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Καλοκαίρι, αγκαλιά μου…
Πζμπτθ 08 Σεπτεμβρίου
Με μια αγκαλιά τραγοφδια κα εμφανιςκεί ςτθ Μονι Λαηαριςτϊν τθν Πζμπτθ 08
Σεπτεμβρίου, ςτισ 21:30, θ Μελίνα Αςλανίδου, για να ταξιδζψει το κοινό με τθν ιδιαίτερθ
χροιά τθσ φωνισ τθσ και τθν εντυπωςιακι ςκθνικι παρουςία τθσ.
Η Μελίνα Αςλανίδου, ζπειτα από ζνα πολφ δυνατό χειμϊνα, και όςο ολοκλθρϊνει τθ νζα
τθσ διςκογραφικι δουλειά, κα βρεκεί ςτθν Θεςςαλονίκθ ςτο πλαίςιο τθσ άκρωσ
επιτυχθμζνθσ καλοκαιρινισ τθσ περιοδείασ με τίτλο «Καλοκαίρι, αγκαλιά μου...», που
ζνωςε πόλεισ και ςτακμοφσ τθσ Ελλάδασ για να τθν φζρει ακόμα πιο κοντά ςτο κοινό , που
τθν ακολουκεί και τθ ςυντροφεφει από τα πρϊτα τθσ βιματα, ζωσ ςιμερα. Ζνα μελωδικό
ταξίδι... όπωσ είναι και ο τίτλοσ του νζου τθσ τραγουδιοφ «Μεσ ςτο ςπίτι δε μζνει κανείσ»!
Με καινοφργια μπάντα, μια παρζα εξαιρετικϊν μουςικϊν, θ Μελίνα Αςλανίδου κα
θλεκτρίςει τθ βραδιά μ’ ζνα πρόγραμμα «προςωπικι επιλογι», από αγαπθμζνα τθσ
τραγοφδια. Τραγοφδια δυνατά και απρόβλεπτα, τραγοφδια γεμάτα θχοχρϊματα, ζνα
πολφφωνο μωςαϊκό, ζνα ρεπερτόριο γεμάτο εκπλιξεισ. Μια «προςωπικι επιλογι», μια
μουςικι περιπλάνθςθ ςε μελωδίεσ που αγαποφν τουσ ςτίχουσ, μια περιπλάνθςθ ςε
μονοπάτια που το λαϊκό φλερτάρει με το παραδοςιακό, που το κλαςικό ςυναντά νζα
δροςερά τραγοφδια.
Κι όλα αυτά, βζβαια, θ Μελίνα Αςλανίδου, μια από τισ πιο ταλαντοφχεσ ερμθνεφτριεσ τθσ
γενιάσ τθσ, τα κάνει με μια απόλυτα αμφίδρομθ ςχζςθ με τουσ κεατζσ...
Μαηί με τθ Μελίνα Αςλανίδου κα βρεκοφν επί ςκθνισ οι μουςικοί:
Ντίνοσ Γεωργοφντηοσ (πιάνο, ενορχθςτρϊςεισ)

Ανδρζασ Καραντίνθσ (μπουηοφκι)
Θάνοσ Γκιουλετηισ (βιολί)
Σάββασ Χριςτοδοφλου (κικάρεσ)
Έλενα Δελθχριςτου (κρουςτά, κικάρα, τραγοφδι)
Λεωνίδασ Κυρίδθσ (μπάςο)
Βαγγζλθσ Καλαμάρασ (τφμπανα)
Ηχολθψία: Αγγελίνα Υφαντι, Χριςτοσ Νταλίπθσ
Φωτιςμόσ: Γιάννθσ Καραμπελιάσ

Τιμζσ ειςιτθρίων:
14€ (ταμείο)
12€ (προπϊλθςθ)
Ώρα ζναρξθσ: 21:30
Προπώλθςθ:
Μονι Λαηαριςτϊν, Κολοκοτρϊνθ 21, Σταυροφπολθ, τθλ. 2310589200
Stereodisc, Αριςτοτζλουσ 4, τθλ. 2310262912
Σάρωκρον, Κατοφνθ 17, Λαδάδικα, τθλ. 2310538282
Καφζ Διϊροφο (Καλαμαριά)
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