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Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Καντόγλου

μουσική

• Ο Βασίλης Λέκκας, η Ματθίλδη 
Μαγγίρα, ο Παναγιώτης Πετράκης, 
η Εύη Σιαμαντά και η Ευτυχία 
Μητρίτσα θα ερμηνευοουν 
τραγούδια που χάραξαν πορεία 
στην ιστορία του ελληνικού 
πενταγράμμου. Μέσα από τις 
μελωδίες και τις χορογραφίες
θα ζωντανέψουν στιγμές της 
μεγάλης οθόνης. Οι αναφορές της 
μουσικής παράστασης με τίτλο 
«Μια ζωή την έχουμε» αρχίζουν 
από τα ασπρόμαυρα καρέ των 
ταινιών της δεκαετίας του 1960 και 
φτάνουν μέχρι τα μιούζικαλ του 
Γιάννη Δαλιανίδη, με τραγούδια 
που υπογράφουν οι: Σταύρος 
Ξαρχάκος, Μίμης Πλέσσας, Μάνος 
Χατζιδάκις, Γιώργος Ζαμπέτας κ.ά. 
Όλα τα έσοδα της βραδιάς από 
τα εισιτήρια θα διατεθούν για τις 
ανάγκες του «Ελληνικού Παιδικού 
Χωριού» στο Φίλυρο και του 
ορφανοτροφείου «Η Μέλισσα». Στο 
Βασιλικό Θέατρο (πλατεία Λευκού 
Πύργου, τηλέφωνο επικοινωνίας 
2315-200200) Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 
στις 9 μ.μ.

• Η καθιερωμένη
χριστουγεννιάτικη συναυλία 
της Κρατικής Ορχήστρας 
Θεσσαλονίκης για τη ΧΑΝΘ 
συνενώνει φέτος επί σκηνής 
έλληνες καλλιτέχνες, σε ένα 
πρόγραμμα με έργα στο πνεύμα 
των ημερών. Ο μαέστρος 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, η 
σοπράνο Χρύσα Μαλιαμάνη, ο 
τενόρος Βασίλης Καβάγιας και 
η Παιδική/Νεανική Χορωδία Ι.Ν.

Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, 
σε διδασκαλία Μαρίας Έμμας 
Μελιγκοπούλου, συμπράττουν με 
την ΚΟΘ για μία παράσταση, την 
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου στις 
8.30 μ.μ., στο κτίριο της ΧΑΝΘ 
(Ν. Γερμανού 1 - πλατεία ΧΑΝΘ, 
τηλέφωνο επικοινωνίας 2316- 
001000).

• Οι «Μπλε» έρχονται για μία 
συναυλία στη Θεσσαλονίκη, αλλά 
δεν θα είναι μόνοι τους. Φέτος 
μαζί τους συνυπάρχει, ως special 
guest, ο Ελληνογάλλος Georges 
Penn, ένας soul-funk perform
er με πλούσιο βιογραφικό και 
δισκογραφία, που έχει «ανοίξει» 
συναυλίες ξένων καλλιτεχνών 
όπως οι James Brown, Nina Si
mone, Mick Taylor κ.ά. Σάββατο 
22 Δεκεμβρίου, στις 9.30 μ.μ., στο 
club του Μύλου (Ανδρ. Γεωργίου 
56, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310- 
504014).

• To Outloudfest παρουσιάζει τον 
DJ/παραγωγό Mosey (aka Pierre 
Sarkozy), γιο του πρώην προέδρου 
της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί. Μαζί 
του ο Greg Ignatovich. Με εμπειρία 
στα clubs της Ibiza, του Sao Paulo 
και του Κιέβου, βραβευμένος ως 
«Best New Artist» το 2014 και 
«Man of the Year» το 2018 από το 
GQ, ο Pierre Sarkozy έρχεται στη 
Θεσσαλονίκη για μία εμφάνιση 
την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου στις 
10 μ.μ. στο θέατρο Βεργίνα (12ο 
χλμ. Θεσσαλονίκης - αεροδρομίου, 
τηλέφωνο επικοινωνίας 2310- 
491234).

• Μετά τα καλοκαιρινά live της
σε πολλές ελληνικές πόλεις 
και μια καινούργια συνεργασία 
με τη Δήμητρα Γαλάνη, που θα 
κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, η 
Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται στη 
Θεσσαλονίκη για μία εμφάνιση, στη 
σκηνή του Block 33 (26ης Οκτωβρίου 
33, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310- 
533533) το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 
στις 9.30 μ.μ.
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