
 

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ί Ε Σ
2310-317.327 & 23740-99.400 
www.sanifestival.gr
www.facebook.com/TheSaniFestival
twitter: @sanifestival
youtube: TheSaniFestival

Ε Ί Σ Ί Τ Η Ρ Ί Α
JAZZ ON THE HILL (07.07 & 22.07)
GREEK VARIATIONS (04.08 & 12.08)
CLASSICAL WAVES (18.08)
Γενική είσοδος: 20€
Είσοδος αριθμημένης θέσης: 30€

SOUNDS OF THE WORLD (22.07) 
CLASSICAL WAVES (28.07)
Γενική είσοδος: 25€
Είσοδος αριθμημένης θέσης: 60€ / 45€ 
(Sani Resort Guests)

Π Ρ Ο Π Ώ Λ Η Σ Η
O N L I N E
www.sanifestival.gr

Θ Ε Σ Σ Α ΛΟ Ν Ί Κ Η
Stereodisc Record Shop 
Αριστοτέλους 4 
Κωνσταντινίδης Book & Style 
Μητροπόλεως 92 

Χ Α Λ Κ Ί Δ Ί Κ Η
Στα ξενοδοχεία του Sani Resort 
και στο K-Books στη Sani Marina
* Η προπώληση εισιτηρίων είναι διαθέσιμη δύο 
εβδομάδες πριν από κάθε εκδήλωση 

Μ Ε ΤΑ Κ Ί Ν Η Σ Η
Eνημερωθείτε για τις δυνατότητες 
μετακίνησης προς και από τους χώρους
εκδηλώσεων: www.sanifestival.gr 
(Πληροφορίες)

I N FO R M AT I O N
+30-2310-317.327 & +30-23740-99.400
www.sanifestival.gr
www.facebook.com/TheSaniFestival
twitter: @sanifestival
youtube: TheSaniFestival

T I C K E TS
JAZZ ON THE HILL (07.07 & 22.07)
GREEK VARIATIONS (04.08 & 12.08)
CLASSICAL WAVES (18.08)
Standard admission: 20€
Admission With Numbered Seat: 30€

SOUNDS OF THE WORLD (22.07) 
CLASSICAL WAVES (28.07)
Standard admission: 25€
Admission With Numbered Seat: 60€ / 45€ 
(Sani Resort Guests)

A DVA N C E  T I C K E T  SA L E S
O N L I N E
www.sanifestival.gr

T H ESSA LO N I K I
Stereodisc Record Shop 
4, Aristotelous str
Κonstantinidis Book & Style 
92, Mitropoleos str 

H A L K I D I K I
At Sani Resort hotels 
and K-Books at Sani Marina
* Advance ticket sales are available two weeks 
prior to each event 

T R A N S P O RTAT I O N
For information about transportation 
possibilities to and from the festival 
venue visit : 
www.sanifestival.gr (Information)

Με λίγα λόγια...

Το Sani Festival, έχοντας ήδη συ-
μπληρώσει 25 χρόνια παρουσίας 
στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας, 
είναι μια πρωτοβουλία-θεσμός: Ένα 
φεστιβάλ τοπικό με παγκόσμιο περι-
εχόμενο, ένα φεστιβάλ που συνομιλεί 
με τον τουρισμό και τον πολιτισμό 
και συνδέει εθνικότητες, πρόσωπα, 
γλώσσες -μουσικές και μη- σε έναν 
τόπο με καλλιτέχνες του κόσμου.

Συνεχίζουμε και φέτος ανιχνεύοντας 
στο μουσικό σύμπαν, ακούγοντας 
πάντα την επιθυμία σας για ποιο-
τικές, ψυχαγωγικές, καλοκαιρινές 
βραδιές-εμπειρίες στον ατμοσφαι-
ρικό Λόφο της Σάνης.

Έτσι, λοιπόν, σας παροτρύνω και 
φέτος να επιλέξετε ανάλογα με τα 
ακούσματα και τις προτιμήσεις σας 
μεταξύ των επιλογών κορυφαίων κι 
εξαίρετων καλλιτεχνών, εκπροσώ-
πων της τζαζ, κλασικής, world και 
ελληνικής μουσικής, έτοιμοι όλοι να 
σαγηνέψουν το κοινό -αρκετοί από 
αυτούς στις πρώτες και αποκλειστι-
κές εμφανίσεις τους επί ελληνικού 
εδάφους, 

Ας επιτρέψουμε στη μουσική να φέ-
ρει το καλοκαίρι μέσα μας. 

Όλγα Ταμπουρή-Μπάμπαλη
Καλλιτεχνική Διευθύντρια Sani Festival

Angélique Kidjo

Thessaloniki State Symphony Orchestra

Till Brönner Septet

Vivaldianno

Katerina Polemi Cécile McLorin Salvant

Stavros Xarchakos - Alkistis Protopsalti

A few words...

Having already completed 25 years on 
the country’s cultural map, Sani Festi-
val is an initiative that has become an 
institution: A local festival with global 
content, a festival which interrelates 
with tourism and with culture, and 
brings together nationalities, faces, 
languages – musical or otherwise – 
and artists of the world all to one place.

This year we continue to trace the mu-
sical cosmos, always attentive to your 
desire for summer nights of quality 
and entertainment; experiences on 
the atmospheric Sani Hill.

Thus, I encourage you this year too 
to choose depending on your pref-
erences from exceptional, leading 
musicians. You’ll find representatives 
of jazz, classical, world and Greek mu-
sic, all ready to charm the audience. 
Many of them will be performing on 
Greek soil for the first time, exclusively. 

Let us allow music to bring the sum-
mer to our souls. 

Olga Tabouris-Babalis
Sani Festival Artistic Director

 Jazz on the Hill

07.07 Σ Α Β Β ΑΤ Ο  S AT U R D AY

 Till Brönner Septet The Good Life

13.07 Π Α ΡΑ Σ Κ Ε Υ Η  F R I D AY 

 Cécile McLorin Salvant
 

 Sounds of the World

22.07 Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  S U N D AY

 Angelique Kidjo
 

 Classical Waves

28.07 Σ Α Β Β ΑΤ Ο  S AT U R D AY 

 Vivaldianno City of Mirrors
 Multiperformance
 

 Greek Variations

04.08 Σ Α Β Β ΑΤ Ο  S AT U R D AY 

 Κατερίνα Πολέμη Katerina Polemi 
	 Αγάπη,	love,	amor	/	Summer	2018

12.08 Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  S U N D AY

 Σταύρος Ξαρχάκος - Άλκηστις Πρωτοψάλτη
 Stavros Xarchakos - Alkistis Protopsalti 
 Συνάντηση	This	is	Greece
 

 Classical Waves

18.08 Σ Α Β Β ΑΤ Ο  S AT U R D AY 

 Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
 Κινηματογραφική	Συμφωνία
 Διεύθυνση Ορχήστρας: Αλέξανδρος Μυράτ 

 Thessaloniki State Symphony Orchestra
  Cinema	Symphony	Conductor: Alexandre Myrat
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SCAN HERE 
FOR MORE SANI FESTIVAL



28.07 Σ Α Β ΒΑΤΟ  SAT U R DAY

Vivaldianno
City	of	Mirrors	
Multiperformance

Ο Βιβάλντι μέσα από ένα υπερθέαμα που συνδυάζει εικόνα και ήχο
Σ’ αυτήν την εντυπωσιακή εμπειρία πρόκειται να έρθουμε αντιμέτωποι με την 
ιστορία της ζωής του μεγάλου συνθέτη μέσω της μουσικής του, η οποία εκτε-
λείται από μουσικούς από τρεις ηπείρους. Η μουσική, ο σύγχρονος χορός και 
η εικόνα συνδυάζονται αρμονικά πάνω στη σκηνή, προσφέροντας ένα θέα-
μα που δε μοιάζει με τίποτα απ’ όσα έχουμε κατά καιρούς παρακολουθήσει. 
Σ’ αυτό το πρότζεκτ, το Vivaldianno παρουσιάζει μια μεγάλη διεθνή συναυλία 
με δεξιοτέχνες της παγκόσμιας μουσικής ελίτ, μοντέρνο κινούμενο σχέδιο, 
κινηματογραφική προβολή, χορό και λόγια, που όλα συνδυάζονται σε μια 
ιστορία γύρω από τις ελπίδες και τις απώλειες του Αντόνιο Βιβάλντι. Συμμε-
τέχουν σπουδαίοι καλλιτέχνες, όπως ο Michal Caban (σκηνοθέτης), ο Šimon 
Caban (σκηνογράφος), ο Tomáš Belko (λιμπρέτο), το στούντιο κινηματογρά-
φου και κινούμενων σχεδίων Eallin Animation κ.α.

A multi-faceted tribute to Vivaldi
Through a series of narrative concerts that have to be seen to be believed, 
Vivaldianno brings Vivaldi’s classical works to life through sound, movement and 
sights. This dazzling experience brings the audience face to face with the great 
composer’s life through his works, performed by musicians from three conti-
nents. Music, dance and visuals come together on stage, offering a spectacle 
unlike anything we’ve seen before. In this project, Vivaldianno presents a large-
scale international concert featuring virtuosos of the global music elite, modern 
animation, film projections, dance and spoken word, all coming together to tell 
the story of the hopes and losses in Antonio Vivaldi’s life. Contributors include 
director Michal Caban, scenographer Šimon Caban, lyricist Tomáš Belko, film and 
animation studio Eallin Animation and many more.

12.08 Κ Υ Ρ Ί Α Κ Η  S U N DAY

Σταύρος Ξαρχάκος
 Άλκηστις Πρωτοψάλτη 
Stavros Xarchakos
Alkistis Protopsalti 
Συνάντηση	This	is	Greece

Μια σπουδαία συνάντηση δύο καλλιτεχνών 
Από τη μια πλευρά οι λαϊκές μουσικές του Σταύρου Ξαρχάκου που μας αγ-
γίζουν όλους και από την άλλη η φωνή και η ερμηνεία της Άλκηστις Πρωτο-
ψάλτη, που θυμίζουν κάτι από Αιγαίο. Δεν είναι τυχαίο που τους πρώτους έξι 
μήνες παρακολούθησαν την παράστασή τους 60.000 θεατές! Ο σπουδαίος 
συνθέτης συναντά τη μοναδική ερμηνεύτρια σ' ένα πρόγραμμα που διευθύ-
νει ο ίδιος και στο οποίο ακούγονται τα ωραιότερα τραγούδια του, χρωματι-
σμένα με τη διακριτική και «ακριβή» ερμηνεία της. Το κοινό τους αποθέωσε 
όπου κι αν εμφανίστηκαν και ήδη από τις πρώτες παραστάσεις φάνηκε πως 
αυτή η καλλιτεχνική σύμπραξη θα γινόταν η «συνάντηση του καλοκαιριού» 
και ολόκληρης της σεζόν. Μαζί τους θα συμπράξει δεκαμελής ορχήστρα, 
αποτελούμενη από εκλεκτούς μουσικούς, οι οποίοι θα αφήσουν το δικό τους 
μοναδικό στίγμα στη μουσική αυτή βραδιά κάτω από τον ουρανό της Σάνης. 

A meeting of legends
The popular folk music of Stavros Xarchakos speaks to the soul while the voice 
and poignancy of Alkistis Protopsalti brings in an air of the Aegean. A prominent 
composer meets a truly outstanding singer in a show conducted by Xarchakos 
and featuring his very best songs coloured by Protopsalti’s distinct, rich voice. 
The two have enjoyed the audience’s fervent applause everywhere they have 
appeared. It was apparent from the very first shows that this artistic collabora-
tion would become the meeting of this summer – perhaps of the entire year, 
but it was their triumphant sold-out appearances at the ancient theatre of the 
Herodeon that had even the sceptics convinced. A ten-member band of excel-
lent musicians joins them on stage to give their very best under the Sani skies.

20.8 Σ Α Β ΒΑΤΟ  SAT U R DAY

Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης 
Thessaloniki State Symphony 
Orchestra
Cinema	Symphony	
Διεύθυνση Ορχήστρας: Αλέξανδρος Μυράτ 
Conductor: Alexandre Myrat 

Μια πανδαισία ήχων που παντρεύει τον κλασικό ήχο με την εικόνα. 
Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.), μια από τις πιο σημαντικές της 
χώρας μας, αλλά και των Βαλκανίων παρουσιάζει το «Cinema Symphony», 
ένα μουσικό αφιέρωμα σε soundtracks ταινιών, οι οποίες άφησαν, ανεξίτηλα, 
το δικό τους στίγμα στην 7η τέχνη. Αγαπημένη μουσική και ατόφιοι ήχοι, οι 
οποίοι έντυσαν μοναδικά τις σημαντικότερες σκηνές του κλασικού αλλά και 
σύγχρονου κινηματογράφου υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Αλέξαν-
δρου Μυράτ. Tο ρεπερτόριο της οποίας καλύπτει ήδη από το 1959 σύνολο 
μουσικών εξελίξεων, από τη μουσική μπαρόκ ως και τις πρωτοποριακές συν-
θέσεις του 21ου αιώνα, ενώ το φάσμα των δραστηριοτήτων της περιλαμβά-
νει ένα ευρύτερο πλαίσιο μουσικών ειδών, όπως παραστάσεις όπερας και 
μπαλέτου, συνοδεία βωβού κινηματογράφου, αλλά και συναυλίες συμφωνι-
κού ροκ..

A smorgasbord of cinematic melodies 
The Thessaloniki State Symphony Orchestra (TSSO), one of the most acclaimed 
in the country and the Balkans, presents Cinema Symphony, a musical tribute 
to cinema soundtracks which have left a lasting mark on the silver screen. The 
treasured melodies and pure sounds that have embellished the most important 
moments of classic and contemporary cinema will be performed under the con-
ductorship of Alexandre Myrat – who conducted his inaugural concert at the age 
of 20 at MIDEM Music Market in Cannes, with the Monte Carlo Orchestra and 
Henryk Szeryng as soloist. From 2011 to 2014, Alexandre Myrat served as Artis-
tic Director of the Thessaloniki State Symphony Orchestra.

Classical Waves

Greek Variations Classical Waves

Jazz on the Hill Jazz on the Hill Sounds of the World

07.07 Σ Α Β ΒΑΤΟ  SAT U R DAY

Till Brönner Septet 
The Good Life

Ο πιο επιτυχημένος σύγχρονος Γερμανός τζαζίστας 
Ο Till Brönner είναι ένας εκρηκτικός τρομπετίστας, τραγουδιστής, συνθέτης 
και παραγωγός, η μουσική του οποίου είναι έντονα επηρεασμένη από το μπι-
μπόπ, το φιούζιον, καθώς και από τη σύγχρονη ποπ και την κινηματογραφική 
μουσική.. Το 2016 συνεργάστηκε με τη Sony Masterworks /OKeh στο άλμπουμ 
«The Good Life» και στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον μπασίστα Dieter Ilg, 
ηχογραφώντας το άλμπουμ «Nightfall», στο οποίο περιλαμβάνονται εξαιρε-
τικές παραλλαγές, όπως το «A Thousand Kisses Deep» του Leonard Cohen, 
το «Eleanor Rigby» των Beatles, το «Scream & Shout» των Will.I.Am και Britney 
Spears, καθώς και πρωτότυπα έργα των δύο καλλιτεχνών. Η φήμη του έχει 
εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης. Κατά τη Παγκόσμια Ημέρα 
Τζαζ, το 2016, ο Λευκός Οίκος του έστειλε προσωπική πρόσκληση, ενώ στην 
τελευταία κατ’ ιδίαν συνάντηση της Άνγκελα Μέρκελ με τον Μπαράκ Ομπάμα 
ως Προέδρου των ΗΠΑ, ο Brönner προσκλήθηκε από την Καγκελάριο να τους 
ψυχαγωγήσει. 

The most successful contemporary jazzist in Germany 
Till Brönner is a spirited trumpet player, singer, composer and producer whose 
music is heavily influenced by bebop and fusion as well as contemporary pop 
and film music. In 2016, he worked with Sony Masterworks/OKeh on “The 
Good Life”, a mixture of wide-ranging jazz and diverse influences. Brönner 
went on to collaborate with bassist Dieter Ilg in “Nightfall”, an album featuring 
outstanding versions of Leonard Cohen’s “A Thousand Kisses Deep”, the Bea-
tles’ “Eleanor Rigby”, Will.I.Am and Britney Spears’ “Scream and Shout” as well 
as original works by the two musicians. Today, his fame has spread far and wide. 
On World Jazz Day 2016, he received a personal invitation by the White House, 
while it’s worth mentioning that in the last private meeting between Angela 
Merkel and Barack Obama as US President, Till Brönner was invited to play by 
the German Chancellor. 

13.07 Π Α ΡΑ Σ Κ Ε Υ Η  F R I DAY 

Cécile McLorin Salvant

Μια αυθεντική ερμηνεύτρια, με συγκλονιστικό ηχόχρωμα 
και μοναδική σκηνική παρουσία
Η σύγχρονη «πρωθιέρεια» του κλασικού τζαζ τραγουδιού, Cécile McLorin 
Salvant, θα απογειώσει ακόμα μια φορά το είδος που υπηρετεί, προκαλώ-
ντας ρίγη συγκίνησης στους πιστούς θαυμαστές της. Πρωτοεμφανίστηκε 
το 2010 και από τότε η πορεία της ήταν ανοδική, αφού κέρδισε σε σύντομο 
χρονικό διάστημα 4 Downbeat Critics Poll, 1 υποψηφιότητα και 3 Grammy και 
πολλές άλλες διακρίσεις τη μία μετά την άλλη. Το 2015 θα κυκλοφορήσει το 
τρίτο της άλμπουμ, «For One to Love», αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις 
στους New York Times, The Guardian και Los Angeles Times. Μάλιστα, για το 
συγκεκριμένο άλμπουμ το 2016 κέρδισε βραβείο Grammy στην κατηγορία 
Best Jazz Vocal Album, κατηγορία στην οποία διακρίθηκε και φέτος, με το 
βραβείο Grammy 2018 για το άλμπουμ «Dreams and Daggers». Το 2017 το 
New Yorker ανέφερε σε άρθρο του για εκείνη ότι «Τέτοιος καλλιτέχνης βγαί-
νει μία ή δύο φορές σε κάθε γενιά».

An authentic voice
The contemporary high priestess of classical jazz, Cécile McLorin Salvant, will 
once again elevate the genre she serves, offering waves of emotion to her loyal 
fans. Cécile made her debut in 2010. Her trajectory has since been sharply 
and steadily upward, as she very soon won four DownBeat Critics Polls, three 
Grammy awards and one extra nomination, and many other distinctions back 
to back. Her third release, “For One to Love”, culminated in a Grammy award for 
Best Jazz Vocal Album – while her most recent Grammy victory was in 2018, 
for “Dreams and Daggers”. A New Yorker article has credited Wynton Marsalis, 
who hired her to tour with his orchestra, as having said that “You get a singer 
like Salvant once in a generation or two.” 

22.07 Κ Υ Ρ Ί Α Κ Η  S U N DAY

Angelique Kidjo

Μία από τις μεγαλύτερες φωνές της Αφρικής 
Η Angelique Kidjo εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη αφρικα-
νική φωνή της γενιάς της. Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNICEF και κάτο-
χος τριών Grammy, η τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός και ακτιβίστρια 
με την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία έχει κερδίσει επίσης το σεβασμό της 
διεθνούς μουσικής σκηνής, με το περιοδικό Time να της έχει αποδώσει τον 
τίτλο «Africa’s Premier Diva», ενώ ο Guardian τη συμπεριέλαβε στη λίστα με 
τις 100 πιο επιδραστικές γυναίκες στον κόσμο. Βαθιά επηρεασμένη από την 
Afropop, την Caribbean zouk, την κονγκολέζικη ρούμπα, την jazz, το gospel 
και το λάτιν style, και με πρότυπα την Bella Bellow, τον James Brown, τη Nina 
Simone, την Aretha Franklin, τον Jimi Hendrix, τη Miriam Makeba και τον Carlos 
Santana, η Kidjo απέδειξε από την αρχή της καριέρας της ότι η μουσική της 
δε γνωρίζει σύνορα. 

The African diva
Angelique Kidjo can certainly be described as the most important African 
voice in her generation. A Goodwill Ambassador with UNICEF and recipient 
of three Grammys, this singer, songwriter, actress and activist has earned 
the respect of the international music scene with her impressive presence on 
stage. Time magazine has called Angelique “Africa’s premier diva”, while The 
Guardian picked her as one of the 100 most influential women in the world. 
Deeply influenced by Afropop, Caribbean zouk, Congolese rhumba, jazz, 
gospel and Latin style, and counting Bella Bellow, James Brown, Nina Simone, 
Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Miriam Makeba and Carlos Santana among her 
inspirations, Kidjo has truly proved that music has no boundaries. 

Greek Variations

04.08 Σ Α Β ΒΑΤΟ  SAT U R DAY

Κατερίνα Πολέμη 
Katerina Polemi 
Aγάπη,	love,	amor	|	Summer	2018	

Με μια παράσταση γεμάτη αγάπη, μια σπάνια παρουσία στην ελληνική 
μουσική σκηνή, με διεθνείς περγαμηνές, θα μας συγκινήσει.
Μουσικός, συνθέτης, εκφραστική ερμηνεύτρια. Αυτά είναι λίγα από τα επίθε-
τα που περιγράψουν την πολυτάλαντη Κατερίνα Πολέμη, η οποία με εξαιρετι-
κή αγάπη για ό,τι κάνει δημιουργεί μουσική που αγγίζει κατευθείαν την ψυχή. 
Έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τα τραγούδια της δεκαετίας του 
’50, τη βραζιλιάνικη μουσική της δεκαετίας του ’60, το γκόσπελ, ακόμα και 
τα τραγούδια του Stevie Wonder και της Dinah Washington. Παίζει πιάνο και 
κιθάρα και τραγουδάει στα ελληνικά, πορτογαλικά, αγγλικά, ιταλικά και γαλ-
λικά. Αφού κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, με τίτλο «Spread the Music 
Not the Name», συνέχισε με τη «Μεγάλη Χίμαιρα», πριν μας προσφέρει το 
soundtrack για την ταινία «Μικρά Αγγλία», του Παντελή Βούλγαρη και συνε-
χίσει με πολλά ακόμα. Στο λόφο της Σάνης θα παρουσιάσει την παράσταση 
«Αγάπη, Love, Amor», που περιλαμβάνει τραγούδια κυρίως ελληνικού αλλά 
και ξένου ρεπερτορίου για την αγάπη -όχι μόνο την ερωτική- δοσμένα με 
αγνό, απλό και δυνατό τρόπο. 

Purity of emotion
Musician, composer, expressive performer; these are but some of the adjec-
tives we could use to describe multitalented Katerina Polemi, who puts great 
love into creating music that speaks to the soul. Born in London and raised 
between Greece and Brazil, Katerina has been greatly influenced by songs 
from the ‘50s, Brazilian music of the ‘60s, gospel but also Stevie Wonder and 
Dinah Washington. She plays piano and guitar and sings in Greek, Portuguese, 
English, Italian and French. She has performed in Boston, New York, Brazil and 
Greece in venues that range from jazz clubs to music festivals; from Carnegie 
Hall, Boston Symphony Hall and the Stravinsky Auditorium in Switzerland to the 
Athens Concert Hall Gardens. On Sani Hill, Katerina will present “Αγάπη, Love, 
Amor”, a collection of songs in Greek and other languages about love – not just 
romantic love, either – performed in a pure, simple, powerful manner. 

Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Λόφο της Σάνης στις 21:30 
All events take place at Sani Hill starting at 21:30 

Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ί Κ Τ Ε Σ  Δ Ί Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ  F E S T I V A L  S U P P O R T E R S


