
 

 

Δελτίο Τύπου 

Press Release 

Παφλοσ Παυλίδθσ Dueto 2 Live 
ft Φώτθσ Σιώτασ 

 
Πέμπτη 23 Ιουλίου, 21.30 

 
Ο Παφλοσ Παυλίδθσ επιςτρζφει ςτθ ςκθνι του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών, τθν Πζμπτθ 
23 Ιουλίου, ςτισ 21.30, παρζα με τον εξαιρετικό μουςικό Φώτθ Σιώτα. Oι δυο τουσ κα 
διαμορφϊςουν ζνα διαφορετικό dueto, ςε μια ςυνάντθςθ που ζχει ιδιαίτερο καλλιτεχνικό 
ενδιαφζρον και κα αποτελζςει μια ξεχωριςτι πρόταςθ για το κοινό.  

 
Ο Παυλίδθσ και ο Σιϊτασ ςυναντιοφνται για πρϊτθ φορά μαηί ςτθ ςκθνι, πειραματίηονται 
και προςεγγίηουν μ’ ζνα ιδιαίτερο τρόπο τα τραγοφδια του Παφλου δίνοντασ τουσ νζα 
δυναμικι. Στο πρόγραμμα αυτό εκτόσ από τα κλαςςικά αγαπθμζνα τραγοφδια του Παφλου 
από τθν πορεία του με τα Ξφλινα Σπακιά αλλά και τθν μετζπειτα πορεία του solo ι με τουσ 
B-Movies, κα υπάρχουν επίςθσ και αρκετά ακυκλοφόρθτα τραγοφδια του Παφλου Παυλίδθ 
που κα ζχουμε τθν ευκαιρία να ακοφςουμε εδϊ, κακϊσ και κάποια αγαπθμζνα τουσ 
τραγοφδια από τθν ελλθνικι διςκογραφία. 

 
Κικάρεσ, πλικτρα, βιολί, βιόλα και λοφπεσ, κα μπλζξουν με τθ φωνι και τουσ ςτίχουσ 
δίνοντασ μασ ζτςι ζνα μοναδικό αποτζλεςμα. Παφλοσ Παυλίδθσ dueto με τον Φϊτθ Σιϊτα. 
Μια διαφορετικι ςυνεργαςία και ζνα πρόγραμμα - ζκπλθξθ που κα μασ κάνει παρζα αυτό 
το καλοκαίρι και κα μασ δϊςει μια ανάςα μετά από μια δφςκολθ περίοδο.  

 
Παφλοσ Παυλίδθσ: φωνι, πλικτρα, ακουςτικι και θλεκτρικι κικάρα 
Φϊτθσ Σιϊτασ: βιολί, βιόλα, λοφπεσ & φωνθτικά 
Χριςτοσ Χαρμπίλασ: Ηχολθψία 

 
INFO: 
Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν 
Κολοκοτρϊνθ 21, Σταυροφπολθ 
Πζμπτθ 23 Ιουλίου 
Ώρα προςζλευςθσ: 20.00 
Ώρα ζναρξθσ: 21.30 

Τιμζσ ειςιτθρίων: 
Ειςιτιρια κακιμενων Α' & Β' ηϊνθ: 12€  
Ειςιτιρια κακιμενων Γ' ηϊνθ: 10€ (περιοςμζνθ προςϊπλθςθ)        
                                             
Προπώλθςθ: viva.gr 
 
> Σεβόμενοι τουσ περιοριςμοφσ για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ, οι κζςεισ είναι 
περιοριςμζνεσ για να τθρθκοφν οι απαραίτθτεσ αποςτάςεισ αςφαλείασ. 
> Η ςυναυλία κα είναι αποκλειςτικά για κακιμενουσ. 
> Δείτε αναλυτικά τουσ όρουσ αγοράσ και χριςθσ ειςιτθρίων για το 2020 πατϊντασ εδϊ.  

https://www.viva.gr/tickets/music/moni-lazariston/pavlos-pavlidis-zontana-sti-moni-lazariston/
https://www.monilazariston.gr/52DFDB35.el.aspx


 

 

 
 

 

 

 

 

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών 2020 
Κολοκοτρϊνθ 21, 564 30 Σταυροφπολθ, Θεςςαλονίκθ 
 
Τ 2310 589.232 
F 2310 651.099      
Ε press@monilazariston.gr 
 
www.monilazariston.gr 
Facebook: Moni Lazariston Festival 
Instagram: @monilazaristonfestival 
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