ΑΛΑΘΟΠΖΖ ΦΔΣΗΒΑΙ 2005
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΑΗ ΓΗΔΘΛΖ ΚΟΤΗΘΖ ΘΖΛΖ
10 Ηνπλίνπ
Κεηά από δύν ρξόληα, ν ωθράηες Κάιακας επέζηξεςε ζηε Κνλή Ιαδαξηζηώλ όπνπ
παξνπζίαζε ην λέν ηνπ δίζθν κε ηίηιν «Σν άδεην δσκάηην». Έλα κνπζηθό ηαμίδη θαη όρη κόλν,
δηάξθεηαο ζρεδόλ ηεζζάξσλ σξώλ, κηα κνλαδηθή εκπεηξία γηα ην θνηλό.
18 Ηνπλίνπ
Σν ζπγθξόηεκα – ζξύινο γηα ηνπο
απαληαρνύ θίινπο ηνπ ζθιεξνύ rock, νη
Megadeth ήξζαλ γηα πξώηε θνξά ζηε
Θεζζαινλίθε
θαη
απνδεκίσζαλ
ηνπο
νπαδνύο ηνπο κε κηα κνλαδηθή ζπλαπιία.

14 Ηνπλίνπ
Έλα από ηα πην ζύγρξνλα δσηηθά ξνθ
ζπγθξνηήκαηα, νη ακεξηθαλνί Queens of
the Stone Age κε ηνλ θαιύηεξν δίζθν ηεο
θαξηέξαο ηνπο, “Lullabies to Paralyze”, ζηηο
απνζθεπέο
ηνπο
εληππσζίαζαλ
ηε
Θεζζαινλίθε κε ην ξνθ ηνπ ζήκεξα.
17 Ηνπλίνπ
Οη παηέξεο ηεο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο
Kraftwerk ζε έλα θαληαζκαγνξηθό show κε
lasers θαη ηξηζδηάζηαηα νπηηθά εθε θαη ηνπο
ίδηνπο σο ξνκπόη επί ζθελήο. Κηα
νπηηθναθνπζηηθή παξάζηαζε πνπ έκεηλε
θπξηνιεθηηθά
αμέραζηε
ζηνπο
Θεζζαινληθείο.

21 Ηνπλίνπ
Ζ Θραηηθή Ορτήζηρα Θεζζαιολίθες
ηίκεζε ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Κνπζηθήο κε
κηα ζπλαπιία ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Κύξσλα
Κηραειίδε θαη ζνιίζη ηνλ Θεόδσξν Θεξθέδν.
Κηα θαινθαηξηλή κνπζηθή παλδαηζία από
παλέκνξθεο κεισδίεο κε ην δεζηό ήρν ηνπ
ζαμνθώλνπ ηνπ δηεζλνύο θήκεο έιιελα
ζνιίζηα.

24 Ηνπλίνπ
«Ζ Βούια αββίδε κε θαλνύξηα ξνύρα θαη παιηνύο θίινπο». Ζ εξκελεύηξηα κε ηε κνλαδηθή
θσλή πνπ ελέπελπεζε ηνλ Κάλν Χαηδηδάθη έδσζε κηα ζπλαπιία ζηε Κνλή Ιαδαξηζηώλ πνπ
ζεκαηνδνηεί ηελ επαλεκθάληζή ηεο ζην κνπζηθό πξνζθήλην, κεηά από επηά ρξόληα απνπζίαο. Καδί
ηεο ν Γηώγνο Θαδαηδήο, ν Θαλάζεο Γθατθύιιηαο, ν Γεκήηξεο Εεξβνπδάθεο, ν Θσκάο Θνξνβίλεο ν
Κίιηνο Παζραιίδεο θαη ε Καξία Φσηίνπ.
28 Ηνπλίνπ
Σν θνξπθαίν Ska - Reggae ζπγθξόηεκα όισλ ησλ επνρώλ από ηελ Jamaica, νη Skatalites, γηα
πξώηε θνξά ζηε Θεζζαινλίθε, ζηε Κνλή Ιαδαξηζηώλ.
30 Ηνπλίνπ
Ο «άηερλνο» Ιαξηζαίνο ηξαγνπδνπνηόο, ν «Βξαρλόο Πξνθήηεο» Θαλάζες Παπαθωλζηαληίλοσ
κε ηε ζύκπξαμε ηεο Κάξζαο Φξηηδήια κεηέθεξε ην θνηλό ηνπ ζε έλα κνπζηθό ζύκπαλ, όπνπ ην
ξνθ ζπλδέεηαη κε ηελ παξάδνζε, νη free jazz απηνζρεδηαζκνί κε ηε ιατθή κπαιάληα, ε Γύζε κε
ηελ Αλαηνιή.
«Παξακύζη ρσξίο όλνκα» θαη «Θαπεηάλ
30 Απγνύζηνπ
Κηράιεο».
«Σέζζερης ζεαηρηθοί κύζοη» ήηαλ ν
ηίηινο ηεο ζπλαπιίαο πνπ έδσζε ην κνπζηθό
ζύλνιν Κάλος Υαηδηδάθης ζπκπξάηηνληαο
κε
δπν
από
ηνπο
ζεκαληηθόηεξνπο
ζύγρξνλνπο εξκελεπηέο, δπν θαιιηηέρλεο
άθζαξηνπο από ηε κνπζηθή βηνκεραλία, ηνλ
Καλώιε
Ιηδάθε
θαη
ηνλ
Αιθίλοο
Ηωαλλίδε. Παξνπζίαζαλ γηα πξώηε θνξά
καδί ηέζζεξα έξγα ηνπ θνξπθαίνπ ζπλζέηε
πνπ γξάθηεθαλ γηα ην ζέαηξν: «Καησκέλνο
Γάκνο», «Θύθινο κε ηελ Θηκσιία»,

1 επηεκβξίνπ
Κε αθνξκή ηελ θπθινθνξία ηεο εηδηθήο ζπιιεθηηθήο έθδνζεο ηνπ δηπιά πιαηηλέληνπ ηνπ άικπνπκ
«Αθαηάιιειε θελή», ν Κητάιες Υαηδεγηάλλεο πξαγκαηνπνίεζε κηα ζεηξά επηιεγκέλσλ
εκθαλίζεσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Διιάδαο. ηε Κνλή Ιαδαξηζηώλ εκθαλίζηεθε κε ηελ
εξκελεύηξηα Αζελά Ρνύηζε ζε κηα κνλαδηθή sold-out ζπλαπιία.
16 επηεκβξίνπ
Κεηά ηελ “unplugged” ζπλαπιία ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ, ν Αιθίλννο Ησαλλίδεο
επέζηξεςε ζηε Θεζζαινλίθε γηα κηα αθόκε εκθάληζε, απηή ηε θνξά καδί κε ην επηηειείν ησλ
κνπζηθώλ ηνπ ζηε Κνλή Ιαδαξηζηώλ.
ΠΑΡΑΣΑΔΗ

9 Ηνπλίνπ
H
«Βαβσιωλία
ηωλ
Γεύζεωλ»
πξαγκαηνπνηήζεθε γηα δεύηεξε θνξά κε ηνλ
αγαπεκέλν γαζηξνλόκν Ζιία Κακαιάθε θαη
ηνπο
γλσζηνύο
chef
Dennis
Van
Golberdinge, executive chef ηνπ Hotel Les
Lazaristes, Ιεσλίδα Ηνξδάλε, executive chef
ηνπ Eagles Palace ζηελ Οπξαλνύπνιε θαη
Michel Jost, executive chef ηνπ Hyatt
Regency
θαη
ηνπ
Regency
Casino
Thessaloniki. Σελ παξάζηαζε έθιεηζε ν
Παύινο
Σεξθελιήο
ησλ
γλσζηώλ
δαραξνπιαζηείσλ.
Γηνξγάλσζε: Wine Plus & Φεζηηβάι Κνλήο
Ιαδαξηζηώλ

6 & 7 Ηνπιίνπ
Γηα
πξώηε
θνξά
ζηελ
Διιάδα
παξνπζηάζηεθε
ην
OpenTaniec,
έλα
θαληαζκαγνξηθό ζέακα κε πάλσ από 30
εξκελεπηέο θιαζηθνύ θαη ζύγρξνλνπ ρνξνύ.
Χνξόο πνπ «μεπεδά» κέζα από ην λεξό,
ππξνηερλήκαηα
θαη ιέηδεξ
ζε ηέιεην
ζπλδπαζκό κε ηελ κνληέξλα εθδνρή ηεο
κνπζηθήο θαη ζεαηξηθήο παξάδνζεο ηεο
Πνισλίαο.
Γηνξγάλσζε: Inter Show productions

ΓΛΩΡΗΕΟΤΚΔ ΣΟΛ ΓΗΠΙΑΛΟ ΚΑ
12 - 15 Ηνπιίνπ
Γηα έλα ηεηξαήκεξν πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθδειώζεηο κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ησλ πνιηηηζκηθώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ πξνζθύγσλ ζην ππαίζξην ζέαηξν ηεο Κνλήο
Ιαδαξηζηώλ. Σν πξόγξακκα πεξηειάκβαλε κνπζηθή θαη ρνξό θαη παξνπζηάζηεθαλ ηα
ζπγθξνηήκαηα “Europont” θαη “Lavanda” από ηηο θνηλόηεηεο ησλ Παιηλλνζηνύλησλ, ν Tonin
Tershana θαη ην κνπζηθό ηνπ ζρήκα από ηηο θνηλόηεηεο ησλ Αιβαλώλ κεηαλαζηώλ θαη ην
ζπγθξόηεκα «Φσλέο ησλ Ιαώλ» από ηηο θνηλόηεηεο ησλ Πξνζθύγσλ.
Οη εθδειώζεηο πιαηζηώζεθαλ από ην κνπζηθό ζρήκα ηνπ Ζιία ηδέξε κε Ζπεξηώηηθε κνπζηθή θαη
ηξαγνύδηα, ην κνπζηθό ζρήκα «Ηάζσλ» κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Σξαπεδνύληηνπ ιπξάξε Adem Ekici,
ην ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα Αθξίηεο ηνπ Πόληνπ θαη ηα Χάιθηλα πλεπζηά ηεο Γνπκέληζζαο ηνπ
Αιέμαλδξνπ Εώξα. Παξάιιεια ιεηηνπξγνύζαλ πεξίπηεξα κε θαιιηηερληθά πξντόληα θαη πάγθνη
θνξέσλ θαη νξγαληζκώλ πξνο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα δεηήκαηα Πξνζθύγσλ θαη Κεηαλαζηώλ.
Γηνξγάλσζε: Βνξεηνδπηηθή Αλαπηπμηαθή Α.Δ.
ART BAZAAR & ΑΛΟΗΘΣΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ
19 - 21 & 26 - 28 Ηνπιίνπ
Γηα δύν ηξήκεξα πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξσηόηππν απηό πξνγξάκκα πνπ ζπλδπάδεη ην παδάξη,
δηαζθέδαζε γηα ηα παηδηά, κνπζηθή θαη βόιηα γηα όινπο.
Γηα ηξίηε ρξνληά ζηήζεθε έλαο δηαθνξεηηθόο πνιύρξσκνο «ζίαζνο» ζην ππαίζξην ζέαηξν ηεο
Κνλήο Ιαδαξηζηώλ. Οη επηζθέπηεο είραλ ηελ επθαηξία λα μελαγεζνύλ ζηα δηαθνξεηηθά stands, λα
επηιέμνπλ, λα δνπλ θαη λα αγνξάζνπλ κηθξά έξγα ηέρλεο, ζπιιεθηηθέο αθίζεο, παιηά βηβιία,
κνπζηθά όξγαλα, δίζθνπο βηληιίνπ, θεξηά θαη θεξνπήγηα, θεξακηθά, εκηπνιύηηκνπο ιίζνπο,
μπιόγιππηα, ρεηξνπνίεηα θνζκήκαηα θαη πνιιά άιια αθόκα ελδηαθέξνληα αληηθείκελα.

Σν 2005 ην art bazaar εκπινπηίζηεθε κε έλα πξόγξακκα γηα ηνπο παηδηά κε θνπθινζέαηξν,
αθήγεζε παξακπζηώλ, εηθαζηηθά εξγαζηήξηα, κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα, παηδηθό καθηγηάδ,
παληνκίκα, δνγθιέξ, θιόνπλ θαη μπινπόδαξνπο.
ΚΗΘΡΖ ΚΟΤΗΘΖ ΘΖΛΖ
19 – 22 & 25 – 29 Ηνπιίνπ
Γηα ελλέα θαινθαηξηλέο λύρηεο θάησ από ην ζειελόθσο, ε θαιή ειιεληθή κνπζηθή βξήθε ρώξν
έθθξαζεο ζην κπαιθόλη ηνπ λένπ ηκήκαηνο ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ. Γλσζηνί θαη αγαπεκέλνη
θαιιηηέρλεο έδσζαλ ην παξόλ.
Δκθαλίζηεθαλ ν Θώζηας Θωκαϊδες κε ηνλ Θνδσξή Οηθνλόκνπ, ν Θωκάς Θοροβίλες θαη ε
Ληηιέθ Θοης, ν Παύιος Πασιίδες θαη νη B-movies, ν Άγγειος θαη νη Σrio Xarma, ν Γηάλλες
Υαρούιες, ν Άθες Γούλαρες κε ηνλ Γεκήηρε Ληθοιούδε θαη ηε Υρηζηίλα Θεταϊδοσ, ν
Θώζηας Καγγίλας θη ν David Lynch, ν Παλαγηώηες Θαραδεκήηρες κε ηνλ Θώζηα
Παπαδόποσιο.

ΘΔΡΗΛΟ ΘΗΛΖΚΑΣΟΓΡΑΦΟ “ΗΛΔΑΤΓΟΤΣΟ”
1 - 28 Απγνύζηνπ
Γηα ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά ην Φεζηηβάι ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ παξνπζίαζε επηιεγκέλεο ηαηλίεο
γηα έλαλ νιόθιεξν κήλα:
Έλα ζπίηη ζην ηέινο ηνπ θόζκνπ / Michael Mayer
Clean / Olivier Assayas
Ζ Άγθαηα θαη ε θαηαηγίδα / Silvio Soldini
Undretow – Θύκα Οξγήο / David Gordon Green
Ιίγν κεηά ηα κεζάλπρηα / Davide Ferrario
Παξάθνξν Πάζνο / Roberto Ando
Πίζσ από ηνπο Σνίρνπο – Song for a raggy boy / Aisling Walsh
Φάθεινο Γθαιίληεδ / Gerardo Herrero
ΚΟΤΗΘΔ ΣΖ ΚΔΟΓΔΗΟΤ
7 & 8 επηεκβξίνπ
Έλα δηήκεξν αθηέξσκα ζηηο κνπζηθέο από ηα ιηκάληα ηεο Κεζνγείνπ, πξνπνκπόο ελόο κεγάινπ
θεζηηβάι πνπ ζα γίλεη ην 2006 ζηελ πόιε καο, όπνπ ε κνπζηθή, ν ρνξόο, ην ζέαηξν αιιά θαη
άιιεο κνξθέο ηέρλεο θηινδνμνύλ λα ελώζνπλ ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηηο άιιεο πόιεηο –
ιηκάληα ηεο Κεζνγείνπ. Δκθαλίζηεθαλ νη θαιιηηέρλεο: Orhan Osman Bosphore (Σνπξθία),
Eugenio Bennato κε ηνπο Taranta Power (Ηηαιία), ν Κάλνο Ππξνβνιάθεο (Διιάδα) θαη ε Dj
Mutamassik (Αίγππηνο).
Γηνξγάλσζε: Medfest & Φεζηηβάι Κνλήο Ιαδαξηζηώλ

