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Βαςίλησ Παπακωνςταντίνου 

«Μπλέξαμε…» 

Τετάρτη 10 Ιουλίου, 21.30 

 

Ο Βαςίλησ, ο αιϊνιοσ ζφθβοσ, ζρχεται για μια μοναδικι ςυναυλία τθν Τετάρτη 10 

Ιουλίου, ςτισ 21.30, ςτο Φεςτιβάλ Μονθσ Λαζαριςτών. Αυκεντικόσ, ςυναιςκθματικόσ, 

εκρθκτικόσ, ο Βαςίλθσ μετράει «κοντά μιςό αιϊνα» πορείασ, αμζτρθτουσ δίςκουσ, 

τεράςτιεσ επιτυχίεσ και κρυλικζσ ςυναυλίεσ.  Θρυλικι αναμζνεται να είναι και αυτι ςτο 

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν με τον Βαςίλθ να μασ τραγουδάει, πζρα από μια επιλογι 

από τα αγαπθμζνα μασ διαχρονικά τραγοφδια-ςτακμοφσ, και κομμάτια και από το νζο 

του δίςκο «Μπλζξαμε» που κυκλοφόρθςε αρχζσ Ιουνίου ςε ςτίχουσ τθσ Λίνασ 

Δθμοποφλου, του Οδυςςζα Ιωάννου και τθσ Σάννυ Μπαλτηι με μουςικι του ίδιου, του 

Χριςτόφορου Κροκίδθ και του Αντρζα Αποςτόλου. 

 

Με τθ νζα του διςκογραφικι δουλειά που φζρει το μοναδικό του ςτίγμα, ο Βαςίλθσ 

βρίςκει τθν ευκαιρία να μασ «μιλιςει» για το ςιμερα, για όλα αυτά που μασ ςυγκινοφν 

και μασ προβλθματίηουν, για τον ζρωτα, τθν κοινωνία, τουσ φόβουσ μασ, το όνειρο.  

 

Το βράδυ τθσ 10θσ Ιουλίου κα είναι θ ευκαιρία μασ να ακοφςουμε τον δικό μασ Βαςίλθ, 

με τθν τρυφερι ροκ φωνι και τθν θλεκτριςμζνθ ςκθνικι παρουςία που ζχει ςθμαδζψει 

τισ ηωζσ εκατομμυρίων καυμαςτϊν του και να ταξιδζψουμε μαηί του ςε άλλουσ 

μακρινοφσ μουςικοφσ προοριςμοφσ.  

 

Μαζί του οι μουςικοί: 

Βιολί - τραγοφδι: Μαίρθ Μπρόηθ 

Πιάνο / keyboards: Αντρζασ Αποςτόλου 

Ηλεκτρικό Μπάςο: Βαγγζλθσ Πατεράκθσ 

Τφμπανα: Στζφανοσ Δθμθτρίου 

Κικάρεσ: Γιάννθσ Αυγζρθσ 

Επιμζλεια ιχου: Αλζξανδροσ  Μπίτοσ, Λυςιζν Κλίμθσ 

Επιμζλεια φϊτων: Γιάννθσ Δίπλασ 

Ενορχιςτρωςθ: Αντρζασ Αποςτόλου 

Φωτογραφίεσ: Γιάννθσ Μαργετουςάκθσ 

Γραφιςτικι επιμζλεια: Μάνοσ Σαλοφςτροσ 



 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ώρα έναρξησ: 21.30  
 
Τιμή ειςιτηρίου:  
12€ (προπϊλθςθ), 15€ (γενικι είςοδοσ) 
 
Σημεία Προπώληςησ:  
- Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν 
- Ταμεία Κ.Θ.Β.Ε. (Πλατεία Αριςτοτζλουσ, Βαςιλικό Θζατρο) 
- Σάρωκρον (κζντρο) 
- Στα καταςτιματα Seven Spots, WIND 
- Ηλεκτρονικά ςτο viva.gr και ςτουσ ςυνεργάτεσ του 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φεςτιβάλ Μονθσ Λαζαριςτών 2019 
Κολοκοτρϊνθ 21, 564 30 Σταυροφπολθ , Θεςςαλονίκθ 
Γραφείο Τφπου 
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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