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Σουσ εκρθκτικοφσ Imam Baildi παρουςιάηει το Κζντρο Πολιτισμοφ Περιφζρειας
Κεντρικις Μακεδονίας, τθ Δευτζρα 25 Ιουνίου ςτο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν
με ελεφκερθ είςοδο για όλεσ και όλουσ!
τόχοσ του Κζντρου Πολιτιςμοφ είναι να ςτθρίξει, με αυτιν τθ ςυναυλία, το
ςθμαντικό κοινωνικό και φιλανκρωπικό ζργο τθσ Ιεράσ Μθτρόπολθσ Νεαπόλεωσ –
ταυρουπόλεωσ. Καλοφνται οι κεατζσ, αντί ειςιτθρίου, να προςφζρουν τρόφιμα
(λάδι, όςπρια, ντοματοχυμοφσ) για τα ςυςςίτια που οργανϊνει θ Ιερά Μθτρόπολθ
Νεαπόλεωσ – ταυρουπόλεωσ και ανακουφίηουν ςυνανκρϊπουσ μασ που ζχουν
ανάγκθ.
Οι Imam Baildi ςυμπλθρϊνουν 10 χρόνια πετυχθμζνθσ πορείασ και παρουςιάηουν
ζνα ολοκαίνουργιο πρόγραμμα με τραγοφδια από το παρελκόν, το παρόν και το
μζλλον. Σο κοινό κα ζχει τθν ευκαιρία να πάρει μια γεφςθ από το album τουσ που
κα κυκλοφοριςει τθ νζα χρονιά. Θα απολαφςουν ηωντανά επί ςκθνισ το πρϊτο
single, τθσ νζασ τουσ δουλειάσ, που αποτελεί μια νζα προςζγγιςθ ςτο τραγοφδι
«Χαρά μου», που είχε κυκλοφοριςει το 1952 ςε μουςικι του Σάκθ Μωράκθ και ςε
ςτίχουσ του Κϊςτα Πρετεντζρθ και του Γιϊργου Οικονομίδθ. Επίςθσ το «Δε μου
φταίει κανείσ», ςε μουςικι των ImamBaildi και τθν ιδθ αγαπθμζνθ από κοινό και
κριτικοφσ διαςκευι του κομματιοφ «Σα ηθλιάρικα ςου μάτια» του κρυλικοφ Μάρκου
Βαμβακάρθ, με ερμθνευτι τον Κωςτι Μαραβζγια.
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. Αδιάκοπα αναηθτοφν νζουσ ςυνδυαςμοφσ
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θχοχρωμάτων που κάνουν τθν κακθμερινότθτα μασ φωτεινι και μαγευτικι. Κάκε
live εμφάνιςθ τουσ μετατρζπεται ςε ζνα τεράςτιο και εκρθκτικό πάρτι!
ImamBaildi
Ορζςτθσ Φαλθρζασ: DJ, μπάςο
Λφςανδροσ Φαλθρζασ: Drums, κρουςτά, πλικτρα
Ρζνα Μόρφθ: Σραγοφδι
MC Yinka: Ραπ, φωνθτικά
Γιάννθσ Δίςκοσ: αξόφωνο, κλαρίνο
Λάμπθσ Κουντουρόγιαννθσ: Ηλεκτρικι κικάρα
Αλζξθσ Αραπατςάκοσ: Μπουηοφκι, φωνθτικά
Αγαπθτόσ Καταξάκθσ: Ηχολθψία
Ώρα ζναρξης: 21.30
Είσοδος ελεύθερη
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