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Βαςίλησ Παπακωνςταντίνου
Τετάρτη 29 Ιουλίου, 21.30
Στο φόβο και τθν αναςφάλεια τθσ εποχισ του κορωνοϊοφ και τθσ πανδθμίασ, ο Βαςίλησ
Παπακωνςταντίνου απαντάει με ςυναίςκθμα και λυριςμό. Μασ ενϊνει όλουσ ςε μια
βραδιά ςτο Φεςτιβάλ Μονθσ Λαζαριςτών τθν Τετάρτη 29 Ιουλίου, ςτισ 21.30 και μασ
τραγουδάει τα πιο λυρικά του τραγοφδια, τα πιο ευαίςκθτα, τα πιο ρομαντικά. Αυτά που
ηεςταίνουν τθν ψυχι μασ και μασ κάνουν να ηθτάμε «κι άλλο, κι άλλο». Ναι, ο Βαςίλθσ είναι
ο αιϊνιοσ ζφθβοσ, αυτόσ που μασ ξεςθκϊνει.
Αυτό το καλοκαίρι - ζνα δφςκολο καλοκαίρι με πανδθμίεσ, τρόμο και κοινωνικι
απoςταςιοποίθςθ -, ο Βαςίλθσ μασ προςκαλεί ςε μια βραδιά ςυλλογικισ, πνευματικισ και
ψυχικισ ανάταςθσ. Μια βραδιά που οι καρδιζσ και οι ψυχζσ μασ κα γίνουν ζνα και κα
αιςκανκοφμε όλοι μια μεγάλθ παρζα.
Για τθ ςυγκεκριμζνθ, μοναδικι βραδιά, ο Βαςίλθσ επιλζγει με δυναμικι διάκεςθ,
τραγοφδια αγαπθμζνα που ζχουν ριηωκεί βακιά ςτθν ςυνείδθςθ του κοινοφ. Πάντα μαηί
του οι μόνιμοι ςυνεργάτεσ , με τον Αντρζα Αποςτόλου ςτισ ενορχθςτρϊςεισ , κακϊσ και οι
φωνζσ τθσ Μαίρησ Μπρόζη και του Απόςτολου Μόςιου.
Μαηί του οι μουςικοί:
Πιάνο - keyboards: Αντρζασ Αποςτόλου
Ηλεκτρικό Μπάςο: Βαγγζλθσ Πατεράκθσ,
Τφμπανα: Στζφανοσ Δθμθτρίου
Βιολί – τραγοφδι: Μαίρθ Μπρόηθ
Κικάρεσ – τραγοφδι: Απόςτολοσ Μόςιοσ
Κικάρεσ: Γιάννθσ Αυγζρθσ
Επιμζλεια ιχου: Αλζξανδροσ Μπίτοσ, Λυςιζν Κλίμθσ
Επιμζλεια φϊτων: Γιάννθσ Δίπλασ
Ενορχιςτρωςθ : Αντρζασ Αποςτόλου
INFO:
Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν
Κολοκοτρϊνθ 21, Σταυροφπολθ
Τρίτη 18 Ιουλίου
Ώρα προςζλευςθσ: 20.00
Ώρα ζναρξθσ: 21.30
Τιμέσ ειςιτηρίων:
Α Ζϊνθ: 18€
Β Ζϊνθ & Γ Ζϊνθ (κερκίδα): 15€

Προπώληςη: Viva.gr
> Η πώληςη ειςιτηρίων θα γίνεται αποκλειςτικά ηλεκτρονικά από το viva.gr και το δίκτυο
μεταπωλητών του.
> Σεβόμενοι τουσ περιοριςμοφσ για την προςταςία τησ δημόςιασ υγείασ, οι θζςεισ είναι
περιοριςμζνεσ για να τηρηθοφν οι απαραίτητεσ αποςτάςεισ αςφαλείασ.
> Η ςυναυλία θα είναι αποκλειςτικά για καθήμενουσ.
> Δείτε τουσ όρουσ αγοράσ και χρήςησ ειςιτηρίων για το 2020 πατώντασ εδώ.
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