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Ψαραντώνησ
Παραςκευή 6 Σεπτεμβρίου, 21.00
Ο Ψαραντώνησ, χαρακτθριςτικι μορφι τθσ Κριτθσ και «Πρϊτοσ λυράρθσ τθσ
Ελλάδασ», είναι ο μεγαλφτεροσ ανανεωτισ τθσ παράδοςισ μασ. Με τθ κεϊκι του λφρα
και τθ χαρακτθριςτικι φωνι του κα μασ ταξιδζψει με τθν μουςικι που του ζμακαν οι
Θεοί, ςτο Φεςτιβάλ Μονθσ Λαζαριςτών, τθν Παραςκευθ 6 Σεπτεμβρίου 2019, ςτισ
21.00.
Με τθν επιβλθτικι του παρουςία ςτθ ςκθνι, ο κρφλοσ τθσ μουςικισ τθσ Κριτθσ, τθσ
Μεςογείου, του κόςμου όλου, με τισ ανεπανάλθπτεσ μουςικζσ και τθν απαράμιλλθ
ερμθνεία του ο Ψαραντϊνθσ κακθλϊνει και ςυνεπαίρνει το κοινό του.
Ανάμεςα ςτουσ πρϊτουσ που τον ανακαλφπτουν, είναι ο Μάνοσ Χατηιδάκισ ο οποίοσ
κεςπίηοντασ ζνα ειδικό βραβείο για «μια ιςχυρι και ιδιότυπθ μουςικι προςωπικότθτα
που παίηει λφρα και ονομάηεται Ψαραντϊνθσ», τον βραβεφει ωσ τον «Πρϊτο Λυράρθ
τθσ Ελλάδασ», ςτο Μουςικό Αφγουςτο, που διοργανϊνει το 1979.
Από το 1980 ζωσ ςιμερα ςυμμετζχει ςε μεγάλα φεςτιβάλ ςε Ευρϊπθ, Αυςτραλία και
Αμερικι. Ηταν ο πρϊτοσ Ζλλθνασ που ζπαιξε ςτο περίφθμο φεςτιβάλ All Tomorrow’s
Parties, ςτο Μάινχεντ (Αγγλία).,το 2007 Το 2009 προςκαλείται για δεφτερθ φορά ςτο All
Tomorrow’s Parties, ςτθν Αυςτραλία υπό τθν καλλιτεχνικι επιμζλεια του Nick Cave, που
τον καλεί μετζπειτα ςυχνά για ςυνεργαςίεσ ςε ςυναυλίεσ, με αποκορφφωμα τθν
ςυμμετοχι του Ψαραντϊνθ ςτο soundtrack τθσ πολυβραβευμζνθσ ταινίασ, Loin Des
Hommes (Μακριά Από τουσ Ανκρϊπουσ) το 2014. Τον αποκάλεςαν «Jimmy Hendrix»
τθσ λφρασ, μετά από μια ςυναυλία που είχε δϊςει ςτισ ΗΠΑ , ενϊ θ λφρα του εκτίκεται
ςιμερα ςτο Musical Instrument Museum ςτο Φοίνιξ τθσ Αριηόνα (ΗΠΑ), όπου και
προβάλλεται βίντεο με τον ίδιο να παίηει …
Οι ηωντανζσ εμφανίςεισ του Πανάρχαιου Νζου είναι κάτι ανεπανάλθπτο, ειδικά για
εκείνουσ που τον βλζπουν πρϊτθ φορά. Σε κάκε ςυναυλία του «κεντάει» διαφορετικά
και ξεςθκϊνει τα πλικθ με τον ιχο τθσ λφρασ του και τθσ φωνισ του. Οι περίφθμοι δε,
αυτοςχεδιαςμοί του, μποροφν να ςυγκρικοφν μόνο με τισ μεγάλεσ ςτιγμζσ τθσ τηαη.
------------------------------------------------------------------------------------------Ώρα έναρξησ: 21.00
Οι πόρτεσ ανοίγουν ςτισ: 20.00
Τιμή ειςιτηρίου:
20€ (διακεκριμζνθ ηϊνθ - αρικμθμζνεσ κζςεισ), 13€ (γενικι είςοδοσ), 10€ (ανζργων,
άνω των 65, ΑΜΕΑ)

Σημεία Προπώληςησ:
- Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν (Δευτζρα - Παραςκευι, 10:00 - 14:00)
- Ταμεία Κ.Θ.Β.Ε. (Πλατεία Αριςτοτζλουσ, Βαςιλικό Θζατρο)
- Σάρωκρον (Κατοφνθ 17, Λαδάδικα)
- Στα καταςτιματα Seven Spots και WIND
- Ηλεκτρονικά ςτο viva.gr και ςτουσ ςυνεργάτεσ του
Φεςτιβάλ Μονθσ Λαζαριςτών 2019
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