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«Κορίτςι και Γυναίκα» ονομάηεται θ νζα ςειρά ςυναυλιϊν που ζχει ετοιμάςει για αυτό 
το καλοκαίρι θ Ελένη Τςαλιγοποφλου και τθν παρουςιάηει ςτθν Θεςςαλονίκθ, 
ςτο Φεςτιβάλ Μονθσ Λαζαριςτών, τθν Πέμπτη 20 Ιουνίου, μαηί με τουσ       
Μusique που τθ ςυνοδεφουν. Μία ολοκαίνουργια παράςταςθ, ςτθν οποία τθν 
καλλιτεχνικι επιμζλεια και τθν επιλογι των τραγουδιϊν ζχει θ κορυφαία ομότεχνι 
τθσ, Δθμητρα Γαλάνη. 

Εδϊ και χρόνια θ Διμθτρα Γαλάνθ, εκτιμϊντασ τθ ςπουδαία φωνι και τθν 
προςαρμοςτικότθτα τθσ Ελζνθσ Τςαλιγοποφλου ςε ποικίλα μουςικά τοπία, είχε τθν 
επικυμία να φτιάξει ζνα ςυναυλιακό πρόγραμμα που να αντικατοπτρίηει τθν ιδιαίτερα 
επιτυχθμζνθ αλλά και αντιςυμβατικι πορεία τθσ Ελζνθσ ςτθν ελλθνικι μουςικι. 

Στα 30 πια χρόνια παρουςίασ τθσ ςτθ διςκογραφία και τα live, θ Ελζνθ Τςαλιγοποφλου 
ζχει αποδείξει πωσ πρόκειται για μία ιδιαίτερα ανιςυχθ περίπτωςθ καλλιτζχνθ, με 
βακιά μουςικότθτα και αγάπθ για το τραγοφδι. Μία δθμιουργόσ-ερμθνεφτρια, που 
τολμά να πειραματίηεται, να δοκιμάηει, να ριςκάρει, να εξελίςςεται αλλά και να αλλάηει 
ςυχνά πορεία ανιχνεφοντασ νζεσ καλλιτεχνικζσ δυνατότθτεσ. 

Στα χρόνια τθσ πορείασ τθσ θ Ελζνθ κινικθκε ςε όλο το φάςμα τθσ μουςικισ 
δθμιουργίασ, από τθν ποπ μζχρι τθν παραδοςιακι, καταφζρνοντασ να καταγράψει 
πολφ μεγάλεσ επιτυχίεσ και τραγοφδια που αγαπικθκαν από όλουσ κι ασ ανικαν ςε 
διαφορετικά ςτυλ.  

Ξετυλίγοντασ το νιμα από τθν αρχι, από το «Σϊπα κι άκουςε», τον πρϊτο δίςκο τθσ, 
μζχρι τον τελευταίο, των «Φίλων τα Σπίτια», όλεσ οι επιτυχίεσ που ςθμάδεψαν τθν 
πολυετι και ιδιαίτερα επιτυχθμζνθ πορεία τθσ Ελζνθσ ςτθ μουςικι κα είναι εκεί. Και 
βζβαια εκεί κα είναι και θ εκπλθκτικι μπάντα των       Musique, που μποροφν να 
ακολουκιςουν με άνεςθ και δεξιοτεχνία τουσ πολλοφσ και διαφορετικοφσ «εαυτοφσ» 
τθσ Ελζνθσ Τςαλιγοποφλου, θ οποία δθλϊνει και «κορίτςι» και «γυναίκα» ςτισ μουςικζσ 
τθσ επιλογζσ, όπωσ εφςτοχα είχε αποτυπωκεί και ςτον τίτλο ενόσ από τα ςθμαντικά 
άλμπουμ τθσ. 

Μια προςωπικι γιορτι για τα 30 χρόνια τθσ ςτο τραγοφδι κα είναι  οι νζεσ καλοκαιρινζσ 
παραςτάςεισ τθσ Ελζνθσ Τςαλιγοποφλου - με τθν φροντίδα και τθν επιμζλεια τθσ 
Διμθτρασ Γαλάνθ - και ταυτόχρονα μια γιορτι τθσ μουςικισ, από μία ερμθνεφτρια που 
ζχει δοκεί ολόψυχα ςτθ χαρά και τθν ςυγκίνθςι τθσ! 

 



 

Στθ ςυναυλία κα ςυμμετζχει ο ςπουδαίοσ ακορντεονίςτασ Ηρακλθσ Βαβάτςικασ, επί 
πολλά χρόνια ςυνεργάτθσ τθσ Ελζνθσ Τςαλιγοποφλου ςτο παρελκόν, κακϊσ και θ νζα 
ερμθνεφτρια από τθ Θεςςαλονίκθ Μαίρη Δοφτςη. 
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: 

Οι       Musique είναι οι: 
Σπφροσ Χατηθκωνςταντίνου - κικάρεσ 
Αριςτείδθσ Χατηθςταφρου - κικάρεσ 
Άκθσ Κατςουπάκθσ - πιάνο, synth 
Απόςτολοσ Τςαρδάκασ - κανονάκι, μπαγλαμάσ 
Τηϊρτηθσ Μαυροειδισ - τρομπζτα, μπάςο 
Αλζκοσ Σπανίδθσ - τφμπανα 

Συμμετζχει ο Ηρακλισ Βαβάτςικασ ςτο ακορντεόν 

Τάκθσ Σπυρόπουλοσ - θχολθψία 
Νεκταρία Εμμανουθλίδου - φωτιςμοί 
Τάςοσ Βρεττόσ - φωτογραφίεσ 
Σπφροσ Χατηθκωνςταντίνου - Artwork 
Management - Οργάνωςθ παραγωγισ: PROSPERO 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ώρα έναρξησ: 21.30  
 
Τιμή ειςιτηρίου:  
12€ (προπϊλθςθ), 14€ (ταμείο), 10€ (ανζργων, μακθτϊν, ΑμεΑ - μόνο ςτο ταμείο) 
 
Σημεία Προπώληςησ:  
- Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν 
- Ταμεία Κ.Θ.Β.Ε. (Πλατεία Αριςτοτζλουσ, Βαςιλικό Θζατρο) 
- Σάρωκρον, Ηλιοτρόπιο (κζντρο) 
- Ελιά λεμόνι (Μπότςαρθ) 
- Διϊροφον (Καλαμαριά) 
- Jollity (Εφοςμοσ) 
- Στα καταςτιματα Seven Spots 
- 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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