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Μαρίζα Ρίζου 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 

 
Νέα ημερομηνία: Τρίτη18 Ιουνίου, 21:30 

 
Η Μαρίζα Ρίζου ιταν ζτοιμθ να ξεκινιςει τθν καλοκαιρινι τθσ περιοδεία τθν Δευτζρα 
10 Ιουνίου αλλά ο καιρόσ δεν τθσ το επζτρεψε. Δεν πτοείται όμωσ και δίνει ραντεβοφ 
ξανά με το κοινό τθσ Θεςςαλονίκθσ τθν Τρίτη 18 Ιουνίου ςτο Φεςτιβάλ Μονθσ 
Λαζαριςτών για ζνα αλθκινό καλοκαιρινό πάρτι.  
 
Στο πρόγραμμα κα υπάρχουν τραγοφδια από τθ μζχρι τϊρα διςκογραφία τθσ (Πετάω, 
Μια άλλθ ευτυχία, Πάμε μια βόλτα, Είναι μικρι θ ηωι, Όχι δε κα μπορζςω), αλλά και 
από τον 3ο τθσ δίςκο που ςφντομα κα κυκλοφοριςει από τθν Feelgood Records 
(ακοφμε ιδθ ςτα ραδιόφωνα το Ασ γελάμε ςυχνά που ζχουν γράψει παρζα με τον 
Κωςτι Μαραβζγια και βζβαια το καινοφργιο -επίςθσ από τον επόμενο δίςκο- Ανάμεσα 
στα άστρα!). 
 
Δε γίνεται να λείπουν βζβαια διαςκευζσ ςε τραγοφδια που αγαπά πολφ και που ζχει 

πειράξει (ςιγά μθν τα άφθνε) παρζα με τον Μάρκο Χαϊδεμζνο (επιμζλεια 

ενορχθςτρϊςεων) και με τουσ υπόλοιπουσ πολφτιμουσ ςυνεργάτεσ τθσ. Καίγομαι, Αφρα, 

Να το πάρεισ το κορίτςι, Άδωνισ, είναι μόνο μερικά από αυτά που κα ακοφςουμε.  

 

Ανάμεςα ςτα τραγοφδια -και όςοι τθν ζχετε ξαναδεί live το γνωρίηετε ιδθ- 

επιφυλάςςονται εκπλιξεισ. Μπορεί να μθν πει λζξθ, μπορεί να μθ ςασ αφιςει ςε 

θςυχία. Μια δοκιμι κα ςασ πείςει. Καλι αντάμωςθ! 

 

Παίζουν οι μουςικοί:  
Άγγελοσ Αϊβάηθσ - κικάρεσ/γιουκαλίλι/φωνθτικά 
Βαγγζλθσ Κατςαρζλθσ - τρομπζτα 
Γιϊργοσ Κωςτελζτοσ - τφμπανα 
Γιϊργθσ Μουχτάρθσ - κοντραμπάςο 
Μάρκοσ Χαϊδεμζνοσ - πιάνο/επιμζλεια ενορχθςτρϊςεων 

Επιμέλεια Ήχου: Αγαπθτόσ Καταξάκθσ 

Φωτιςμοί: Μανϊλθσ Μπράτςθσ 
 
«Ασ γελάμε ςυχνά»: https://www.youtube.com/watch?v=wf90BILXjY4 
«Πετάω»: https://www.youtube.com/watch?v=viRQRY4v12c 
«Πάμε μια βόλτα»: https://www.youtube.com/watch?v=KDthRBoZ_ak 
«Μια άλλθ ευτυχία»: https://www.youtube.com/watch?v=ML75wp0rOgM 
«Είναι μικρι θ ηωι»: https://www.youtube.com/watch?v=f_wGKhHns6o 
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Ώρα ζναρξθσ: 21.30  
 
Τιμι ειςιτθρίου:  
12€ (προπϊλθςθ), 14€ (ταμείο), 10€ (ανζργων, μακθτϊν, ΑμεΑ - μόνο ςτο ταμείο) 
Τα ειςιτιρια που αγοράςτθκαν για τισ 10 Ιουνίου ιςχφουν κανονικά. 
 
Σθμεία Προπώλθςθσ:  
- Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν 
- Ταμεία Κ.Θ.Β.Ε. (Πλατεία Αριςτοτζλουσ, Βαςιλικό Θζατρο) 
- Σάρωκρον, Ηλιοτρόπιο (κζντρο) 
- Ελιά λεμόνι (Μπότςαρθ) 
- Διϊροφον (Καλαμαριά) 
- Jollity (Εφοςμοσ) 
- Στα καταςτιματα Seven Spots 
- Ηλεκτρονικά ςτο viva.gr και ςτουσ ςυνεργάτεσ του 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φεςτιβάλ Μονθσ Λαζαριςτών 2019 
Κολοκοτρϊνθ 21, 564 30 Σταυροφπολθ , Θεςςαλονίκθ 
Γραφείο Τφπου 
Τ 2310 589.232 
F 2310 651.099      
Ε press@monilazariston.gr    
www.monilazariston.gr 
Facebook: Moni Lazariston Festival 
Instagram: @monilazaristonfestival 
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