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Press Release 

Φωτεινθ Βελεςιώτου 
 

Δευτέρα 20 Ιουλίου, 21.30 
 

Τθν ξεχωριςτι φωνι τθσ Φωτεινθσ Βελεςιώτου κα ζχουν τθ δυνατότθτα να 
απολαφςουν όςοι βρεκοφν ςτθν εναρκτιρια ςυναυλία του Φεςτιβάλ Μονθσ 
Λαζαριςτών, τθν Δευτέρα 20 Ιουλίου, ςτισ 21.30. Η ιδιαίτερθ φωνι τθσ Φωτεινισ 
δφςκολα περιγράφεται. Είναι μια γζφυρα που ενϊνει το παλιό καλό λαϊκό και 
ρεμπζτικο τραγοφδι με το ςιμερα και το πιο αλθκινό κομμάτι τθσ ερμθνείασ και τθσ 
ζκφραςθσ. Συγκινεί με τον πιο άμεςο τρόπο, είτε τραγουδά παλιά λαϊκά, είτε 
τραγοφδια όπωσ οι «Μζλιςςεσ» και τα «Διόδια» που τθν κακιζρωςαν ςτισ καρδιζσ 
του κοινοφ. 
 
Μαηί τθσ ο νζοσ ταλαντοφχοσ τραγουδιςτισ Βαςίλθσ Προδρόμου, τον οποίο 
γνωρίςαμε από τθν πολυετι παρουςία του δίπλα ςτθν Γλυκερία αλλά και από τθν 
ταινία Ευτυχία κακϊσ ερμθνεφει δυο ςπουδαία τραγοφδια, το «μου ςπάςανε τον 
μπαγλαμά» και το «ρίξτε ςτο γυαλί φαρμάκι». 
 
Φυςικά από το πρόγραμμά τθσ δε λείπουν κλαςςικά τραγοφδια αγαπθμζνων 
ςυνκετϊν που ζχουν μείνει χαραγμζνα ςτθ μνιμθ μασ και μασ αρζςει να τα 
τραγουδάμε. 
 
Μαηί τθσ ο Χριςτοσ Σκόνδρασ ςτο μπουηοφκι και τθν γκάιντα, ο Διονφςθσ Μακρισ 
ςτο μπάςο, ο Θωμάσ Κωςτοφλασ ςτα τφμπανα και ο Νίκοσ Παπαναςταςίου ςτο 
πιάνο, το ακορντεόν και τισ ενορχθςτρϊςεισ. 
Ηχολθψία: Γιϊργοσ Κολεβζντθσ 
 
INFO: 
Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν 
Κολοκοτρϊνθ 21, Σταυροφπολθ 
Δευτέρα 20 Ιουλίου 
Ώρα προςζλευςθσ: 20.00 
Ώρα ζναρξθσ: 21.30 
 
Τιμέσ ειςιτηρίων: 
Πλατεία Ζϊνθ Α’, Β’: 12€ 
Κερκίδα: 10€          
                                                    
Προπώληςη: viva.gr 
 
> Η πϊλθςθ ειςιτθρίων κα γίνεται αποκλειςτικά θλεκτρονικά από το viva.gr και το 
δίκτυο μεταπωλθτϊν του. 

https://www.viva.gr/tickets/music/moni-lazariston/foteini-velesiotou-live/
https://www.viva.gr/tickets/music/moni-lazariston/foteini-velesiotou-live/


 

 

> 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 τουσ όρουσ αγοράσ και χριςθσ ειςιτθρίων για το 2020 πατϊντασ εδϊ.  

 

 

 

Φεςτιβάλ Μονθσ Λαζαριςτών 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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