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Συνεχίηοντασ τθν επιτυχθμζνθ πορεία 25 χρόνων το
Φεςτιβάλ τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν κράτθςε ηωντανό το
καλοκαίρι μασ και παρουςίαςε και φζτοσ ζνα
καλλιτεχνικό πρόγραμμα με άξονα τθν ποιότθτα και τον
πολιτιςμό. Θ πολυςυλλεκτικότθτα ιταν και φζτοσ ζνα
από τα ςτοιχιματα που ζκεςε το Φεςτιβάλ, κακϊσ
οφείλει να ςυγκεράςει ποικίλα πολιτιςτικά ςτοιχεία.
Συναυλίεσ, παιδικό πρόγραμμα και γαςτρονομία ιταν
οι βαςικοί πυλϊνεσ του φετινοφ Φεςτιβάλ. Μεγάλοι
ζλλθνεσ καλλιτζχνεσ και ςπουδαία ςχιματα τθσ
διεκνοφσ ςκθνισ κακιλωςαν το κοινό που ζφταςε απ’
όλεσ τισ πλευρζσ τθσ πόλθσ για να απολαφςει το κζαμα.
Ραιδικζσ παραςτάςεισ, κζατρο δρόμου και εργαςτιρια
προςζλκυςαν τουσ μικροφσ φίλουσ του Φεςτιβάλ και
τουσ χάριςαν διαςκζδαςθ αλλά και ψυχαγωγία. Τζλοσ,
επειδι ο ζρωτασ -και κατ’ επζκταςθ θ αγάπθ- περνοφν
από το ςτομάχι και φζρνουν κοντά τουσ ανκρϊπουσ, το
πρόγραμμα ζκλειςε με δφο γαςτρονομικά φεςτιβάλ.

Το Φεςτιβάλ διοργανϊνεται από τθν Αςτικι μθ
Κερδοςκοπικι Εταιρεία τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν με τθ
ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ και
του Διμου Ραφλου Μελά.
Στισ ςελίδεσ που ακολουκοφν μπορείτε να διαβάςετε
τον απολογιςμό των δραςτθριοτιτων του Φεςτιβάλ
Μονισ Λαηαριςτϊν 2016. Θα εκτιμοφςαμε ιδιαίτερα τθ
ςυμμετοχι ςασ ςτθν αξιολόγθςθ των δράςεων του
Φεςτιβάλ και κα χαιρόμαςταν να επικοινωνιςετε μαηί
μασ ςτο festival@monilazariston.gr ι ςτο Facebook:
Moni Lazariston Festival για ςχόλια και παρατθριςεισ
που αφοροφν ςτθ βελτίωςθ τθσ διοργάνωςθσ.
Το ΦΜΛ κα ικελε να ευχαριςτιςει κερμά όλουσ όςουσ
ςυμμετείχαν ςτθν υλοποίθςι του και κυρίωσ το κοινό
που υποςτθρίηει ςτακερά τισ δράςεισ του Φεςτιβάλ και
τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μασ ταξίδεψαν ςε όλα τα μικθ και τα πλάτθ τθσ
Γθσ.
Κοςμοπολίτικοσ
αζρασ,
μυςτθριϊδθσ
ατμόςφαιρα και αφρα που ςε ξεςθκϊνει. Θ Storm
Large ζδωςε το ρυκμό και το πάρτι ξεκίνθςε. Το
πιςτό κοινό των Pink Martini διαςκζδαςε,
τραγοφδθςε και δε δίςταςε ακόμθ και να χορζψει!
Ζνα κοςμοπολίτικο πάρτυ με διεκνι αζρα ςτθ
ςκθνι τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν. (4/7)

PINK MARTINI
Una notte a… Salonicco!

Θ Yasmin Levy, γνωςτι και ωσ ιζρεια τθσ ςεφαραδίτικθσ
μουςικισ, μάγεψε το κοινό τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν. Μια
μοναδικι ερμθνεφτρια που κάκε τθσ εμφάνιςθ είναι μια
πολφτιμθ και κακαρτικι εμπειρία για το κοινό τθσ. Ο
Ματκαίοσ Τςαχουρίδθσ με τθ λφρα του ςυνόδευςε τθν Yasmin
Levy ςε αρκετά κομμάτια και το κοινό χειροκρότθςε με
ενκουςιαςμό αυτι τθ ηωντανι ςφμπραξθ πολιτιςμϊν. (5/7)

Θάνος
Ανεστόπουλος
Από τισ ΙΗΕΣ ωσ τα ΑΝΘΘ του καλοφ…
Κακιςμζνοσ ςτο καναπζ του ςτθ ςκθνι τθσ
Μονισ Λαηαριςτϊν ζςτθςε τθ δικι του
τελετουργία ςε ζνα ςχεδόν μυςταγωγικό
κλίμα. Ο πρίγκιπασ των Διάφανων Κρίνων
μοίραςε ςτο κοινό απλόχερα όλθ του τθν
ενζργεια παρζα με τουσ φίλουσ του: Γιάννθ
Αγγελάκα, Ραφλο Ραυλίδθ, Γιάννθ Νάςτα,
Nomik, Jane Doe, Λίνα Ράβλοβα.
Θ
τελευταία
ςυναυλία
του
Θάνου
Ανεςτόπουλου ςτθ Θεςςαλονίκθ ίςωσ να μθν
ιταν τελικά ζνασ απλόσ αποχαιρετιςμόσ. Κςωσ
να ιταν ζνα φόροσ τιμισ ςτθ ηωι… γιατί
«μζςα μασ είναι το φωσ». (29/6)

Θάνοσ Μικροφτςικοσ
Μίλτοσ Ραςχαλίδθσ
Ο Θάνοσ Μικροφτςικοσ άνοιξε τθν αυλαία του
φετινοφ Φεςτιβάλ
με ςυντροφιά τον Μίλτο
Ραςχαλίδθ. Αγαπθμζνεσ μελωδίεσ ηωντάνεψαν
μνιμεσ από τα παλιά! Μαηί τουσ θ Μιρζλα Ράχου
ζδωςε ρυκμό ςτθ μεγάλθ γιορτι για τθν ζναρξθ
του Φεςτιβάλ. (10/6)

Φωτεινι Βελεςιϊτου
και φίλοι
Θ Φωτεινι Βελεςιϊτου και οι μουςικοί τθσ
ςυνοδοιπόροι, Σωτιρθσ Μπαλλάσ, Γιάννθσ Μιτςθσ
και Ευγζνιοσ Δερμιτάςογλου μοίραςαν ρίγθ
ςυγκίνθςθσ ςτο κοινό με τραγοφδια που ζχουν
ςθμαδζψει τθν ελλθνικι μουςικι ιςτορία. (11/7)

Κρινιϊ Νικολάου
Δζςποινα Ολυμπίου
Για ζνα ιδιαίτερο ςκοπό ςυναντικθκαν επί ςκθνισ
θ Κρινιϊ Νικολάου και θ Δζςποινα Ολυμπίου.
Στθρίηοντασ τα αδζςποτα μασ τραγοφδθςαν «Δεν
είςαι ράτςα, είςαι φάτςα» και πολλά αγαπθμζνα
τραγοφδια ελλθνικοφ και ξζνου ρεπερτορίου. (7/7)

Πλγα Ξανακοποφλου
Σταματία Μολλοφδθ
Αγαπθμζνα ελλθνικά τραγοφδια, άριεσ, tango και
μιοφηικαλ από δφο μαγικζσ φωνζσ ςτο #Be One
Concert. H υψίφωνοσ Πλγα Ξανκοποφλου και θ
μεςόφωνοσ
Σταματία
Μολλοφδθ,
άκρωσ
αιςκαντικζσ και παραςτατικζσ, ζδωςαν μια
μαγικι παράςταςθ με κφρια χαρακτθριςτικά τθν
ποιότθτα και το λυρικό ςτοιχείο. (30/8)

Ρρατςινάκθ 5
Τα πζντε αδζρφια: Ραφλοσ, Γιάννθσ, Κϊςτασ, Δθμιτρθσ
και Βαςίλθσ ζνωςαν τισ φωνζσ τουσ και τραγοφδθςαν
από ριηίτικα και δθμοτικά ζωσ και δικά τουσ κομμάτια
με τθ δικι τουσ ξεχωριςτι αιςκθτικι, βαςιςμζνοι ςτο
μουςικό τουσ δζςιμο. (5/9)

Ανοιχτι Σκθνι
Και φζτοσ θ Ανοιχτι Σκθνι του
Φεςτιβάλ, με ελεφκερθ είςοδο για
το κοινό, φιλοξζνθςε ςχιματα με
ςθμείο αναφοράσ το ελλθνικό
ποιοτικό τραγοφδι. Οι Μελωδιςτζσ
ξετφλιξαν
ςτθ
ςκθνι
τθ
δεκαενιάχρονθ πορεία τουσ μζςα
από ζνα πρόγραμμα με τραγοφδια
γνωςτϊν ςυνκετϊν αλλά και δικζσ
τουσ ςυνκζςεισ. (26/8)

Οι Αυτοςχζδιοι παρζα με τον
Rebetone απζδειξαν πωσ θ
ελλθνικι μουςικι μπορεί να
πάρει άλλεσ προεκτάςεισ μζςα
από ζνα ιδιαίτερο όργανο, τθν
μπουηουκοβιόλα. (12/9)

Μια διιμερθ γιορτι μουςικισ ζκφραςθσ ςτικθκε ςτθ ςκθνι
τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν και το πρϊτο Brass Band Fest, μια
ξεχωριςτι ςυνάντθςθ φιλαρμονικϊν, πραγματοποιικθκε τθν
Τετάρτθ 31 Αυγοφςτου και τθν Ρζμπτθ 1 Σεπτεμβρίου, με
ελεφκερθ είςοδο για το κοινό. Φιλαρμονικζσ μπάντεσ
ςυνεργάςτθκαν μεταξφ τουσ και το αποτζλεςμα ιταν ζνα
εντυπωςιακό πρόγραμμα πολλϊν μουςικϊν ειδϊν που
διαπερνά εποχζσ και μουςικζσ κλθρονομιζσ.
Στο Brass Band Fest ςυμμετείχαν:
Τετάρτθ 31 Αυγοφςτου
• Σφμπραξθ κλιμακίων των Δθμοτικϊν Φιλαρμονικϊν Καλαμαριάσ,
Ρζλλασ, Ρφδνασ-Κολινδροφ και θ ορχιςτρα ςαξοφϊνων KukluxSax
τθσ ΔΕΡΡΑΘζρμθσ
• Φιλαρμονικι Διμου Αμπελοκιπων-Μενεμζνθσ
• Φιλαρμονικι Διμου Ραφλου Μελά και Φιλαρμονικι Δθμ. Κοιν. Επιχ.
ΙΙΣ Διμου Ραφλου Μελά

Ρζμπτθ 1 Σεπτεμβρίου
• Φιλαρμονικι Διμου Καλαβρφτων
• Φιλαρμονικι Ορχιςτρα του Φεςτιβάλ (επιλεγμζνα μζλθ των
φιλαρμονικϊν

Open Air Milonga
Θ ςκθνι τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν μετατράπθκε ςε μια μεγάλθ
υπαίκρια milonga, ανοιχτι ςε όλουσ. Θ βραδιά κορυφϊκθκε με τθ
χορευτικι παράςταςθ Encuentro, όπου ςυμμετείχαν καταξιωμζνοι
χορευτζσ για να γιορτάςουν τα 10 χρόνια λειτουργίασ του Tango
Room, με ηωντανι μουςικι από τουσ Locos de Atar. (9/9)

Αυτοκρατορικά ωςικά Μπαλζτα Μόςχασ

Carmen - Bolero - Chopiniana
Τρία αριςτουργιματα του κλαςικοφ μπαλζτου παρουςιάςτθκαν ςε μια
ενιαία παράςταςθ από τα Αυτοκρατορικά ωςικά Μπαλζτα Μόςχασ.
Σαράντα ςυντελεςτζσ, χορευτζσ και ςολίςτεσ, υπό τισ οδθγίεσ του
Γκεντιμίνασ Ταραντά, μάγεψαν το κοινό τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν. (3/7)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

και παιδιά…

Ζνα Μικρό Φεςτιβάλ πραγματοποιικθκε ςτισ 27/6 και οι μικροί και
μεγάλοι μασ φίλοι είχαν τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ενεργά, ςε τρεισ
ξεχωριςτζσ και ιδιαίτερεσ παραςτάςεισ που παρουςίαςαν το
Κρουςτόφωνο, οι Dromocósmicas και θ Ομάδα Κουκλοκζατρου Jinx.
Τα Ψθλά Βουνά του Ηαχαρία Ραπαντωνίου παρουςίαςε το Νζο Θζατρο
Θεςςαλονίκθσ ςε ςκθνοκεςία Γιάννθ ιγα και οι μικροί μασ φίλοι είχαν
τθν ευκαιρία να απολαφςουν ζνα από τα καλφτερα ζργα τθσ
νεοελλθνικισ λογοτεχνικισ μασ παράδοςθσ. (23/6)
Ο Πιτερ Παν, ο αγαπθμζνοσ ιρωασ τθσ Χϊρασ του Ροτζ, ςυνάντθςε τισ
Πριγκίπιςςεσ των Παραμυκιών ςτθ ςκθνι τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν και το
αποτζλεςμα ιταν μια κεαματικι κεατρικι παράςταςθ με πολφ χορό,
περιπζτεια και χιοφμορ που ενκουςίαςε τουσ μικροφσ μασ φίλουσ. (29/8)

Φεςτιβάλ Γεφςθσ και Ρολιτιςμοφ
ςτθ Μονι Λαηαριςτϊν
Ζνα μοναδικό ταξίδι γεφςεων και πολιτιςμϊν, ςτο οποίο
ςυμμετείχαν εςτιατόρια, εξαιρετικοί οινοπαραγωγοί και
παραγωγοί εκλεκτϊν προϊόντων.
Ρλικοσ κόςμου ζδωςε το παρόν ςτο διιμερο Φεςτιβάλ
Γεφςθσ και Ρολιτιςμοφ για να δοκιμάςει γεφςεισ από
διαφορετικζσ κουηίνεσ και να διαςκεδάςει.
15 & 16 Σεπτεμβρίου

Κουηίνεσ των Λαϊν
Μια μοναδικι ευκαιρία ςυνάντθςθσ, αλλθλοκατανόθςθσ και διαλόγου
διαμζςου των γεφςεων από διαφορετικζσ κουηίνεσ είχαν όςοι βρζκθκαν ςτθ
Μονι Λαηαριςτϊν ςτισ 23 Σεπτεμβρίου. Ρρόςφυγεσ από τθ Συρία, το
Αφγανιςτάν, το Ρακιςτάν και το Ιράκ ετοίμαςαν παραδοςιακά γεφματα με
ςτόχο τθν ανάδειξθ και τθ γνωριμία με τον πολιτιςμό τουσ. Εργαςτιρια
πολυγλωςςίασ, κουκλοκζατρο και κζατρο δρόμου για τουσ μικρότερουσ
φίλουσ και παραδοςιακι μουςικι από το Σφριο Ziad Rajab για όλουσ εμάσ.
Μία ςυνδιοργάνωςθ τθσ ΑΣΙΣ και τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν, για να κακίςουμε
όλοι γφρω από ζνα μεγάλο τραπζηι αγάπθσ…
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αςτικι μθ Κερδοςκοπικι Εταιρία «Μονι Λαηαριςτών»
Κολοκοτρϊνθ 21, 56430 Σταυροφπολθ, Θεςςαλονίκθ
Τ: 2310 650.999 / 589.185, F: 2310 651.999
Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών
Κολοκοτρϊνθ 21, 56430 Σταυροφπολθ, Θεςςαλονίκθ
Τ: 2310 589.200 / 589.237, F: 2310 651.999
E. festival@monilazariston.gr
Facebook: Moni Lazariston Festival
Youtube: https://www.youtube.com/user/MoniLazariston
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