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Παραςκευι 1 επτεμβρίου 2017, 21.00

Μια μοναδικι μουςικι εμπειρία κα ηιςουν όςοι βρεκοφν τθν Παραςκευι 1 επτεμβρίου
2017, ςτισ 21.00 ςτθ Μικρι κθνι του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών. Ο Δθμιτρθσ
Μυςτακίδθσ, με τα «Ρεμπζτικα τθσ κικάρασ», κα φροντίςει γι αυτό…
Ο Δθμιτρθσ Μυςτακίδθσ, δεξιοτζχνθσ τθσ λαϊκισ κικάρασ και ανανεωτισ του ρεμπζτικου,
παρζα με τθ λαϊκι κικάρα του, 30 χρόνια τώρα, «ξεςκονίηει» τα ρεμπζτικα, αυτό το μουςικό
διαμάντι τθσ Ελλάδασ και τουσ δίνει νζα πνοι για το ταξίδι τουσ ςτον χρόνο. τισ
παραςτάςεισ του οι λάτρεισ του ρεμπζτικου ςυναντώνται με τουσ ακροατζσ του ςφγχρονου
ελλθνικοφ τραγουδιοφ, αλλά και με τουσ διεκνιςτζσ που εκτιμοφν τθν ανά τον πλανιτθ λαϊκι
φλζβα, διαμορφώνοντασ ζνα νζο ρεφμα μουςικόφιλων που μοιράηονται τθν αγάπθ και
ςεβαςμό τουσ για το είδοσ.
Μαηί με τουσ ςυνεργάτεσ του, Γιώργο Σςαλαμποφνθ και Δθμιτρθ Παππά ςτισ κικάρεσ και
Ιφιγζνεια Ιωάννου ςτο τραγοφδι, μασ καλεί να απολαφςουμε ατμοςφαιρικζσ διαςκευζσ και
επανεκτελζςεισ γνωςτών τραγουδιών από όλο το φάςμα του ρεμπζτικου. Σραγοφδια των
Σςιτςάνη, Περιςτζρη, Σοφντα, καρβζλη, Βαμβακάρη, Χιώτη, Μητςάκη, Ροφκουνα, Ριτςιάρδη,
Νταλγκά και τόςων άλλων που αφθγοφνται, αναπολοφν, παραπονιοφνται, παρανομοφν,
ερωτεφονται, ταξιδεφουν και μασ ταξιδεφουν.
Πρόςφατα κυκλοφόρθςε κι ο νζοσ δίςκοσ AMERIKA του Δθμιτρθ Μυςτακίδθ που
περιλαμβάνει ρεμπζτικα τραγοφδια που εκδόκθκαν και παίχτθκαν ηωντανά μόνο ςτθν

Αμερικι, ςτο τζλοσ του 19ου και ςτισ αρχζσ του 20οφ αιώνα. Ο δεξιοτζχνθσ μουςικόσ τα
αναπλάκει με τθν προςωπικι του ςφραγίδα αλλά και τθν τεχνικι των παλιών εκτελζςεων, θ
οποία περιγράφεται με τον όρο «τςιμπθτι» και ςε ςυνδυαςμό με οπτικοακουςτικό υλικό
μασ τα παρουςιάηει ςτισ τωρινζσ του εμφανίςεισ.
-------------------------------------------------------------------------------------Ώρα ζναρξησ: 21.00
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10 €
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- Ηλεκτρονικά ςτο viva.gr
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