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Urban Festival
Γιάννης Αγγελάκας & 100°C, Βέβηλος
ΤΖΑΜΑΛ, Μικρός Κλέφτης & more acts TBA
Παρασκευή 28 & Σάββατο 29 Ιουνίου, 20.00
Κάκε πόλθ ζχει το δικό τθσ soundtrack, το Urban είναι το soundtrack τθσ δικισ ςου!
Το Urban Festival ζρχεται για ζνα διιμερο ςτθ Θεςςαλονίκθ για μια ςυναυλιακι
«φωτιά» ςτο Φεστιβάλ Μονθς Λαζαριστών, τθν Παρασκευθ 28 και το Σάββατο 29
Ιουνίου!
Τθν Παρασκευθ 28 Ιουνίου υποδεχόμαςτε τον Γιάννη Αγγελάκα, τον καλλιτζχνθ που
όλα αυτά τα χρόνια που βρίςκεται ςτο μουςικό μασ χάρτθ, δεν ζπαψε ποτζ να είναι
δθμιουργικόσ, ανατρεπτικόσ και κυρίωσ ανιςυχοσ όπωσ ακριβϊσ και θ μπάντα του, οι
100°C. Συνταξιδιϊτθσ του, ο Βέβηλος, ζνασ από τουσ πιο ταλαντοφχουσ Έλλθνεσ MC’s
και ζνασ από τουσ πρϊτουσ ράπερ τθσ πολιτικοποιθμζνθσ ελλθνικισ χιπ χοπ ςκθνισ από
το μακρινό 1993, με δεκάδεσ διςκογραφικζσ ςυμμετοχζσ και πάνω από 500 ηωντανζσ
εμφανίςεισ ςτο ενεργθτικό του.
Τθν δεφτερθ μζρα του Urban Festival, Σάββατο 29 Ιουνίου, υποδεχόμαςτε τον Τζαμάλ,
ζναν από τουσ πζντε των Βορείων Αςτεριϊν. Ο Τηαμάλ ανικει ςτθ γενιά των hip hop
καλλιτεχνϊν με τον αυκεντικά κοφτερό ςτίχο, που ξζρει να περνάει μθνφματα με το
δικό του, προςωπικό τρόπο. Μαηί του ο Μικρός Κλέφτης που είναι ίςωσ ζνασ από τουσ
πιο ενδιαφζροντεσ και ανεξάρτθτουσ δθμιουργοφσ τθσ ελλθνικισ ραπ ςκθνισ. Μζλοσ
των Βορείων Αςτεριϊν, από το 1999 ωσ και ςιμερα, είναι για πολλοφσ ο καλφτεροσ
freestyler. Μιλάει για όλουσ και για όλα χωρίσ υπεκφυγζσ και οι ρίμεσ του τςακίηουν
κόκκαλα.
Στο line up ςυμμετζχουν κι άλλοι καλλιτζχνεσ.
------------------------------------------------------------------------------------------Ώρα έναρξησ: 20.00
Τιμή ειςιτηρίου:
10€ (προπϊλθςθ α’ φάςθ), 12€ (προπϊλθςθ β’ φάςθ), 13,20€ (online προπϊλθςθ:
hunteragency.gr, viva.gr)

Σημεία Προπώληςησ:
- Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν (Κολοκοτρϊνθ 21)
- Stereodisc (Πλ. Αριςτοτζλουσ 4)
- Musicland (Μθτροπόλεωσ 102)
- WE (Γ’ Σεπτεμβρίου)
- Ηλεκτρονικά ςτο hunteragency.gr και ςτο viva.gr και ςτουσ ςυνεργάτεσ του (Seven
Spots, WIND)
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