ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Πρόεδροσ: Αλζξανδροσ Κάνοσ, Αντιπεριφερειάρχθσ
Τουριςμοφ & Ρολιτιςμοφ Ρ.Κ.Μ.
Αντιπρόεδροσ: Άρθσ Στυλιανοφ, Ρρόεδροσ Κ.Κ.Β.Ε.
Διαχειριςτισ: Δθμιτρθσ Δεμουρτηίδθσ,
Διμαρχοσ Ραφλου Μελά
Μζλθ: Δθμιτρθσ Τάκθσ, Ρρόεδροσ Κ.Μ.Σ.Τ.,
Οφβε Μάτςκε, Ρρόεδροσ ΕΤΟΣ - Κ.Ο.Κ.

ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Λάηαροσ Κωνςταντινίδθσ
Κωνςταντίνοσ Μπζφασ
Άκθσ Σακιςλόγλου

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Λάηαροσ Κωνςταντινίδθσ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αςτικι μθ Κερδοςκοπικι Εταιρία
«Μονι Λαηαριςτών»
Κολοκοτρϊνθ 21, 56430 Σταυροφπολθ,
Κεςςαλονίκθ
Τ: 2310 650.999 / 589.185, F: 2310 651.999
Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών
Κολοκοτρϊνθ 21, 56430 Σταυροφπολθ,
Κεςςαλονίκθ
T: 2310 589.200 / 589.237, F: 2310
657.999
E: festival@monilazariston.gr
Facebook: Moni Lazariston Festival
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Μια ιςτορία αίςκθςθσ και αιςκθτικισ
Μςωσ τo πιο επιτυχθμζνο Φεςτιβάλ Μονισ
Λαηαριςτϊν να ιταν αυτό που απόλαυςαν όςεσ
και όςοι βρζκθκαν ςε κάποια από τισ
εκδθλϊςεισ του το καλοκαίρι του 2017! Οι
μεγάλεσ διοργανϊςεισ ςτθν Κεντρικι Σκθνι, θ
δροςιά και τα όμορφα βράδια ςτθ Μικρι
Σκθνι, αλλά και τα πρωτότυπα νζα…
μικροφεςτιβάλ (κινθματογράφοσ, κζατρο) που
εγκαινιάςτθκαν φζτοσ, δθμιοφργθςαν ζνα
ιδιαίτερο παηλ ξεχωριςτϊν εικόνων και ιχων.
Αλλά, πολλζσ φορζσ, πζρα από τα ίδια τα
γεγονότα, πζρα από τισ ςυναυλίεσ, τισ
παραςτάςεισ, τισ προβολζσ, ακόμα και πζρα
από τουσ ανκρϊπουσ, πάνω και κάτω από τθ
ςκθνι, αυτό που μζνει είναι μια… αίςκθςθ.
Μια αίςκθςθ που ςτο Φεςτιβάλ Μονισ
Λαηαριςτϊν ζχει να κάνει με τθν αιςκθτικι και
τθν ομορφιά. Κι ζτςι, μ’ αυτόν τον τρόπο που
επιλζγεται και διαμορφϊνεται κάκε φορά το
πρόγραμμα του Φεςτιβάλ, είναι ςαν να γίνεται
μια αβρι χειρονομία προσ το μζλλον. Ζνα
μζλλον φωτεινό και αιςιόδοξο, αλλά όχι

ανυποψίαςτο, όχι χωρίσ εμπόδια και –κυρίωσόχι χωρίσ αποχρϊςεισ… Ζνα μζλλον που πριν
καν αρκρωκεί πρζπει να περιγραφεί ωσ
αίςκθςθ και ωσ αιςκθτικι κι αυτι θ περιγραφι
να μθ χρειάηεται να χρθςιμοποιεί παρά μόνο
εκείνεσ τισ λζξεισ που φτιάχνουν τραγοφδια,
λόγο παριγορο και διαφωτιςτικό και εικόνεσ...
Αυτιν τθν κάπωσ αδιόρατθ αξίωςθ φρόντιςε το
φετινό Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν κι αυτιν
τθν τόςο μοναδικι φροντίδα αφινει
παρακατακικθ για το επόμενο καλοκαίρι…

ΦΜΛ ΑΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 2017 / 3

Goran Bregović and Wedding & Funeral Band

Post Modern Jukebox

Monophonics

Με δφναμθ από… ζξω
Θ
Κεντρικι κθνι του Φεςτιβάλ Μονισ
Λαηαριςτϊν το καλοκαίρι του 2017 είχε τθν
ευτυχία να φιλοξενιςει (ςε ςυνκικεσ μάλλον…
αςφυκτικζσ από τθν κοςμοςυρροι) μερικά
ςπουδαία ονόματα.
Εκεί απολαφςαμε ςτισ 10 Λουλίου τουσ όλο
ενζργεια και ηωντάνια Monophonics με τουσ
Gangsters of Love να ανοίγουν τθ βραδιά. Bang
Bang, Promises, Strange Love, Foolish Love, Find
My Way Back, Hanging On, Lying Eyes και πολλά
ακόμα originals κομμάτια ι διαςκευζσ κα μείνουν
χαραγμζνα ςτθ μνιμθ όλων όςων βρζκθκαν ςτθ
Μονι. Οι Monophonics που δθλϊνουν
απερίφραςτα τθν αγάπθ τουσ για τθν Ελλάδα και
το ελλθνικό κοινό και το ζδειξαν με το καλφτερο
τρόπο!
Δυο μζρεσ μετά, ςτισ 12 Λουλίου, ο διονυςιακόσ
οίςτροσ του Goran Bregović και τθσ παρζασ του
ξεςικωςε τθν κατάμεςτθ Μονι Λαηαριςτϊν!
Λατρεμζνοσ ςτθν Ελλάδα όςο λίγοι με τουσ
τςιγγάνικουσ ιχουσ του, ο Bregovic απζδειξε ότι οι
μουςικζσ του είναι ςαν τον ίδιο, ελεφκερεσ. Χωρίσ
πατρίδα και όρια. Κατάφερε να κάνει τα βιϊματα
του τραγοφδι ξορκίηοντασ τον πόνο.

Τραγοφδι εκςταςιαςμζνο, ξεςθκωτικό που το
ζνιωςαν μζχρι το πετςί τουσ όςοι χόρευαν
αςταμάτθτα αυτιν τθ βραδιά…
Είχε προθγθκεί, βζβαια, ςτισ 29 Λουνίου, το
υπζροχα δθμιουργικό πάρτι των Postmodern
Jukebox Orchestra! Το ςυγκρότθμα φαινόμενο, με
φανατικοφσ καυμαςτζσ ς’ όλο τον κόςμο και με
εκατοντάδεσ sold out ςυναυλίεσ ςε όλο τον κόςμο,
ζδωςε ςτο κοινό τθσ Κεςςαλονίκθσ τθν ευκαιρία
να ηιςει το πιο ενκουςιϊδεσ πάρτι των δεκαετιϊν
και να χορζψει ςτουσ τρελοφσ ρυκμοφσ και ςτισ
μεγάλεσ διαςκευαςμζνεσ επιτυχίεσ των Beyonce,
Rihanna, Lady Gaga, Justin Timberlake, Katy Perry,
Miley Cyrus, Justin Bieber, Britney Spears, Ariana
Grande, Metallica, Wham, Madonna, Guns N'
Roses, Bon Jovi, Backstreet Boys, Aerosmith,
Beatles, Radiohead, David Bowie, Red hot Chili
Peppers, Adele, George Michael, Metallica, Bruce
Springsteen, Bruno Mars, Blink 182, The Killers,
John Legend, NSYNC, Nirvana, The Fugees,
Gorillaz, Green Day και πολλϊν άλλων!

ΦΜΛ ΑΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 2017 / 4

Δλλέα θαη Πέληε

Αδειθνί Τζαρνπξίδε

Παληειήο Θαιαζζηλόο & Βαζίιεο Σθνπιάο

Μίιηνο Παζραιίδεο

Άρωμα ελλθνικό ςτθν Κεντρικι κθνι
Σπουδαίοι Ζλλθνεσ καλλιτζχνεσ ανζβθκαν το
καλοκαίρι του 2017 ςτθν Κεντρικι Σκθνι του
Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν, δθμιουργϊντασ ζνα
υπζροχο ςφνολο ακουςμάτων, αλλά και μια
όμορφθ καταγραφι τθσ ελλθνικισ μουςικισ
πραγματικότθτασ.
Οι Βαςίλθσ Παπακωνςταντίνου, Οδυςςζασ
Ιωάννου, Ρίτα Αντωνοποφλου ςτισ 9 Λουνίου
«άνοιξαν» το Φεςτιβάλ… «Εννζα και πζντε». Ζνα
τρζνο που αργεί, μία μπάντα μουςικϊν και ζνασ
παραγωγόσ ραδιοφϊνου περιμζνουν ςτον ςτακμό,
όπου ςυναντιοφνται μελωδίεσ, ςκζψεισ, εικόνεσ,
ςυναιςκιματα, προςδοκίεσ και διαψεφςεισ των
τελευταίων ςαράντα χρόνων. Το ελλθνικό τραγοφδι
τζμνει τθν ςυλλογικι μασ μνιμθ και τουσ
προςωπικοφσ δρόμουσ.
Ο Μίλτοσ Παςχαλίδθσ ςτισ 16 Λουνίου ιρκε με
«αποςκευζσ» που μετράνε πολλά αγαπθμζνα
τραγοφδια από «Το Παραμφκι με Λυπθμζνο
Τζλοσ», «Τα Μπλουη τθσ Άγριασ Νιότθσ» ζωσ το
«Στα Είπα Όλα» και από τισ «Πεκαμζνεσ
Καλθςπζρεσ» ζωσ τισ «Βυκιςμζνεσ Άγκυρεσ»,
κακϊσ και τα κομμάτια του νζου του δίςκου
«Περςείδεσ». Και κατάφερε να γεμίςει τθ Μονι όχι
μόνο με κόςμο, αλλά και με βακφ ςυναίςκθμα…

Θ ϊρα τθσ παράδοςθσ και ςτισ 21 Λουνίου οι
Κωνςταντίνοσ
&
Ματκαίοσ
Σςαχουρίδθσ
κατζκεςαν ψυχι και μουςικζσ απ’ όλο τον κόςμο
και φυςικά από τον Ρόντο. Και μόνο μια ματιά να
ζριχνε κανείσ ςτο πϊσ τουσ υποδζχτθκε και πϊσ
ςυμμετείχαν οι χιλιάδεσ κόςμου που ιρκαν να
τουσ ακοφςουν, αρκεί για να μιλιςεισ για μια
μοναδικι εμπειρία…
Δυο μζρεσ μετά, ςτισ 23 Λουνίου, πάλι ςτα χνάρια
τθσ ελλθνικισ μουςικισ παράδοςθσ, οι Παντελισ
Θαλαςςινόσ & Βαςίλθσ κουλάσ διλωςαν πωσ
«Και χωρίσ φτερά δεν φοβάμαι» και μασ είπαν
τραγοφδια που ςχθμάτιςαν εικόνεσ, ανακάλεςαν
μνιμεσ και ςυναιςκιματα που ζρχονται από
παλιά… Τραγοφδια που ςτζκονται ςτο ςθμείο που
θ Κριτθ ςυναντά το Αιγαίο και τα Επτάνθςα, εκεί
που οι Κυκλάδεσ ςμίγουν με τθ Μακεδονία και τθν
Ιπειρο, εκεί που θ οφμελθ βρίςκει τθ Σμφρνθ…
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Μάξηνο Φξαγθνύιεο

Μαηνύια Εακάλε

Γηάλλεο Κόηζηξαο

Στισ 17 Λουλίου ο Μάριοσ Φραγκοφλθσ μασ
χάριςε τα ωραιότερα ελλθνικά και ξζνα
τραγοφδια, με τθ μοναδικι του φωνι, αλλά και
με τθ ςυνζργεια δφο εκλεκτϊν νζων
τραγουδιςτϊν, του Κοδωρι Βουτςικάκθ και τθσ
Διμθτρασ Σελεμίδου. Μια βραδιά από τθν οποία
κανείσ δεν ζφυγε χωρίσ να ςιγοτραγουδιςει…
Στο δεφτερο μζροσ του Φεςτιβάλ Μονισ
Λαηαριςτϊν, ο Γιάννθσ Κότςιρασ μαηί με τθ
Μιρζλα Ράχου ςτισ 3 Σεπτεμβρίου παρουςίαςαν
ζνα διαφορετικό, γεμάτο εκπλιξεισ πρόγραμμα,
από το οποίο δεν ζλειψαν και παλιότερα
αγαπθμζνα ι λιγότερο γνωςτά τραγοφδια. Θ
κατάλθξθ θ ίδια: χιλιάδεσ κόςμου να
ςιγοτραγουδάει όμορφα κομμάτια…

Θ Ματοφλα Ζαμάνθ ςτισ 21 Σεπτεμβρίου γζμιςε
τθ ςκθνι τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν με τραγοφδια
για «5 χειμϊνεσ 6 καλοκαίρια», μουςικζσ τθσ
κάλαςςασ και του βουνοφ, τθσ ηωισ και των
παραμυκιϊν, τθσ χαράσ και του πόνου, ιςτορίεσ
που ντφκθκαν με μουςικι για τον επερχόμενο
δίςκο τθσ, παλιζσ μεγάλεσ τθσ επιτυχίεσ,
παρανοϊκζσ διαςκευζσ με 80s θχόχρωμα, ιππότεσ
τθσ Αςφάλτου, τςιγγάνεσ με κρυφά χαρτιά,
γρίφουσ από τθ Βάλια Κάλντα! Με άλλα λόγια μ’
ζνα παράκυρο ςτον κόςμο, από το οποίο
ευχαρίςτωσ όλοι περάςαμε μζςα!
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Ο Φξπζνζήξαο

Ζ ΝΥΦΤΑ ΚΑΗ Ζ ΠΟΛΖ: πξνβνιέο θαη live jazz

Brass Band Festival
Brass Band Festival

Δξωηόθξηηνο

Κάτι ιδιαίτερεσ βραδιζσ…
Το Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν δεν είναι μόνο
ςυναυλίεσ και δεν είναι μόνο ζνασ χϊροσ ςτατικόσ,
μονοδιάςτατοσ. Ππωσ κάκε χρόνο, ζτςι και το
καλοκαίρι του 2017, όςεσ και όςοι βρζκθκαν ςτθ
Μονι απόλαυςαν ιδιαίτερεσ και ξεχωριςτζσ
εμπειρίεσ.
Μα από αυτζσ ιταν θ προβολι του «Χρυςοκιρα» με
τθ ςυνοδεία ηωντανισ μουςικισ από τθν Κρατικι
Ορχιςτρα Κεςςαλονίκθσ ςτισ 28 Λουνίου. Σε μια
ταινία – ςτακμό ςτθν ιςτορία τθσ ζβδομθσ τζχνθσ που
θ αγαπθμζνθ ΚΟΚ τθν «ζντυςε» μουςικά με τον
καλφτερο τρόπο, οι κεατζσ – ακροατζσ είδαν και
ςκζφτθκαν πολλά ςτοιχεία του ςιμερα…
Ο ςυναυλιακόσ «Ερωτόκριτο» του Δθμιτρθ Μαραμι
ιρκε ςτισ 3 Λουλίου με τον κριαμβευτικό απόθχο των
εμφανίςεων του ωσ θ πρϊτθ μεγάλθ παραγωγι και
ανάκεςθ τθσ Εναλλακτικισ Σκθνισ τθσ Εκνικισ
Λυρικισ Σκθνισ ςτθ νζα τθσ ςτζγθ ςτο Κζντρο
Πολιτιςμοφ Ίδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ . Στθ Μονι
Λαηαριςτϊν,
παρουςιάςτθκε
ζνασ
κφκλοσ
τραγουδιϊν με ενδιάμεςα αφθγθματικά μζρθ,
προερχόμενα από το μιοφηικαλ, το οποίο, με τθ ςειρά
του, είναι βαςιςμζνο ςτο πρωτότυπο ζποσ του
Βιτςζντηου Κορνάρου. Μια πραγματικά μυςταγωγικι
εμπειρία…

Τθν τελευταία θμζρα του καλοκαιριοφ, ςτισ 31
Αυγοφςτου, πραγματοποιικθκε ςτθ ςκθνι τθσ Μονισ
Λαηαριςτϊν
θ
υπζροχθ
ςυνάντθςθ
των
Φιλαρμονικϊν ςτο δεφτερο Brass Band Festival. Στο
φετινό Brass Band Festival ςυμμετείχαν θ
Φιλαρμονικι Ορχιςτρα Διμου Λαγκαδά, θ
υμφωνικι
Μπάντα
Διμου
τροβόλου
Ευρωπαϊκοφ
Πανεπιςτθμίου
Κφπρου
που
ςυμπράττει με τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα του
Διμου Καλαμαριάσ, θ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα
Διμου Αμπελοκιπων – Μενεμζνθσ, αλλά και ςε μια
ιδιαίτερθ ςτιγμι ζπαιξε θ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα
του Brass Band Festival. Μόνο χαμόγελα και μόνο
ικανοποίθςθ ςτθ ςκθνι και ςτθν πλατεία τθσ Μονισ
Λαηαριςτϊν…
Ξεχωριςτό, όμωσ, ιταν και το διιμερο «Η νφχτα και θ
πόλθ»
ςτισ 9 και 10 Σεπτεμβρίου, όπου
ςυνδυάςτθκε θ προβολι ταινιϊν μικροφ και μεγάλου
μικουσ («Θ νφχτα και θ πόλθ» του Ηιλ Νταςζν και
«Μετά τα μεςάνυχτα» του Μάρτιν Σκορςζηε) με
μοναδικζσ live τηαη ςυναυλίεσ. Ο κόςμοσ που
ςυγκεντρϊκθκε, ο ενκουςιαςμόσ και οι άριςτεσ
εντυπϊςεισ ςτο ςυνδυαςμό ςινεμά και μουςικισ
επιβάλει όχι μόνο τθ ςυνζχεια, αλλά και τθν…
επζκταςθ αυτισ τθσ πρωτοβουλίασ για το 2018…
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Λνπδνβίθνο ηωλ Αλωγείωλ
Γεκήηξεο
Μπζηαθίδεο

Opera Chaotique ft. St. Molloudi & Fortissimo

Γηώξγνο Αλδξένπ & Γηώξγνο Καδαληδήο

Μικρι κθνι, μεγάλεσ ςτιγμζσ…
Θ μεγάλθ αποκάλυψθ του Φεςτιβάλ Μονισ
Λαηαριςτϊν το καλοκαίρι του 2017 ιταν θ υπζροχθ
Μικρι κθνι! Ράνω ςτθν υπζροχθ βεράντα τθσ Μονισ
με όμορφθ ατμόςφαιρα παρζασ, αλλά και με
απρόβλεπτεσ ςυνευρζςεισ, θ Μικρι κθνι του
καλοκαιριοφ ιταν πάντα γεμάτθ τόςο από κεατζσ, όςο
και από τθν ιδιαίτερθ ενζργεια όςων ζπαιξαν ς’ αυτιν.
Το πρόγραμμα τθσ Μικρισ Σκθνισ άνοιξε θ αναπάντεχθ
ςφμπραξθ Opera Chaotique, ταματία Μολλοφδθ,
Fortissimo ςτισ 6 Λουλίου! Χιοφμορ, φωνθτικζσ…
αναρριχιςεισ και ζνταςθ με βιολιά, αυτά και άλλα
τόςα ιταν αυτι θ υπζροχα ιδιαίτερθ και μοναδικι
βραδιά που απλϊσ μασ ειςιγαγε ςτο τι μασ περιμζνει…
Και ςτισ 11 Λουλίου μασ περίμενε ο αγαπθμζνοσ
Λουδοβίκοσ των Ανωγείων. Και όπωσ πολφ καλά
ξζρουν οι πολυάρικμοι φίλοι του, αυτι ιταν μια
βραδιά με παραμφκια και τραγοφδια και φυςικά με τον
μοναδικό τρόπο που το κάνει ο Λουδοβίκοσ των
Ανωγείων. Με αγαπθμζνα τραγοφδια που όλοι και όλεσ
τα τραγουδιςαμε ψικυριςτά, με ιςτορίεσ που μοιάηουν
παραμυκζνιεσ, αλλά κρφβουν τισ μεγαλφτερεσ και
αναλλοίωτεσ αλικειεσ, με ςκζψεισ και με
ςυναιςκιματα και με οδθγό τθν ευαιςκθςία και τθν
αγάπθ, αλλά και με μια υπενκφμιςθ ότι τα ςκοτάδια
διαλφονται με αλικειεσ και ψικφρουσ... Μαγικι και
υποβλθτικι βραδιά!

Δυο μζρεσ μετά, ςτα 13 Λουλίου, ςτθ Μικρι Σκθνι
βρζκθκαν οι Γιώργοσ Καηαντηισ & Γιώργοσ Ανδρζου με
καινοφργια και κλαςικά δείγματα τθσ ςυνκετικισ τουσ
δουλειάσ και με μια καλοκαιρινι βραδιά γεμάτθ τόςο
με το άρωμα των ςυνκζςεϊν τουσ, όςο και με
ςθμαντικά ποιθτικά κείμενα τα οποία ζχουν
μελοποιιςει.
Σϋ αυτιν τθν ατμοςφαιρικι βραδιά ςυμμετείχαν οι
υπζροχοι Απόςτολοσ ίηοσ και Κορίνα Λεγάκθ.
Ο Δθμιτρθσ Μυςτακίδθσ, δεξιοτζχνθσ τθσ λαϊκισ
κικάρασ και ανανεωτισ του ρεμπζτικου, παρζα με τθ
λαϊκι κικάρα του, 30 χρόνια τϊρα, «ξεςκονίηει» τα
ρεμπζτικα, αυτό το μουςικό διαμάντι τθσ Ελλάδασ και
τουσ δίνει νζα πνοι για το ταξίδι τουσ ςτον χρόνο. Θ
εμφάνιςι του, πάντωσ, ςτθ Μικρι Σκθνι είχε τθ δικι
τθσ περιπζτεια! Τθ ςυναυλία ςτισ 14 Λουλίου διζκοψε θ
βροχι, αλλά ακόμα και τότε οι εκατοντάδεσ φίλοι του
ςυγκεντρϊκθκαν κάτω από ζνα υπόςτεγο και άκουςαν
μια… unplugged μίνι ςυναυλία! Στθν πρϊτθ θμζρα του
Σεπτεμβρίου, πάντωσ, ο Δθμιτρθσ Μυςτακίδθσ
επανιλκε ςτθν αςφυκτικά γεμάτθ Μικρι Σκθνι και
χάριςε ςε όλουσ μασ μια μοναδικι βραδιά!
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Milonga κε ηνπο Locos de Atar

Γεωξγία Νηαγάθε
Σηαύξνο Σηόιαο

O Δξωηόθξηηνο θαη άιιεο κνπζηθέο ηζηνξίεο

Οι Χειμερινοί Κολυμβθτζσ ανζβθκαν ςτισ 18
Λουλίου ςτθ Μικρι Σκθνι με τθ γνωςτι και
ευδιάκετθ
ατμόςφαιρα
που
πάντα
δθμιουργοφν με τισ εμφανίςεισ τουσ! Στθ
Μονι Λαηαριςτϊν εμφανίςτθκαν για τζταρτθ
φορά. Τθν πρϊτθ είχαν εγκαινιάςει τθν
επαναλειτουργία τθσ Μονισ ωσ χϊρου
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων. Τθν τελευταία, πριν
δυο χρόνια, γιόρταςαν τα 35 τουσ χρόνια ςτθ
διςκογραφία. Είναι με άλλα λόγια, δικοί μασ
άνκρωποι…
Στισ 24 Λουλίου οι Γεωργία Νταγάκθ &
ταφροσ ιόλασ δφο ςπουδαίοι μουςικοί και
φωνζσ, ςυνεργάςτθκαν με μεγάλθ επιτυχία,
αλλά και ιδιαίτερθ χθμεία πάνω ςτθν ςκθνι
και χάριςαν μια εκπλθκτικι ατμόςφαιρα ςτουσ
κεατζσ…
Από τθν πλευρά τθσ, θ Μαρία Παπαγεωργίου
ςτισ 26 Λουλίου, το κορίτςι με τθν κόκκινθ
κικάρα που καταφζρνει ςτισ παραςτάςεισ τθσ
να παντρζψει φαινομενικά αταίριαςτα
ακοφςματα και καλλιτζχνεσ, μασ ταξίδεψε
παρζα με τουσ ςυνεργάτεσ τθσ, ςε όλα τα μικθ
και τα πλάτθσ τθσ ελλθνικισ –και όχι μόνομουςικισ ςκθνισ και μασ χάριςε πλατιά
χαμόγελα…

Φεηκεξηλνί Κνιπκβεηέο

Μήδεηα Φνπξζνπιίδνπ

Μια μζρα μετά, ςτισ 27 Λουλίου, μια υπζροχθ
Milonga με τουσ Locos de Atar χάριςε ςε
όλουσ και όλεσ υπζροχεσ και ατμοςφαιρικζσ
ςτιγμζσ… Φυςικά θ Μικρι Σκθνι μετατράπθκε
με τον καλφτερο τρόπο ςε πίςτα και τα
δεκάδεσ ηευγάρια ςτροβιλίςτθκαν μζχρι αργά…
Στο δεφτερο μζροσ του Φεςτιβάλ θ Μικρι
κθνι φιλοξζνθςε τθν αιςκθςιακι και
ιδιαίτερθ ςυναυλία του Πάρι Παραςχόπουλου
ςτισ 11 Σεπτεμβρίου, όπου ακοφςτθκαν
κομμάτια από τα υπζροχα άλμπουμ του
ςυνκζτθ…
Θ ςυναυλία τθσ Μιδειασ Χουρςουλίδου ςτισ
14 Σεπτεμβρίου, ιταν μια μεγάλθ ζκπλθξθ,
αφοφ ιρκαμε ςε επαφι με ακοφςματα
παραδοςιακά που ςε ταξιδεφουν από τθ
Σμφρνθ, τθν Κορςικι περνϊντασ ςτα
Βαλκάνια, φκάνοντασ ωσ τον Καφκαςο, τον
Ρόντο και τθν Αρμενία, και μετά βόρεια, ςτθ
ωςία,. Θ Μιδεια «κάλπαςε» δίχωσ όρια,
αγγίηοντασ τθ
λευτεριά των τςιγγάνικων
ρυκμϊν με το τεράςτιο μζγεκοσ τθσ χροιάσ τθσ
φωνισ τθσ.
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Κόθθηλν

Γε ζε μέραζα πνηέ

Μηα δωή ηελ έρνπκε

Ο βίνο ηνπ Δπζηξάηηνπ

Καηζαξίδα

Αυλαία για τθ Μικρι Θεατρικι κθνι
Θ Μικρι Θεατρικι κθνι λειτοφργθςε για
πρϊτθ φορά τον Σεπτζμβριο του 2017 ςτθν
όμορφθ βεράντα του Φεςτιβάλ Μονισ
Λαηαριςτϊν και φιλοξζνθςε πζντε κεατρικζσ
παραςτάςεισ από κζατρα και ομάδεσ τθσ
Κεςςαλονίκθσ.
Τθν αρχι ζκανε θ παράςταςθ «Κόκκινο» από
τθν ομάδα του Σπφρου Λαηαρίδθ ςτισ 3
Σεπτεμβρίου, μια παράςταςθ που βαςίηεται ςτο
ομϊνυμο βιβλίο διθγθμάτων τθσ Ολυμπίασ
Σταφρου και ακολουκεί μια γυναίκα που
κατακζτει ςπαράγματα τθσ ηωισ τθσ, από τθν
απζραντθ αγάπθ και φροντίδα από τουσ γονείσ
τθσ ςτθ μετεμφυλιακι κόλαςθ τθσ Ελλάδασ.
Το ΚΚΒΕ ςυμμετείχε ςτισ 13 Σεπτεμβρίου με τθν
παράςταςθ «Δε ςε ξζχαςα ποτζ». Μια
παράςταςθ για τθ ηωι μιασ διάςθμθσ
τραγουδίςτριασ που ερμθνεφει επί ςκθνισ 10
ςεφαραδίτικα και ρεμπζτικα τραγοφδια, μερικά
από τα οποία γνωρίηουμε, κυρίωσ, από τθν
ελλθνικι εκδοχι τουσ. Ζνα ζργο του Λζοντα Α.
Ναρ, που μασ κυμίηει πωσ οι περιςςότεροι από
εμάσ ιμαςταν κάποτε μετανάςτεσ, τιμάει τθν
ιςτορία
τθσ
Λςραθλιτικισ
Κοινότθτασ
Κεςςαλονίκθσ.
Στο «Μια ηωι τθν ζχουμε» που παρουςίαςε θ
ομάδα TheatrAction ςτισ 15 Σεπτεμβρίου
ηωντάνεψε όλοσ ο ελλθνικόσ κινθματογράφοσ!

Σκθνζσ απείρου γζλιου, βαςιςμζνεσ ςτισ
ελλθνικζσ ταινίεσ που μεγάλωςαν γενιζσ και
γενιζσ και που δεν απζχουν και πολφ από όλα
όςα ηοφμε! Άφκονο κζφι, ςυγκίνθςθ, μουςικι
και χορό ςε μια μουςικοκεατρικι παράςταςθ
back to back ςτθν Ελλάδα του χκεσ και του
ςιμερα!
Στισ 16 Σεπτεμβρίου ο Μικρόσ Βορράσ
παρουςίαςε τθν «Κατςαρίδα», το τόςο
πετυχθμζνο ζργο του Βαςίλθ Μαυρογεωργίου.
Το ζργο είναι ζνα αντι-θρωικό ντανταϊςτικό
μιοφηικαλ και μιλάει για τισ απίκανεσ περιπζτειεσ
μιασ μικρισ κόκκινθσ κατςαρίδασ και τον διακαι
πόκο τθσ να πραγματοποιιςει το όνειρό τθσ που
δεν είναι άλλο απ’ το ν’ ανζβει ςτο φεγγάρι.
Γζλιο και ςυγκίνθςθ με μόνο όπλο το ταλζντο
των δφο θκοποιϊν και των τριϊν μουςικϊν επί
ςκθνισ…
«Ο βίοσ του Ευςτράτιου» από το Κζατρο
Εταιρότθτα ζκλειςε τθ Μικρι Κεατρικι Σκθνι
ςτισ 17 Σεπτεμβρίου. Με τθν τόςο ιδιαίτερθ
ματιά του Κωμά Βελιςςάρθ, που ζγραψε το
κείμενο και ςκθνοκζτθςε τθν παράςταςθ, οι
κεατζσ ιρκαν αντιμζτωποι, μζςα από τθν
ιςτορία
του
νεοζλλθνα
επιχειρθματία
Ευςτράτιου, με όλα αυτά που χαρακτθρίηουν τθν
εποχι μασ και ειδικά τον τρόπο με τον οποίο τα
βιϊνουμε…
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30.000
ΘΕΑΣΕ

20 ΦΟΡΗΓΟΙ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

12.000
ΥΙΛΟΙ

58

33

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΕ
& ΦΗΜΑΣΑ

ΜΕΡΕ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΑ ΜΕΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΔΙΚΣΤΩΗ

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA
#monilazaristonfestival
#monilazariston
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ΦΟΡΗΓΟ

ΦΟΡΗΓΟ
ΜΙΚΡΗ ΚΗΝΗ

ΦΟΡΗΓΟ
ΕΣΙΑΗ

ΜΕ ΣΗΝ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΦΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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