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στήσει μια πολιτιστική γέφυρα ανάμεσα 
στη Νέα Σμύρνη και τη Σμύρνη.

Πρόκειται για ένα ειδικό μουσικό πρό
γραμμα που ετοίμασε ο ερμηνευτής για μια 
μεγάλη συναυλία που έδωσε στη Σμύρνη 
και παρουσιάζεται για μία και μοναδική 
βραδιά στο ελληνικό κοινό. Μαζί του θα 
είναι η εξαιρετική Ορχήστρα Σμύρνης, η 
οποία θα τον συνοδεύσει μουσικά σε τρα
γούδια Ελλήνων συνθετών και παραδοσι
ακά κομμάτια τόσο από την Ελλάδα όσο 
και από τη Μικρά Ασία.

Μία από τις πιο δημοφιλείς συνεργα

σίες του φετινού καλοκαιριού, αυτή του 
Σωκράτη Μάλαμα και του Θανάση Παπα
κωνσταντίνου, θα ολοκληρωθεί με πς δύο 
συναυλίες που θα δώσουν οι τραγουδο
ποιοί στις ίο και ιι Σεπτεμβρίου στην 
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στο με
ταξύ ο Γιάννης Χαρούλης έχει προγραμ
ματίσει δύο ζωντανές βραδιές, στις 3 και 
4 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων «Με
λίνα Μερκοΰρη» στον Βύρωνα, ο Αλκίνο
ος Ιωαννίδης θα παίξει στις 5 Σεπτεμβρί
ου στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς στο 
Χαλάνδρι, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στις 8 
Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη και ο Μιχά- 
λης Χατζηγιάννης στις 12 Σεπτεμβρίου 
στο Θέατρο Πέτρας.

Τέλος η πολυσυζητημένη συναυλία του 
Τόλη Βοσκόπουλου που προετοιμάζεται 
από την περασμένη άνοιξη θα πραγματο
ποιηθεί τελικά στις 30 Σεπτεμβρίου στο 
Ηρώδειο.

ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Καλλιτέχνες αγαπημένους, που έφυγαν 
από κοντά μας αλλά η φωνή και τα τρα
γούδια ιούς είναι ανεξίτηλα χαραγμένα

στο συλλογικό DNA μας, θα «επαναφέρουν» 
στη σκηνή μέσα από αφιερώματα που 
ετοίμασαν για εκείνους μουσικοί, ερμη
νευτές και συνθέτες που τους θαύμασαν 
και ακολούθησαν τον δρόμο τους. 
«Δημήχρης Μηχροπάνος: η επόμενη 
γενιά»; Αυτός είναι ο τίτλος της μεγάλης 
συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί στις 
2 Οκτωβρίου στο Ηρώδειο με στόχο να 
τιμηθεί η μνήμη του αξεπέραστου λαϊκού 
ερμηνευτή αλλά και να υπογραμμιστεί 
ταυτόχρονα η βαθιά επιρροή που άσκησε 
στους Ελληνες τραγουδιστές της νεότερης 
γενιάς.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς, η Ελεωνόρα 
Ζουγανέλη, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Κώστας 
Μακεδόνας, ο Κωστής Μαραβέγιας, ο 
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο Πόνος Μου- 
ζουράκης, ο Δημήτρης Μπάσης, η Γιώτα 
Νέγκα, ο Μίλτος Πασχαλίδης, θα αποκα- 
λύψουν επί σκηνής τον δικό τους Μητρο- 
πάνο.

Μια σύντομη εμφάνιση θα κάνει και 
η Χάρις Αλεξίου, ενώ θα εμφανιστούν επί
σης ο Στέφανος Κορκολής, ο Λάκης Πα- 
παδόπουλος και η Φωτεινή Βελεσιώτου.

Η Ισπανίδα σούπερ σταρ 
Λουθ Κασάλ θα εμφανιστεί 
στις 20 Σεπτεμβρίου 
στο Ηρώδειο.

0 Γιάννης Χαρούλης έχει 
προγραμματίσει δύο ζωντα
νές βραδιές, στις 3 και 4 
Σεπτεμβρίου στο Θέατρο 
Βράχων «Μελίνα Μερκού- 
ρη» στον 
Βύρωνα.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος 
θα συναντηθεί, στις 23 Σε
πτεμβρίου στο Ηρώδειο, με 
τη Μαρίνα Σάττι και τους 
«ΑΛΚΜΑΝ».

0 Μπράιαν Φέρι, θα εμφα
νιστεί στις ιι Σεπτεμβρίου 
κάτω από την Ακρόπολη και 
στις 13 του μήνα στη Θεσσα
λονίκη.

«Ολα σε θυμίζουν...»: Τα τραγούδια του 
Μάνου Λοΐζου κρατούν ολοζώντανη τη 
μνήμη του κι ας έφυγε τόσο πρόωρα. Αυ
τά τα αγαπημένα τραγούδια θα ερμηνεύ
σουν η Δήμητρα Γαλήνη, ο Φοίβος Δελη- 
βοριάς και η Γιώτα Νέγκα, στις 8 Σεπτεμ
βρίου στο Ηρώδειο, συνοδευόμενοι από 
την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης που 
διοργανώνει την ιδιαίτερη αυτή μουσική 
βραδιά.
«Ακόμα κι αν φύγεις...»: Την αγαπημέ
νη Αρλέτα θα θυμηθούν, θα τιμήσουν και 
θα τραγουδήσουν καλλιτέχνες της γενιάς 
της αλλά και νεότεροι ερμηνευτές στις 27 
Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο.

Οι υπέροχες μελωδίες της τραγουδο
ποιού θα αντηχήσουν και πάλι και τα τρα
γούδια της θα ενωθούν ξανά με τις φωνές 
του κόσμου που τόσο την αγάπησε όλα 
αυτά τα χρόνια.

Θα τραγουδήσουν οι Φωτεινή Βελεσι
ώτου, Βαγγέλης Γερμανός, Χρήσχος Θη
βαίος, Βίκυ Καρατζόγλου, Ντόρα Μπακο- 
πούλου, Σάννυ Μπαλτζή, Μίλτος Πασχα
λίδης, Μπάμπης Στόκας, Τάνια Τσανακλί- 
δου, Γιώργης Χριστοδούλου κ.ά. ·
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ΜΠΡΑΪΑΝ ΦΕΡΙ 
ΚΑΙ ΛΟΥΘ 
ΚΑΣΑΛ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Ποιες συναυλίες θα δούμε στο Ηρώδειο 
και ποιοι καλλιτέχνες ετοιμάζουν 
εμφανίσεις στις αρχές του φθινοπώρου.

ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΥΚΑ
akouka@ethnos.gr

Τ
ο πιο δυνατό συναυλιακό κα
λοκαίρι των τελευταίων χρόνων 
ήταν το φετινό, τόσο από πλευράς 
καλλιτεχνών και συγκροτημάτων 
που εμφανίστηκαν στη χώρα 
μας όσο και από πλευράς προσέλευσης 
του κόσμου. Ενα συναυλιακό καλοκαίρι 

που έπειτα από ένα μηνιαίο διάλειμμα τον 
Αύγουστο -αυτήν την περίοδο γίνονται 
κυρίως συναυλίες σε επαρχιακές πόλεις 
και νησιά- θα επανέλθει δριμύτερο τον 
Σεπτέμβριο, με εμφανίσεις μεγάλων ονο
μάτων της διεθνούς μουσικής σκηνής, 
δημοφιλών καλλιτεχνών της εγχώριας 
μουσικής αλλά και με ενδιαφέρονται μου
σικά αφιερώματα σε δημιουργούς και ερ
μηνευτές που μπορεί να έχουν φύγει από 
κοντά μας, παραμένουν ωστόσο ζωντανοί 
στο μυαλό και στις καρδιές μας μέσα από 
τα τραγούδια τους.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΪΕΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
Το Ηρώδειο θα αποτελέσει κατά βάση τον 
χώρο που θα φιλοξενήσει τις συναυλίες των 
διάσημων ξένων καλλιτεχνών οι οποίοι θα 
επισκεφθοΰν τη χώρα μας τον Σεπτέμβριο. 
Πρώτος και καλύτερος ο διαχρονικός Μπρά- 
ιαν Φέρι, που ενώ αρχικά είχε ανακοινώσει 
μόνο μία συναυλία, στις 13 Σεπτεμβρίου 
στη Θεσσαλονίκη, θα συναντηθεί τελικά 
και με το αθηναϊκό κοινό, στις 11 του μήνα, 
κάτω από την Ακρόπολη. Ο διάσημος τρα
γουδοποιός, ένας από τους πλέον επιδρα- 
στικούς καλλιτέχνες της γενιάς ίου, που 
ξεχώρισε για την αισθαντική φωνή του, 
τους υπέροχους στίχους του αλλά και την 
πάντα κομψή εμφάνισή του, θα παρουσι
άσει στους Ελληνες θαυμαστές του ένα 
πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει κάποιες

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έκανε 
με τους Roxy Music αλλά και αρκετές εν
διαφέρουσες διασκευές του.

Στην ίδια σκηνή θα εμφανιστεί, λίγες 
ημέρες αργότερα, στις 20 Σεπτεμβρίου, η 
Ισπανίδα σούπερ σταρ Λουθ Κασάλ για να 
παρουσιάσει ένα μουσικό «οδοιπορικό» 
σχεδιασμένο ειδικά για το ελληνικό κοινό 
με το οποίο έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα 
στενή σχέση.

Η «μούσα του Αλμοδόβαρ», όπως συχνά 
την αποκαλουν, θα ερμηνεύσει τις πιο γνω
στές κινηματογραφικές επιτυχίες της, κλα
σικές ροκ μπαλάντες, τραγούδια της Ντα- 
λιντά αλλά και επιλογές από την τελευταία 
της δισκογραφική δουλειά. Ο τίτλος της 
συναυλίας της, άλλωστε, που είναι «Amor», 
μαρτυρά πως θα είναι μια μουσική γεμάτη... 
αγάπη.

Τον Σεπτέμβριο όμως θα έχουμε την 
ευκαιρία να απολαύσουμε ζωντανά έναν 
ακόμη θρύλο της παγκόσμιας μουσικής 
σκηνής, τον κορυφαίο κινηματογραφικό 
συνθέτη Μισέλ Λεγκράν, ο οποίος θα συ- 
μπράξει, στις 28 Σεπτεμβρίου στη σκηνή 
του Ηρωδείου, με τον καταξιωμένο Ελληνα 
ερμηνευτή Γιώργο Περρή. Ο πολυβραβευ
μένος συνθέτης, που μεταξύ άλλων έχει 
τιμηθεί με 5 βραβεία Γκράμι, θα παρουσι
άσει κάποιες από τις πιο δημοφιλείς μελω
δίες του αλλά και αγαπημένα τραγούδια 
του που έχουν σφραγίσει με τις ερμηνείες 
του θρυλικοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποί
ων και ο Φρανκ Σινάτρα, η Αρίθα Φράνκλιν, 
η Τζέσι Νόρμαν κ.ά. Τον απαιτητικό ρόλο 
του ερμηνευτή της βραδιάς εμπιστεύτηκε 
στον δικό μας ταλαντούχο Γιώργο Περρή.

Για τους φίλους της ηλεκτρονικής μου
σικής, η ανακοίνωση της συναυλίας των 
Chemical Brothers, στις 8 Σεπτεμβρίου στο 
Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, στο πλαίσιο 
του Release Athens, δεν μπορεί παρά να 
αποτελεί μια εξαιρετικά ευχάριστη είδηση.

Το δημοφιλές συγκρότημα, που έχει που
λήσει εκατομμύρια άλμπουμ και έχει απο- 
σττάσει πολυάριθμα βραβεία κατά τη διάρ
κεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, έρχεται 
στην Αθήνα με ολοκαίνουργια κομμάτια 
από το νέο άλμπουμ που ηχογραφούν αυ
τή την περίοδο και θα κυκλοφορήσει μέχρι 
τα τέλη του 2018.

Πιστός στην παράδοση που έχει δημι
ουργήσει τα τελευταία χρόνια να συμπράτ
τει με καλλιτέχνες της νέας γενιάς, ο Διο- 
νύσης Σαββόπουλος θα συναντηθεί, στις 
23 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο, με τη Μα

ρίνα Σάττι, το φωνητικό μουσικό σχήμα 
Fones και την ομάδα «ΑΛΚΜΑΝ». Πρό
κειται για μια πρωτότυπη μουσική παρά
σταση στην οποία συμμετέχουν συνολικά 
40 μουσικοί-τραγουδιστές και παρουσιά
ζεται στο πλαίσιο της καμπάνιας που 
πραγματοποιεί το σωματείο «Γυναίκες 
στην Ογκολογία» για την πρόληψη του 
γυναικείου καρκίνου.

Αναπόσπαστο κομμάτι των συναυλια- 
κών εμπειριών μας εδώ και δεκαετίες, ο 
Γιώργος Νιαλάρας θα βρεθεί στις 29 Σε
πτεμβρίου στο Ηρώδειο προκειμένου να


