Δελτίο Τύπου
Press Release
Βαςίλησ Παπακωνςταντίνου – Λαυρέντησ Μαχαιρίτςασ
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018, 21.30 - SOLD OUT!
Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, 21.30

Μια βραδιά δεν είναι αρκετι για τθ μουςικι ςυνάντθςθ Βαςίλη
Παπακωνςταντίνου – Λαυρέντη Μαχαιρίτςα!
Sold out θ ςυναυλία τθσ Δευτέρασ 9 Ιουλίου κι ζτςι, προκειμζνου να απολαφςουν
όλεσ και όλοι αυτι τθ μοναδικι βραδιά κοινϊν ςυναιςκθμάτων, οι δυο καλλιτζχνεσ
κα δϊςουν ακόμθ μία ςυναυλία, την Τρίτη 10 Ιουλίου, ςτισ 21.30!
Σο μοίραςμα, άλλωςτε, είναι το χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ εκρθκτικισ και ςυνάμα
ςυναιςκθματικισ μουςικισ ςυνάντθςθσ: ο Βαςίλησ Παπακωνςταντίνου και ο
Λαυρέντησ Μαχαιρίτςασ δεν κα μοιραςτοφν μόνο τθ ςκθνι του Φεςτιβάλ Μονισ
Λαηαριςτϊν, αλλά και τθ μοναδικότθτα των μουςικϊν ςυναιςκθμάτων τουσ.
Σουσ δφο ςπουδαίουσ καλλιτζχνεσ ενϊνουν πολλά: δίςκοι, τραγοφδια, εμφανίςεισ,
παρζεσ. τθ μακρόχρονθ πορεία τουσ μασ ζχουν χαρίςει ξεχωριςτζσ ςτιγμζσ και
ζντονα ςυναιςκιματα. Σο μυςτικό τθσ πετυχθμζνθσ ςυνταγισ τουσ: θ μακρόχρονθ
φιλία που τουσ ενϊνει και τουσ χαρίηει αυτι τθν οικειότθτα και άνεςθ ςτθ ςκθνι.
Οι κοινζσ τουσ βραδιζσ ςτθ Μονι Λαηαριςτϊν κα είναι μια ευκαιρία να
τραγουδιςουμε «Χρόνια Πολλά» 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

Φεςτιβάλ Μονθσ Λαζαριςτών 2018
Κολοκοτρϊνθ 21, 564 30 ταυροφπολθ , Θεςςαλονίκθ
Γραφείο Σφπου: Σάςοσ Ρζτηιοσ
Τ 2310 589.232
M 6977 591128
F 2310 651.099
Ε press@monilazariston.gr
www.monilazariston.gr
Facebook: Moni Lazariston Festival
Instagram: @monilazaristonfestival

να ταξιδζψουμε με τον αγαπθμζνο Λαυρζντθ και τον Μικρό του «Σιτανικό» ςτο
«Νότο» και ςε άλλουσ μακρινοφσ μουςικοφσ προοριςμοφσ.
Μαηί τουσ κα είναι και θ Μιρέλα Πάχου, ςτθν πιο ϊριμθ και δθμιουργικι τθσ φάςθ,
θ οποία κα δϊςει το ςτίγμα τθσ με τθ φρεςκάδα τθσ και φυςικά… το ακορντεόν τθσ
και ο Ιταλόσ ταλαντοφχοσ κικαρίςτασ Steve Tesser που ςυμπράττει με άποψθ &
κακαρότθτα ςτο μουςικό του λόγο
Μαηί τουσ οι μουςικοί:
Πιάνο, keyboards: Ανδρζασ Αποςτόλου
Ηλεκτρικό μπάςο: Βαγγζλθσ Πατεράκθσ, Άκθσ Αμπράηθσ
Σφμπανα: Φίλιπποσ πυρόπουλοσ, τζφανοσ Δθμθτρίου
Βιολί, τραγοφδι: Μαίρθ Μπρόηθ
Κικάρεσ: Steve Tesser, Γιάννθσ Αυγζρθσ
Πλικτρα: Γιϊργοσ Θεοδωρόπουλοσ
Επιμζλεια ιχου: Αλζξανδροσ Μπίτοσ, Γιϊργοσ Καραγιαννίδθσ, Λυςιζν Κλίμθσ
Επιμζλεια φϊτων: Γιάννθσ Δίπλασ, Μίμθσ Βαςιλείου
Ενορχιςτρωςθ: Ανδρζασ Αποςτόλου
Γραφιςτικι επιμζλεια: Μάνοσ αλοφςτροσ
Ώρα έναρξησ: 21.30
Τιμή ειςιτηρίου: 12 € (προπώληςη), 15 € (ταμείο)
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