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Γλυκερία & Μελίνα Αςλανίδου
«Όπου με πασ ςε πάω…»
Τετάρτη 3 Ιουλίου, 21.30
Οι δφο ςπουδαίεσ και χαριςματικζσ ερμθνεφτριεσ Γλυκερία & Μελίνα Αςλανίδου, ςε
μία κορυφαία μουςικι ςυνάντθςθ ςτθ ςκθνι του Φεςτιβάλ Μονθσ Λαζαριςτών, τθν
Τετάρτη 3 Ιουλίου, ςτισ 21.30. Θα παρουςιάςουν ζνα ξεχωριςτό, αυκεντικό, και
ιδιαίτερα ψυχαγωγικό πρόγραμμα, με τισ μεγαλφτερεσ επιτυχίεσ τουσ, αλλά και
αγαπθμζνα τραγοφδια – ςτακμοφσ ςθμαντικϊν Ελλινων δθμιουργϊν.
Η 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». Παραμζνει 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.
Η Μελίνα Αςλανίδου είναι μια από τισ πιο γνωςτζσ και αγαπθμζνεσ ερμθνεφτριεσ του
λαϊκοφ και ζντεχνου τραγουδιοφ. Η 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. Η ςκθνικι
τθσ παρουςία είναι δυναμικι και θ επικοινωνία τθσ με τον κόςμο μοναδικι.
Η 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 έναρξησ: 21.30
Οι πόρτεσ ανοίγουν ςτισ: 20.30
Τιμή ειςιτηρίου:
13€ (προπϊλθςθ), 15€ (ταμείο), 11€ (ανζργων, μακθτϊν, ΑμεΑ - μόνο ςτο ταμείο)

Σθμεία Προπϊλθςθσ:
- Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν
- Ταμεία Κ.Θ.Β.Ε. (Πλατεία Αριςτοτζλουσ, Βαςιλικό Θζατρο)
- Σάρωκρον, Ηλιοτρόπιο (κζντρο)
- Ελιά λεμόνι (Μπότςαρθ)
- Διϊροφον (Καλαμαριά)
- Jollity (Εφοςμοσ)
- Στα καταςτιματα Seven Spots
- Ηλεκτρονικά ςτο viva.gr και ςτουσ ςυνεργάτεσ του
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