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1  Γεμίζει νότες η Αθήνα
Πηγή: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Σελ.: 34 Ημερομηνία

έκδοσης:
08-08-2018

Κυκλοφορία: 3500 Επιφάνεια: 928.01 cm² Αρθρογράφος:

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε
 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ίναι μια πλούσια καλοκαιρινή 
σεζόν η φετινή που χάρισε 
στο κοινό μοναδικές στιγμές. 
Τι να πρωτοθυμηθοόμε; Τα 
ανέλπιστα περήφανα sold 
out των Θανάση Παπακων
σταντίνου - Σωκράτη Μάλα

μα στην Πλατεία Νερού; Την πρώτη φορά των 
Jamiroquai στην Ελλάδα; Την XL διαστάσεων 
συναυλία-φεστιβάλ, αφιέρωμα στον Τσιτσά- 
νη -που τα έσοδά της πήγαν σε πολίτες που 
χρειάζονταν τη βοήθεια όλων μας- του «Ολοι 
Μαζί Μπορούμε» στο κατάμεστο Παναθηναϊκό 
Στάδιο; Τις εμφανίσεις των Calexico -με τους 
Ελληνες καλεσμένους τους- στο Ηρώδειο; Τους 
Iron Maiden στο Terra Vibe;

Η μουσική δεν έχει διαστάσεις. Τα είδη 
ήχου είναι απλώς χρηστικές ταμπέλες όταν ψά
χνουμε καλλιτέχνες που μας αρέσουν. Κανείς 
δεν θέλει να τελειώσει το καλοκαίρι. Ομως τα 
ημερολόγια «τρέχουν» παρά τη θέλησή μας. 
Τις συναυλίες που θα έρθουν νωρίς το φθι
νόπωρο δεν τις βλέπουμε ως πρόλογο του 
χειμώνα, αλλά ως συνέχεια της καλοκαιρινής 
μας ζωής. Φορέστε την καλή σας διάθεση και 
διαλέξτε το μουσικό σημείο που σας ενδιαφέ
ρει περισσότερο. Παρακάτω ακολουθοόν οι 
μουσικοί ήρωες, ο χρόνος και ο τόπος που θα 
πραγματοποιηθούν οι πρώτες φθινοπωρινές 
συναυλίες.
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Η Λουθ Κασάλ 
θα δώσει συναυλία 
στο Ηρώδειο στις 
20 Σεπτεμβρίου

• Τη Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου ο 
Γιάννης Χαρούλης, με τους μουσικούς που τον 
συνοδεύουν στην περιοδεία του, εμφανίζεται 
στο Θέατρο Βράχων. Δύο μαγικές βραδιές, 
γεμάτες μουσική, παράδοση, όνειρα και συ
γκίνηση, μας καλεί να ζήσουμε ο Γιάννης Χα
ρούλης και όλοι μαζί να στήσουμε μια μεγάλη 
γιορτή για να καλωσορίσουμε το φθινόπωρο.

Ωρα έναρξης: 21.00 (Οι πόρτες ανοί
γουν στις 19.30). Εισιτήρια: 14,12 €

• Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Ρεματιάς, 
ο Αλκίνοος Ιωαννίδης παρουσιάζει το προσω
πικό του «στοίχημα». Κάτι που παρουσίασε σε 
αίθουσες ευρωπαϊκών χωρών την περασμένη 
άνοιξη και παρουσιάζει τώρα σε χώρους τις

Ελλάδας. Θ' ανεβεί στη σκηνή μόνος, με τα 
έγχορδα που αγαπά, τραγουδώντας κομμάτια 
απ’ όλη την πορεία της καριέρας του.

Εναρξη: 21.00. Εισιτήριο: 15 €

• Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρω- 
δου Αιτικοό θα πραγματοποιηθεί η συναυλία- 
αφιέρωμα οτα 80χρονα του Μάνου Λοΐζου. Η 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης τιμά με μία 
πρωτότυπη μουσική συνάντηση τον αξέχαστο 
συνθέτη. Η ΚΟΘ Θα συναντηθεί στη σκηνή 
του Ηρωδείου με την ερμηνεόχρια και συνερ- 
γάτιδα του Μάνου Λοΐζου, Δήμητρα Γαλάνη, 
τον -πανταχού παρόντα- Φοίβο Δεληβοριά, 
και μία από τις πλέον ξεχωριστές λαϊκές φωνές 
της χώρας μας, τη Γιώια Νέγκα. Στη βραδιά θα 
ακουστοόν γνωστά τραγούδια του σπουδαίου 
δημιουργού σε συμφωνικές διασκευές, ανα
ζητώντας εκλεκιικές συγγένειες με κλασικούς 
συνθέτες, μέσα από νέες, ανατρεπτικές, ενορχη
στρώσεις. Παράλληλα, η ΚΟΘ θα παρουσιάζει 
τη συμφωνική σουίτα Loizos Recomposed του 
Αντώνη Σουσάμογλου, βασισμένη σε μουσικά 
θέματα του τιμώμενου συνθέτη. Διευθύνει ο 
Μίλτος Λογιάδης.

Εισιτήρια: Από 20 € έως 85 €

• Επίσης, το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου έχουμε 
τους πιονιέρους του big beat ήχου, τους Βρε
τανούς Chemical Brothers στην Αθήνα. Το 
ντουέτο θα εμφανιστεί στο Ολυμπιακό Κέντρο 
Ξιφασκίας. Η καριέρα τους βρίθει επιτυχιών 
που ανέβηκαν και ανεβαίνουν σε τσαρτ Ευ
ρώπης και Αμερικής, γίνονται σάουντρακ σε 
διαφημίσεις κ.ά.

Εισιτήρια: προπώληση 45 ευρώ.
Στο ταμείο, το βράδυ της συναυλίας,
50 ευρώ. Θα διατεθεί περιορισμένος 
αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη 
τιμή ta 100 ευρώ

• Στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη 
έχουμε το φινάλε μιας από τις πιο πετυχημέ
νης καλλιτεχνικές συμπράξεις που έγιναν το 
καλοκαίρι. Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, ο 
Σωκράτης Μάλαμας και το συγκρότημα μου
σικών που τους ακολουθεί ολοκληρώνουν την 
καλοκαιρινή τους τουρνέ με δύο εμφανίσεις 
στην Αθήνα.

Προπώληση εισιτηρίων: 13 € 
ταμείο: 15 €

• Στις 11 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο, δύο μέρες 
μετά την εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη, στο

Θέατρο Δάσους, θα εμφανιστεί ο υπέροχος, 
σεμνός, διακριτικός σταρ της ροκ μουσικής 

Μπράιαν Φέρι.

Εισιτήρια: Από 22 € έως 132 €

• Στις 20 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο 
η Αθήνα θα υποδεχτεί μια ντίβα. 
Η Λουθ Κασάλ θα βρεθεί ανάμε
σα μας παρουσιάζοντας εκείνο το 
μπουκέτο τραγουδιών που έκανε 
την καριέρα της τόσο σπουδαία.

Εισιτήρια: 35 € έως 85 *

Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 
οι Βρετανοί Chemical Brothers 
θα εμφανιστούν στο 
Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας


