ΑΛΑΣΘΟΠΖΣΖ ΦΔΣΤΗΒΑΙ 2008
Σν Φεζηηβάι ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ θαη ην 2008 έδσζε ην παξόλ ζηα πνιηηηζηηθά γεγνλόηα ηεο
Θεζζαινλίθεο θαη έηπρε κεγάιεο απνδνρήο από ην θνηλό. Κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνέξρνληαη
από όιν ην θάζκα ηεο θαιιηηερληθήο παξαγσγήο θαηάθεξε γηα άιιε κηα ρξνληά λα πξνζειθύζεη
θνηλό από όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Ο Σύπνο, έληππνο θαη ειεθηξνληθόο θάιπςε πιήξσο ην
Φεζηηβάι κε εθηελή δεκνζηεύκαηα θαη εθπνκπέο.
Ο επηβιεηηθόο ρώξνο ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ θηινμέλεζε θαηαμησκέλνπο θαιιηηέρλεο από ηελ
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό, πςειήο αηζζεηηθήο κνπζηθνρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο, αιιά θαη
κηθξόηεξα ελαιιαθηηθά ζρήκαηα κε θαηλνύξγηεο θαη πξσηνπνξηαθέο πξνηάζεηο.
Αλαιπηηθά ην πξόγξακκα ηνπ Φεζηηβάι 2008 είρε σο εμήο:
άββαην 31 Καΐνπ
Ο Φοίβος Γεληβοριάς άλνημε ην θεηηλό Φεζηηβάι θαη καο πξόζθεξε κηα εμαηξεηηθή βξαδηά.
Αθνύζακε δηθά ηνπ ηξαγνύδηα πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηνπο ζηίρνπο, κε ζέκαηα από ηελ
θαζεκεξηλή δσή, ηνλ έξσηα, ηα πνιύβνπα club, ηηο αλεζπρίεο ηεο λέαο γεληάο, αιιά θαη πνιιά
άιια αγαπεκέλα ηξαγνύδηα.
Καδί ηνπ νη Βαζίιεο Πηεξξαθέαο, ν Γηάλλεο Παξαζθεπαΐδεο, ν ηακάηεο ηακαηάθεο, ν Γηώξγνο
Θαξιήο θαη ε λέα ηξαγνπδνπνηόο Κάξσ Καξθέινπ.
Πέκπηε 5 Ηνπλίνπ
Γεθανθηώ ρξόληα κεηά ην ζάλαην ηνπ Παύλοσ Σιδηρόποσλοσ, νη Απροζάρμοζηοι, ην
ηειεπηαίν ζπγθξόηεκά ηνπ, όπσο θάζε ρξόλν, έηζη θαη θέηνο ηίκεζε ηνλ ”Πξίγθηπα ηεο Διιεληθήο
Ρνθ θελήο” κε κηα ζπλαπιία-αθηέξσκα ζηε κλήκε ηνπ. Θαιεζκέλνη ηνπο εθιεθηνί θαιιηηέρλεο,
πνπ είηε ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνλ ηδεξόπνπιν, είηε απνηεινύλ ζπλέρεηα ηεο ηζρπξήο παξνπζίαο
ηνπ ζηα ειεθηξηθά καο δξώκελα. πκκεηείραλ: Γιάννης Γιοκαρίνης, Ζλίας Εάικος, Λίκος
Ειώγαλας, Γημήηρης Ποσλικάκος θαη Φίλιππος Πλιάηζικας.

Παξαζθεπή 6 Ηνπλίνπ
Ο Nick Cave κε ηελ έκπηζηε ζπληξνθηά ησλ Bad Seeds θαηάθεξε γηα άιιε κηα θνξά λα
μεζεθώζεη ην θνηλό ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ θαηέθιπζε ηε Κνλή Ιαδαξηζηώλ. Σξαγνύδηα από ην
θαηλνύξγην album ηνπ, ην αιεζηλά έμνρν “Dig Lazarus Dig”, νη γλσζηέο «δνινθνληθέο»
κπαιάληεο ηνπ, ην θξεληαζκέλν ηνπ rock „n‟ roll, ην θέθη θαη ε ελέξγεηα ηνπ Nick δεκηνύξγεζαλ
κία εθξεθηηθή αηκόζθαηξα.
Σε ζπλαπιία άλνημαλ νη ζπκπαηξηώηεο ηνπ Nick Cave, Ed Kuepper θαη Jeffrey Wegener, γλσζηνί
από κε ηε ζπλεξγαζία ηνπο σο “The Laughing Clowns” πνπ επεξέαζαλ όρη κόλν ηελ αλεμάξηεηε
ζθελή ηεο Απζηξαιίαο αιιά θαη ηνπ θόζκνπ νιόθιεξνπ.

Γεπηέξα 9 Ηνπλίνπ
Κε κεγάιε επηηπρία γηα πέκπηε ζπλερή
ρξνληά ε Wine Plus δηνξγάλσζε ηε
Βαβσλωνία ηων Γεύζεων. Δθαηνληάδεο
θίινη ηεο γαζηξνλνκίαο θαη ηνπ θξαζηνύ
θαηέθζαζαλ ζηε Κνλή Ιαδαξηζηώλ γηα λα
παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξσηνπνξηαθή
παξάζηαζε γαζηξνλνκίαο. Πάλσ ζηε ζθελή
ν Ζλίας Καμαλάκης θαη ν Σηάθης
Παναγιωηόποσλος ππνδέρηεθαλ θαη
καγείξεςαλ καδί κε γλσζηνύο chef
μελνδνρείσλ 5* ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο
Υαιθηδηθήο, αιιά θαη ν γλσζηόο
δαραξνπιάζηεο ηεο πόιεο Παύινο
Σεξθελιήο πνπ έθιεηζε ηελ παξάζηαζε κε
ηνλ πην γιπθό ηξόπν. Κεηά ην ηέινο ηεο
παξάζηαζεο ην θνηλό είρε ηελ επθαηξία λα
δνθηκάζεη ηα ππέξνρα θξαζηά πνπ
παξνπζίαζε ε γλσζηή νηλνιόγνο Καξία
Λέηζηθα, λα πάξεη καδί ηνπ ηηο ζπληαγέο

αιιά θαη λόζηηκα δώξα πνπ κε θξνληίδα
είραλ εηνηκαζηεί από ηνπο δηνξγαλσηέο θαη
ηνπο ρνξεγνύο ηεο εθδήισζεο.

Σεηάξηε 11 & Πέκπηε 12 Ηνπλίνπ
Σν ΦΚΙ γηα δεύηεξε ρξνληά πξνζθάιεζε ηνπο κηθξνύο ηνπ θίινπο ζηε «Γιορηή Παιδιού». Γηα
δύν κέξεο ε ππαίζξηα απιή ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ κεηαηξάπεθε ζε έλαλ κεγάιν παηδόηνπν θαη ηα
παηδηά παξέα κε ηελ νκάδα ΦΑΛΣΑΗΑ ηεο Εέηαο ηεθάλνπ θαη Κπξηώο Γεκεηξίνπ είραλ ηελ
επθαηξία λα δηαζθεδάζνπλ, λα παίμνπλ, λα ρνξέςνπλ θαη λα ηξαγνπδήζνπλ. Δξγαζηήξηα, επίδεημε
από ηνλ Διιεληθό Δξπζξό ηαπξό, καγεηξηθή κε ην «Λεζηηθό αξθνύδη», αιιά θαη παηρλίδη,
ηξαγνύδη, ρνξόο θαη παξαζηάζεηο κε παξακύζηα πεξίκελαλ ηνπο κηθξνύο καο θίινπο πνπ
δηαζθέδαζαλ κέρξη αξγά ην βξάδπ.
Πέκπηε 19 Ηνπλίνπ
Σν Αζτημόπαπο ηνπ Υαλο Θξίζηηαλ Άληεξζελ δσληάλεςε ε γλσζηή εζνπνηόο Αγγελική
Γαλιάνη ζηε ζθελή ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ. Ζ ηαιαληνύρα εζνπνηόο, πνπ έγηλε γλσζηή από ην
ζήξηαι «Καξία ε άζρεκε», απνθάιπςε ην ράξηζκά ηεο σο παξακπζνύ θαη κάγεςε ηνπο κηθξνύο
θαη κεγάινπο ζαπκαζηέο ηεο αθεγνύκελε κε κνλαδηθό ηξόπν ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Αζτημόπαποσ
πνπ έγηλε πεληάκνξθνο θύθλνο. Καδί ηεο επί ζθελήο ε αθνξληενλίζηα Εσή Σεγαλνύξηα θαη ν
«κάγνο ησλ θξνπζηώλ» όιεο Κπαξθή. Σελ απόδνζε ηνπ θεηκέλνπ έθαλε ε δεκνζηνγξάθνο
Ιίηζα Σόηζθα θαη ηελ ζθελνζεζία ηεο παξάζηαζεο ν Κηράιεο Θνπκπηόο.

Σξίηε 24, Σεηάξηε 25 & Πέκπηε 26 Ηνπλίνπ

Γηα ηξεηο βξαδηέο ζηε Κηθξή θελή ηεο
Κνλήο Ιαδαξηζηώλ βξήθαλ ρώξν έθθξαζεο
λέεο θξέζθεο θσλέο ηεο πόιεο καο πνπ
πεηξακαηίδνληαη ζε ελαιιαθηηθέο κνπζηθέο
δηαδξνκέο κε αγγιόθσλν ζηίρν. Σελ Σξίηε
εκθαλίζηεθαλ
ηα
ζπγθξνηήκαηα
Boomstate θαη Minor Mine, ηελ Σεηάξηε
Sleepin Pillow και Blank Inverse θαη
ηέινο, ηελ Πέκπηε είρακε θνληά καο ηνπο
Five Star Hotel θαη Mary’s Flower
Superhead.

Σξίηε 1 Ηνπιίνπ
Ο Γιάννης Αγγελάκας, κε ην γλσζηό επαλαζηαηηθό ηνπ ύθνο, ηέζζεξα ρξόληα από ηόηε πνπ
έπαςαλ λα ππάξρνπλ νη ΣΡΤΠΔ, αλέβεθε ζηε ζθελή ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ παξέα κε ηνπο
ΔΠΗΘΔΠΣΔ, ηελ νξρήζηξα κε ηελ νπνία ερνγξάθεζαλ ην δίζθν «Γηάλλεο Αγγειάθαο θαη νη
Δπηζθέπηεο - Από δσ θαη πάλσ» θαη θαηάθεξε γηα άιιε κηα θνξά λα ελζνπζηάζεη ηνπο παιηνύο
αιιά θαη ηνπο λεόηεξνπο θίινπο ηνπ.

Πέκπηε 3 Ηνπιίνπ

Υαηδεαξγύξε επηθεθαιήο, νη ελαιιαθηηθνί
Matisse θαη νη Raining Pleasure ζηελ πην
ώξηκε ζηηγκή ηεο θαξηέξαο ηνπο, θαηάθεξαλ
λα μεζεθώζνπλ ην θνηλό πνπ βξέζεθε
εθείλε ηε βξαδηά ζηε Κνλή Ιαδαξηζηώλ.

Κηα βξαδηά αθηεξσκέλε ζην αγγιόθσλν ξνθ
από ηξία αληηπξνζσπεπηηθά ζπγθξνηήκαηα
πνπ έρνπλ δηαγξάςεη κηα επηηπρεκέλε
πνξεία. Οη επαλαζηαηηθνί “Sunny side of
the razor” κε ηε γλσζηή εζνπνηό άλπ

Πέκπηε 10 & Παξαζθεπή 11 Ηνπιίνπ
Γηα πξώηε θνξά ην θνηλό ηεο Θεζζαινλίθεο είρε ηελ επθαηξία λα απνιαύζεη έλα ππεξζέακα απ‟
επζείαο από ην Broadway. Σν κνπζηθό αξηζηνύξγεκα ηνπ George Gershwin “Porgy & Bess”, ην
πην απαηηεηηθό κηνύδηθαι όισλ ησλ επνρώλ, καο κεηέθεξε ζηελ Ακεξηθή ηεο πεξηόδνπ ησλ
θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ θαη καο πξόζθεξε ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπκε ηηο γλσζηέο κεισδίεο ηνπ
Gershwin. 30 εζνπνηνί - ηξαγνπδηζηέο, 20 κνπζηθνί θαη 15 ρνξεπηέο επί ζθελήο θαζήισζαλ ηνπο
ηπρεξνύο πνπ παξαθνινύζεζαλ ηηο δύν κεγαιεηώδεηο παξαζηάζεηο.

Σξίηε 15 Ηνπιίνπ
Σν θιαζηθό ξνκαληηθό έξγν “La Sylphide” ζε κνπζηθή ηνπ H.Lovenskold θαη ρνξνγξαθία ηνπ
August Bournonville παξνπζίαζε ην Κπαιέην ηεο Δζληθήο Όπεξαο ηεο όθηαο. Κηα παξάζηαζε
πςειήο αηζζεηηθήο θαη πνηόηεηαο, πνπ κάγεςε ηνπο θίινπο ηνπ κπαιέηνπ πνπ βξέζεθαλ ζηε
Κνλή Ιαδαξηζηώλ.

Πέκπηε 17 Ηνπιίνπ
Έλα ηαμίδη ζηελ Αξγεληηλή είραλ ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπλ όζνη έδσζαλ ην παξόλ ζηελ
παξάζηαζε Viento de Tango. 2 κπαληνλεόλ, 1 βηνιί, 1 ηζέιν, 1 πηάλν, 1 κπάζν, 1 ηξαγνπδηζηήο
θαη 3 ρνξεπηηθά δεπγάξηα ζε εηδηθά επηιεγκέλεο ρνξνγξαθίεο από ηαγθό, milonga ,”vals criolo”
παξνπζίαζαλ έλα εληππσζηαθό ζώνπ κε κνπζηθή, ηξαγνύδη θαη ρνξό.
Γεπηέξα 8 επηεκβξίνπ
Γίθαηα έρνπλ ηε θήκε ηνπ θαηλνκέλνπ ζην live! Οη ONIRAMA, κε ηε θξεζθάδα θαη ηε δσληάληα
πνπ ηνπο δηαθξίλεη, μεζήθσζαλ όινπο ηνπο ζαπκαζηέο ηνπο πνπ βξέζεθαλ εθείλν ην βξάδπ ζηε
Κνλή Ιαδαξηζηώλ. Δξκελεύνληαο ηξαγνύδηα από ην πξώην ηνπο επηηπρεκέλν cd «Γύζθνινο
θαηξόο γηα πξίγθηπεο» αιιά θαη από ην λέν ηνπο cd κε ηνλ ηίηιν «Θιεςύδξα» θαηάθεξαλ λα
δεκηνπξγήζνπλ κία ραξνύκελε θαη γηνξηηλή αηκόζθαηξα.

Παξαζθεπή 12 επηεκβξίνπ
Γηα άιιε κηα θνξά ν Σωκράηης Κάλαμας ηθαλνπνίεζε ηνπο ρηιηάδεο πηζηνύο ζαπκαζηέο ηνπ πνπ
θαηέθιπζαλ εθείλν ην βξάδπ ζηε Κνλή Ιαδαξηζηώλ. Δξκελεύνληαο ηξαγνύδηα από ηνλ θαηλνύξγην
ηνπ δίζθν, αιιά θαη πνιιά γλσζηά θαη αγαπεκέλα από ην ζύλνιν ηεο δηζθνγξαθηθήο ηνπ
πνξείαο, ν σθξάηεο Κάιακαο δεκηνύξγεζε κηα πνηεηηθή αιιά θαη ειεθηξηθή αηκόζθαηξα πνπ
είλαη γλώξηκε πιένλ ζηνπο ζαπκαζηέο ηνπ πνπ ηνλ αθνινπζνύλ πηζηά. Καδί ηνπ επί ζθελήο ε
Καξία Γαθαλάιε.
Σξίηε 16 επηεκβξίνπ
Κία μερσξηζηή βξαδηά γεκάηε κνπζηθή, ρξώκα, λνζηαιγία θαη ελζνπζηαζκό καο επηθύιαμε ε
ζπλεξγαζία ηνπ Ιοσκιανού Θηλαηδόνη κε ηνλ Γιώργο Κηλιώκα. “Αξρίδεη ην καηο”, “Απιή
Αξηζκεηηθή”, “Σα ζεξηλά ζηλεκά”, “Φηαίεη ν ρνληξόο”, “Σδηλ” ηνπ Ινπθηαλνύ Θειαεδόλε, “Γηα ην
θαιό κνπ”, “Γθξέθν καζθαξά”, “Θάπνπ ζα ζπλαληεζνύκε”, “Ρνδ” ηνπ Γηώξγνπ Κειηώθα θαη άιια
πνιιά θαη αγαπεκέλα ηξαγνύδηα αθνύζηεθαλ εθείλε ηε βξαδηά ζηε Κνλή Ιαδαξηζηώλ. Καδί ηνπο
ζηε ζθελή ε Γεσξγία Γξακκαηηθνύ.

