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WOODSTOCK
50 years Music & Movies
Τετάρτη 28 & Πέμπτη 29 Αυγοφςτου, 21.00
Όςοι δεν ζηθςαν το Woodstock χάνονται ςε ντοκιμαντζρ, φωτογραφικά ντοκουμζντα
και βιντεοςκοπιςεισ των ιςτορικϊν εμφανίςεων κεοτιτων τθσ ροκ όπωσ ο Jimmy
Hendrix, ο Joe Cocker, θ Janis Joplin και θ Joan Baez. Κρζμονται από τα χείλθ εκείνων
που το ζηθςαν και τουσ το αφθγοφνται ξανά και ξανά, Αναλϊνονται ςε trivia που
αναπαράγονται ςε κάκε επζτειο του φεςτιβάλ. Θζλουν να «το ηιςουν» με όποιο τρόπο
μποροφν. Η ομορφιά του Woodstock κρφβεται ςτο ότι ςυνζβθ μόνο μία φορά.
Δεν είναι υπερβολι να πει κανείσ ότι είναι το Φεςτιβάλ που άλλαξε τθ ροκ μουςικι
όπωσ τθν ξζρουμε. Συγκαταλζγεται, άλλωςτε, ςτθ λίςτα του Rolling Stone με τισ 50
ςτιγμζσ που άλλαξαν τθν ιςτορία του Rock and Roll, αλλά και αποτζλεςε μια κραυγι του
κόςμου που ζψαχνε εκείνθ τθν εποχι.
Επιςτρζφουμε πάντα ςτο Woodstock γιατί το ζχουμε ανάγκθ. Το φεςτιβάλ ιταν,
μεταξφ άλλων, μία θχθρι κραυγι του κινιματοσ των hippies ενάντια του πολζμου και
του ρατςιςμοφ. Μια γιορτι τθσ αγάπθσ και τθσ ειρινθσ ςε μία εποχι που αυτό
επιβάλλονταν. Αυτό το γεγονόσ κζλουμε να κυμθκοφμε μαηί 50 χρόνια μετά ςτον
φιλόξενο χϊρο τθσ Μονθσ Λαζαριςτών, τθν Τετάρτη 28 και τθν Πέμπτη 29 Αυγοφςτου,
ςτισ 21.00.
Θα δοφμε μαηί τισ ωραιότερεσ και πιο ιςτορικζσ ςτιγμζσ του Φεςτιβάλ… Θα μάκουμε
μερικζσ ιςτορίεσ και φυςικά κα ακοφςουμε μουςικι.
Πρόγραμμα:
Τετάρτη 28/8
Ειςαγωγι και παρουςίαςθ από τον Νίκο Θεοδωράκθ και τον Λάκθ Καραςαββαΐδθ.
Προβολι εκτενϊν αποςπαςμάτων του κρυλικοφ ντοκιμαντζρ Woodstock (1970) του
Michael Wadleigh.
Live μουςικι τθσ εποχισ από τουσ Moonfarm (Νίκοσ Ντουνοφςθσ, Βαςίλθσ
Παπαδόπουλοσ, Γιϊργοσ Σερεμζτθσ, Τατιάνα Οικονόμου, Αλζξθσ Αποςτολάκθσ,
Δθμιτρθσ Γιαλαμάσ).
Διαβάςτε περιςςότερα για τθν ταινία εδϊ.
Επεξεργαςία ταινίασ: CineDogs
Ζρευνα και ςχολιαςμόσ: Νίκοσ Θεοδωράκθσ - Λάκθσ Καραςαββαΐδθσ
Μουςικι επιμζλεια: Νίκοσ Ντουνοφςθσ - Moonfarm

Πέμπτη 29/8
Προβολι τθσ ταινίασ “Taking Woodstock” (2009), Ζτςι πιραμε το Woodstock του Ang
Lee και ςτθ ςυνζχεια DJ set.
Διαβάςτε περιςςότερα για τθν ταινία εδϊ.
Οι εκδθλϊςεισ κα γίνουν για τρίτθ χρονιά ςε ςυνεργαςία και ςυμπαραγωγι με τθ
CineDogs, τθν δθμιουργικι ομάδα που αςχολείται με το ςινεμά και διοργανϊνει
προβολζσ και αφιερϊματα.
Κατά τθ διάρκεια του διθμζρου ςτο χϊρο κα υπάρχουν ςπάνιοι και ςυλλεκτικοί δίςκοι
βινυλίου, CD, poster, βιβλία κ.α. από μουςικοφσ που ζλαβαν μζροσ ςτο φεςτιβάλ του
Woodstock αλλά και από καλλιτζχνεσ και ςυγκροτιματα που επθρζαςαν και
επθρεάςτθκαν από τθ μουςικι ςκθνι τθσ εποχισ εκείνθσ (late 60s - early 70s). Το υλικό
κα διατίκεται προσ πϊλθςθ ςε προςιτζσ τιμζσ.
Επιλογι και επιμζλεια υλικοφ: Κϊςτασ Δαμίγοσ / Music Kitchen
------------------------------------------------------------------------------------------Ώρα έναρξησ: 21.00
Οι πόρτεσ ανοίγουν ςτισ: 20.30
Τιμή ειςιτηρίου:
7€ (θμζρασ), 12€ (διθμζρου)
Σημεία Προπώληςησ:
- Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν (Δευτζρα - Παραςκευι, 10:00 - 14:00)
- Στα καταςτιματα Seven Spots και WIND
- Ηλεκτρονικά ςτο viva.gr και ςτουσ ςυνεργάτεσ του
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