ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΟΥNΙΟΣ
ΤΕ 01/06 | ΠΑΡΤΙ ΕΝΑΡΞΗΣ
The Speakeasies Swing Band
Μια βραδιά γεμάτη swing μελωδίες έρχεται από τους ξεχωριστούς The Speakeasies Swing Band.
Χορεύουν μαζί τους οι Swing Academy, ενώ το έναυσμα δίνει το Jazz Quartet The Opening Act,
με γνωστές μουσικές και αυτοσχεδιασμούς.
Ώρα έναρξης: 21.00 | Είσοδος ελεύθερη

ΠΑ 03/06 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Nick Mason ‘s Saucerful of Secrets
Ο εμβληματικός ντράμερ των Pink Floyd αναμένεται να παρουσιάσει ένα φαντασμαγορικό
οπτικοακουστικό show, παραδίδοντας μαθήματα ροκ ιστορίας και ταξιδεύοντάς μας στις
λαμπρότερες στιγμές της δισκογραφίας των μουσικών Τιτάνων, Pink Floyd.
Doors open: 20.00 | Ώρα έναρξης: 21.30 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 45€

ΣΑ 04/06 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Φοίβος Δεληβοριάς με τον Δημήτρη Μεντζέλο & τη Νεφέλη Φασουλή
Ο αγαπημένος σε όλους μας Φοίβος, έχοντας πάντα δίπλα του την “all that jazz” Νεφέλη Φασούλη
καλεί στο ρόλο της ψυχής του πάρτι τον αιώνιο φίλο του, παντοτινό Hμίσκουμπρα και απόλυτο
master of ceremonies Δημήτρη Μεντζέλο και μας υποδέχονται με τραγούδια παλιά και καινούργια.
Ώρα έναρξης: 21.30 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 13€
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ΤΕ 08/06 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Καίτη Γαρμπή
Η «ντίβα της καρδιάς μας», η Καίτη Γαρμπή ετοιμάζει ένα αξέχαστο συναυλιακό βράδυ, όπου
μαζί της θα τραγουδήσουμε και θα θυμηθούμε όλες τις μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες της και τα
no1 hits της από την 30χρονη καλλιτεχνική της πορεία! Τη συναυλία θα ανοίξει ο Δημήτρης
Σχοινάς με ένα πολύ ξεχωριστό concept.
Ώρα έναρξης: 21.30 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 13€

ΠΕ 09/06 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Εισβολέας - Χατζηφραγκέτα
O ράπερ Εισβολέας πρόκειται να «εισβάλλει» στην σκηνή και να μοιραστεί με το κοινό αμέτρητους
στίχους με τον μοναδικό του τρόπο. Το ίδιο βράδυ με πλήρη σύνθεση έρχονται επί σκηνής οι
Χατζηφραγκέτα The Band, για να μας παρουσιάσουν με τον δικό τους μοναδικό και αυθεντικό
τρόπο παλιά και νέα τραγούδια.
Ώρα έναρξης: 21.00 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 15€

ΠΑ 10/06 | ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Αλέξανδρος Τσουβέλας & Λούης Πατσαλίδης
Ο Έλληνας κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας και ο Κύπριος κωμικός Λούης Πατσαλίδης ενώνουν
τις κωμικές τους δυνάμεις για πρώτη φορά σε μία μοναδική παράσταση επηρεασμένοι από τις
Παρενέργειες Ελλάδας και Κύπρου.
Ώρα έναρξης: 22.00 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 13€

ΤΡ 14/06 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Dropkick Murphys & The Rumjacks
Αν υπάρχει ένα συγκρότημα που έχει αγαπηθεί πολύ στη Θεσσαλονίκη, αυτοί είναι οι Dropkick
Murphys, γι’ αυτό και επιστρέφουν για να εισπράξουν αυτή την αγάπη με punk ρυθμούς. Μαζί με
τους Rumjacks ετοιμάζουν ένα show που σίγουρα μας έχει λείψει τα τελευταία χρόνια.
Ώρα έναρξης: 21.30 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 36€
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ΤΕ 15/06 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Μαρίζα Ρίζου
Κι αυτό το καλοκαίρι, η αγαπημένη Μαρίζα Ρίζου μας καλεί να βγούμε «Μαζί Της Στο Φως» μετά
το μακρύ σκοτεινό τούνελ, στο οποίο ζήσαμε αυτό το διάστημα. Μαζί της κουβαλά ένα
ολοκαίνουριο πρόγραμμα, από το οποίο φυσικά δε θα λείπουν τραγούδια - σταθμοί, αλλά και
καινούργιες διασκευές.
Ώρα έναρξης: 21.30 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 15€

ΠΕ 16/06 | ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
mέta μπουλούκι 0.2
με τους Δημήτρη Μυστακίδη, Σπύρο Γραμμένο, Κωνσταντίνο Πουλή & Γιάννη Ταυλά
Ο Δημήτρης Μυστακίδης με τριαντάχρονη διαδρομή στο ρεμπέτικο, ξεδιπλώνει με τραγούδια,
διηγήσεις και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό την ιστορία των Ελλήνων μεταναστών μουσικών
στην Αμερική του 20ού αιώνα. Τη σκυτάλη παίρνουν το δίδυμο των Σπύρου Γραμμένου και
Κωνσταντίνου Πουλή, με τη συνοδεία του τραγουδοποιού Γιάννη Ταυλά, για να μας
ξανασυστήσουν το ρεμπέτικο και το παραδοσιακό τραγούδι.
Ώρα έναρξης: 21.30 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 5€

ΠΑ 17/06 | ΧΙΠ ΧΟΠ ΔΡΟΜΟΙ
Bloody Hawk & Dani Gambino
Ο Bloody Hawk και ο Dani Gambino συναντιούνται επί σκηνής για το κορυφαίο rap double bill του
καλοκαιριού. Ο ράπερ από τη Ξάνθη φέρνει μαζί του τον πρόσφατο δίσκο “Τίμημα” και ο Dani
Gambino με τον DJ The Boy είναι έτοιμοι για μάχη.
Ώρα έναρξης: 21.30 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 10€

ΤΕ 22/06 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ελευθερία Αρβανιτάκη & Γιώργος Περρής
«Πάρε με αγκαλιά και πάμε»
Η διαχρονική, σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια συναντά επί σκηνής έναν από τους
σημαντικότερους διεθνείς ερμηνευτές της νεότερης γενιάς σε μια συναυλία γεμάτη από δυνατά
τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε στις συναντήσεις μας.
Ώρα έναρξης: 21.00 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 12€
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ΚΥ 26/6 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ
«Λίγο ακόμα… θα σηκωθούμε λίγο ψηλότερα»
Μια μουσική εκδήλωση με τη συμμετοχή της Γυναικείας Χορωδίας «Αγία Κασσιανή η
Υμνογράφος» και του Δημήτρη Μπάση διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως.
Ώρα έναρξης: 20.30 | Είσοδος ελεύθερη

ΔΕ 27/06 | ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Τα Σμυρνέικα τραγούδια ποιος σου τα ‘μαθε;»
με τους Παντελή Θαλασσινό, Μαριώ, Γιώργο Μπαγιώκη, Έλσα Μουρατίδου και τους
«Μανεριτζήδες»
Μια μοναδική εκδήλωση μνήμης για τα 100 χρόνια από την εγκατάσταση των προσφύγων στην
Ελλάδα, με αφήγηση, μουσική, τραγούδια και χορούς της δικής μας Ανατολής, που οι ρίζες τους
χάνονται στα βάθη των αιώνων και που είναι ίσως το σπουδαιότερο στοιχείο πολιτισμού που
διέσωσαν οι πρόσφυγες Μικρασιάτες με τον ερχομό τους στην Ελλάδα.
Ώρα έναρξης: 21.30 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 8€

ΤΡ 28/06 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Active Member
Ο B.D.Foxmoor - ιθύνων νους - και η Sadahzinia μας υποδέχονται με ένα οδοιπορικό στη
μεγάλη δισκογραφία τους, ένα γλέντι όπου οι γενιές συναντώνται με έναν κοινό κώδικα και
βρίσκουν στέρεο πέρασμα για τη συνέχεια μέσα από τη μουσική και τα λόγια του γκρουπ.
Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 13€

ΙΟΥΛΙΟΣ
ΠΑ 01/07 | ΧΙΠ ΧΟΠ ΔΡΟΜΟΙ
Λόγος Τιμής
Οι Λόγος Τιμής, ένα από τα πιο αγαπημένα ραπ συγκροτήματα του ελληνικού κοινού,
επιστρέφουν μετά από τρία χρόνια συναυλιακής σιωπής και μας ετοιμάζουν μια μοναδική
ατμόσφαιρα ενός ΛΤ live, σε ένα event - σταθμό για το καλοκαίρι του 2022!
Ώρα έναρξης: 21:00 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 10€
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ΤΕ 06/07 | ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Τάκης Ζαχαράτος
Ο ταλαντούχος showman με τα χίλια πρόσωπα και την ερμηνευτική του άνεση, έρχεται για να
σατιρίσει, να χορέψει, να τραγουδήσει και να μας ενθουσιάσει επί σκηνής. Δεν θα μας λείψουν
οι μιμήσεις του, τα στοιχεία του μιούζικαλ, οι μνήμες από παλιές κινηματογραφικές επιτυχίες και
όχι μόνο.
Ώρα έναρξης: 21.30 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 20€

ΠΑ 08/07 | ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Ute Lemper
To 2021 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη γέννηση του ανεπανάληπτου Astor Piazzolla, γι’
αυτό η κορυφαία και αισθαντική UΤΕ LEMPER παρουσιάζει μια μουσική παράσταση που τιμά
την σπουδαία κληρονομιά του μεγάλου Αργεντινού μουσικού, του οποίου το όνομα είναι
συνυφασμένο με το αργεντίνικο Tango.
Ώρα έναρξης: 21.30 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 18€

ΠΕ 14/07 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Tiger Lillies
Οι σαγηνευτικοί και ανατρεπτικοί Tiger Lillies, επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Οι καλλιτέχνες
της εναλλακτικής όπερας θα μας ανοίξουν ένα παράθυρο στον αλλόκοτο κόσμο τους, που
συνδυάζει στιγμές βαθιάς θλίψης, αδυσώπητων αστείων και απέραντης ομορφιάς.
Ώρα έναρξης: 21.30 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 17€

ΤΡ 19/07 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Les Négresses Vertes
Οι φλογεροί και αεικίνητοι Les Négresses Vertes μας περιμένουν με την έξαλλη και συνάμα
τόσο τρυφερή φυσιογνωμία τους από τις εργατικές συνοικίες του Παρισιού, για να μας
ξεσηκώσουν με τις μουσικές τους - μια μίξη από alternative punk rock με ethnic ρυθμικά
στοιχεία, fusion-rock, rai, flamenco, latin, polka, reggae και ska επιρροές.
Doors open: 19.30 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 18€
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ΤΕ 20/07 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Placebo
Είναι μία από τις επιδραστικές alternative ροκ μπάντες των τελευταίων 20 χρόνων με πωλήσεις
που ξεπερνούν τα 13 εκατομμύρια μέχρι σήμερα. Kέρδισαν επάξια τη θέση τους στη βρετανική
μουσική ιστορία με έξι κορυφαία "top 10" άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό το Καλοκαίρι
μας συστήνουν τον καινούργιο τους δίσκο με τίτλο «Never Let Me Go».
Doors open: 19.30 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 48€
ΤΡ 26/07 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Calexico
Η μουσική τους είναι ένα κράμα από παραδοσιακούς latin ήχους μαζί με country, jazz και postrock. Οι Calexico είναι τόσο μοναδικοί και πρωτότυποι, που για αυτούς γεννήθηκε ο όρος στη
μουσική «desert noir» και παραμένουν πολύ αγαπητοί στο ελληνικό κοινό. Στην σκηνή του
Φεστιβάλ θα μοιραστούν μαζί μας το νέο τους «El Mirador» με μότο τους ανοιχτούς ορίζοντες.
Ώρα έναρξης: 21.30 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 28€

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΤΕ 03/08 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ
The Sisters of Mercy
Οι θρυλικοί The Sisters of Mercy, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα όλων των εποχών θα
μετρήσουν μαζί μας επί σκηνής τα σαράντα χρόνια της καλλιτεχνικής τους πορείας. Έχοντας
συμβάλλει στην εναλλακτική σκηνή με έντονο το πολιτικό στοιχείο, η μουσική τους παραμένει
μια ζοφερή και σκοτεινή διασταύρωση μεταξύ metal, hard rock και ψυχεδέλειας, που συχνά
ενσωματώνει dance beats.
Doors open: 19.30 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 36€

ΣΑ 06/08 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Marcus & Martinus
Tο συγκρότημα φαινόμενο της ποπ μουσικής έρχεται για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Το
μεγαλύτερο POP φαινόμενο της Σκανδιναβίας μας υπόσχεται ότι θα χορέψουμε στους ποπ
ρυθμούς του, μέσα σε ένα κλίμα χαράς και ξεγνοιασιάς. Με την εκρηκτική ενέργεια και το
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χειμαρρώδη αυθορμητισμό τους σπάνε κάθε ρεκόρ από τότε που άρχισαν να τραγουδούν και
να χορεύουν ως παιδιά- φαινόμενο.
Doors open: 19.30 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 45€
ΤΕ 31/08 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Νίκος Πορτοκάλογλου, 40 χρόνια
Με σύνθημα «ΕΝΑ ΦΩΣ ΑΝΑΜΜΕΝΟ», ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ένας από τους κορυφαίους
μουσικούς και τραγουδοποιούς της χώρας μας, στήνει φέτος το καλοκαίρι, μια μουσική
παράσταση στηριγμένη στα πιο αγαπημένα τραγούδια του αλλά και σε τολμηρούς
συνδυασμούς ελληνικών και ξένων εμβληματικών τραγουδιών με τον ιδιαίτερο τρόπο που το
κάνει στην τηλεοπτική εκπομπή του, το «Μουσικό Κουτί».
Ώρα έναρξης: 21:30 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 15€

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕ 05/09 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Πυξ Λαξ
Σήμερα που η ζωή επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητά της, οι Πυξ Λαξ έρχονται να μας
θυμίσουν τις παλιές μας συνήθειες, τις διαχρονικές μας αξίες, τη σημασία της μουσικής, της πιο
κοινωνικής καλλιτεχνικής έκφρασης, της πιο ανθρώπινης, αυτής που συνδέει ήχο και λόγο,
αυτής που παρηγορεί, που εμπνέει, που μοιράζεται. Και θα το κάνουν μέσα από τους στίχους
και τις μουσικές τους που μετρούν δεκαετίες.
Ώρα έναρξης: 21.00 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 13€

ΣΑ 10/09 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ
«Το Εμπάργκο και άλλες ιστορίες»
Αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο με τους Μίλτο Πασχαλίδη & Χρήστο Θηβαίο
Το εμβληματικό «Εμπάργκο» του Θάνου Μικρούτσικου, στη νέα εκδοχή του, με ερμηνευτές δύο
σπουδαίους μαθητές του, τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον Χρήστο Θηβαίο θα μας καθηλώσει. Την
παράσταση πλαισιώνει μεταξύ άλλων ένα απάνθισμα άλλων τραγουδιών από την πλούσια
εργογραφία του συνθέτη για να ενώσουμε τις φωνές μας στα τραγούδια του Θάνου που
αγαπήσαμε.
Ώρα έναρξης: 21.00 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 15€
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ΠΑ 16/09 | ΧΙΠ ΧΟΠ ΔΡΟΜΟΙ
Joker/ Two-Face
Οι Joker/Two-Face, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα του σύγχρονου ραπ στερεώματος αυτό
το Καλοκαίρι γιορτάζουν 10 χρόνια ύπαρξης και δημιουργίας, παρέα με φίλους και συνεργάτες
από όλη τους την πορεία.
Ώρα έναρξης: 21.00 | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ από 10€

*Σημείωση: Το πρόγραμμα βρίσκεται υπό διαμόρφωση και θα προστεθούν και άλλες
εκδηλώσεις.
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