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Μια βραδιά με λαϊκό μζταλλο

Θ ξυπόλθτθ χορεφτρια που πετάει…

Θ Γιϊτα Νζγκα «εγκαινίαςε» τισ φετινζσ εκδθλϊςεισ τθν Ραραςκευι 8
Λουνίου και όςοι βρζκθκαν ςτθ Μονι Λαηαριςτϊν απόλαυςαν μια
υψθλοφ επιπζδου και ςυγκινιςεων μουςικι εμπειρία. Θ Γιϊτα Νζγκα
με προίκα το «Φφλλο Ανδρικό», τθν παράςταςθ που αγαπικθκε όςο
ελάχιςτεσ το φετινό χειμϊνα, αφοφ ταξίδεψε ςε Ελλάδα και Κφπρο και
ζηθςε ςυνεχόμενα sold out, ξεκίνθςε με φόρα τθν καλοκαιρινι τθσ
περιοδεία από το Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν. Και δεν αρκζςτθκε
ςτα από ςκθνισ δρϊμενα ς’ αυτιν τθσ τθ ςυναυλία: πολφ γριγορα
ζγινε ζνα με το κοινό, κατζβθκε μαηί τουσ και τραγοφδθςαν πολλά
αγαπθμζνα λαϊκά τραγοφδια.

Ξυπόλθτθ, ευφυισ, αςτεία, μα πάνω απ’ όλα δθμιουργικι και
επικοινωνιακι, θ Μαρίηα ίηου γζμιςε τθ ςκθνι τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν
με ενζργεια και κετικι διάκεςθ! Τραγοφδθςε, χόρεψε, ζκανε αςτεία,
ανζβαςε τουσ φίλουσ τθσ ςτθ ςκθνι για να τραγουδιςουν όλοι μαηί και
ςτο τζλοσ άφθςε ςε όλουσ τθ γεφςθ ότι «Είναι μικρι θ ηωι» γι αυτό «Ασ
γελάμε ςυχνά»… Δεν ιταν απλά μια ςυναυλία αυτι που ζδωςε το
βράδυ τθσ Δευτζρασ 11 Λουνίου θ Μαρία ίηου. Ιταν ζνα πάρτι με
μουςικι, χορό και αιςιοδοξία! Το νζο τθσ τραγοφδι «Ασ Γελάμε Συχνά»,
ςε ςτίχουσ δικοφσ τθσ και μουςικι Κωςτι Μαραβζγια, ζκανε όλουσ να
ανυπομονοφν για το τι πρόκειται να ακολουκιςει ςτο τρίτο προςωπικό
τθσ άλμπουμ που κα κυκλοφοριςει το φκινόπωρο από τθν Feelgood
Records.
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Τραγοφδια που ηοφνε λακραία

Imam Baildi για καλό ςκοπό

Δεν ιταν δα και μεγάλθ ζκπλθξθ θ εικόνα τθσ αςφυκτικά γεμάτθσ
Μονισ Λαηαριςτϊν για μια ακόμθ ςυναυλία του Μίλτου Ραςχαλίδθ!
Ο αγαπθμζνοσ τραγουδοποιόσ, πιςτόσ ςτο καλοκαιρινό του ραντεβοφ
με τουσ πολυπλθκείσ φίλουσ του, χάριςε άλλθ μια βραδιά γεμάτθ
ενζργεια και ευαιςκθςία, τθν Τετάρτθ 13 Λουνίου. Με μπαλάντεσ, ροκ
ενζργεια, παραδοςιακά κομμάτια, χιοφμορ, τραγοφδια «ςτακμοφσ»,
αλλά και τισ νζεσ του επιτυχίεσ και απρόβλεπτεσ επιλογζσ, ο Μίλτοσ
Ραςχαλίδθσ ζγινε ζνα με το κοινό, που… ανζλαβε να τραγουδιςει αυτό!
Μαηί με τον Μίλτο, ενζργεια κι ευαιςκθςία χάριςε θ μοναδικι
παρουςία και φωνι τθσ Νίκθσ Γρανά, που με το πιάνο και το ακορντεόν
τθσ μασ κφμιςε πολλά αγαπθμζνα τραγοφδια.

Οι Imam Baildi, εδϊ και 10 χρόνια, ςυγκλονίηουν με τισ δθμιουργίεσ
τουσ, τθν αγάπθ τουσ για τθν ελλθνικι αλλά και βαλκανικι μουςικι
παράδοςθ και το πάκοσ τουσ για μουςικζσ αναηθτιςεισ και
εξερευνιςεισ. Τθν Δευτζρα 25 Λουνίου θ Μονι Λαηαριςτϊν γζμιςε από
τον κόςμο που ιρκε να παρακολουκιςει τθ ςυναυλία του δθμοφιλοφσ
ςυγκροτιματοσ Imam Baildi αλλά και από τθν αγάπθ του για τουσ
ςυνανκρϊπουσ του. Θ ςυναυλία είχε ελεφκερθ είςοδο. Αντί
ειςιτθρίου, οι κεατζσ κλικθκαν να προςφζρουν τρόφιμα μακράσ
διάρκειασ για τα ςυςςίτια που οργανϊνει θ μθτρόπολθ Νεαπόλεωσ. Το
αποτζλεςμα ιταν να ςυγκεντρωκεί πλθκϊρα τροφίμων τα οποία κα
χρθςιμοποιθκοφν ςτα γεφματα που προςφζρει θ μθτρόπολθ ςτουσ
ςυμπολίτεσ μασ που ζχουν ανάγκθ.
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Ταξιδεφοντασ ςτον κόςμο

Κλαςικι γοθτεία

Πςοι και όςεσ βρζκθκαν το βράδυ τθσ Τρίτθσ 3 Λουλίου ςτθ Μονι
Λαηαριςτϊν βίωςαν μια μοναδικι εμπειρία: ζχοντασ ωσ μόνο «όπλο» τθν
ανκρϊπινθ φωνι, θ χορωδία Aquapella ζδωςε μια ςυναυλία που ςίγουρα
κα μείνει καιρό ςτθ μνιμθ όςων τθν παρακολοφκθςαν! Θ Aquapella World
Music Choir ιδρφκθκε ςτο Townsville τθσ Αυςτραλίασ από τον Ελβετό
μαζςτρο Beat Lehmann και ειδικεφεται ςτθν a capella world music. Το
ρεπερτόριό τθσ εςτιάηει ςε τραγοφδια κοινοτιτων από διάφορεσ γωνιζσ
του κόςμου. Αυτό το ζδωςαν ςε όλουσ να το καταλάβουν καλά,
αποδίδοντασ τραγοφδια από πολφ μακριά μασ (Αυςτραλία, Νζα
Ηθλανδία), αλλά και από τθ… «γειτονιά» μασ (Bella Ciao, Ederlezi).
Φυςικά, δεν κα μποροφςε να λείψει από το ρεπερτόριο αυτισ τθσ
35μελοφσ ορχιςτρασ και κάτι… ελλθνικό: θ Σαμιϊτιςςα, αυτό το ερωτικό
τραγοφδι που μιλάει για τθν ομορφιά μιασ κοπζλασ από τθ Σάμο,
αποδόκθκε με πολφ… ενδιαφζροντα τρόπο!

Κατάμεςτο το Μικρό Κζατρο τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν για μια ςπουδαία
ςυναυλία μουςικισ δωματίου με ζργα των Mozart, Schubert και
Beethoven που δόκθκε τθν Τετάρτθ 4 Λουλίου, με ελεφκερθ είςοδο για το
κοινό. Θ Δανάθ Ραπαματκαίου - Μάτςκε (βιολί), θ Kerstin Feltz
(βιολοντςζλο) και ο Οφβε Μάτςκε (πιάνο) ερμινευςαν τα ζργα με
ιδιαίτερο τρόπο, ενκουςιάηοντασ όςεσ και όςουσ παρευρίςκονταν εκεί.
Με τθν ευκαιρία τθσ εκδιλωςθσ το Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ
ιταν ανοιχτό με τθν καινοφργια του ζκκεςθ «Κεςςαλονίκθ. Θ Συλλογι
Γιϊργου Κωςτάκθ. Restart» με δωρεάν είςοδο και ξενάγθςθ για το κοινό.
Θ ςυναυλία πραγματοποιικθκε με τθν υποςτιριξθ τθσ Αυςτριακισ
Ρρεςβείασ, του Διμου Ραφλου Μελά και του Κ.Κ.Β.Ε. Ιταν ενταγμζνθ ςτο
πλαίςιο των εκδθλϊςεων που πραγματοποιεί θ Αυςτριακι Ρρεςβεία με
τίτλο Ελλθνοαυςτριακό Μουςικό Καλοκαίρι 2018.
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Με τισ ευλογίεσ του Μάρκου και του Γρθγόρθ…

Τρίτθ και… γιορτινι

Μονάχα ρίγοσ ςε διαπερνά κακϊσ ακοφσ κάποιο απλό τα τραγοφδια
του Μάρκου Βαμβακάρθ και του Γρθγόρθ Μπικικϊτςθ… Τθν ιςτορικι
πορεία και ςυνεργαςία τουσ ηωντάνεψαν επί ςκθνισ καταξιωμζνοι
ερμθνευτζσ, μουςικοί, θκοποιοί και χορευτικά ςφνολα ςυςτινοντασ μια
υψθλισ αιςκθτικισ μουςικοκεατρικι παράςταςθ που παρουςιάςτθκε
ςτο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν, τθν Ρζμπτθ 5 Λουλίου. Ο Στζλιοσ
Βαμβακάρθσ και θ Άννα Μπικικϊτςθ, δυο «ρομαντικοί παραβάτεσ» με
αυςτθρά δικό τουσ προςωπικό ςτιλ, με αγάπθ και χρζοσ
μεταλαμπαδεφουν τθν ιςτορικι πορεία που ζνωςε τουσ μφκουσ γονείσ
τουσ. Οπτικοποιθμζνεσ περιπλανιςεισ, δραματοποιθμζνεσ αφθγιςεισ,
τραγοφδια ακάνατα του ρεμπζτθ Μάρκου, του ςερ Μπίκι, του
μοναδικοφ μεγάλου εν ηωι «ρεμπζτθ του ντουνιά» Στζλιου Βαμβακάρθ
και ξεχωριςτϊν καλεςμζνων – ζκπλθξθ, ςυνζδεςαν νοςταλγικά, εποχζσ,
ιχουσ και ςυναιςκιματα.

«Αυτι είναι θ βραδιά μασ», υποςχζκθκε ςτουσ χιλιάδεσ φίλουσ του, από
τθ ςκθνι του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν, ο Γιάννθσ Αγγελάκασ και
τόςο αυτόσ, όςο και ο Ραφλοσ Ραυλίδθσ το… τιρθςαν ςτο ακζραιο!
Βλζπετε, αυτι ιταν θ τρίτθ φορά που οι φαν αυτϊν των δφο υπζροχων
μουςικϊν – κρφλων πια, ιρκαν ςτθ Μονι Λαηαριςτϊν, μιασ και ο καιρόσ
δεν ζλεγε να κάνει τα χατίρια τουσ… Πμωσ το βράδυ τθσ Ραραςκευισ 6
Λουλίου ζβρεξε μόνο ατόφιο ελλθνικό ροκ από τον τρομακτικά αεικαλι
Αγγελάκα και τον επιβλθτικά ποιθτικό Ραυλίδθ! Μαηί με δυο ςπουδαίεσ
μπάντεσ, ο Γιάννθσ Αγγελάκασ με τουσ 100°C και ο Ραφλοσ Ραυλίδθσ με
τουσ B-movies, μαηί με τα ςπουδαία τουσ κομμάτια και μαηί μ’ ζνα
ενκουςιαςμζνο κοινό, οι δυο κορυφαίοι και πολφτροποι μουςικοί των
καιρϊν μασ, δθμιοφργθςαν ζνα live από τα καλφτερα των τελευταίων
χρόνων ςτο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν.
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Κράτθςαν, ρε φίλε, γερά…

Στο τζλοσ μζνουν τα φιλιά και τα τραγοφδια…

Για δυο βράδια, Δευτζρα 9 και Τρίτθ 10 Λουλίου, χιλιάδεσ κόςμου
τραγοφδθςαν τα αγαπθμζνα κομμάτια των δφο δθμιουργϊν, ζνωςαν τισ
φωνζσ τουσ για μερικά από τα υπζροχα ρεφρζν και γζμιςαν όλθ τθ Μονι
Λαηαριςτϊν με ενζργεια και φωσ! Οι κοινζσ βραδιζσ του Βαςίλθ και του
Λαυρζντθ ςτο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν ιταν και μια ευκαιρία να
τραγουδιςουμε «Χρόνια Ρολλά» ςτον αεικαλι Βαςίλθ, με τθν τρυφερι
ροκ φωνι και τθ θλεκτριςμζνθ ςκθνικι παρουςία που κλείνει φζτοσ 45
χρόνια πορείασ ςτο ελλθνικό τραγοφδι και ζχει ςθμαδζψει τισ ηωζσ
εκατομμυρίων καυμαςτϊν του και να ταξιδζψουμε με τον αγαπθμζνο
Λαυρζντθ και τον Μικρό του «Τιτανικό» ςτο «Νότο» και ςε άλλουσ
μακρινοφσ μουςικοφσ προοριςμοφσ. Μαηί τουσ ιταν και θ Μιρζλα Ράχου,
ςτθν πιο ϊριμθ και δθμιουργικι τθσ φάςθ, θ οποία ζδωςε το ςτίγμα τθσ
με τθ φρεςκάδα τθσ και φυςικά… το ακορντεόν τθσ!
Δυο βραδιζσ… θλεκτριςμζνεσ ςτο ζπακρο!

Θ Τετάρτθ 11 Λουλίου ςτο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν ιταν μια νφχτα
γεμάτθ όχι μόνο από τα υπζροχα τραγοφδια του Σταμάτθ Κραουνάκθ,
αλλά και από κομμάτια που όλεσ και όλοι ζχουν τραγουδιςει και
αγαπιςει . Τα επτά αγόρια τθσ Σπείρασ ανζλαβαν ςτθν αρχι να ειςάγουν
τουσ κεατζσ ς’ αυτιν τθ βραδιά μουςικϊν καυμάτων, ενϊ λίγο
αργότερα, παρζα με τον Σταμάτθ, το κζφι εκτοξεφτθκε… Ζνα λαϊκό
πρόγραμμα και μια μουςικι παράςταςθ που αγαπικθκε πολφ και «δίνει
φωσ ςτθν χαμζνθ ταυτότθτα τθσ ομαδικισ διαςκζδαςθσ», ζνα αλθκινά
ιαματικό κζαμα τραγουδιϊν, γεμάτο τραγοφδια από όλεσ τισ εποχζσ, απ’
όλα τα μζρθ του κόςμου, του δικοφ μασ αλλά και του ςυνκζτθ: αυτά
ιταν τα ςυςτατικά τοφτθσ τθσ μοναδικισ βραδιάσ…
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Ενϊνοντασ φωνζσ και μουςικζσ…

Θ μαγεία του tango

Ζτςι όπωσ ακοφςτθκαν τα τραγοφδια του Γιάννθ Κότςιρα, τθν Ρζμπτθ
12 Λουλίου ςτθ ςκθνι τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν, ζμοιαηε ςαν να…
απογειϊκθκαν ακόμα περιςςότερο! Ο καταλφτθσ γι αυτό ιταν θ
ιδιαίτερθ επιτυχθμζνθ επί ςκθνισ ςυνφπαρξθ με τθν Ορχιςτρα υκμόσ
και τθ Μικτι Χορωδία του Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ. Ραλιά και νζα
αγαπθμζνα τραγοφδια του δθμοφιλοφσ καλλιτζχνθ, αλλά και γνωςτά
κομμάτια άλλων δθμιουργϊν απόλαυςαν όςεσ και όςοι βρζκθκαν ςτθ
Μονι Λαηαριςτϊν αυτό το βράδυ. Αλλά και κάτι ακόμθ: είδαν και
βίωςαν πϊσ μπορεί θ ςυνεργαςία τόςων πολλϊν ανκρϊπων (με
μαζςτρο τον Νίκο Χιϊτογλου) να βγάλει ζνα αποτζλεςμα που ακοφγεται
μοναδικά…

Οι κορυφαίοι χορευτζσ τθσ «Compania Τangueros del Sur» μαηί με το
Tango Acropolis αναβίωςαν, τθν Τετάρτθ 18 Λουλίου, τθν ςπάνια
ςφλλθψθ τθσ ιδζασ τθσ χορογράφου Natalia Hills για τθν μαγικι
χορευτικι εξζλιξθ του tango. Μια
ςυναρπαςτικι χορευτικι
παράςταςθ «Buenos Tangos – Romper el Piso» που ενςωματϊςε τθν
αλθκινι ιςτορία του αργεντίνικου πάκουσ και απογείωςε όλεσ τισ
μεγάλεσ επιτυχίεσ ςε ζνα χορευτικό αφιζρωμα με όλα τα μεγάλα
ονόματα: από τον Carlos Gardel και τον Alfredo Le Pera, ζωσ τον Juan D
'Arienzo, τον Anibal Troilo, τον José María Contursi, και τον
πολυαγαπθμζνο ςτθν Ελλάδα Αstor Piazzolla.
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Καλοκαιρινά ρεμπζτικα

Δεν λζει θ καρδιά…

Ο Δθμιτρθσ Μυςτακίδθσ επζςτρεψε ςτθ Μικρι Σκθνι τθν Ρζμπτθ 21
Λουλίου με τα ρεμπζτικα τθσ κικάρασ ςτα καλοκαιρινά τουσ, με
ανανεωμζνο υλικό και διάκεςθ ςε μια μεγάλθ γιορτι για το ρεμπζτικο.
Με μεράκι και αγάπθ και τθ λαϊκι του κικάρα ςυντροφιά,
απολαφςαμε ατμοςφαιρικζσ διαςκευζσ και επανεκτελζςεισ
αγαπθμζνων ρεμπζτικων που άντεξαν ςτο χρόνο, δεν λογάριαςαν
τάςεισ και μόδεσ κι ακόμθ και ςιμερα καταφζρνουν να χτυποφν
κατευκείαν ςτθν καρδιά μασ! Ταξιδζψαμε παρζα με τραγοφδια
διαμάντια του μουςικοφ πολιτιςμοφ μασ και γιορτάςαμε μαηί το
καλοκαίρι και τθ χαρά του, τουσ ζρωτεσ και τα ταξίδια μασ.

Για μια καρδιά που "δε λζει να μάκει" τραγουδά θ Γεωργία Νταγάκθ,
που ανζβθκε ςτθ Μικρι Σκθνι τθν Ρζμπτθ 30 Αυγοφςτου και μασ
ταξίδεψε ςε νζα και παλιά, πάντα διαςκευαςμζνα τραγοφδια, με ροκ παραδοςιακό ιχο που τθν χαρακτθρίηει, αλλά παράλλθλα που
ςυγκινεί και ψυχαγωγεί βακειά το κοινό, ςε ςυνδυαςμό πάντα με
αυτό το πάκοσ, τθν ενζργεια αλλά και τθν αλικεια που τθν διακρίνει
ςε κάκε τθσ ερμθνεία, ςε κάκε τθσ βιμα.
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Με δφναμθ… κεατρικι
Για δεφτερθ χρονιά το Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν ζςτθςε τθ Μικρι Κεατρικι Σκθνι, δίνοντασ
βιμα ζκφραςθσ ςε κεατρικζσ ομάδεσ τθσ πόλθσ. Στον υπζροχο χϊρο τθσ Μονισ, ακοφςτθκε θ
«φωνι» τριϊν ξεχωριςτϊν ελλθνικϊν περιπτϊςεων: θ ανελζθτα μελαγχολικι ματιά του δίδυμου
Κεχαΐδθ – Χαβιαρά, ο λυρικόσ ρεαλιςμόσ του Αλζξανδρου Ραπαδιαμάντθ και θ ευφρόςυνθ
μουςικι ανοιχτωςιά του Μιχάλθ Σουγιοφλ, ςφράγιςαν αυτζσ τισ τζςςερισ μοναδικζσ κεατρικζσ
βραδιζσ.
Για ζνα ταξίδι ελευκερίασ
Τρεισ γυναίκεσ που ετοιμάηονται να φφγουν για τθν Ταΐλάνδθ και μία κόρθ που δε βλζπει τθν ϊρα
να ζχει το ςπίτι δικό τθσ. Θ Εταιρεία κεάτρου «Σπίτι Τθσ» παρουςίαςε ςε πρεμιζρα τθν Δευτζρα 3
και τθν Τρίτθ 4 Σεπτεμβρίου τθ νζα τθσ δουλειά, το εμβλθματικό ζργο «Με δφναμθ από τθν
Κθφιςιά» των Δθμιτρθ Κεχαΐδθ και Ελζνθσ Χαβιαρά γραμμζνο το 1994. Μια νζα ομάδα θκοποιϊν
προςζγγιςε το ζργο με νζα ματιά, τολμθρι ςκθνοκεςία και… μουςικζσ εκπλιξεισ.
Με το λόγο του κοςμοκαλόγερου
Ρζντε διθγιματα του Αλζξανδρου Ραπαδιαμάντθ ςε μια κεατρικι παράςταςθ από τα Κζατρο
Γιάφκα, μασ ςφςτθςαν ζνα ςυγγραφζα μποζμ, παιγνιϊδθ, καφενόβιο! Ζνασ Ραπαδιαμάντθσ όχι
μόνο τθσ εκκλθςίασ, τθσ νοςταλγίασ, τθσ ςυγγραφισ και τθσ μετάφραςθσ, αλλά και του
καφενείου, τθσ ευωχίασ και τθσ μουςικισ. Ραρατθρϊντασ και περιγράφοντασ τουσ νεοζλλθνεσ με
τθ γνωςτι λυρικι γλϊςςα του, ιχνογραφεί κοινωνικά και πολιτικά ςχόλια - γελοιογραφίεσ. Ζνα
ελαφρφ πάτθμα ςτθ ςκλθρι κακθμερινότθτα, μια ειρωνεία που δεν δικάηει αλλά ςυμπακεί. «Τα
καφενεία του Ραπαδιαμάντθ» ςυνάρπαςαν όςεσ και όςουσ βρζκθκαν τθν Τετάρτθ 5 Σεπτεμβρίου
ςτθ Μικρι Κεατρικι Σκθνι και κφμιςαν ότι τα μικρά περιςτατικά τθσ ηωισ ζχουν πάντα μζςα τουσ
τθν ποίθςθ…
Ιρκε για λίγο…
… και κζρδιςε το κοινό τθσ κατάμεςτθσ Μικρισ Κεατρικισ Σκθνισ. «Σουγιοφλ για ζνα βράδυ»,
αυτό τθσ Ρζμπτθσ 6 Σεπτεμβρίου και το κεατρικό ςανίδι μετατράπθκε ςε πάλκο! Ξφπνθςαν
μνιμεσ μιασ άλλθσ εποχισ. Αυτισ των ρομαντικϊν βαλσ, των υπζροχων τανγκό αλλά και των
λαϊκϊν και αρχοντορεμπζτικων τραγουδιϊν που χάριηαν ςτον κόςμο ςτιγμζσ ςυγκίνθςθσ αλλά και
γλεντιοφ! Ο Μιχάλθσ Σουγιοφλ, ζνασ άνκρωποσ με μουςικι ευφυΐα και ακτινοβολοφςα
προςωπικότθτα που γνϊριςε τον ςεβαςμό των ςυναδζλφων του και τθν αγάπθ του κόςμου,
ζκανε για μια ακόμα φορά τουσ πάντεσ να τραγουδιςουν τα υπζροχα κομμάτια του. Και να
μελαγχολιςουν: «ασ ερχόςουν για λίγο»…
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Μόνοσ, αλλά γεμάτοσ…

Ζτςι ξεκίνθςαν…

Ο Αλκίνοοσ Λωαννίδθσ παρουςίαςε τθν Τετάρτθ 12 Σεπτεμβρίου ζνα
ςόλο πρόγραμμα. Μόνοσ επί ςκθνισ, με τα τραγοφδια του ςτθν
απλοφςτερθ μορφι τουσ, μεταφζροντάσ μασ ςτθ ςτιγμι τθσ
δθμιουργίασ τουσ. Ακολουκϊντασ μια παράδοςθ αιϊνων, αυτι των
τροβαδοφρων, ξφπνθςε αιςκιςεισ, αιςκιματα, ςκζψεισ, εμπειρίεσ,
όνειρα και πραγματικότθτεσ που αφοροφν όλουσ μασ. Αλλά δεν ιταν
μόνοσ ςτθ ςκθνι, από τθ μια τον ςυνόδευαν οι εκςταςιαςμζνοι από τθ
δφναμθ τθσ μουςικισ του φίλοι του και από τθν άλλθ οι εικόνεσ που
ςχθματίηονταν γφρω του: τα τραγοφδια είναι ιςτορίεσ και κουβαλάνε
μνιμεσ και εικόνεσ…

Ζνα τριιμερο, από τισ 13 μζχρι τισ 15 Σεπτεμβρίου, με ταινίεσ - πρϊτεσ
εμφανίςεισ ςκθνοκετϊν που αργότερα ζκαναν μεγάλθ καριζρα.
Ρρεμιζρεσ που ζκαναν αίςκθςθ ςτθν εποχι τουσ και που ακόμθ και
ςιμερα διατθροφν το ςφρίγοσ και τθν ζνταςι τουσ. Σε ςυνεργαςία με
το CineDogs.gr θ Μονι Λαηαριςτϊν μετατράπθκε ς' ζνα υπζροχο open
air cinema και φιλοξζνθςε τισ πρϊτεσ ταινίεσ των Στάνλεϊ Κιοφμπρικ,
Γοφντι Άλεν, Τηορτη ομζρο, Γουζσ Άντερςον, ζδειξε μικροφ μικουσ
ταινίεσ ςε ςυνεργαςία με το TiSFF και απζδειξε ότι θ ςινεφιλία
ταιριάηει πολφ ς’ ζναν χϊρο που δίνει πολλζσ υποςχζςεισ για το
μζλλον…
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Με άρωμα Ελλάδασ…

Με το ρυκμό του Μιχάλθ…

Ανζβθκαν ςτθ ςκθνι ο Ραντελισ Καλαςςινόσ με τον Βαςίλθ Σκουλά
τθν Κυριακι 16 Σεπτεμβρίου και προςκάλεςαν και τουσ Κωνςταντίνο
και Ματκαίο Τςαχουρίδθ. Το αποτζλεςμα ιταν μια βραδιά που
ταξίδεψε όςεσ και όςουσ βρζκθκαν ςτθ Μονι Λαηαριςτϊν ςε όλθ τθν
Ελλάδα: 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…

Δφςκολα κα βρεισ κάποιον που δεν ζχει τραγουδιςει κάποιο από τα
τόςα κομμάτια του Μιχάλθ Χατηθγιάννθ: « Άγγιγμα Ψυχισ», «Και κα
χακϊ», «Εκδρομι», «Χωρίσ αναπνοι», «Ακατάλλθλθ ςκθνι», «Ράρτι»,
«Το ς’ αγαπϊ», «Το καλοκαίρι μου», «Δεν φεφγω», «Αν μου
τθλεφωνοφςεσ», «Μοιάηουμε» και τόςα άλλα… Το βράδυ τθσ Δευτζρασ
17 Σεπτεμβρίου θ Μονι Λαηαριςτϊν ζγινε μια μεγάλθ αγκαλιά για τον
δθμοφιλι τραγουδιςτι και γριγορα ο χϊροσ μετατράπθκε ςε χϊρο
ενόσ όμορφου πάρτι…
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Με γζλιο και τρυφερότθτα
Μπικε με ορμι και μελωδικότθτα θ Ματοφλα Ηαμάνθ ςτθ ςκθνι του
Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν τθν Τετάρτθ 19 Σεπτεμβρίου και πολφ
γριγορα δεν άφθςε κανζναν που να ςυμμετζχει ςτθ μαγικι
ατμόςφαιρα που ζφτιαξε! «Στθ γωνία του κόςμου και ςτο φανταςτικό
τεταρτθμόριο τθσ μνιμθσ του πόκου και τθσ κάλαςςασ», όπωσ λζει και
θ ίδια, ακοφμπθςαν τα τραγοφδια τθσ, οι λαϊκζσ μελωδίεσ, αλλά και τα
απρόβλεπτα μουςικά «ξαναδιαβάςματα»…
Σε μια βραδιά όπου θ μελαγχολία εναλλάςςονταν με το γζλιο και το
ξζςπαςμα με τον ζςω ψίκυρο, θ Ματοφλα Ηαμάνθ απζδειξε ότι «θ
αιςκθτικι είναι θ θκικι του μζλλοντοσ»…

Κζτε κι άλλο;
Το ‘πε και το ϋκανε ο Tonis Sfinos ςτθ ςκθνι τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν, τθν
Ραραςκευι 21 Σεπτεμβρίου: αποχαιρζτθςε μαηί με τουσ πολυπλθκείσ
φίλουσ του, αλλά και τθν… πολφχρωμθ παρζα του ςτθν… πίςτα, το
φετινό καλοκαίρι μ’ ζνα πάρτι αντάξιο τθσ δικισ του, ξεχωριςτισ
ιδιοςυγκραςίασ! Το αποτζλεςμα ιταν όλθ θ Μονι Λαηαριςτϊν να
χορεφει και να τραγουδάει, αβίαςτα, γάργαρα και απολφτωσ…
αποενοχοποιθμζνα. Σχεδόν με μια ανάςα ο Tonis Sfinos και θ παρζα του
ςκόρπιςαν παντοφ χαμόγελα και κετικι διάκεςθ, ανζδειξαν τουσ
κθςαυροφσ των παραμελθμζνων και τραγοφδθςαν τθν ομορφιά και τθν
τρζλα τθσ ςτιγμισ. Το Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν τζλειωςε με τα
χζρια ψθλά και με το χαμόγελο ηωγραφιςμζνο…
| 14

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: Ανδρζασ Τάκθσ, Ρρόεδροσ Κ.Μ.Σ.Τ., Οφβε Μάτςκε, Ρρόεδροσ ΕΤΟΣ - Κ.Ο.Κ.

ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Λάηαροσ Κωνςταντινίδθσ
Θφαιςτίωνασ Σερδάρθσ
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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25.000
ΘΕΑΣΕ

36

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΕ
& ΦΗΜΑΣΑ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ

18 ΦΟΡΗΓΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

25

ΜΕΡΕ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΑ ΜΕΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Υ Ι Λ Ο Ι ΔΙΚΣΤΩΗ

17.500
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ΦΟΡΗΓΟ

ΦΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

