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Δελτίο Τύπου 

Press Release 

Μελίνα Κανά 

Τετάρτθ 27 Ιουνίου 2018, 21.00 

υμμετζχει ο Θζμθσ Καραμουρατίδθσ 

Ένασ χρόνοσ Μινυμα 107,7 FΜ 

 

Με ζνα ολοκαίνουργιο τραγοφδι, το «Αγάπα με και ποφλα με», που ζκλεψε τισ 

καρδιζσ του κοινοφ όλο το χειμϊνα και μια εξαιρετικι παρζα φίλων τθσ μουςικϊν, θ 

Μελίνα Κανά ξεκινά το καλοκαιρινό μουςικό τθσ ταξίδι. υνοδοιπόροι τθσ ο 

τραγουδιςτισ Πάνοσ Παπαϊωάννου, ο ςυνκζτθσ και κικαρίςτασ Χρυςόςτομοσ 

Καραντωνίου και μία ομάδα εξαιρετικϊν μουςικϊν.  

   

Σθν Τετάρτθ 27 Ιουνίου θ Μελίνα Κανά ανεβαίνει ςτθ ςκθνι τθσ Μονισ 

Λαηαριςτϊν, μαηί με τον Θζμθ Καραμουρατίδθ, για να τραγουδιςει ςτα πρϊτα 

γενζκλια του «Μινυμα 107.7Fm», ενόσ «ςυγγενικοφ» προσ το μουςικό τθσ φφοσ 

ραδιοφϊνου το οποίο από τθν πρϊτθ μζρα λειτουργίασ του αγκάλιαςε παλιά και 

νζα τραγοφδια τθσ Μελίνασ και πλζον ςυμπλθρϊνει ζναν χρόνο ηωισ ςτα ερτηιανά 

τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

 

Η  Μελίνα Κανά  είναι μία ερμθνεφτρια,  που με τθν παρουςία και τθν ερμθνευτικι 

τθσ δεινότθτα ζχει καταξιωκεί ςτο χϊρο του ελλθνικοφ τραγουδιοφ.  

Γνωςτοί κι αγαπθμζνοι δθμιουργοί όπωσ ο Θανάςθσ Παπακωνςταντίνου, ο 

ωκράτθσ Μάλαμασ, ο Νίκοσ Ξυδάκθσ, ο Παντελισ Θαλαςςινόσ και πολλοί άλλοι,  

τθσ ζχουν εμπιςτευτεί τα τραγοφδια τουσ , τα οποία  ζχει απογειϊςει φωνθτικά.  

Από τθ νζα τθσ ςυνεργαςία με το ςυνκζτθ Θζμθ Καραμουρατίδθ και τθ ςτιχουργό 

Λιδα Ρουμάνθ, γεννικθκε το καινοφργιο τθσ  τραγοφδι «Αγάπα με και ποφλα με»  

το οποίο ακοφγεται ςτα ραδιόφωνα όλθσ τθσ Ελλάδασ. 

 

τθ ςκθνι μαηί με τθ Μελίνα, ο Πάνοσ Παπαϊωάννου ο οποίοσ τθ ςυνοδεφει 

ςτακερά τα τελευταία χρόνια αφινοντασ τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ, με το ξεχωριςτό 
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ρεπερτόριο του και τθν ηεςτι του παρουςία. Ο Πάνοσ μασ ςυςτικθκε πριν από τρία 

χρόνια με το τραγοφδι «Σα μεροκάματα» ςε μουςικι του Χρυςόςτομου 

Καραντωνίου  και ςτίχουσ του Δ. Παπαχαραλάμπουσ από το  άλμπουμ τουσ «Ο 

χορόσ των θμερϊν», ενϊ πρόςφατα κυκλοφόρθςε το δεφτερο άλμπουμ με τουσ 

ίδιουσ δθμιουργοφσ  «Σα φϊτα ςτθν πλατεία»  από το οποίο ιδθ ξεχωρίηει  «Ο 

Άνεμοσ Φυςά» και «Η Μάςκα». 

 

Κικάρεσ: Χρυςόςτομοσ Καραντωνίου 

Πνευςτά : Γιϊργοσ Μακρισ 

Μπουηοφκι : Βαγγζλθσ Ζαρμποφτθσ 

Κρουςτά : Αλζξανδροσ Κοφροσ 

Μπάςο : Αντωνία Σςολάκθ 

Ενορχιςτρωςθ : Χρυςόςτομοσ Καραντωνίου 

Ηχολθψία: Γιάννθσ Βαφειάδθσ 

 

Ώρα ζναρξησ: 21:00 Οι πόρτεσ ανοίγουν ςτισ 20.00  

Τιμή ειςιτηρίου:  

Προπώληςη: 12€ (γενική είςοδοσ), 10€ (ανζργων, μαθητικό, φοιτητικό και άτομα 

άνω των 65 ετών) 

Ταμείο: 15€ (γενική είςοδοσ), 12€ (ανζργων, μαθητικό, φοιτητικό και άτομα άνω των 

65 ετών) 

 


