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Press Release 

Τα Χάλκινα τθσ Γουμζνιςςασ 
με τθν Αρετι Κετιμζ και τον Νίκο Κουρκοφλθ 

Guest: Διονφςθσ Σαββόπουλοσ 
 

Πέμπτη 4 Ιουλίου, 21.30 
 
Σε μια μεγάλθ και ευφρόςυνθ γιορτι κα ςυμμετζχουν όςοι και όςεσ βρεκοφν ςτο 
Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών το βράδυ τθσ Πζμπτθσ 4 Ιουλίου, ςτισ 21.30. Τα 
περίφθμα Χάλκινα τθσ Γουμζνιςςασ ςε ςφμπραξθ με τουσ Διονφςθ Σαββόπουλο, 
Αρετι Κετιμζ, Νίκο Κουρκοφλθ, κα παρουςιάςουν ζνα πρόγραμμα με… ξζφρενουσ 
ρυκμοφσ και με περιςςότερα από τριάντα κλαρίνα, τρομπζτεσ, τρομπόνια, ευφϊνια και 
ςαξόφωνα! 
  
Στο πρϊτο μζροσ του προγράμματοσ, που επιμελείται ο Ποντιακόσ Σφλλογοσ 
Γουμζνιςςασ και Περιχώρων «Διογζνθσ ο Σινωπεφσ», κα παρουςιαςτοφν ςκοποί και 
τραγοφδια τθσ Μακεδονίασ και τθσ Γουμζνιςςασ, με τα Χάλκινα και τθν Αρετι Κετιμζ. 
Επί ςκθνισ κα βρίςκονται πενιντα και πλζον χορευτζσ από τον Πολιτιςτικό Σφλλογο 
Γουμζνιςςασ «Οι Παίονεσ», από το Λφκειο Ελλθνίδων – παράρτθμα Κιλκίσ και από το 

Χορευτικό Χαλάςτρασ Κ.Π.Ο. Διμου Δζλτα.  
 
Στο δεφτερο μζροσ οι ςυμμετζχοντεσ καλλιτζχνεσ ερμθνεφουν γνωςτά τραγοφδια από 
τθν ελλθνικι μουςικι παράδοςθ, τθν προςωπικι αλλά και τθν ελλθνικι μουςικι 
διςκογραφία: «Ασ κρατιςουν οι χοροί», «Σου μιλώ και κοκκινίηεισ», «Θεόσ αν είναι», 
«Μζρα με τθ μζρα», «Ένα ταξίδι είναι θ ηωι» είναι μερικά μόνο από τα αγαπθμζνα 
κομμάτια που κα απολαφςουν οι κεατζσ. 
Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ παράςταςθ κα ζχει κείμενα, ςε μορφι διαλόγου, τα οποία 
ζχει γράψει θ φιλόλογοσ Δζςποινα Λαηαρίδου. 
 
Τθν ορχιςτρα διευκφνει ο Ελευκζριοσ Δίγκασ. 
Παρουςίαςθ – αφιγθςθ: Δζςποινα Λαηαρίδου και Χριςτόφοροσ Λαηαρίδθσ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ώρα ζναρξθσ: 21.30 
Οι πόρτεσ ανοίγουν ςτισ: 20.30  
 
Τιμι ειςιτθρίου:  
12€ (προπϊλθςθ), 14€ (ταμείο), 10€ (ανζργων, μακθτϊν, ΑμεΑ - μόνο ςτο ταμείο) 
 
 
 



 

Σθμεία Προπώλθςθσ:  
- Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν (Δευτζρα - Παραςκευι, 10:00 - 14:00) 
- Ταμεία Κ.Θ.Β.Ε. (Πλατεία Αριςτοτζλουσ, Βαςιλικό Θζατρο) 
- Σάρωκρον (Κζντρο) 
- Στα καταςτιματα Seven Spots και WIND 
- Ηλεκτρονικά ςτο viva.gr και ςτουσ ςυνεργάτεσ του 
 
 
 
 
 
 
 
Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών 2019 
Κολοκοτρϊνθ 21, 564 30 Σταυροφπολθ , Θεςςαλονίκθ 
Γραφείο Τφπου 
Τ 2310 589.232 
F 2310 651.099      
Ε press@monilazariston.gr    
www.monilazariston.gr 
Facebook: Moni Lazariston Festival / Instagram: @monilazaristonfestival 
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