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Ορφζασ Περίδθσ - Μελίνα Κανά - Λιηζτα Καλθμζρθ 
Ορχιςτρα «Ρυκμόσ» 

«Αλλάηω τουσ ρυκμοφσ τουσ ιχουσ» 
 

Δευτέρα 1 Ιουλίου, 21.30 
 
Η Ορχιςτρα «Ρυκμόσ» ςε ςυνεργαςία με τθν Μικτι Χορωδία του Πανεπιςτθμίου 
Θεςςαλίασ ςυνεχίηει τθν επιτυχθμζνθ τθσ ςυναυλιακι πορεία ςτθν Ελλάδα και το 
εξωτερικό ςυμπράττοντασ αυτι τθ φορά με τον κορυφαίο μελωδό τθσ γενιάσ του, 
Ορφζα Περίδθ και τουσ εξαιρετικοφσ ερμθνευτζσ, Μελίνα Κανά, Λιηζτα Καλθμζρθ και 
Θάνο Ματηίλθ. Η μουςικι παράςταςθ «Αλλάηω τουσ ρυκμοφσ τουσ ιχουσ» 
παρουςιάηεται για πρώτθ φορά ςτο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν, τθ Δευτζρα 1 
Ιουλίου, ςτισ 21.30. 
 
Ο Ορφζασ Περίδθσ ςυνεργαηόμενοσ για πρώτθ φορά, ςτα πλαίςια τθσ παράςταςθσ 
«Αλλάηω τουσ ρυκμοφσ τουσ ιχουσ», με τθν καταξιωμζνθ ορχιςτρα «Ρυκμόσ», που 
διευκφνει ο προικιςμζνοσ μαζςτροσ Νίκοσ Χιώτογλου και τθν πολυμελι 
πανεπιςτθμιακι χορωδία, ζχει τθ δυνατότθτα και τα υλικά να ςυνκζςει ζνα πρωτότυπο 
μουςικό αφιγθμα. Μεγάλεσ επιτυχίεσ του, που ςφράγιςαν τθν παρουςία του ςτθ 
μουςικι ςκθνι των τριών τελευταίων δεκαετιών κα ακουςτοφν με νζο απρόβλεπτο 
τρόπο, «πειραγμζνεσ» ευφάνταςτα από τον ίδιο τον δθμιουργό τουσ. 
 
Η αζρινθ φωνι τθσ Μελίνασ Κανά που ερμινευςε μερικά από τα πιο μεγάλα τραγοφδια 
τθσ «χολισ τθσ Θεςςαλονίκθσ» και ζγινε θ πιο αγαπθμζνθ εκπρόςωπόσ τθσ, θ 
παρουςία επί ςκθνισ τθσ χαριςματικισ Λιηζτασ Καλθμζρθ και του νζου γνιςια λαϊκοφ 
ερμθνευτι Θάνου Ματηίλθ, αλλά και θ ςυνφπαρξθ των καλλιτεχνών επί ςκθνισ 
διαμορφώνουν ζνα ςτιβαρό πρόγραμμα που κα ικανοποιιςει και κα ςεβαςτεί τουσ 
ακροατζσ του. 
 
Η Ορχιςτρα «Ρυκμόσ» δθμιουργικθκε το 2012 ςτθ πόλθ του Βόλου από τον Μαζςτρο 
Νίκο Χιϊτογλου και μια παρζα μουςικών και ςε ςυνεργαςία με τθν Μικτι Χορωδία του 
Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ ζχει πραγματοποιιςει πολλζσ ςυναυλίεσ ςε Ελλάδα και 
εξωτερικό δίπλα ςε καταξιωμζνουσ καλλιτζχνεσ. Αποτελείται από 15 μουςικοφσ 
ποικίλων οργάνων (μπουηοφκια, πιάνο, πλικτρα, κικάρεσ, καβάλ, κανονάκι, κρουςτά, 
μπάςο, βιολί, ντραμσ, ακορντεόν, φλάουτο). 
 
Η Μικτι Χορωδία του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, ιδρφκθκε το 2015, ςτον Βόλο όπου 
βρίςκεται και θ ζδρα τθσ. Σο 2015 ξεκινά τισ καλλιτεχνικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ. Ζωσ και 
ςιμερα ςυμμετείχε ςε 33 ςθμαντικζσ εκδθλώςεισ, τισ περιςςότερεσ ςε ςυνεργαςία με 
τθν ορχιςτρα «Ρυκμόσ». 
 



 

Σθν ςυναυλία ανοίγουν οι «Άιντε ψιλά ψιλά», ζνα ςχιμα μουςικών από τθν 
Θεςςαλονίκθ που αςχολοφνται με ζνα ευρφ φάςμα ακουςμάτων με βαςικό άξονα το 
παλαιό και νζο εναλλακτικό - "ζντεχνο" ελλθνικό τραγοφδι, λαϊκζσ αναφορζσ αλλά και 
τραγοφδια φρζςκα, τθσ γενιάσ που ζρχεται. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ώρα ζναρξθσ: 21.30 
Οι πόρτεσ ανοίγουν ςτισ: 20.30  
 
Σιμι ειςιτθρίου:  
12€ (προπώλθςθ), 14€ (ταμείο), 10€ (ανζργων, μακθτών, ΑμεΑ - μόνο ςτο ταμείο) 
 
θμεία Προπώλθςθσ:  
- Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών 
- Σαμεία Κ.Θ.Β.Ε. (Πλατεία Αριςτοτζλουσ, Βαςιλικό Θζατρο) 
- άρωκρον, Ηλιοτρόπιο (κζντρο) 
- Ελιά λεμόνι (Μπότςαρθ) 
- Διώροφον (Καλαμαριά) 
- Jollity (Εφοςμοσ) 
- τα καταςτιματα Seven Spots 
- Ηλεκτρονικά ςτο viva.gr και ςτουσ ςυνεργάτεσ του 
 
 
 
 
 
 
Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν 2019 
Κολοκοτρώνθ 21, 564 30 ταυροφπολθ , Θεςςαλονίκθ 
Γραφείο Σφπου 
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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