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Α
φιερώ
ματα 
στους 
κορυ
φαίους Ελληνες 
συνθέτες και 

σε πρόσφατα 
χαμένους ποιητές 
και στιχουργούς. 
Διεθνείς αφίξεις, 
συνεργασίες 
των πιο 
καταξιωμένων 
με τη νεανική 
μουσική 
αφρόκρεμα, 
κλασικά γκαλά, 
συναυλίες 
απολύτως 
ιδανικές για χορό. 
Οι τελευταίες 
καλοκαιρινές 
μουσικές βραδιές 
και τα πρώτα 
φθινοπωρινά live 
είναι πολλά και 
ενδιαφέροντα. 
Πάρτε χαρτί 
και μολύβι!

■ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΑΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ»
του Δήμου Μούτση στα «Λαϊκά» του Μίκη 
Θεοδωράκη, από τη «Θητεία» του Γιάννη 
Μαρκόπουλου στο «Κάτω απ’ τη μαρκίζα» 
του Γιάννη Σπανού, από το «Οι ελεύθεροι 
κι ωραίοι» του Σταύρου Κουγιουμτζή στον 
«Αμλετ της σελήνης» του Θάνου Μικρού- 
τσικου και το «Είν’ αρρώστια τα τραγού
δια» του Σταύρου Ξαρχάκου. Η υπογραφή 
του Μάνου Ελευθερίου σημάδεψε τη δι
σκογραφία μιας ολόκληρης εποχής με πε
ρισσότερα από 400 αγαπημένα τραγούδια 
και η απώλειά του ήταν από τις σημαντικό
τερες της χρονιάς. Μεθαύριο Τετάρτη (29 
Αυγούστου) κορυφαίοι ερμηνευτές (Μα
νώλης Λιδάκης, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, 
Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Νικολόπου- 

λος, Μίλτος Πασχαλίδης, Τάνια Τσανακλίδου, Μαρία Φαραντούρη κ.ά.) τιμούν τη μνήμη του 
ποιητή, στιχουργού και πεζογράφου προσφέροντας μάλιστα όλα τα έσοδα στους πληγέντες 
των πρόσφατων πυρκαγιών στο Μάτι.
• INFO: Οσοι επιθυμούν να στηρίξουν τον σκοπό της συναυλίας αλλά δεν θα την παρακολου
θήσουν, μπορούν να αγοράσουν δελτία οικονομικής ενίσχυσης των 20 ευρώ από τα ταμεία 
του Φεστιβάλ Αθηνών ή το Viva.gr. Τιμές: 10-60 ευρώ.

■ Ο ALBOROSIE, Ιταλός πρέσβης της ρέγκε, 
επιστρέφει στην Αθήνα! Εδώ και χρόνια κάτοικος 
του Kingston της Jamaica και πλέον σημαντικός 
εκπρόσωπος της συγκεκριμένης μουσικής σκηνής, 
ο Alberto D'Ascola (όπως ονομάζεται) καταφτάνει 
με την πολυμελή μπάντα του μεθαύριο Τετάρτη 29 
Αυγούστου στο Fuzz Live Music Club. Πρώτης τά- 
ξεως ευκαιρία να ακούσουμε τα τραγούδια tou 6ου 
studio άλμπουμ του, «Alborosie Meets The Wallers 
United: Unbreakable» στο οποίο υπάρχει και η ανα
πάντεχη διασκευή του στο «The Unforgiven» των 
Metallica!

INFO: Η συναυλία ήταν προγραμματισμένη για τις 
24/7 αλλά αναβλήθηκε λόγω των καταστροφικών 
πυρκαγιών στην Αττική. Τα εισιτήρια ηου έχουν δι
ατεθεί ισχύουν κανονικά και για τη νέα ημερομηνία. 
Προπώληση 22 ευρώ, ταμείο 25 ευρώ. Οι πόρτες 
ανοίγουν στις 20.00.

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΡΟΠΟΛΗΪΜ; C*Si

■ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑ του ευρωπαϊκού σινεμά και θεάτρου 
συχνάζει στα μέρη μας τελευταία ετοιμάζοντας τη σκηνοθεσία 
της στη «Λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ» του Σοστακόβιτς (Μάιος 

2019) για την Εθνική Λυρική Σκηνή. Εχει 
όμως κι έναν ακόμα λόγο: Τη Δευτέρα 3 
Σεπτεμβρίου η Φανί Αρντάν ερμηνεύει 
στην αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» της 
ΕΛΣ (ΚΠΙΣΝ) την «Κασσάνδρα», ένα 
μονόδραμα για ηθοποιό και ορχήστρα, 
βασισμένο στο ομώνυμο έργο τπς 
Γερμανίδας Κρίστα Βολφ. Στο έργο, η 
μάντισσα της αρχαίας ελληνικής μυ
θολογίας μία ώρα πριν από τον θάνατό 

της αναπολεί την ιστορία της, τις οδύνες που βίωσε ως παιδί, ως 
ερωμένη, ως αιχμάλωτη, ως γυναίκα. Την παραγωγή της Comedie 
de Geneve σκηνοθετεί ο Herve Loichemol, συμφωνική μουσική 
έγραψε ο συνθέτης Michael Jarrell. Την Αρντάν συνοδεύει η ορ
χήστρα Academica Athens. Διευθύνει ο Jean Deroyer.

INFO: Εναρξη 21.00. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή στο 
SNFCC.org. από 28/8.

■ ΜΕ ΜΙΑ ΤΡΟΜΕΡΗ ΟΜΑΔΑ μουσικών και σίγουρα 
με την αυτοπεποίθηση ότι ξέρει να στήνει απογειωτικές 
συναυλίες, ο Γιάννης Χαρούλης μετά από ένα καλοκαι
ρινό ταξίδι σε ολόκληρη την Ελλάδα επιστρέφει στο 
Θέατρο Βράχων για δύο βραδιές τη Δευτέρα 3 και την 
Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, 
παράδοση, όνειρα και συγκίνηση μας καλεί να ζήσου- 
με ο Γιάννης Χαρούλης και όλοι μαζί να στήσουμε μια 
μεγάλη γιορτή για να καλωσορίσουμε το φθινόπωρο. 
• INFO: Εναρξη 21.00. Τιμές: 12-14 ευρώ.

■ 01ΛΟΝΔΡΕΖΟΙ THE GREAT MALARKEY έρχονται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα την Παρασκευή 31 Αυγούστου 
-ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ 
τους «Doghouse»- στο Roof Stage του Gazarte μαζί με 
τους Θεσσαλονικιούς The Speakeasies για μια gypsy-punk 
και σουίνγκ-τζαζ συνάντηση (τιμές: προπώληση 10 €, τα
μείο 12 € (δεν περιλαμβάνουν ποτό). Ωρα έναρξης: 22.00.

Στον ίδιο χώρο, οι Gadjo Dilo, από τους «residents» του 
Roof Stage πλέον, υποδέχονται το φθινόπωρο με σουίνγκ 
διάθεση. Το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου, η μπάντα-συνώνυμο 
των ξεσηκωτικών live παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με τις 
αγαπημένες ρεμπέτικες διασκευές τους από τα άλμπουμ 
τους «Manouche De Grec» και «Manouche De Grec Vol 
II», γνωστά ιταλικά, γαλλικά και αμερικανικά κομμάτια 
(Εναρξη 22.30. Τιμή: 8 ευρώ).

■ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τα αριστουργήματα 
του παγκόσμιου ρομαντισμού για πιάνο και ορχήστρα δίνει 
στις 4 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο η ιστορική Εθνική Φιλαρ
μονική Ορχήστρα της Βαρσοβίας (έτος ίδρυσης το 1901) 
με σολίστ τον σπουδαίο πιανίστα Ρώσο δεξιοτέχνη Μπόρις 
Μπερεζόβσκι. Μία συνάντηση υψηλής αισθητικής μουσι
κής δεξιοτεχνίας σε ένα πρόγραμμα που εστιάζει στους 
κορυφαίους ρομαντικούς Σοπέν και Τσαϊκόφσκι, εθνικούς 
συνθέτες της Πολωνίας και της Ρωσίας που ανέδειξαν τη 
συναρπαστική συνομιλία πιάνου-συμφωνικής ορχήστρας.
• INFO: Εναρξη 21.00. Τιμές: 15-120 ευρώ.

■ «Ο ΔΡΟΜΟΣ», «Το ακορντε
όν», «Αχ, χελιδόνι μου», «Τρίτος 
Παγκόσμιος», «Ολα σε θυμί
ζουν», «Σ’ ακολουθώ», «Σεβάχ ο 
Θαλασσινός», «Πρώτη Μαΐου»...
Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλο
νίκης τιμά στις 8 Σεπτεμβρίου 
στο Ηρώδειο τον αξέχαστο Μά- 
νο Λοΐζο με μία πρωτότυπη μου
σική συνάντηση, με αφορμή τη 
συμπλήρωση 80 χρόνων από τη 
γέννησή του. Η ορχήστρα συνα
ντά στη σκηνή την ξεχωριστή 
Δήμητρα Γαλάνη, ερμηνεύτρια 
και συνεργάτιδα του Μ. Λοΐζου, 
τον Φοίβο Δεληβοριά, τη Γιώτα Νέγκα για να ερμηνεύσουν 
τα πιο γνωστά του τραγούδια σε συμφωνικές διασκευές 
και ανατρεπτικές ενορχηστρώσεις. Παράλληλα, θα ακου
στεί η συμφωνική σουίτα Loizos Recomposed του Αντώνη 
Σουσάμογλου. Διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης.
• INFO: Εναρξη 21.00. Τιμές: 20-85 ευρώ.
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για όλα τα γούστα
■ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕ
ΡΑ η Ελεωνόρα 
Ζουγανέλη τηρεί 
τις ουναυλιακές 
παραδόσεις και 
ετοιμάζει στην 
Τεχνόηολη (Σάβ
βατο 8 Σεπτεμ
βρίου) ακόμα μία 
μεγάλη συναυ

λία. «Νύχτα Καλοκαιριού» την ονόμασε και στις 
δυόμισι ώρες που θα διαρκέσει το πρόγραμμα που 
ετοίμασε θα χωρέσουν κομμάτια από το ολοκαί
νουργιο άλμπουμ της «Πού μας φτάσανε οι έρω
τες», εικόνες κι αναμνήσεις που μάζεψε στην περι
οδεία της το φετινό καλοκαίρι, όλα αυτά που θέλει 
να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε παρέα.

INFO: Εναρξη 21.00. Τιμές: 10-15 ευρώ.

■ Η ΔΙΑΣΗΜΗ ΙΣΠΑΝΙΔΑ -------------------~------------------
σταρ Λουθ Κασάλ, «απόλυ- 
τη ντίβα», «ερωτική φωνή 
της Μεσογείου», «Μούσα βΛ*
του Αλμοδοβάρ» και τόσα JMpI
άλλα επιστρέφει στην Αθή
να στις 20 Σεπτεμβρίου για 
μια συναυλία στο Ηρώδειο.
Ρεπερτόριο το ιδανικό για 
εκείνη: ερωτικό. Οι φανατι
κοί θαυμαστές της -και στην 
Ελλάδα είναι πολλοί όπως __ 
έχει αποδειχτεί- θα την
ακούσουν και πάλι στα περίφημα «Piensa en mi» και «Un ano de 
amor» από τα «Ψηλά Τακούνια», σε διασκευές όπως το «Historia 
de un amor», σε δημοφιλείς ροκ μπαλάντες και στα νέα κομμάτια 
από το τελευταίο της cd «Que corral el aire».

INFO: Εναρξη 21.00. Τιμές: 25-85 ευρώ.

■ Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ
συνάντηση του Μάριου 
Φραγκούλη με το κοινό 
του Ηρωδείου φέτος έχει 
τίτλο «Athens Revisited... 
Μύθοι και Ηρωες» και 
φέρει την υπογραφή της 
Λίνας Νικολακοπούλου 
(17/9). Μεταξύ των μου
σικών που έχουν επιλέ- 
ξει είναι τραγούδια από 
το crossover ρεπερτόριό 
του, κορυφαία έργα σαν 
τα «Carmina Burana», 
«Τραβιάτα», «Canto 
General», «Αξιόν Εστί*, 
«Ορνιθες», σάουντρακ 
των ταινιών «Η ζωή εί
ναι ωραία», «Χορεύοντας 
με τους λύκους», «West 
Side Story», «Ζορμπάς», 
«Η λίστα του Σίντλερ». 
Τη Συμφωνική Ορχήστρα 
και Χορωδία του Δήμου 
Αθηναίων διευθύνει ο 
μαέστρος Λουκάς Κα- 
ρυτινός. Συμμετέχουν ο 
βιρτουόζος βιολονίστας 
Zoltan Maga και ο Ισπα
νός συνθέτης Jos0-Maria 
Cano.
• INFO: Εναρξη 21.00. Τι
μές: 18-86 ευρώ.

■ ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ μετά τον περσινό Αύγουστο που 
σημαδεύτηκε από την απώλειά της, την Πέμπτη 27 Σεπτεμ
βρίου, τραγουδάμε στο Ηρώδειο για την Αρλέτα. Την καλλι- 
τέχνιδα που είχε ταυτιστεί στις καρδιές μας με την ιδιαίτερη 
χάρη, το πηγαίο, απλό συναίσθημά, τη βελούδινη φωνή 
και τις αφηγήσεις για απογεύματα με τσάι γιασεμιού, τρα
γούδια και εικόνες που διέγραψαν μια τροχιά δεκαετιών. 
Από τα χρόνια των μπουάτ και τα τραγούδια των Σπανού, 
Χατζιδάκι, Θεοδωράκη στα χρόνια των δίσκων με τον Λάκη 
Παπαδόπουλο και τις δικές της συνθέσεις, που έγραψαν κι 
αυτές τη δική τους ιστορία. «Ακόμα κι αν φύγεις», λοιπόν, 
με καλεσμένους, μεταξύ άλλων, τους Φ. Βελεσιώτου, Π. 
Βουλγαράκη, Β. Γερμανό, X. Θηβαίο, Ντ. Μπακοπούλου, S. 
Μπαλτζή, Μ. Πασχαλίδη, Μ. Στόκα, Τ. Τσανακλίδου, Craig 
Walker (Archive), Phoebe Killdeer (Nouvelle Vague).
• INFO: Εναρξη 21.00. Τιμές: 17-50 ευρώ.

■ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 Σεπτεμβρίου ο Διονύσης Σαβ- 
βόπουλος τραγουδά και «συστήνει» από τη σκηνή 
του Ηρωδείου δύο καινούργιες μουσικές δυνάμεις: 
την ομάδα «ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ, Fones και Ch6res» και 
την ομάδα «ΑΛΚΜΑΝ». Η νέα αυτή μουσική παρα
γωγή του σπουδαίου συνθέτη παρουσιάζεται από 
ένα σύνολο 40 και πλέον μουσικών, χορωδών και 
τραγουδιστών. Η συναυλία πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της καμπάνιας για την πρόληψη του γυναι
κείου καρκίνου, από τις «Γυναίκες στην Ογκολογία» 
-που τα τελευταία χρόνια μάχονται να φέρουν στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη φροντίδα για την 
πρόληψη της υγείας των γυναικών. Στην παράστα
ση θα ακουστούν δικά του αγαπημένα τραγούδια 
διασκευασμένα από τη Μαρίνα Σάττι και τους «ΑΛΚ
ΜΑΝ», αλλά και νέα κομμάτια από το ρεπερτόριο 
των νέων καλλιτεχνών που επέλεξε ο ίδιος.
• INFO: Εναρξη 21.00. Τιμές: 15-60 ευρώ.

■ Ο «MASTER OF RECORDS», ένας από τους επιδραστικό- 
τερους χιπ χοπ καλλιτέχνες, έρχεται για πρώτη φορά στο six 
d.o.g.s το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου. Γεννημένος στο Μπρο- 
νξ και ιδρυτής του περίφημου Universal Zulu Nation, ο Afrika 
Bambaataa ξεκίνησε το deejaying στις αρχές των 70s με μου
σικό γούστο εξαιρετικά διευρυμένο (από αφρικανικό ήχο και 
R&B μέχρι κλασική, λάτιν τζαζ και Caribbean Calypso) και έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της χιπ χοπ βιομηχανίας.
• INFO: Εναρξη 22.00. Τιμές: 12 ευρώ προπώληση, 15 ευρώ τα
μείο.

■ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΠΤΟ ΣΟΛΟ άλμπουμ του, «These Foolish 
Things», το 1973, με επανεκτελέσεις τραγουδιών καλλι
τεχνών που θαύμαζε, μέχρι τα χρόνια στους Roxy Music 
και τη στροφή των τελευταίων χρόνων στις σπουδαίες 
επανεκτελέσεις (με το «Dylanesque» για τον Ντίλαν ή το 
«The Jazz Age» με δικές του παλαιότερες συνθέσεις σε 
ρυθμούς τζαζ τπς δεκαετίας του ‘20), ο Μπράιαν Φέρι 
θα είναι πάντα ένα πολύτιμο κεφάλαιο για τπ μουσική. 
Ο «δανδής της ροκ» παίζει στο Ηρώδειο στις 11 Σεπτεμ
βρίου και δύο μέρες μετά (13/9) ανεβαίνει στο Θέατρο 
Δάσους Θεσσαλονίκης.

INFO: Εναρξη 21.00. Τιμές: 22-132 ευρώ.

■ ΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ με οκο
πό τπν ανέγερση του 
νέου Αρχαιολογικού 
Μουσείου της Δήλου 
ετοιμάζουν για το 
Σάββατο 15 Σεπτεμ
βρίου στο Ηρώδειο ο 
μοναδικός Ανταμό και 
ο Ελληνας ερμηνευ
τής Βασίλης Λέκκας.
Η «βελούδινη φωνή», 
ο «ερωτικός ερμηνευτής», ο πολυβραβευμένος τραγου
διστής των 100.000.000 δίσκων έρχεται για πρώτη φορά 
στην Αθήνα και υπόσχεται μια μαγική διαδρομή στις αξέ
χαστες μεγάλες επιτυχίες του.

INFO: Εναρξη 21.00. Τιμές: 18-100 ευρώ.

■ Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ τιμά τα 150 χρόνια από 
τον θάνατο του Τζοακίνο Ροσίνι με μια συναυλία (16/9, 
αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ) στην 
οποία οι διακεκριμένοι πρωταγωνιστές της όπερας Βα-

σιλική Καρα- 
γιάννη, Τσέλια 
Κοστέα, Μαί- 
ρη-Ελεν Νέζη, 
Βασίλης Καβά
γιας, Διονύσπς 
Σούρμπης, Πά- 
ολο Μπορντό- 
νια ερμηνεύουν 
γνωστά αποσπά

σματα από όπερές του, όπως: «Σταχτοπούτα», «Η κλέφτρα 
κίσσα», «Η κυρά της λίμνης», «Η πολιορκία της Κορίνθου», 
«Γουλιέλμος Τέλλος», «Οθέλος», «Κουρέας της Σεβίλης». 
Ο Ροσίνι έγινε παγκοσμίως διάσημος κυρίως για τις εξαι
ρετικά δημοφιλείς όπερές του και τις κοσμαγάπητες με
λωδίες του. Επηρέασε πλήθος συνθετών, οι οποίοι του 
χάρισαν το προσωνύμιο «ο Ιταλός Μότσαρτ».

INFO: Εναρξη 20.00. Τιμές: 10-40 ευρώ.


