Δελτίο Τύπου
Press Release
40 χρόνια

Χειμερινοί Κολυμβητέσ
Δευτέρα 27 Ιουλίου, 21.30
Στθν ςκθνι του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών κα «βουτιξουν» τθν Δευτέρα 27 Ιουλίου,
ςτισ 21.30, οι Χειμερινοί Κολυμβητέσ. Το μακροβιότερο ελλθνικό ςχιμα, που ςυνεχίηει εδώ
και πολλά χρόνια τθν χαρακτθριςτικι του διαδρομι, με απρόβλεπτεσ ςτροφζσ.
Ο Αργφρθσ Μπακιρτηισ με τθν παρζα του από εκλεκτοφσ μουςικοφσ και φίλουσ, δίνει το
καλοκαιρινό του ραντεβοφ ςτο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών με ζνα πρόγραμμα εφ' όλθσ
τθσ φλθσ, τραγοφδια από τθν ςαραντάχρονθ παρουςία τουσ ςτθ μουςικι ςκθνι, με οκτώ
δίςκουσ και άλλα ανζκδοτα.
Όπωσ γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, κα διαμορφώςουν το πρόγραμμά τουσ ανάλογα με το
ακροατιριο, τθ διάκεςι τουσ αλλά και επθρεαηόμενοι προφανώσ από τθν ιδιαίτερθ
πολιτικι και γενικότερα πολιτιςτικι ςυγκυρία.
Οι Χειμερινοί Κολυμβθτζσ εμφανίςτθκαν το 1981 με τον δίςκο «Χειμερινοί Κολυμβθτζσ» και
ζκτοτε ζχουν εκδώςει τουσ δίςκουσ «Από το πάρκο ςτθ Μυροβόλο», «Μ’ αγαπάσ;»,
«Δακοκτόνοι», «Όχι λάκθ, πάντα λάκθ», «Θ μαςτοράντηα του Ερντεμπίλ», «Το πζραςμά
ςου» και «23 κόκκινα φώτα». Από το 1981 δίνουν κατά μζςο όρο 10-20 ςυναυλίεσ το χρόνο
και εκτόσ Ελλάδοσ ζχουν εμφανιςτεί ςτθ Μαςςαλία και τθν Αδελαΐδα τα Αυςτραλίασ. Όπωσ
γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, διαμορφώνουν το πρόγραμμα τουσ ανάλογα με το
ακροατιριο, τθ διάκεςι τουσ αλλά και επθρεαηόμενοι προφανώσ από τθν ιδιαίτερθ
πολιτικι και γενικότερα πολιτιςτικι ςυγκυρία. Ζτςι, κάκε ςυναυλία τουσ είναι διαφορετικι
γιατί δθμιουργείται «επί τόπου» με τθ ςυμμετοχι του κοινοφ και κάκε παράςταςι τουσ
διακρίνεται όχι μόνο για τθ μουςικι τουσ πρόταςθ που ςυνδυάηει παραδοςιακά και
ςφγχρονα ςτοιχεία , εφαρμοςμζνα από δεξιοτζχνεσ μουςικοφσ, αλλά και για τθν ευδιάκετθ
και ηεςτι ατμόςφαιρα που δθμιουργοφν με το κοινό τουσ.
INFO:
Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών
Κολοκοτρώνθ 21, Σταυροφπολθ
Δευτέρα 27 Ιουλίου
Ώρα προςζλευςθσ: 20.00
Ώρα ζναρξθσ: 21.30
Τιμέσ ειςιτηρίων:
Α Ηώνθ: 15€
Β Ηώνθ: 13€
Κερκίδα: 11€
Προπώληςη: Viva.gr

> Η πώληςη ειςιτηρίων θα γίνεται αποκλειςτικά ηλεκτρονικά από το viva.gr και το δίκτυο
μεταπωλητών του.
> Σεβόμενοι τουσ περιοριςμοφσ για την προςταςία τησ δημόςιασ υγείασ, οι θζςεισ είναι
περιοριςμζνεσ για να τηρηθοφν οι απαραίτητεσ αποςτάςεισ αςφαλείασ.
> Η ςυναυλία θα είναι αποκλειςτικά για καθήμενουσ.
> Δείτε τουσ όρουσ αγοράσ και χρήςησ ειςιτηρίων για το 2020 πατώντασ εδώ.

Φεςτιβάλ Μονθσ Λαζαριςτών 2020
Κολοκοτρώνθ 21, 564 30 Σταυροφπολθ, Θεςςαλονίκθ
Τ 2310 589.232
F 2310 651.099
Ε press@monilazariston.gr
www.monilazariston.gr
Facebook: Moni Lazariston Festival
Instagram: @monilazaristonfestival

