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Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, μία από τισ πιο ςφγχρονεσ και επιτυχθμζνεσ τραγουδίςτριεσ τθσ 
γενιάσ τθσ, κα βρεκεί ςτθ ςκθνι του Φεςτιβάλ Μονθσ Λαζαριςτών, τθν Τετάρτη 5 
Αυγοφςτου, ςτισ 21.30. Η Ελεωνόρα μασ προςκαλεί να ενϊςουμε τισ ενζργειεσ μασ μζςα 
από τα τραγοφδια που κα επιλζξει να μασ πει, ζτςι ϊςτε να πλθμμυρίςουμε από χαρά, 
αιςιοδοξία και φωσ. 
  
Μαηί τθσ επί ςκθνισ κα βρίςκονται οι εξαιρετικοί ςυνεργάτεσ μουςικοί: 
Δθμιτρθσ Μπαρμπαγάλασ / κικάρεσ 
Μιχάλθσ Καπθλίδθσ / τφμπανα 
Ντίνοσ Χατηθιορδάνου / ακορντεόν 
Βαςίλθσ Νθςςόπουλοσ / μπάςο 
Ηλίασ Λαμπρόπουλοσ / βιολί, γκάιντα, μπουηοφκι 
Ηχολθψία: Μπράιαν Κουν 
Φϊτα / Σχεδιαςμόσ φϊτων: Phil Hills 

 
INFO: 
Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν 
Κολοκοτρϊνθ 21, Σταυροφπολθ 
Τετάρτη 5 Αυγοφςτου 
Ώρα προςζλευςθσ: 20.00 
Ώρα ζναρξθσ: 21.30    

 
Τιμέσ ειςιτηρίων: 
Α Ζϊνθ: 17€ 
Β Ζϊνθ: 15€ 
Κερκίδα: 13€                    
                                        
Προπώληςη: viva.gr  

 

Να ‘μαςτε λοιπόν. Για να υποκλικοφμε ςτο τραγοφδια που κζλουμε να τραγουδάμε παρζα. 

Για να υποκλικοφμε ςτο ελλθνικό καλοκαίρι που πάντα μασ φζρνει κοντά. Για να ςασ 

ςτείλουμε όλθ μασ τθν ενεργεία από ςκθνισ και να δεχτοφμε τθ δικι ςασ επί ςκθνισ. 

Τραγοφδια δικά μου και άλλα ςαν δικά μου που όλα τουσ ζχουν μζςα τουσ αυτό που κα 

ικελα να ςασ πω φζτοσ. Αυτό το καλοκαίρι ασ κάνουμε τθν ενζργεια μασ ζνα 

τραγουδώντασ! Η ηωι επιμζνει, θ χαρά ασ τθν ςυντροφεφει! 

Ελεωνόρα 

mailto:https://www.viva.gr/tickets/mainnavigation/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B7/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%82/%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1-%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%B71e856ad8-9c6c-417b-a917-3916c8b6/


 

 

> Η πώλθςθ ειςιτθρίων κα γίνεται αποκλειςτικά θλεκτρονικά από το viva.gr και το δίκτυο 
μεταπωλθτών του. 
> Σεβόμενοι τουσ περιοριςμοφσ για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ, οι κζςεισ είναι 
περιοριςμζνεσ για να τθρθκοφν οι απαραίτθτεσ αποςτάςεισ αςφαλείασ. 
> Η ςυναυλία κα είναι αποκλειςτικά για κακιμενουσ. Η χριςθ μάςκασ για τθν είςοδο και 
τθν αποχώρθςθ των κεατών είναι απαραίτθτθ. 
> Δείτε αναλυτικά τουσ όρουσ αγοράσ και χριςθσ ειςιτθρίων για το 2020 πατώντασ εδώ.  
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