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μουσική

• Παλιά τραγούδια που αγαπήθηκαν 
και σιγοτραγουδήθηκαν αλλά 
και νέα κομμάτια του Λεωνίδα 
Μπαλάφα δίνουν ραντεβού με 
το κοινό της πόλης στο Principal 
Club Theater (26ης Οκτωβρίου) 
την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, στις 
9.30 μ.μ. Ένα live «συνάντηση» για 
όσους ξέρουν, μαθαίνουν ή θέλουν 

^ να γνωρίσουν τον ιδιαίτερο αυτό 
καλλιτέχνη. Ένα αντάμωμα που 
«βάζεις τα καλά σου, παίρνεις ό,τι 
έχεις, βγαίνεις και χορεύεις...»!

• Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, 
στις 10.30 μ.μ., τα τραγούδια των 
Μπλε, ένα από τα πιο αγαπημένα 
και μακροβιότερα συγκροτήματα 
της ελληνικής μουσικής σκηνής, 
θα αντηχήσουν στο club του 
Μύλου (Αν. Γεωργίου 56, τηλ.

“ 2310-510081, 6949950530) για 
ακόμα μία εκρηκτική συναυλία.
Στη σκηνή μαζί με τους Μπλε 
εμφανίζεται και ο ελληνογάλλος 
soul Funk Performer Georges 
°erin, με μία τεράστια καριέρα στο 
χώρο και το είδος του, καθώς έχει 
ανοίξει συναυλίες πολλών ξένων 
καλλιτεχνών όπως των James 
Brown, Nina Simone κ.ά. Ο Γιώργος 
‘Φωκάς μαζί με τους «the Folks» 
αναλαμβάνουν το opening act.
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• Ακόμα ένα μουσικό ταξίδι 
έχει ετοιμάσει για το κοινό του 
ο μουσικός Γιώργος Περρής με 
την παράσταση Traveller, που θα 
πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης (25ης 
Μαρτίου και παραλία, τηλ. 
κρατήσεων 2310-895800) την 
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου στις 
9 μ.μ. Ο καταξιωμένος έλληνας 
καλλιτέχνης έχει κατακτήσει τον 
τίτλο του ταξιδιώτη όχι μόνο μέσα 
από το έργο του με τραγούδια 
στα γαλλικά, τα αγγλικά και άλλες 
γλώσσες, αλλά και λόγω της 
πορείας του στο εξωτερικό, από 
την Αμερική στην Αυστραλία και 
από τον Καναδά στη Ρωσία. Την 
επιμέλεια της πρωτοποριακής 
παράστασης υπογράφει η Λίνα 
Νικολακοπούλου και το εικαστικό 
περιβάλλον οι Fly Theatre. 
Πρόκειται για μία διαδραστική 
μουσική εκδήλωση με βίντεο επί 
σκηνής και διάχυτο ηλεκτρονικό 
ήχο στις ενορχηστρώσεις του 
Αλέξανδρου Λιβιτσάνου.

• Το έργο του έλληνα συνθέτη 
Τζον Ψαθάς «Θέα από τον 
Όλυμπο» παρουσιάζει η Κρατική 
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στο 
Μέγαρο Μουσικής (25ης Μαρτίου 
και παραλία, τηλ. κρατήσεων 
2310-236990) την Παρασκευή 8 
Νοεμβρίου στις 9 μ.μ. Ο έλληνας 
συνθέτης της διασποράς που 
χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης, 
ολοκλήρωσε το έργο που 
παρουσιάζεται το 2001 κατά 
τη διάρκεια των διακοπών του 
στο πατρικό του σπίτι στη Νέα 
Μηχανιώνα. Συμπληρωματικά, 
το πρόγραμμα της βραδιάς 
περιλαμβάνει και ακόμα δύο έργα 
του Σοστακόβιτς: τη ρυθμική και 
πολύχρωμη εορταστική εισαγωγή 
και τη Συμφωνία αρ. 6, ένας ύμνος 
στη νεότητα και τη ζωή!
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