! 

 

Οι Grupo Extra, το 6μελες συγκρότημα από τον Άγιο Δομίνικο,   έρχονται για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα και ετοιμάζονται να μας συστήσουν  τους λικνιστικούς ρυθμούς της  Bachata 

και της Μerengue!  

Χαρακτηρίζονται ως διάδοχοι των Aventura, αλλά πάνω απ’ όλα έχουν κερδίσει το κοινό 

με μια μουσική φρέσκια, έντονη και… πολύχρωμη. Φυσικά πολλοί είναι αυτοί που ξέρουν 

τους Grupo Extra από τις μεγάλες τους επιτυχίες: «No Se Como Me», «Ni Una Llamada», 

«Lejos De Ti», «Quisiera Llolar», «Chula»… 

 

Τα βασικά μέλη των Grupo Extra είναι ο Tony Santana (Edward Regalado) και ο Manny 

Rod (Emmanuel Rodrigueζ).  

Ο Tony Santana είναι ο ράπερ και συνθέτης όλων των τραγουδιών του Grupo Extra, ενώ ο 

Manny Rod είναι ο κύριος τραγουδιστής της ομάδας. Και οι δυο είναι ένα από τα 

εκρηκτικότερα δίδυμα επί σκηνής! 

Βασικό μέλος είναι, βέβαια και ο Fidel Perez, καλλιτεχνικός παραγωγός, ο οποίος 

συνεργάστηκε για 6 χρόνια με το πιο επιτυχημένο συγκρότημα Bachata όλων των εποχών, 

τους Aventura, γεγονός που τον βοήθησε να κατευθύνει τους Grupo Extra στην κορυφή!  

 

Με δύναμη, ενέργεια, ρυθμό και μοναδικές χορογραφίες, οι Grupo Extra  έχουν λάβει 

μέρος σε δεκάδες σημαντικά φεστιβάλ του πλανήτη και μοιράστηκαν  τη σκηνή με μεγάλα 

ονόματα όπως είναι οι Daddy Yankee , Wyclif Jean, Jorge Celedon , Kasav , Los Van Van de 

Cuba , Guayacan of Colombia , Prince Royce , Hector Acosta.   

 



Οι Grupo Extra έρχονται στην Ελλάδα με αφορμή την περιοδεία που κάνουν αυτήν την 

περίοδο για την προώθηση του πέμπτου τους άλμπουμ με τίτλο «Blanco».  

Ετοιμαστείτε για να μπείτε στο ρυθμό της Bachata! 

 

 

Τιμές εισιτηρίων: 12€ (προπώληση), 14€ (ταμείο) 

 

Ώρα έναρξης: 21.30 
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