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μουσική

• Υπόγεια Ρεύματα, Magic De Spell 
και οι Ενδελέχεια των Δ. Μητσοτάκη 
και Π. Κατσιμάνη δίνουν ραντεβού 
στον Πολυχώρο WE (Γ. Σεπτεμβρίου 
& Γρ. Λαμπράκη, τηλ.: 2310-284700) 
την Παρασκευή 17 Ιανουάριου. Μια 

•Ανατρεπτική βραδιά για να μάθουμε τα 
νέα τραγούδια αλλά να θυμηθούμε και 
τα διαχρονικά κομμάτια της θρυλικής 

'* **ροκ σκηνής των 90s. Με περισσότερα 
από 30 χρόνια παρουσίας, αυτά τα 
τρία αγαπημένα συγκροτήματα μάς 
προσκαλούν σε ένα ταξίδι στο χρόνο. 
Εικόνες, ήχοι, στιγμές και λέξεις, 
πλημμυρίζουν τη σκηνή του πολυχώρου 
WE και περιμένουν κάθε έναν από 
εμάς, με μοναδική προϋπόθεση να 
φέρουμε μαζί μας και τον ασίγαστο 
ενθουσιασμό μας. Τρεις θρύλοι 
της ελληνικής μουσικής σκηνής, με 
μελωδίες που άντεξαν στον χρόνο και 

_ ενέπνευσαν τους νεότερους του είδους, 
μας προσκαλούν να ροκάρουμε παρέα.

• Το νεοσύστατο μουσικό σχήμα 
«Μπαρούτι» έρχεται στο Καφενείον

^Τζαμάλα (Δέοντος Σοφού 18) 
σήμερα Κυριακή 12 Ιανουάριου,

^νια να παρουσιάσει το μουσικό 
του «τουρλουμπούκι» με πλούσιο 
ρεπερτόριο από την ανατολική 
Μεσόγειο. Οι μουσικοί που το 
αποτελούν έχουν επηρεαστεί τόσο από 

^την Ελλάδα όσο και την Τουρκία, με 
αποτέλεσμα το «Μπαρούτι» να αλλάζει 
συνεχώς προσαρμόζοντας όλο και 

^περισσότερους ήχους στη δυναμική 
του με «τραγούδια του τραπεζιού», 
παραδοσιακές χορευτικές γκρούβες 
και fusion ξεσπάσματα που αποτελούν 
πλέον βασικά στοιχεία του.

• Οι αγαπημένοι μουσικοί επιστρέφουν, 
ανανεωμένοι και ετοιμοπόλεμοι.

**Γο γνωστό σχήμα επανέρχεται στα 
μουσικά δρώμενα της πόλης, στη Ζώγια
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(Αλ Σβώλου 54, τηλ.: 2310-243459) για 
δύο βράδια, στις 17 και 18 Ιανουάριου. 
Χωρίς συμβάσεις, με κέφι και ανάγκη 
για παρείστικη ατμόσφαιρα, κουβέντες, 
ιστορίες, αναμνήσεις, τραγούδια που 
ακούστηκαν και άλλα που ξεχάστηκαν, 
οι Χειμερινοί Κολυμβητές υπόσχονται 
να ικανοποιήσουν τους καλόπιστους 
και «ίσως να κερδίσουν και κανέναν 
κακόπιστο». Συντελεστές: Αργύρης 
Μπακιρτζής (τραγούδι), Κώστας 
Βόμβολος (ακορντεόν), Χάρης 
Παπαδόπουλος (μπουζούκι) και Κώστας 
Σιδέρης (τραγούδι).

• Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
σε συνεργασία με το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
ανακοινώνει την έναρξη του δεύτερου 
κύκλου συναυλιών της μεγάλης 
φθινοπωρινής επιτυχίας τους με τίτλο 
«Οι Πλανήτες». Με μία οικογενειακή και 
έξι σχολικές παραστάσεις, η ΚΟΘ δίνει 
την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους 
να περιπλανηθούν ξανά στο ηλιακό μας 
σύστημα έχοντας ως όχημα τη διάσημη 
συμφωνική σουίτα του Χολστ, από 
τις 15 έως 18 Ιανουάριου, και υπό την 
μπαγκέτα του έμπειρου αρχιμουσικού 
Georg Kohler. Η εκδήλωση τελεί υπό 
τη σκέπη του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος, στην Αίθουσα Τελετών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.
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