ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΦΔΣΙΒΑΛ 2004
ΔΛΛΗΝΙΚΗ & ΓΙΔΘΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΗΝΗ
21 Ινπλίνπ
Η Δσαλζία Ρεκπούηζηθα παξνπζίαζε ηε κνπζηθή πνπ εκπλεύζηεθε γηα ηελ ηαηλία «Πνιίηηθε
Κνπδίλα» ζε κηα ππαίζξηα ζπλαπιία, θάησ από ην θσο ησλ αζηεξηώλ. Με ηηο κεισδηθέο θσλέο ηεο
Έιιεο Παζπαιά θαη ηεο Dilec Kots, ε αηκόζθαηξα ζύκηδε καγηθό ηαμίδη ζην Βόζπνξν.
22 Ινπλίνπ
Με κηα ζπλαπιία αθηεξσκέλε ζηελ Παγθόζκηα Ηκέξα θαηά ησλ λαξθσηηθώλ έδσζε ην ζηίγκα ηνπ
ζηελ πόιε ην Πξόγξακκα Δλαιιαθηηθήο Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ αηόκσλ «Αξγώ» ηνπ
Ψπρηαηξηθνύ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο. Σνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν είρε ν Κώζηας Καρκπάς κε
ηηο κπαιάληεο ηνπ θαη ήρνπο ειιεληθνύ ξνθ.

8 Ινπιίνπ
ε «άιιεο πνιηηείεο» ηαμίδεςε ην θνηλό ηεο
ε Διέλε Βηηάιε. Η γλσζηή θαιιηηέρληδα
έδσζε
κηα
κνλαδηθή
ζπλαπιία,
εξκελεύνληαο ιατθά θαη έληερλα θνκκάηηα.
14 Ινπιίνπ
Ο αγαπεκέλνο ηξαγνπδνπνηόο Μίιηος
Παζταιίδες
ήξζε
θαη
πάιη
ζηε
Θεζζαινλίθε γηα λα πεη ηηο καγηθέο ηζηνξίεο
ηνπ.
Σξαγνύδηα
από
ην
παξειζόλ
«παληξεύηεθαλ» κε λεόηεξα από ηνλ δίζθν
ηνπ «Μόλε κνπ παηξίδα είλαη ν ρξόλνο».

9 Απγνύζηνπ
ηα πιαίζηα ησλ Οιπκπηαθώλ εθδειώζεσλ
ζηε Θεζζαινλίθε έγηλε αθηέξσκα ζην
Διιεληθό
θαη
Ιηαιηθό
ύγτρολο
Σραγούδη κε εξκελεπηέο ηνλ Χξήζην
Θεβαίν θαη ηελ ηηαιίδα ηξαγνπδίζηξηα Emilia
Ottaviano. ην β’ κέξνο ν Michele Vurchio
κε ην ζύλνιν Etno Drums παξνπζίαζαλ έλα
παλόξακα από ην έξγν ηνπο.

6 επηεκβξίνπ
Ο «άηερλνο» Λαξηζαίνο ηξαγνπδνπνηόο, ν «Βξαρλόο Πξνθήηεο» Θαλάζες Παπαθωλζηαληίλοσ
κε ηε ζύκπξαμε ηνπ Γηάλλε Αγγειάθα θαη ηεο Μάξζαο Φξηηδήια κεηέθεξε ην θνηλό ηνπ ζ’ έλα
κνπζηθό ζύκπαλ, όπνπ ε παξάδνζε θαη ηα κπινπδ ησλ πόιεσλ ζπκπνξεύνληαη, δεκηνπξγώληαο
έλα ηδηαίηεξν κνπζηθό άθνπζκα.
20 επηεκβξίνπ
Κξαηώληαο ζηαζεξέο ηηο κνπζηθέο ηνπ αμίεο, ν Νίθος Παπάδογιοσ, παξνπζίαζε παιηά
αγαπεκέλα ηξαγνύδηα ηνπ αιιά θαη λέεο δεκηνπξγίεο ζε κηα ζπλαπιία πνπ έθιεηζε ηηο εθδειώζεηο
ηνπ Φεζηηβάι ηεο Μνλήο Λαδαξηζηώλ 2004.
ΠΑΡΑΣΑΔΙ
15 - 18 Ινπλίνπ
Σν Κξαηηθό Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο αλέβαζε γηα ηέζζεξηο παξαζηάζεηο ζην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι
κηα ζύγρξνλε θαη πξσηνπνξηαθή εθδνρή ηνπ θιαζηθνύ βνπθνιηθνύ έξγνπ ηνπ π. Πεξεζηάδε,
«GOLFΩ! Summer mix», ζε ζθελνζεζία ίκνπ Καθάια.

28 – 30 Ινπλίνπ
Η παξάζηαζε «Lord of the Dance» ηνπ
δηάζεκνπ
Ιξιαλδνύ
Michael
Flatley
θαζήισζε θπξηνιεθηηθά ην θνηλό ηεο
Θεζζαινλίθεο, ζε έλα εληππσζηαθό ζέακα
κε πεξηζζόηεξνπο από 30 θαιιηηέρλεο,
ρνξεπηέο θαη κνπζηθνύο επί ζθελήο, κε
πνιύρξσκα θνπζηνύκηα, εθθεληξηθά ζθεληθά
θαη δξακαηηθή κνπζηθή. Γηνξγάλσζε: Adam
Productions, Half Note Jazz Club θαη
Πνιηηηζκόο & Δπηθνηλσλία

12 & 13 Ινπιίνπ
Η δηεζλνύο θήκεο 25κειήο Αθροβαηηθή Οκάδα ηοσ Πεθίλοσ έδσζε δύν κνλαδηθέο
παξαζηάζεηο πνπ έθνβαλ ηελ αλάζα! Σελ παλάξραηα Αζηαηηθή Σέρλε ησλ Αθξνβαηηθώλ απόιαπζαλ
νη ζεαηέο ζε έλα πξόγξακκα πνπ μεηξέιαλε ηα παηδηά θαη κάγεςε ηνπο κεγάινπο.
13 επηεκβξίνπ
«Βαβσιωλία ηωλ Γεύζεωλ», κηα από ηηο πξσηνηππίεο ηνπ Φεζηηβάι 2004. ε κηα κνλαδηθή
παξάζηαζε, πνπ έγηλε γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα, ν αγαπεκέλνο γαζηξνλόκνο Ηιίαο
Μακαιάθεο κε ηνλ chef Νίθν Καηζάλε θαη ηνλ Παύιν Σεξθελιή καγείξεςαλ «δσληαλά» ζην
ππαίζξην ζέαηξν ηεο Μνλήο Λαδαξηζηώλ.
Γηνξγάλσζε: Wine Plus & Φεζηηβάι Μνλήο Λαδαξηζηώλ
17, 18 & 19 επηεκβξίνπ
Οη Tiger Lillies Circus ήξζαλ γηα πξώηε
θνξά ζηε Θεζζαινλίθε. Γηα ηξεηο κνλαδηθέο
παξαζηάζεηο,
ν
αζπλήζηζηνο
κνπζηθνζεαηξηθόο ζίαζνο δηεγήζεθε ζε έλα
εληππσζηαθό ζόνπ, κε ηε κνπζηθή θαη ηα
λνύκεξα
ηνπ
ηζίξθν,
ηζηνξίεο
γηα
αλζξώπνπο πνπ έρνπλ θηάζεη ζηα άθξα ή
έρνπλ ηζαθηζηεί ζην γθξεκό, αλζξώπνπο ηνπ
πεξηζσξίνπ.

ART BAZAAR & ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

20 - 22 Ινπιίνπ
Γηα έλα ηξηήκεξν ζηήζεθε κηα γηνξηή γηα
κηθξνύο θαη κεγάινπο ζην ππαίζξην ζέαηξν
ηεο Μνλήο Λαδαξηζηώλ.

Έλαο δηαθνξεηηθόο πνιύρξσκνο «ζίαζνο»
όπνπ νη επηζθέπηεο είραλ ηελ επθαηξία λα
μελαγεζνύλ ζηα δηαθνξεηηθά stands, λα
επηιέμνπλ θαη λα αγνξάζνπλ κηθξά έξγα
ηέρλεο, ζπιιεθηηθέο αθίζεο, παιηά βηβιία,
κνπζηθά όξγαλα, δίζθνπο βηληιίνπ, θεξηά θαη
θεξνπήγηα, θεξακηθά, εκηπνιύηηκνπο ιίζνπο,
ρεηξνπνίεηα θνζκήκαηα θαη πνιιά άιια
αθόκα ελδηαθέξνληα αληηθείκελα.
Γηα πξώηε θνξά ην θαιιηηερληθό απηό
παδάξη πιαηζηώζεθε από έλα παξάιιειν
πξόγξακκα
κε
θιόνπλ,
δνγθιέξ,
μπινπόδαξνπο αιιά θαη πνιιή κνπζηθή.
πγθξνηήκαηα ηεο Θεζζαινλίθεο έπαημαλ
δσληαλά θαη κε ην μερσξηζηό πξνζσπηθό
ηνπο
ζηπι
ρξσκάηηζαλ
ηηο
ηξεηο
θαινθαηξηλέο βξαδηέο.

ΜΙΚΡΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΗΝΗ
26 - 30 Ινπιίνπ
Γηα πέληε θαινθαηξηλέο λύρηεο θάησ από ην
ζειελόθσο, ζην κπαιθόλη ηνπ λένπ
ηκήκαηνο, ην ζπγθξόηεκα Truboskes, νη
Αδερθοί
Πραηζηλάθε,
ν
Μαλώιες
Ραζούιες, ν Θαλάζες Γθαϊθύιιηας θαη
ην ζπγθξόηεκα Αληηζέζεης πξόζθεξαλ έλα
καγηθό ηαμίδη ζηνπο δξόκνπο ηεο ειιεληθήο
κνπζηθήο
«παληξεύνληαο»
κνλαδηθά
δηαθνξεηηθά κνπζηθά είδε, από ην ιατθό θαη
ην ξεκπέηηθν σο ηα ζκπξλαίηθα θαη ηα
δεκνηηθά ηξαγνύδηα.
OPEN STUDIOS III
29 Ινπλίνπ – 29 Απγνύζηνπ
Δπηζπκώληαο ηελ πξνβνιή ησλ ζύγρξνλσλ δεκηνπξγώλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ε πξσηόηππε απηή
δξάζε αθνξνύζε ζηελ παξνπζίαζε θπξίσο λέσλ θαιιηηερλώλ ηεο πόιεο ζηνλ ππόγεην εθζεζηαθό
ρώξν ηνπ Κξαηηθνύ Μνπζείνπ ύγρξνλεο Σέρλεο.
Σα ππόγεηα «θειηά» ηνπ Κ.Μ..Σ. κεηαηξάπεθαλ ζε πξνζσξηλά θαιιηηερληθά εξγαζηήξηα, όπνπ
θάζε θαιιηηέρλεο, δεκηνύξγεζε ειεύζεξα ην δηθό ηνπ πεξηβάιινλ/εγθαηάζηαζε. Οη θαιιηηέρλεο
πνπ ζπκκεηείραλ: Μπάκπεο Βελεηόπνπινο, Ράληα Δκκαλνπειίδνπ, Χάξεο Πάιιαο, Κσλζηαληίλνο
Ρήγνο, Takahiko Suzuki, Χξπζή Σζηώηα θαη Δύε Χακνπξαηίδνπ.
ΘΔΡΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ – “ΙΝΔΤΑΓΟΤΣΟ”
2 - 29 Απγνύζηνπ
Γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά ην ΦΜΛ παξνπζίαζε επηιεγκέλεο ηαηλίεο. Απηή ηε θνξά ζε ζπλεξγαζία κε
ηε κνλαδηθή ζην ειιεληθό δηαδίθηπν θηλεκαηνγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ www.cine.gr θαη κε ηε
Γεκνηηθή Κνηλσληθνπνιηηηζηηθή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ ηαπξνύπνιεο «ΙΡΙ».

