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ΦΕΣΙΒΑΛ ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΩΝ 2019 

Η εμπειρία τθσ ποιότθτασ 

(Ιοφνιοσ – Ιοφλιοσ) 

Λίγο πριν ςυμπλθρϊςει τριάντα χρόνια φπαρξθσ, το ανκεκτικό και επίμονο Φεςτιβάλ τθσ 

Μονισ Λαηαριςτών ζρχεται για άλλο ζνα καλοκαίρι να υπενκυμίςει τθ ςθμαςία τθσ 

ποιοτικισ πολιτιςτικισ επιλογισ.  

Κι αυτι δεν ζχει να κάνει μόνο με τουσ ιχουσ και τα χρϊματα που «ντφνουν» τθν κάκε 

διοργάνωςθ, αλλά και με τθ ςυνολικι εμπειρία που αποκομίηει θ κακεμία και ο κακζνασ 

που ζρχεται ςτο υποβλθτικό ςυγκρότθμα τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν. Είναι και μια ςυνολικι… 

εμμονι ςτθν ποιότθτα, θ οποία, άλλωςτε, αναγνωρίηεται από τθν European Festivals 

Association, που δίνει κάκε χρόνο ςτο Φεςτιβάλ το label EFFE, Europe for Festivals, 

Festivals for Europe. 

Το πρϊτο μζροσ του φετινοφ Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών ξεκινάει τθν Παραςκευι 7 

Ιουνίου με τθ ςυναυλία τθσ Φωτεινισ Βελεςιώτου και των φίλων τθσ, ενϊ κα 

ακολουκιςουν μερικοί από τουσ πιο ςθμαντικοφσ Ζλλθνεσ καλλιτζχνεσ: Μαρίηα Ρίηου, 

Μίλτοσ Παςχαλίδθσ, Ελζνθ Σςαλιγοποφλου, Άννα Βίςςθ, Μάριοσ Φραγκοφλθσ, Πυξ Λαξ, 

Ορφζασ Περίδθσ με Λιηζτα Καλθμζρθ και Μελίνα Κανά, Γλυκερία και Μελίνα Αςλανίδου, 

Βαςίλθσ Παπακωνςταντίνου, ενϊ ο Διονφςθσ αββόπουλοσ κα ςυμμετζχει ςε μια μουςικι 

γιορτι με τα Χάλκινα τθσ Γουμζνιςςασ, τθν Αρετι Κετιμζ και τον Νίκο Κουρκοφλθ. 

Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ για πρϊτθ φορά το Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών φιλοξενεί ζνα 

διιμερο Urban Festival με τθ ςυμμετοχι ςθμαντικϊν ονομάτων (Αγγελάκασ, Βζβθλοσ, 

Σηαμάλ, Μικρόσ Κλζφτθσ). 

 

Σο πρόγραμμα 

ΠΑ 7/6 

Φωτεινι Βελεςιϊτου 

Θ Φωτεινι Βελεςιϊτου ςυνεχίηει τα μουςικά τθσ ταξίδια και αυτό το καλοκαίρι ςε 

όλθ τθν Ελλάδα, με αφετθρία τθν αγαπθμζνθ τθσ Κεςςαλονίκθ αφοφ αποδζχτθκε 

τθν πρόςκλθςθ του ΜΘΝΥΜΑ 107,7 fm  για τθ μεγάλθ του γιορτι για τα 2 χρόνια 

λειτουργίασ του ςτακμοφ. 

Σε κάκε τθσ ςυναυλία μοιράηεται τισ μουςικζσ που αγαπάει παρζα με τουσ 

μουςικοφσ που τουσ νιϊκει ςαν οικογζνειά τθσ. Ταξιδεφει ςε αγαπθμζνα μζρθ ςε 

όλθ τθν επικράτεια, με ανανεωμζνο πρόγραμμα και νζεσ μουςικζσ αναηθτιςεισ. 

Εκτόσ από τα αγαπθμζνα «Mζλιςςεσ», «Διόδια», «Στάχτθ», φζρνει ςτο προςκινιο 

τραγοφδια τθσ προςωπικισ τθσ διςκογραφίασ και επίςθσ κα ακοφςουμε και νζα 
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τραγοφδια που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο νζο τθσ δίςκο που κυκλοφόρθςε πριν 

λίγουσ μινεσ.  

Επί ςκθνισ ςε αυτι τθ ςυλλεκτικι ςυναυλία κα βρεκοφν αγαπθμζνοι φίλοι τθσ 

Φωτεινισ Βελεςιϊτου και του ςτακμοφ: Λιηζτα Καλθμζρθ, Haig Yazdjian, ωτιρθσ 

Μπαλλάσ, Stringless, Φώτθσ Θεοδωρίδθσ, αββζρια Μαργιολά και πολλοί άλλοι. 

Επίςθσ μαηί τθσ ςτακεροί ςυνταξιδιϊτεσ τα τελευταία χρόνια ο Γιώργοσ 

Καραμφίλλθσ ςτο μπουηοφκι, τον τηουρά και τον μπαγλαμά, ο Διονφςθσ Μακρισ ςτο 

μπάςο, ο Κωμάσ Κωςτοφλασ ςτα τφμπανα και ο Νίκοσ Παπαναςταςίου ςτθν 

επιμζλεια τθσ ορχιςτρασ, το πιάνο και το ακορντεόν. 

Ώρα ζναρξθσ: 21.00 

Σιμι ειςιτθρίου: 11 € (προπώλθςθ, φοιτθτικό, ανζργων), 13 € (ταμείο) 

 

ΔΕ 10/6 

Μαρίηα ίηου 

Μετά από ζναν χειμϊνα γεμάτο και ποικιλόμορφο, με τισ εμφανίςεισ τθσ ςτθν 

κεντρικι ςκθνι του Σταυροφ του Νότου να παίρνουν παράταςθ ςτθν παράταςθ και 

με τθ ςυνεργαςία τθσ με το Εκνικό Κζατρο ςτθν παράςταςθ «Aπλι Μετάβαςθ» του 

Γεράςιμου Ευαγγελάτου και Θζμθ Καραμουρατίδθ να ολοκλθρϊνει μια πραγματικά 

επιτυχθμζνθ χειμερινι ςεηόν, θ Μαρίηα ίηου είναι πανζτοιμθ να ξεκινιςει τθν 

καλοκαιρινι τθσ περιοδεία και δίνει ραντεβοφ με το κοινό τθσ Κεςςαλονίκθσ τθν 

Δευτζρα 10 Λουνίου ςτο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν. 

Στο πρόγραμμα κα υπάρχουν τραγοφδια από τθ μζχρι τϊρα διςκογραφία τθσ 

(Ρετάω, Μια άλλθ ευτυχία, Ράμε μια βόλτα, Είναι μικρι θ ηωι, Πχι 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! 
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Κικάρεσ, γιουκαλίλι, φωνθτικά: Άγγελοσ Αϊβάηθσ 

Τρομπζτα: Βαγγζλθσ Κατςαρζλθσ 

Τφμπανα: Γιϊργοσ Κωςτελζτοσ 

Κοντραμπάςο: Γιϊργθσ Μουχτάρθσ 

Ριάνο, επιμζλεια ενορχθςτρϊςεων: Μάρκοσ Χαϊδεμζνοσ 

Επιμζλεια Ιχου: Αγαπθτόσ Καταξάκθσ 

Φωτιςμοί: Μανϊλθσ Μπράτςθσ 

Ώρα ζναρξθσ: 21.30. Οι πόρτεσ ανοίγουν 20.30 

Σιμι ειςιτθρίου: 10€ (ανζργων, μακθτικό, ΑμεΑ), 12€ (προπώλθςθ), 14€ (ταμείο) 

 

ΣΕ 12/6 

Μίλτοσ Ραςχαλίδθσ 

 

Μετά από ζναν επιτυχθμζνο χειμϊνα με δεκάδεσ εμφανίςεισ, ο Μίλτοσ Ραςχαλίδθσ 

ςυνεχίηει τθν καλοκαιρινι του περιοδεία και ζρχεται ςτθ Κεςςαλονίκθ τθν Τετάρτθ 

12 Λουνίου ςτθ Μονι Λαηαριςτϊν! 

Γνωςτόσ για τθν αυκεντικι, γεμάτθ ςυναίςκθμα, ςκθνικι του παρουςία και τθν 

αμφίδρομθ ςφνδεςι του με τον κόςμο, ο Μίλτοσ ζρχεται ςτθ Κεςςαλονίκθ, με 

πολλι διάκεςθ, ζτοιμοσ για μια αξζχαςτθ βραδιά. 

Μια βραδιά μεγάλθ με μπαλάντεσ, ροκ ενζργεια, παραδοςιακά κομμάτια, χιοφμορ, 

τραγοφδια «ςτακμοφσ,» αλλά και τισ νζεσ του επιτυχίεσ και απρόβλεπτεσ επιλογζσ. 

Ρνευςτά: Κφμιοσ Ραπαδόπουλοσ 

Ριάνο, ακορντεόν, τραγοφδι: Νίκθ Γρανά 

Λφρα, μαντολίνο: Ράρισ Ρερυςινάκθσ 

Θλεκτρικι κικάρα: Δθμιτρθσ Σινογιάννθσ 

Τφμπανα: Θλίασ Δουμάνθσ 

Μπάςο: Δθμιτρθσ Μουτάφθσ 

Θχολθψία: Ραςχάλθσ Κολζντςθσ, Θλίασ Καροφμπαλθσ 

Φωτιςμοί: Μανϊλθσ Μπράτςθσ 

Ώρα ζναρξθσ: 21.00 

Σιμι ειςιτθρίου: 12€ (προπώλθςθ, φοιτθτικό, ανζργων), 14€ (ταμείο) 
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ΠΕ 20/6 

Ελζνθ Τςαλιγοποφλου 

«Κορίτςι και Γυναίκα» 

Καλλιτεχνικι επιμζλεια: Διμθτρα Γαλάνθ 

«Κορίτςι και Γυναίκα» ονομάηεται θ νζα ςειρά ςυναυλιϊν που ζχει ετοιμάςει για 

αυτό το καλοκαίρι θ Ελζνθ Τςαλιγοποφλου και τθν παρουςιάηει ςτθν Κεςςαλονίκθ, 

ςτο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν, τθν Ρζμπτθ 20 Λουνίου, μαηί με τουσ    az 

Μusique που τθ ςυνοδεφουν. Μία ολοκαίνουργια παράςταςθ, ςτθν οποία τθν 

καλλιτεχνικι επιμζλεια και τθν επιλογι των τραγουδιϊν ζχει θ κορυφαία ομότεχνι 

τθσ, Διμθτρα Γαλάνθ. 

Εδϊ και χρόνια θ Διμθτρα Γαλάνθ, εκτιμϊντασ τθ ςπουδαία φωνι και τθν 

προςαρμοςτικότθτα τθσ Ελζνθσ Τςαλιγοποφλου ςε ποικίλα μουςικά τοπία, είχε τθν 

επικυμία να φτιάξει ζνα ςυναυλιακό πρόγραμμα που να αντικατοπτρίηει τθν 

ιδιαίτερα επιτυχθμζνθ αλλά και αντιςυμβατικι πορεία τθσ Ελζνθσ ςτθν ελλθνικι 

μουςικι. 

Στα 30 πια χρόνια παρουςίασ τθσ ςτθ διςκογραφία και τα live, θ Ελζνθ 

Τςαλιγοποφλου ζχει αποδείξει πωσ πρόκειται για μία ιδιαίτερα ανιςυχθ περίπτωςθ 

καλλιτζχνθ, με βακιά μουςικότθτα και αγάπθ για το τραγοφδι. Μία δθμιουργόσ-

ερμθνεφτρια, που τολμά να πειραματίηεται, να δοκιμάηει, να ριςκάρει, να 

εξελίςςεται αλλά και να αλλάηει ςυχνά πορεία ανιχνεφοντασ νζεσ καλλιτεχνικζσ 

δυνατότθτεσ. 

Στα χρόνια τθσ πορείασ τθσ θ Ελζνθ κινικθκε ςε όλο το φάςμα τθσ μουςικισ 

δθμιουργίασ, από τθν ποπ μζχρι τθν παραδοςιακι, καταφζρνοντασ να καταγράψει 

πολφ μεγάλεσ επιτυχίεσ και τραγοφδια που αγαπικθκαν από όλουσ κι ασ ανικαν ςε 

διαφορετικά ςτυλ.  

Ξετυλίγοντασ το νιμα από τθν αρχι, από το «Σϊπα κι άκουςε», τον πρϊτο δίςκο 

τθσ, μζχρι τον τελευταίο, των «Φίλων τα Σπίτια», όλεσ οι επιτυχίεσ που ςθμάδεψαν 

τθν πολυετι και ιδιαίτερα επιτυχθμζνθ πορεία τθσ Ελζνθσ ςτθ μουςικι κα είναι 

εκεί. Και βζβαια εκεί κα είναι και θ εκπλθκτικι μπάντα των Οι Boğaz Musique είναι 

οι, που μποροφν να ακολουκιςουν με άνεςθ και δεξιοτεχνία τουσ πολλοφσ και 

διαφορετικοφσ «εαυτοφσ» τθσ Ελζνθσ Τςαλιγοποφλου, θ οποία δθλϊνει και 

«κορίτςι» και «γυναίκα» ςτισ μουςικζσ τθσ επιλογζσ, όπωσ εφςτοχα είχε 

αποτυπωκεί και ςτον τίτλο ενόσ από τα ςθμαντικά άλμπουμ τθσ. 

Μια προςωπικι γιορτι για τα 30 χρόνια τθσ ςτο τραγοφδι κα είναι  οι νζεσ 

καλοκαιρινζσ παραςτάςεισ τθσ ΕλζνθσΤςαλιγοποφλου - με τθν φροντίδα και τθν 

επιμζλεια τθσ Διμθτρασ Γαλάνθ - και ταυτόχρονα μια γιορτι τθσ μουςικισ, από μία 

ερμθνεφτρια που ζχει δοκεί ολόψυχα ςτθ χαρά και τθν ςυγκίνθςι τθσ! 
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Στθ ςυναυλία κα ςυμμετζχει ο ςπουδαίοσ ακορντεονίςτασ Ηρακλισ Βαβάτςικασ, επί 

πολλά χρόνια ςυνεργάτθσ τθσ Ελζνθσ Τςαλιγοποφλου ςτο παρελκόν, κακϊσ και θ 

νζα ερμθνεφτρια από τθ Κεςςαλονίκθ Μαίρθ Δοφτςθ. 

Οι Boğaz Musique είναι οι: 

Σπφροσ Χατηθκωνςταντίνου: κικάρεσ 

Αριςτείδθσ Χατηθςταφρου: κικάρεσ 

Άκθσ Κατςουπάκθσ: πιάνο, synth 

Απόςτολοσ Τςαρδάκασ: κανονάκι, μπαγλαμάσ 

Τηϊρτηθσ Μαυροειδισ: τρομπζτα, μπάςο 

Αλζκοσ Σπανίδθσ: τφμπανα 

Συμμετζχει ο Θρακλισ Βαβάτςικασ ςτο ακορντεόν 

Θχολθψία: Τάκθσ Σπυρόπουλοσ  

Φωτιςμοί: Νεκταρία Εμμανουθλίδου  

Φωτογραφίεσ: Τάςοσ Βρεττόσ  

Artwork: Σπφροσ Χατηθκωνςταντίνου  

Ώρα ζναρξθσ: 21.30 Οι πόρτεσ ανοίγουν ςτισ 20.30 

Σιμι ειςιτθρίου: 10€ (ανζργων, μακθτικό, ΑμεΑ), 12€ (προπώλθςθ), 14€ (ταμείο) 

 

ΔΕ 24/6  

Άννα Βίςςθ 

 

Θ απόλυτθ Ελλθνίδα ςταρ, Άννα Βίςςθ, ςυντονίηεται ςε ρυκμοφσ καλοκαιρινοφσ και, 

μαηί με τθ «χρυςι» 13μελι μπάντα τθσ, παρουςιάηει ζνα πρόγραμμα γεμάτο 

ενζργεια, με όλεσ τισ παλιζσ και νζεσ επιτυχίεσ τθσ, τθν Δευτζρα 24 Λουνίου, ςτο 

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν. 

Τραγοφδια διαχρονικά, που όλοι αγαπιςαμε και τραγουδιςαμε, παιγμζνα με 

φρζςκεσ ενορχθςτρϊςεισ και διάκεςθ.  Ιχοι latin, pop, rock, all time classic 

μπαλάντεσ και λαϊκά που ζγραψαν ςτο χρόνο τθ δικι τουσ ιςτορία κα ακουςτοφν, 

με τθν εξαίρετθ φωνι τθσ, τισ κακθλωτικζσ ερμθνείεσ τθσ και το γνωςτό εκρθκτικό 

ταμπεραμζντο τθσ επί ςκθνισ, ς’ ζνα ςυναυλιακό show- εμπειρία. 

Τθν Άννα Βίςςθ ςυνοδεφουν οι τραγουδιςτζσ Νικόλασ Ραπτάκθσ και Νατάςα 

Μθνδρινοφ και οι ςολίςτεσ Παναγιώτθσ Σςεβάσ, Δθμιτρθσ Γάςιασ και Αντώνθσ 

Ανδρζου. 

Ώρα ζναρξθσ: 21.30 Οι πόρτεσ ανοίγουν ςτισ 20.30 

Σιμι ειςιτθρίου: 13€ (περιοριςμζνοσ αρικμόσ),  13€ (φοιτθτικό, παιδικό, 

πολυτζκνων, ανζργων, ΑμεΑ, 15€ (γενικι είςοδοσ) 
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ΣΡ 25/6 

Μάριοσ Φραγκοφλθσ 

«Γαλάηια Λίμνθ» 

Στθ «Γαλάηια Λίμνθ» του, μασ προςκαλεί να πάμε «βόλτα» ο Μάριοσ Φραγκοφλθσ 

και οι ςυνεργάτεσ του. Αρχίηοντασ τθν καλοκαιρινι του περιοδεία από τθ 

Κεςςαλονίκθ - όπωσ ςυνθκίηει τα τελευταία χρόνια-, δίνει ραντεβοφ με το κοινό του 

τθν Τρίτθ 25 Λουνίου ςτο Φεςτιβάλ τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν. 

Ο Μάριοσ κα παρουςιάςει τραγοφδια από τθν «Γαλάηια Λίμνθ» το νζο του cd που 

κυκλοφορεί από τθν MINOS EMI/UNIVERSAL υπό τθ καλλιτεχνικι επιμζλεια τθσ 

Λίνασ Νικολακοποφλου, αλλά και αγαπθμζνα τραγοφδια από το τεράςτιο 

ρεπερτόριό του, ελλθνικό και ξζνο, φτιάχνοντασ μια ιςτορία με κινθματογραφικι 

πλοκι που κα ςασ ςυναρπάςει. 

Ώρα ζναρξθσ: 21.30 Οι πόρτεσ ανοίγουν ςτισ 20.30 

Σιμι ειςιτθρίου: 15€ (φοιτθτικό, ανζργων, ΑμεΑ, 17€ (προπώλθςθ), 19€ (ταμείο), 

25€ (αρικμθμζνεσ κζςεισ μπροςτά ςτθ ςκθνι) 

 

ΠΕ 27/6 

Ρυξ Λαξ 

Θ γιορτι ςυνεχίηεται… 

Το καλοκαίρι του 2018 γιόρταςαν με τουσ χιλιάδεσ οπαδοφσ τουσ 30 απίςτευτα 

χρόνια από τθν ίδρυςι τουσ. Από τθ Λάριςα ζωσ τθ Κεςςαλονίκθ και από το ΟΑΚΑ 

ζωσ τθν Κφπρο, οι Ρυξ Λαξ υπενκφμιςαν γιατί άλλαξαν για πάντα τθν ελλθνικι 

μουςικι. 

 

Τϊρα, οι «παλιζσ αγάπεσ» ζρχονται και πάλι ςτισ ηωζσ μασ… και μασ καλοφν να τισ 

ακολουκιςουμε ςτουσ προοριςμοφσ τουσ όπου και κα παρουςιάςουν κομμάτια 

από όλθ τθν τριαντάχρονθ πορεία τουσ, για να κυμοφνται οι παλιοί και να 

μακαίνουν οι νεότεροι! 

 

Ώρα ζναρξθσ: 21.30  

Σιμι ειςιτθρίου: 12€ (προπώλθςθ), 13,20€ (Online hunteragency.gr και Viva.gr), 14€ 

(ταμείο) 
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ΠΑ 28/6 & Α 29/6 

Urban Festival 

Το Urban Festival ζρχεται για ζνα διιμερο ςτθ Κεςςαλονίκθ και για μια ςυναυλιακι 

«φωτιά» ςτο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν! 

Το Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν κα υποδεχτεί τον Γιάννθ Αγγελάκα, τον καλλιτζχνθ 

που όλα αυτά τα χρόνια που βρίςκεται ςτο μουςικό μασ χάρτθ, δεν ζπαψε ποτζ να 

είναι δθμιουργικόσ, ανατρεπτικόσ και κυρίωσ ανιςυχοσ όπωσ ακριβϊσ και θ μπάντα 

του, οι 100°C. 

Συνταξιδιϊτθσ του, ο Βζβθλοσ, ζνασ από τουσ πιο ταλαντοφχουσ Ζλλθνεσ MC’s και 

ζνασ από τουσ πρϊτουσ ράπερ τθσ πολιτικοποιθμζνθσ ελλθνικισ χιπ χοπ ςκθνισ από 

το μακρινό 1993, με δεκάδεσ διςκογραφικζσ ςυμμετοχζσ και πάνω από 500 

ηωντανζσ εμφανίςεισ ςτο ενεργθτικό του. 

Θ δεφτερθ μζρα του Urban Festival ςτο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν υποδζχεται 

τον Σηαμάλ, ζναν από τουσ πζντε των Βορείων Αςτεριϊν, ζναν από εμάσ. Ο Τηαμάλ 

ανικει ςτθ γενιά των hip hop καλλιτεχνϊν με τον αυκεντικά κοφτερό ςτίχο, που 

ξζρει να περνάει μθνφματα με το δικό του, προςωπικό τρόπο. Ζνα ηευγάρι 

κρεμαςμζνα ακλθτικά παποφτςια, νοςταλγία, αλθτεία και οικειότθτα. Ζνα ςφνκθμα 

που θχεί δυνατά από εκατοντάδεσ ενωμζνεσ φωνζσ: ΤΑΦ ΗΘΤΑ ΜΛ ΛΑΜΔΑ!  

Ο Μικρόσ Κλζφτθσ είναι ίςωσ ζνασ από τουσ πιο ενδιαφζροντεσ και ανεξάρτθτουσ 

δθμιουργοφσ τθσ ελλθνικισ ραπ ςκθνισ. Μζλοσ των Βορείων Αςτεριϊν, από το 1999 

ωσ και ςιμερα, είναι για πολλοφσ ο καλφτεροσ freestyler. Μιλάει για όλουσ και για 

όλα χωρίσ υπεκφυγζσ και οι ρίμεσ του τςακίηουν κόκκαλα.  

Ώρα ζναρξθσ: 20.00 

Σιμι ειςιτθρίου (για τθν κάκε μζρα): 10€ (πρώτθ φάςθ προπώλθςθσ), 12€ (δεφτερθ 

φάςθ προπώλθςθσ), 13,20€ (Online hunteragency.gr και Viva.gr) 

 

ΔΕ 1/7 

«Αλλάηω τουσ ρυκμοφσ τουσ ιχουσ» 

Ορχιςτρα «υκμόσ» 

Ορφζασ Ρερίδθσ – Μελίνα Κανά – Λιηζτα Καλθμζρθ 

Μαηί τουσ ο Κάνοσ Ματηίλθσ 

 
Θ Ορχιςτρα «υκμόσ» ςε ςυνεργαςία με τθν Μικτι Χορωδία του Ρανεπιςτθμίου 
Κεςςαλίασ ςυνεχίηει τθν επιτυχθμζνθ τθσ ςυναυλιακι πορεία ςτθν Ελλάδα και το 
εξωτερικό ςυμπράττοντασ αυτι τθ φορά με τον κορυφαίο μελωδό τθσ γενιάσ του, 
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Ορφζα Ρερίδθ και τουσ εξαιρετικοφσ ερμθνευτζσ, Μελίνα Κανά, Λιηζτα Καλθμζρθ 
και Κάνο Ματηίλθ. 
 
Ο Ορφζασ Ρερίδθσ ςυνεργαηόμενοσ για πρϊτθ φορά, ςτα πλαίςια τθσ παράςταςθσ 
«Αλλάηω τουσ ρυκμοφσ τουσ ιχουσ», με τθν καταξιωμζνθ ορχιςτρα «υκμόσ», που 
διευκφνει ο προικιςμζνοσ μαζςτροσ Νίκοσ Χιϊτογλου και τθν πολυμελι 
πανεπιςτθμιακι χορωδία, ζχει τθ δυνατότθτα και τα υλικά να ςυνκζςει ζνα 
πρωτότυπο μουςικό αφιγθμα. Μεγάλεσ επιτυχίεσ του, που ςφράγιςαν τθν 
παρουςία του ςτθ μουςικι ςκθνι των τριϊν τελευταίων δεκαετιϊν κα ακουςτοφν 
με νζο απρόβλεπτο τρόπο, «πειραγμζνεσ» ευφάνταςτα από τον ίδιο τον δθμιουργό 
τουσ. 
 
Θ αζρινθ φωνι τθσ Μελίνασ Κανά που ερμινευςε μερικά από τα πιο μεγάλα 
τραγοφδια τθσ «Σχολισ τθσ Κεςςαλονίκθσ» και ζγινε θ πιο αγαπθμζνθ εκπρόςωπόσ 
τθσ, θ παρουςία επί ςκθνισ τθσ χαριςματικισ Λιηζτασ Καλθμζρθ και του νζου 
γνιςια λαϊκοφ ερμθνευτι Κάνου Ματηίλθ, αλλά και θ ςυνφπαρξθ των καλλιτεχνϊν 
επί ςκθνισ διαμορφϊνουν ζνα ςτιβαρό πρόγραμμα που κα ικανοποιιςει και κα 
ςεβαςτεί τουσ ακροατζσ του. 
 
Θ Ορχιςτρα «υκμόσ» δθμιουργικθκε το 2012 ςτθ πόλθ του Βόλου από τον 
Μαζςτρο Νίκο Χιϊτογλου και μια παρζα μουςικϊν και ςε ςυνεργαςία με τθν Μικτι 
Χορωδία του Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ ζχει πραγματοποιιςει πολλζσ ςυναυλίεσ ςε 
Ελλάδα και εξωτερικό δίπλα ςε καταξιωμζνουσ καλλιτζχνεσ. Αποτελείται από 15 
μουςικοφσ ποικίλων οργάνων (μπουηοφκια, πιάνο, πλικτρα, κικάρεσ, καβάλ, 
κανονάκι, κρουςτά, μπάςο, βιολί, ντραμσ, ακορντεόν, φλάουτο). 
 
Θ Μικτι Χορωδία του Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ, ιδρφκθκε το 2015, ςτον Βόλο 
όπου βρίςκεται και θ ζδρα τθσ. Το 2015 ξεκινά τισ καλλιτεχνικζσ τθσ 
δραςτθριότθτεσ. Ζωσ και ςιμερα ςυμμετείχε ςε 33 ςθμαντικζσ 
εκδθλϊςεισ, τισ περιςςότερεσ ςε ςυνεργαςία με τθν ορχιςτρα «υκμόσ». 
 
Θ παράςταςθ με τίτλο «Αλλάηω τουσ ρυκμοφσ τουσ ιχουσ» είναι μια μουςικι 
πρόταςθ που κα μασ χαρίςει όμορφα καλοκαιρινά βράδια.  
 
Ώρα ζναρξθσ: 21.30 Οι πόρτεσ ανοίγουν ςτισ 20.30 

Σιμι ειςιτθρίου: 10€ (ανζργων, μακθτικό, ΑμεΑ), 12€ (προπώλθςθ), 14€ (ταμείο) 

 

ΣΕ 3/7 

Γλυκερία & Μελίνα Αςλανίδου 

 

Οι δφο ςπουδαίεσ και χαριςματικζσ ερμθνεφτριεσ Γλυκερία & Μελίνα Αςλανίδου, ςε 

μία κορυφαία μουςικι ςυνάντθςθ ςτθν ςκθνι του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν, 

τθν Τετάρτθ 3 Λουλίου. Κα παρουςιάςουν ζνα ξεχωριςτό, αυκεντικό, και ιδιαίτερα 
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ψυχαγωγικό πρόγραμμα, με τισ μεγαλφτερεσ επιτυχίεσ τουσ, αλλά και αγαπθμζνα 

τραγοφδια – ςτακμοφσ ςθμαντικϊν Ελλινων δθμιουργϊν. 

 

Θ Γλυκερία, θ τόςο ςθμαντικι αυτι ερμθνεφτρια με αξιοςθμείωτθ πορεία και εκτόσ 

ςυνόρων, κεωρείται από πολλοφσ θ πιο γνιςια λαϊκι τραγουδίςτρια τθσ γενιάσ τθσ 

και ζχει κερδίςει επάξια ςε Ελλάδα και εξωτερικό τον χαρακτθριςμό «θ φωνι τθσ 

Ελλάδασ». Ραραμζνει για περιςςότερο από τζςςερισ δεκαετίεσ ςτθν πρϊτθ γραμμι, 

ςφραγίηοντασ με τισ αψεγάδιαςτεσ ερμθνείεσ τθσ πολλά και απαιτθτικά είδθ του 

ελλθνικοφ τραγουδιοφ. Στισ ηωντανζσ τθσ εμφανίςεισ ξεςθκϊνει και ενκουςιάηει  το 

κοινό με τα τραγοφδια τθσ και  δίνει μοναδικό παλμό με τισ επιτυχίεσ  τθσ. 

 

Θ Μελίνα Αςλανίδου είναι μια από τισ πιο γνωςτζσ και αγαπθμζνεσ ερμθνεφτριεσ 

του λαϊκοφ και ζντεχνου τραγουδιοφ. Θ μοναδικι χροιά τθσ φωνισ τθσ μαγεφει το 

κοινό και τα τραγοφδια που ζχει τραγουδιςει ζχουν αγαπθκεί και τραγουδθκεί από 

τον κόςμο, ενϊ τα περιςςότερα από αυτά αποτελοφν πραγματικά διαχρονικά 

διαμάντια του ςφγχρονου ρεπερτορίου. Ζχει ξεχωρίςει για τισ ζξοχεσ ςυνεργαςίεσ 

τθσ ενϊ οι ςυναυλίεσ τθσ είναι πάντα πόλοσ ζλξθσ του κοινοφ εντόσ και εκτόσ 

Ελλάδοσ. Θ ςκθνικι τθσ παρουςία είναι δυναμικι και θ επικοινωνία τθσ με τον 

κόςμο μοναδικι. 

 

Θ Γλυκερία και θ Μελίνα Αςλανίδου, ενϊνουν τισ φωνζσ τουσ, για να χαρίςουν ςτο 

κοινό τουσ ανεπανάλθπτεσ βραδιζσ μοναδικισ διαςκζδαςθσ, πλαιςιωμζνεσ από 

πολυμελι ορχιςτρα, αποτελοφμενθ από εξαίρετουσ μουςικοφσ! 

Καλλιτεχνικι διεφκυνςθ: Στζλιοσ Φωτιάδθσ 

 

Ώρα ζναρξθσ: 21.30 Οι πόρτεσ ανοίγουν ςτισ 20.30 

Σιμι ειςιτθρίου: 11€ (ανζργων, μακθτικό, ΑμεΑ), 13€ (προπώλθςθ), 15€ (ταμείο) 

 

ΠΕ 4/7 

Τα Χάλκινα τθσ Γουμζνιςςασ με τουσ Διονφςθ Σαββόπουλο, Αρετι Κετιμζ και Νίκο 

Κουρκοφλθ 

Το Φεςτιβάλ τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν υποδζχεται τα Χάλκινα τθσ Γουμζνιςςασ ςε μια 

μεγάλθ γιορτι με ξζφρενουσ ρυκμοφσ από τριάντα κλαρίνα, τρομπζτεσ, τρομπόνια, 

ευφϊνια και ςαξόφωνα.  

Το πρόγραμμα, ςτο πρϊτο μζροσ ξεκινάει με ςκοποφσ τθσ Μακεδονίασ και τθσ 

Γουμζνιςςασ που αποδίδει θ Αρετι Κετιμζ, Χοροφσ τθσ Μακεδονίασ παρουςιάηουν 

χορευτικά τμιματα του Λυκείου Ελλθνίδων – παράρτθμα Κιλκίσ και του 

Ρολιτιςτικοφ Συλλόγου Γουμζνιςςασ Οι Ραίονεσ. Στο δεφτερο μζροσ ςυνοδεία των 
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Χάλκινων Ρνευςτϊν ςε αγαπθμζνα τραγοφδια οι Διονφςθσ Σαββόπουλοσ, Αρετι 

Κετιμζ και Νίκοσ Κουρκοφλθσ. Στθ μουςικι διεφκυνςθ ο Ελευκζριοσ Δίγκασ.  

Θ περιοχι τθσ Γουμζνιςςασ είναι γνωςτι ςτθν Ελλάδα και ευρφτερα ςτον κόςμο για 

τθν παράδοςθ, τθν ιςτορία και για τουσ περίφθμουσ μουςικοφσ τθσ. Είναι αυτοί που 

τουσ αναγνωρίηουν όλοι με το όνομα «Τα Χάλκινα τθσ Γουμζνιςςασ». Συνεχίηουν μια 

μεγάλθ παράδοςθ διαιωνίηοντασ εμπειρικά τθ γνϊςθ και τθ δεξιοτεχνία. Διαςϊηουν 

και διαδίδουν ανά τον κόςμο τα μουςικά χρϊματα του τόπου τουσ αλλά και τθ 

μουςικι κλθρονομιά των Βαλκανίων. 

Οι μουςικοί τθσ Γουμζνιςςασ, με τθν ποικιλία των χάλκινων μουςικϊν οργάνων τουσ 

και των ςκοπϊν που ερμθνεφουν, ςκορποφν το κζφι, τθ χαρά και τθ διαςκζδαςθ 

όπου κι αν κλθκοφν. Οι κομπανίεσ τουσ πλαιςιϊνουν χορευτικά ςυγκροτιματα, 

ςυμμετζχουν ςε κορυφαίεσ εκδθλϊςεισ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ δίνοντασ το ςτίγμα 

πωσ ςτθν Κεντρικι Μακεδονία θ παράδοςθ ηει και κα ςυνεχίςει να υπάρχει χάρθ 

ςτο ταλζντο και ςτθ μοναδικι ικανότθτα των μουςικϊν τθσ. 

Ώρα ζναρξθσ: 21.30  

Σιμι ειςιτθρίου: 10€ (ανζργων, μακθτικό, φοιτθτικό, ΑμεΑ), 12€ (προπώλθςθ),14€ 

(ταμείο) 

 

ΣΕ 10/7 

Βαςίλθσ Ραπακωνςταντίνου 

«Μπλζξαμε…» 

Ο Βαςίλθσ, ο αιϊνιοσ ζφθβοσ, ζρχεται για μια μοναδικι ςυναυλία τθν Τετάρτθ 10 

Λουλίου ςτο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν. Αυκεντικόσ, ςυναιςκθματικόσ, 

εκρθκτικόσ, ο Βαςίλθσ μετράει «κοντά μιςό αιϊνα» πορείασ, αμζτρθτουσ δίςκουσ, 

τεράςτιεσ επιτυχίεσ και κρυλικζσ ςυναυλίεσ.  Κρυλικι αναμζνεται να είναι και αυτι 

ςτο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν με τον Βαςίλθ να μασ τραγουδάει, πζρα από μια 

επιλογι από τα αγαπθμζνα μασ διαχρονικά τραγοφδια-ςτακμοφσ, και κομμάτια και 

από το νζο του δίςκο «Μπλζξαμε» που κυκλοφορεί αρχζσ Λουνίου ςε ςτίχουσ τθσ 

Λίνασ Δθμοποφλου, του Οδυςςζα Λωάννου και τθσ Σάννυ Μπαλτηι με μουςικι του 

ίδιου, του Χριςτόφορου Κροκίδθ και του Αντρζα Αποςτόλου. 

Με τθ νζα του διςκογραφικι δουλειά που φζρει το μοναδικό του ςτίγμα, ο Βαςίλθσ 

βρίςκει τθν ευκαιρία να μασ «μιλιςει» για το ςιμερα, για όλα αυτά που μασ 

ςυγκινοφν και μασ προβλθματίηουν, για τον ζρωτα, τθν κοινωνία, τουσ φόβουσ μασ, 

το όνειρο. 

Το βράδυ τθσ 10θσ Λουλίου κα είναι θ ευκαιρία μασ να ακοφςουμε τον δικό μασ 

Βαςίλθ, με τθν τρυφερι ροκ φωνι και τθ θλεκτριςμζνθ ςκθνικι παρουςία που ζχει 
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ςθμαδζψει τισ ηωζσ εκατομμυρίων καυμαςτϊν του και να ταξιδζψουμε μαηί του ςε 

άλλουσ μακρινοφσ μουςικοφσ προοριςμοφσ. 

Μαηί του οι μουςικοί: 

Ριάνο, keyboards: Ανδρζασ Αποςτόλου 

Θλεκτρικό μπάςο: Βαγγζλθσ Ρατεράκθσ 

Τφμπανα: Στζφανοσ Δθμθτρίου 

Βιολί, τραγοφδι: Μαίρθ Μπρόηθ 

Κικάρεσ: Γιάννθσ Αυγζρθσ 

Επιμζλεια ιχου: Αλζξανδροσ Μπίτοσ, Λυςιζν Κλίμθσ 

Επιμζλεια φϊτων: Γιάννθσ Δίπλασ  

Ενορχιςτρωςθ: Ανδρζασ Αποςτόλου 

Φωτογραφίεσ: Γιάννθσ Μαργετουςάκθσ 

Γραφιςτικι επιμζλεια: Μάνοσ Σαλοφςτροσ 

Ώρα ζναρξθσ: 21.30 

Σιμι ειςιτθρίου: 10 € (προπώλθςθ ζωσ τθν Κυριακι 9/6), 12 € (προπώλθςθ από 

Δευτζρα 10/6), 15 € (ταμείο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών 2019 
Κολοκοτρϊνθ 21, 564 30 Σταυροφπολθ , Κεςςαλονίκθ 
Γραφείο Τφπου 
Σ 2310 589.232 
F 2310 651.099      
Ε press@monilazariston.gr    
www.monilazariston.gr 
Facebook: Moni Lazariston Festival 
Instagram: @monilazaristonfestival 
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https://www.instagram.com/monilazaristonfestival/
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