ΦΕΣΙΒΑΛ ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΩΝ 2019
Ο πολιτιςμόσ των εκλεκτών απολαφςεων
(Αφγουςτοσ - επτζμβριοσ)
Με τθν αλμφρα του καλοκαιριοφ πάνω του και με ακόμα μεγαλφτερθ διάκεςθ για
καινοτομίεσ και… μαγικζσ βραδιζσ, το Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών επιςτρζφει με
το δεφτερο μζροσ του και, όπωσ πάντα αυτόν τον καιρό, όχι μόνο με μουςικζσ
προτάςεισ. Φζτοσ, μάλιςτα, το πρόγραμμα του δεφτερου μζρουσ ξεκινάει με μια
ςφνκετθ γιορτι, τιμϊντασ τα 50χρονα ενόσ γεγονότοσ που με τον ζνα ι άλλο τρόπο
ςυνεχίηει να επθρεάηει και να κζτει ερωτιματα ςτο πολιτιςμικό μασ υπογάςτριο.
Με προβολζσ, ςυναυλίεσ και… live radio το διιμερο 28 και 29 Αυγοφςτου κα
ξανακυμίςει ςε όλουσ γιατί ιταν τόςο ςθμαντικό το Woodstock.
Φυςικά, οι ιδιαίτερεσ μουςικζσ επιλογζσ του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν κα είναι
και πάλι παροφςεσ τον Σεπτζμβριο: Θ καλλιτεχνικι ευαιςκθςία και θ μουςικι
ευφυΐα του Αλκίνοου Ιωαννίδθ κα γεμίςουν τον χϊρο τθσ Μονισ, ζςτω κι αν είναι…
solo (4/9). Θ δυναμικι προςωπικότθτα του Ψαραντώνθ με τθ λφρα κα αποκαλφψει
λίγα από τα μυςτικά των κεϊν που κρφβει μζςα τθσ θ μουςικι του (6/9), ενϊ ο
Θωμάσ Κοροβίνθσ και θ παρζα του ςτινουν το Καφζ Αμάν, μια μουςικοκεατρικι
παράςταςθ - ταξίδι ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτισ αρχζσ του περαςμζνου αιϊνα, τθν
ιςτορία και τισ ομορφιζσ τθσ, με αφορμι το μυκιςτόρθμα του Θωμά Κοροβίνθ «Ο
Θρφλοσ του Αςλάν Καπλάν». Οι Gadjo Dilo με τθ υμφωνικι Ορχιςτρα του Διμου
Θεςςαλονίκθσ με ζνα πρωτότυπο μουςικό πρόγραμμα με gypsy swing και κλαςςικι
μουςικι για καλό ςκοπό (13/9).
Δεν είναι, όμωσ, μόνο αυτά! Το Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν κρφβει μερικζσ
ενδιαφζρουςεσ εκπλιξεισ ακόμα, τισ οποίεσ κα ανακοινϊςει ςφντομα…

Σο πρόγραμμα
ΣΕ 28/8 & ΠΕ 29/8
Σινεμά ςτθ ΜΟΝΘ: 50 χρόνια Woodtsock
Πςοι 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. Θ ομορφιά του Woodstock κρφβεται ςτο ότι ςυνζβθ μόνο
μία φορά.
1

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 κα κυμθκοφμε μαηί 50 χρόνια μετά ςτθ Μονι
Λαηαριςτϊν ςτισ 28 και 29 Αυγοφςτου.
Ρρόγραμμα:
Τετάρτθ 28/8
20:00 Woodstock Radio, ςτα πικ-απ: Νίκοσ Θεοδωράκθσ και Λάκθσ Καραςαββαΐδθσ
21:00 Ρροβολι εκτενϊν αποςπαςμάτων του κρυλικοφ ντοκιμαντζρ Woodstock
(1970)
22:30 Ηωντανι μουςικι με μερικά από τα ςθμαντικότερα τραγοφδια του Woodstock
από τουσ Moonfarm (Νίκοσ Ντουνοφςθσ, Βαςίλθσ Ραπαδόπουλοσ, Γιϊργοσ
Σερεμζτθσ, Τατιάνα Οικονόμου, Αλζξθσ Αποςτολάκθσ, Δθμιτρθσ Γιαλαμάσ)
Ρεριγραφι τθσ ταινίασ > https://imdb/Woodstock
Επεξεργαςία ταινίασ: CineDogs
Ζρευνα και ςχολιαςμόσ: Νίκοσ Θεοδωράκθσ - Λάκθσ Καραςαββαΐδθσ
Μουςικι επιμζλεια: Νίκοσ Ντουνοφςθσ - Moonfarm
Ρζμπτθ 29/8
20:00 Woodstock Radio, ςτα πικ-απ: Νίκοσ Θεοδωράκθσ και Λάκθσ Καραςαββαΐδθσ
21:00 Ρροβολι τθσ ταινίασ Ζτςι πιραμε το Woodstock “Taking Woodstock” (2009)
23:00 Woodstock Radio
Ρεριγραφι τθσ ταινίασ > https://imdb/TakingWoodstock
Οι προβολζσ κα γίνουν ςε ςυνεργαςία και επιμζλεια τθσ 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.
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Επιμζλεια: Κϊςτασ Δαμίγοσ - Music Kitchen.
Επίςθσ, το MOMus (Μουςείο Μοντζρνασ Τζχνθσ - Συλλογι Κωςτάκθ) κα διακζτει Tshirt, καταλόγουσ και poster από τθν ζκκεςθ Spring Torrents (Ανοιξιάτικοι
Χείμαρροι).
Το πρόγραμμα ξεκινάει ςτισ 20:00
Τιμζσ ειςιτηρίων: 7€ (γενική είςοδοσ), 12€ (προςφορά διημζρου)

ΣΕ 4/9
Αλκίνοοσ Ιωαννίδθσ SOLO
Ο Αλκίνοοσ Ιωαννίδθσ μόνοσ επί ςκθνισ, παίηει και τραγουδάει τα τραγοφδια του
ςτθν απλοφςτερθ μορφι τουσ, μεταφζροντάσ μασ ςτθ ςτιγμι τθσ δθμιουργίασ τουσ.
Ακολουκϊντασ μια παράδοςθ αιϊνων, αυτι των τροβαδοφρων, ταξιδεφει με μια
κικάρα ι ζνα λαοφτο και μοιράηεται αιςκιματα, ςκζψεισ, εμπειρίεσ, όνειρα και
πραγματικότθτεσ που αφοροφν όλουσ μασ.
Το πρόγραμμα αυτό ζχει παρουςιαςτεί ςε πολλζσ χϊρεσ του εξωτερικοφ αλλά και
ςτθν Ελλάδα και κα ζχουμε τθν ευχαρίςτθςθ να το απολαφςουμε ςτθ ςκθνι του
Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν, τθν Τετάρτθ 4 Σεπτεμβρίου, ςτισ 21.00. Ρρόκειται για
ζνα πρόγραμμα ακρόαςθσ αλλά και ςυμμετοχισ, που μασ ταξιδεφει μζςα από τισ
εντάςεισ και τισ ςιωπζσ του ςτον πυρινα τθσ ιερισ αυτισ τζχνθσ. Ρρωταγωνιςτζσ,
όπωσ πάντα, τα ίδια τα τραγοφδια. Στζκονται μπροςτά μασ γυμνά και ευάλωτα,
όπωσ γεννικθκαν, αλλά και δυνατά όςο ποτζ. Μαηί τουσ ηοφμε τθν κατάργθςθ τθσ
απόςταςθσ, τθν μαγεία τθσ ςυνφπαρξθσ και τθν μετατροπι του μοναχικοφ ςε
ςυλλογικό.
Συντελεςτζσ:
Αλκίνοοσ Ιωαννίδθσ: κλαςικι και ακουςτικι κικάρα, λαοφτο, φωνι
Βαγγζλθσ Λάππασ, Βαςίλθσ Δροφγκασ: Θχολθψία
Κωνςταντίνοσ Μαργκάσ: Φωτιςμόσ
Ώρα ζναρξησ: 21:00
Τιμζσ ειςιτηρίων: 12€ (προπώληςη), 15€ (ταμείο)
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ΠΑ 6/9
Ψαραντϊνθσ
Ο Ψαραντϊνθσ, χαρακτθριςτικι μορφι τθσ Κριτθσ και «Ρρϊτοσ 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 Μονισ Λαηαριςτϊν, τθν Ραραςκευι 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 «Ρρϊτο Λυράρθ τθσ Ελλάδασ», ςτο Μουςικό Αφγουςτο, που διοργανϊνει το
1979.
Από το 1980 ζωσ ςιμερα ςυμμετζχει ςε μεγάλα φεςτιβάλ ςε Ευρϊπθ, Αυςτραλία
και Αμερικι. Θταν 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 ΘΡΑ , ενϊ θ λφρα του εκτίκεται ςιμερα ςτο Musical Instrument
Museum ςτο Φοίνιξ τθσ Αριηόνα (ΘΡΑ), όπου και προβάλλεται βίντεο με τον ίδιο να
παίηει…
Οι ηωντανζσ εμφανίςεισ του Ρανάρχαιου 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 ζναρξησ: 21:00
Τιμζσ ειςιτηρίων: 20€ (Διακεκριμζνη Ζώνη - Αριθμημζνεσ Θζςεισ), 13€ (γενική
είςοδοσ), 10€ (ανζργων, άνω των 65, ΑΜΕΑ)
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ΔΕ 8/9
Καφζ Αμάν Σαλόνικα
Το Καφζ Αμάν Σαλόνικα κα παρουςιαςτεί ςτο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν, τθν
Δευτζρα 9 Σεπτεμβρίου, ςτισ 21.00. Μια μουςικοκεατρικι παράςταςθ - ταξίδι ςτθ
Θεςςαλονίκθ ςτισ αρχζσ του περαςμζνου αιϊνα, τθν ιςτορία και τισ ομορφιζσ τθσ,
με αφορμι το μυκιςτόρθμα του Θωμά Κοροβίνθ «Ο Θρφλοσ του Αςλάν Καπλάν».
Ζνα ςυγκλονιςτικό, ατμοςφαιρικό μουςικό πρόγραμμα ςε επιμζλεια του ίδιου του
ςυγγραφζα, Θωμά Κοροβίνθ, εμπνευςμζνο από το τελευταίο μυκιςτόρθμά του «Ο
Θρφλοσ του Αςλάν Καπλάν», ζνα λαϊκό ρομάντηο τον καιρό τθσ μεγάλθσ φωτιάσ του
1917 ςτθ Θεςςαλονίκθ.
Ο Θωμάσ Κοροβίνθσ αποτυπϊνει, με τρόπο ολοηϊντανο τισ ϊρεσ ςτθ διάρκεια των
οποίων θ πόλθ παραδιδόταν ανυπεράςπιςτθ ςτισ φλόγεσ. Ζτςι, παράλλθλα με τθν
ιςτορία του ερωτευμζνου ηευγαριοφ, του Τουρκαλβανοφ Αςλάν Καπλάν και τθσ
Ιςπανοεβραίασ Σεφαραδίτιςςασ Σαλϊμθσ, ξετυλίγονται όλεσ οι ςυνικειεσ και τα
μζρθ όπου οι άνκρωποι γλεντοφςαν, αγαποφςαν και φλζρταραν, αφοφ θ ηωι ζχει
τον υπζρτατο ρόλο, ακόμα και τθν ϊρα που ιςοπεδϊνονται τα πάντα. Ο
μυκιςτορθματικόσ φακόσ παρατθρεί ςτενά τισ ςυνικειεσ και τισ αντιδράςεισ των
κατοίκων τθσ πόλθσ, τισ αναμεταξφ τουσ ςχζςεισ, τθν πιάτςα, τουσ τεκζδεσ, τα
μπορντζλα, βάηοντασ ςε πρϊτο πλάνο τα καφζ αμάν ςτθ αμόνα και ςτον Βαρδάρθ
και τα καφενεδάκια ςτο Σκουρ Καπάν, με τα αντιπροςωπευτικά τραγοφδια εκείνθσ
τθσ εποχισ.
Στθν παράςταςθ κα ακουςτοφν τραγοφδια του ευρφτερου ρεπερτορίου του καφζ
αμάν κακϊσ και νεότερα, που γράφτθκαν για τθν Θεςςαλονίκθ. (Eνδεικτικά: Ο
Καϊξισ, Σαν τα μάρμαρα τθσ Ρόλθσ, Μπαρμπαγιαννακάκθσ Γκιουλμπαχάρ, Ο
κοκαϊνοπότθσ), ενϊ παράλλθλα κα προβάλλονται ςπάνιεσ φωτογραφίεσ τθσ παλιάσ
Θεςςαλονίκθσ.
Ερμθνεφουν μοναδικά, οι εξαιρετικοί Λιηζτα Καλθμζρθ και Φϊτθσ Θεοδωρίδθσ
αλλά και ο ίδιοσ ο Θωμάσ Κοροβίνθσ, με ςυνοδεία εξαμελοφσ ορχιςτρασ.
Ζνα φιλόδοξο, πλοφςιο, ςυναρπαςτικό πρόγραμμα, που κα μασ ταξιδζψει ςτθν
Θεςςαλονίκθ των αρχϊν του περαςμζνου αιϊνα.
Ώρα ζναρξησ: 21.00
Τιμζσ Ειςιτήριων: 18 € (Διακεκριμζνη Ζώνη - Αριθμημζνεσ θζςεισ), 12 €
(Προπώληςη), 10 € (Ανζργων, άνω των 65, ΑΜΕΑ), 14 € (Ταμείο)

5

ΠΑ 13/9
Symphonic Jazz Gypsy Swing
Mια μεγάλθ φιλανκρωπικι ςυναυλία ςτθν Μονι Λαηαριςτϊν με τουσGadjo Dilo και
τθ Συμφωνικι Ορχιςτρα του Διμου Θεςςαλονίκθσ, τθν Δευτζρα 13 Σεπτεμβρίου,
ςτισ 21.00. Το Κζντρο Ρολιτιςμοφ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ υποδζχεται
το φκινόπωρο με μια μεγάλθ ςυναυλία. Σε ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ
Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ του Διμου Θεςςαλονίκθσ οργανϊνει μια βραδιά που κα
αποτελζςει ζναν ξεχωριςτό ςυνδυαςμό Gypsy Swing και κλαςςικισ μουςικισ!
Τθν Ορχιςτρα διευκφνει ο Συμεϊν Ιωαννίδθσ. Αντί ειςιτθρίου ςυλλζγονται τρόφιμα
για τθν Αρωγι Θεςςαλονίκθσ.
Gadjo Dilo
Ρριν από 10 χρόνια, ζξι φίλοι με κοινι αγάπθ για τθν Gypsy Jazz μουςικι
ςυναντικθκαν. Ζτςι, δθμιουργικθκαν οι Gadjo Dilo, το ςυγκρότθμα που κατάφερε
μζςα από τισ διαςκευζσ του, να ςυςτιςει ουςιαςτικά τθν Manouche μουςικι ςτο
ευρφ κοινό! Δζκα χρόνια αργότερα, μετά από δφο studio album με ξεχωριςτζσ
διαςκευζσ που οι περιςςότεροι κάπου ζχουμε ςιγοτραγουδιςει, αναρίκμθτεσ
εμφανίςεισ ςε Ελλάδα και Ευρϊπθ, αλλά και ςθμαντικζσ ςυνεργαςίεσ, οι Gadjo Dilo
ζρχονται ςτθ Θεςςαλονίκθ για μια πρωτότυπθ μουςικι ςυνάντθςθ.
Συντελεςτζσ:
Σωτιρθσ Ρομόνθσ: Kικάρα
Κϊςτασ Μθτρόπουλοσ: Kικάρα
Σζργιοσ Χρυςοβιτςάνοσ: Βιολί
Γιϊργοσ Τςιατςοφλθσ: Ακορντεόν
Θλιάνα Τςαπατςάρθ: Φωνι
Γιϊργοσ οφλοσ: Kοντραμπάςο
Συμφωνικι Ορχιςτρα Διμου Θεςςαλονίκθσ
Θ Σ.Ο.Δ.Θ. ιδρφκθκε το 1987. Τον καλλιτεχνικό ςυντονιςμό τθσ ορχιςτρασ ζχει
αναλάβει από τον Απρίλιο του 2018 θ αρχιμουςικόσ Λίηα Ξανκοποφλου.
Αντί ειςιτθρίου κα ςυλλζγονται προαιρετικά τρόφιμα μακράσ διαρκείασ, χαρτικά–
απορρυπαντικά– είδθ προςωπικισ υγιεινισ για τθν Αρωγι Θεςςαλονίκθσ Ομάδα
Εκελοντϊν Ρολιτϊν. Οι κεατζσ μποροφν να τα αφινουν ςε ειδικό χϊρο ςτθν είςοδο.
Ώρα ζναρξησ: 21.00
Η είςοδοσ είναι ελεφθερη.

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών 2019
Κολοκοτρϊνθ 21, 564 30 Σταυροφπολθ , Θεςςαλονίκθ
Γραφείο Τφπου
Σ 2310 589.232
F 2310 651.099
Ε press@monilazariston.gr
www.monilazariston.gr
Facebook: Moni Lazariston Festival
Instagram: @monilazaristonfestival
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