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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συναυλίες που δεν πρέπει 
να χάσετε στη Θεσσαλονίκη
Τ1\C ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΒΑΣΒΑΝΗ

Π
ολλές συναυλίες 
έχουν προγραμματι
στεί αυτό το διάστη
μα στην πόλη μας. 
Μέχρι και το τέλος 
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονί
κης, πέρα από τα live που θα γίνουν 

εντός των χώρων της, με γνωστούς 
καλλιτέχνες, το κοινό θα έχει τη δυ
νατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 
κλασσική μουσική, ελληνική, αλλά 
και metal και ηλεκτρονική. Επιλέξα- 
με μερικά live και σας τα προτείνου
με!

-Την Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρί
ου, ώρα 21:00 στο Μέγαρο Μουσι
κής Θεσσαλονίκης θα γίνει το κα
θιερωμένο πλέον Gala Maria 
Callas με το οποίο η Κρατική Ορχή
στρα Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία 
με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλο
νίκης τιμούν τη μνήμη της Μαρίας 
Κάλλας.

Καλεσμένοι η σοπράνο Ελένη Κα- 
λένος και ο τενόρος Δήμος Φλεμο- 
τόμος που συναντιούνται για πρώτη 
φορά επί σκηνής, σε ένα πρόγραμμα 
με ντουέτα από την ‘Τόσκα’ και την 
‘Κάρμεν’, αλλά και πολλές ακόμη 
αγαπημένες συνθέσεις του λυρικού 
ρεπερτορίου. Την Κ.Ο.Θ. διευθύνει 
ο Μύρων Μιχαηλίδης.

Είσοδος: Πλατεία 15 €, Εξώστης 
10 €, Μειωμένο 5 €. Προπώληση : 
εκδοτήριο της Κ.Ο.Θ. Λεωφόρος Νί
κης 73, τηλ. 2310 236990 (Δευτ.- 
Πέμ. 09:00-17:00, Παρ. 09:00- 
14:00) , www.tsso.gr. Ισχύουν και 
μειωμένα εισιτήρια.

-Οι Πολωνοί black-doomsters 
Batushka θα παίξουν στο Principal 
Club Theater (26ης Οκτωβρίου 15) 
στις 14/09 στο πλαίσιο της περιοδεί

ας τους για την υποστήριξη του δί
σκου τους "Litourgiya". Τι να περι
μένετε; Σκοτεινό και βαρύ ήχο και 
μεγαλειώδεις μελωδίες. Και όλα αυ
τά σε ένα θρησκευτικό πλαίσιο που 
διέπει την θεματολογία και την 
ατμόσφαιρά της μουσικής τους.

Είσοδος: Προπώληση: 19€, Τα
μείο: 22€. Προπώληση: Τηλεφωνικά 
στο 11876, δια ζώσης Media Markt 
Greece, Seven Spots, Ηλεκτρονική 
προπώληση: viva.gr.

-Ο Γιάννης Χαρούλης μετά από 
ένα καλοκαιρινό ταξίδι σε ολόκληρη 
την Ελλάδα επιστρέφει στο Θέατρο 
Δάσους τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 
στις 21.00 για μια ακόμη συναυλία.

Θα πει τις επιτυχίες του από τους 
δίσκους του, αλλά και αγαπημένα 
του κομμάτια.

Γενική είσοδος: 14 €, Μειωμένο 
(ανέργων, φοιτητές): 12 €. Προπώ
ληση:

Ταμεία ΚΘΒΕ (Τ.2315 200 200) | 
www.ticketservices.gr | Public | Σά- 
ρωθρον (Κατούνη 17).

-Στο πλαίσιο του ετήσιου φεστι
βάλ «Θέρμης Δρώμενα 2018», η ορ
χήστρα σαξοφώνων «ΚΟΥ ΚΛΟΥΞ 
ΣΑΞ» του Δημοτικού Ωδείου Θέρ- 
μης-ΔΕΠΠΑΘ, τιμά τον συνθέτη, 
μαέστρο και σαξοφωνίστα Γιώργο 
Κατσαρό για την συμβολή του στην 
ιστορία του ελληνικού πενταγράμ
μου το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 
2018 στις 20.30 στο Νόεσις (Αίθου
σα Κοσμοθέατρο, 6ο χλμ, Θέρμη).

Ο Γιώργος Κατσαρός θα παρου
σιάσει μαζί με την ορχήστρα του και 
σε σύμπραξη με την ορχήστρα σαξο
φώνων του Δ.Ω.Θ, προσωπικές του 
επιτυχίες αλλά και αγαπημένες του 
μελωδίες σε ενορχηστρώσεις του 
Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Είσοδος με 
προσκλήσεις. Περισσότερα στο τηλ.

2310483000.
-Στις 16 Σεπτεμβρίου 2018, το Re

works Agora ανοίγει τις εκδηλώσεις 
του Reworks Festival. Πέρα από τις 
ομιλίες για μουσική, πολιτισμό, τεχνο
λογία και ψηφιακή κουλτούρα, θα γί
νει στις 21.00 και το live των Grand- 
brothers που θα παρουσιάσουν για 
πρώτη φορά παγκοσμίως την πολυα- 
γαπημένη τους μουσική με ένα Ορχη- 
στρικό σύνολο 18 οργάνων ειδικά για 
το Reworks και θα την αποδώσουν σε 
συνεργασία με την Συμφωνική Ορχή
στρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Είσοδος: 10 € και 5€ Μειωμένο 
(Φοιτητές - Άνεργοι). Για περισσότερα 
δείτε στο: https://reworks.gr/pack- 
ages/.


