
 
                               ΟΡΓΑΝΩΣΗ   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ   ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
                                                              ΤΗΛ - FAX 210 8668745   sinaygia@otenet.gr                                                  

                                        
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  « Η  τέχνη είναι αυτό που ποτέ δεν υπολογίζεται: Είναι η ίδια η ζωή! »

Θεωρώντας  ότι είμαστε κρίκοι σε μια αλυσίδα  δημιουργίας  που  στοχάζεται τολμηρά πάνω στην έννοια 

του χρόνου και της παράδοσης, πάνω στο σμίξιμο του παλιού με το νέο, του αλλότριου με το οικείο,  οραματιζόμαστε, 

δημιουργούμε  και προτείνουμε  ότι θεωρούμε  ότι  προάγει  τον πολιτισμό, την επικοινωνία, την ψυχαγωγία ,

την ενότητα  και τη φιλία των λαών,  χωρίς  να ξεχνάμε κι αυτούς που δεν είναι ευρύτερα γνωστοί, αν κι ίσως δεν θέλουν να  

διακρίνονται  ως  «σταρς».  Η καλλιτεχνική  εταιρεία  μας  με  τον  διακριτικό  τίτλο  «Συναύγεια  art view» οργανώνει  και 

επιμελείται μουσικές και θεατρικές παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την χώρα, τα τελευταία  16 χρόνια, με 

καταξιωμένους  -  δημοφιλείς  καλλιτέχνες  και  μουσικά  σχήματα,  αλλά  και  με   ταλαντούχους  και  άξιους  νέους  και  

ανερχόμενους ερμηνευτές και μουσικούς.  Συνεργάζεται άριστα με φορείς του Δημόσιου χώρου, όπως Υπουργεία, Δήμους, 

Νομαρχίες,  καθώς  και  με  φορείς  του  ιδιωτικού  τομέα,  όπως  μουσικές  σκηνές,  χώρους  ψυχαγωγίας  ,  club ,  κ.λπ., 

οργανώνοντας και υλοποιώντας τα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις τους, προτείνοντας  όχι μόνο  όποιες παραστάσεις και έργα 

εκπροσωπεί κατ΄ αποκλειστικότητα, αλλά κι ότι θεωρεί ότι είναι, σημερινό και ζωντανό, τεχνικά άρτιο και πάνω απ’ όλα  

καλλιτεχνικό. Επίσης, προωθεί στα Μ.Μ.Ε την προβολή των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που οργανώνει, βοηθώντας έτσι  

σημαντικά σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στον τομέα της ενημέρωσης και της ανάδειξης του συνολικού έργου.
Στόχος: Η σύλληψη, υλοποίηση και η ανάδειξη πρωτοπόρων καλλιτεχνικών  παραγωγών. 

Δημιουργία: Η  συνολική  μελέτη  και  η  όλη  καλλιτεχνική  οργάνωση για  το  φεστιβάλ  ή  την  εκδήλωση  σας,  σε  

συνεργασία  με  τους  καλλιτέχνες  που  εκπροσωπούμε,  αλλά  και  με  καλλιτεχνικά  σχήματα  που  εκπροσωπούνται  από  

συνεργαζόμενα με εμάς καλλιτεχνικά γραφεία, χωρίς να επιβαρύνεται το κόστος.

Όραμα:  Η ευρύτερη επικοινωνία,  η διάσωση και διάδοση της λαϊκής μουσικής παράδοσης απ’ όλο τον κόσμο και 

γενικά της  κουλτούρας των  πολιτισμών  γεφυρώνοντας το χθες με το σήμερα , η ενότητα  και η φιλία των λαών  και η  

συμβολή στην έξοδο από την  σοβαρότερη κρίση της  εποχής  μας,  αυτήν της  πολιτισμικής  ισοπέδωσης και  καλλιτεχνικής  

παρακμής.

Ενδεικτικά (σε συνεργασία και  κατά περίπτωση  με συναδέλφους μας)  προτείνουμε  τους καλλιτέχνες :
ΕΛ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ , ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ , ΓΛΥΚΕΡΙΑ  , ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ , ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ,  
ΜΑΝ.  ΛΙΔΑΚΗΣ  ,ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ,ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ ,  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ ,  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ  ,  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΜΑΛΑΜΑΣ,   ΑΛΚΙΝΟΟΣ   ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ,  ΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΑΡΟΥΛΗΣ  ,  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΘΗΒΑΙΟΣ   , ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ,  ΔΙΟΝ.  ΤΣΑΚΝΗΣ –  ΖΙΩΓΑΛΑΣ-  Γ.  ΜΗΛΙΩΚΑΣ ,  ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ –  ΛΙΖΕΤΑ  ΚΑΛΗΜΕΡΗ ,  ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΛΕΚΚΑΣ ,  ΥΠΟΓΕΙΑ  ΡΕΥΜΑΤΑ  ,  LOCOMONDO ,  ΜΑΝΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ ,  ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ,  ΜΕΛΙΝΑ 
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ,  ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ , ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ ,  ΛΑΚΗΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ  , ΜΙΛΤΟΣ  
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ  ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΜΑΝΗ,   ΔΑΝΤΗΣ ,   ΧΑΪΝΗΔΕΣ ,  ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ  , ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ , 
ΠΙΤΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ,ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ , ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ,  ΜΠΑΜΠΗΣ 
ΤΣΕΡΤΟΣ , ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΚΟΛΕΣ , ΑΓΑΘΩΝΑΣ,  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΛΕΖΑΣ , ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΡΟΥ , ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΗΤΗΡΗ , 
ΝΑΝΤΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ   , TAKIM  ,  κ.τ.λ..  
  

     Είμαστε στη διάθεση σας για μια φιλική επικοινωνία καθώς και για περισσότερες πληροφορίες. 
    «Συναύγεια Art  View»     επικοινωνία:  210 8668745 (Tel - fax)    sinaygia  @  otenet  .  gr   

                              ΒΙΚΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ    6977 071049   - ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΛΗ  6974359313
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   ο  Παντελής  Θαλασσινός  του 
Αρχιπελάγους

καλοκαίρι 2012

Η μουσική του συνδέεται με το παρελθόν μ’ ένα, όχι και τόσο αδιόρατο, νήμα, που, 
εκτός των άλλων, συνδέει και τις διαφορετικές γενιές των ακροατών του, κι αυτό…

παρουσιάζει ενδιαφέρον. Εκείνο που χαρακτηρίζει περισσότερο την παρουσία τού 
Παντελή Θαλασσινού είναι η αυτόδηλη πιστοποίηση πως τα τραγούδια του έχουν 
καταγωγή. Αν και στα πρώτα του χρόνια στη δισκογραφία φάνηκε να είναι 
επηρεασμένος από τη δυτική νεανική μουσική με τις κιθάρες και τα γκρουπάκια, 
φάση που εγγράφηκε και πιστώθηκε στην εποχή των «Λαθρεπιβατών», 
αναθεώρησε αρκετά από τα στοιχεία εκείνα και στα μέσα της δεκαετίας του ’90 
ανέτρεψε συνειδητά τα, έως, τότε, δεδομένα, χαράζοντας μια πορεία διαφορετική 
με σημείο αιχμής το Αιγαίο πέλαγος και τα Ανατολικά παράλια που έγιναν η 
κινητήριος δύναμη του τραγουδιού του.

Μελωδική και χρωματική επιλογή, που, εν πολλοίς, στηρίχτηκε στα λησμονημένα, 
από τη σύγχρονη τραγουδιστική βιομηχανία, όργανα της ευρύτερης περιοχής, που, 
πλέον, δεν τα παίζουν οι γέροντες στα χωριά, αλλά τα νέα καταρτισμένα παιδιά 
στην Αθήνα ή και αλλού. Σε συνδυασμό με την ανάλογη θεματογραφία των 
τραγουδιών του (στην οποία συνέβαλε τα μέγιστα η πένα του αείμνηστου Ηλία 
Κατσούλη, όπως, και του Άκου Δασκαλόπουλου), θα μπορούσε να θεωρηθεί, εκτός 
των άλλων, συνθέτης που γράφει εύθυμους αλλά και μελαγχολικούς σκοπούς όπως 
αρμόζει στην «Άσπρη θάλασσα» με τα πανηγύρια του Αυγούστου, το θαλασσινό 
αγέρι και την «ερωτική αλμύρα».Διατηρώντας το πνεύμα της φυγής και της 
αλλαγής, μετακινούμενος από τη Χίο (καταγωγή από πατέρα) στην Πάρο (όπως 
στην Αθήνα και στη Χίο έτσι και στην Πάρο διατήρησε μαγαζί με την ονομασία 
«Μυροβόλος»), τη Σέριφο (καταγωγή από μητέρα) και τον Πειραιά (όπου 



γεννήθηκε και μεγάλωσε), κατάφερε να μεταφέρει το μήνυμα της παράδοσης, 
χωρίς, όμως, να γίνει αγγελιοφόρος της, και χωρίς να γίνει παραδοσιακός να το 
εντάξει στη σύγχρονη μουσική κατάσταση κοντά και μαζί με τις μελωδικές 
μπαλάντες και τα λαϊκά. 

Βαγγέλης Αρναουτάκης 

                                                                                       07/12/2011

Έχοντας στην τσέπη του κρατημένα όλα τα επικυρωμένα εισιτήρια απ’ τους 
σταθμούς και τα λιμάνια, που έχει δώσει συναυλίες ως τώρα, 

ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ, κρατάει στην τσέπη του και κάποια ακόμα που θα 
ταξιδέψει αυτό το καλοκαίρι, με συνεπιβάτες 

τη ν ΝΑΝΑ ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, και την αγαπημένη μουσικοπαρέα του, σε όλη την 
Ελλάδα. 

Γιάννης Αγγελόπουλος – τύμπανα,

Δημήτρης Γάσιας – βιολί, 

Δημήτρης Θεοχάρης – πιάνο, 

Φίλιππος Λευκαδίτης – κρουστά, 

Γιώργος Μακρής – Γκάιντες , φλογέρες

Νίκος Μέρμηγκας – λαούτο, μπουζούκι,

Δημήτρης Πάντος - κιθάρες,

Γιάννης Πλαγιανάκος –κοντραμπάσο,

Ηχοληψία..Γιώργος Καρυώτης  -Ευτύχης Γιαννακούρας

Φωτισμοί.. Διαμαντής Μυλωνάς

Σας ενημερώνουμε πως το κόστος εμφάνισης του παραπάνω μουσικού 
σχήματος ανέρχεται στο ποσό των 13.000  €    (καθαρά     )    με ΗΧΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ   
ΚΑΛΥΨΗ 

* Το κόστος της παράστασης τροποποιείται   κατόπιν συνεννόησης  όταν  καλύπτεται 
από τον διοργανωτή η ήχο- φωτιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μουσικού 
σχήματος .
 
Στο κόστος του σχήματος περιλαμβάνονται:
Ηχητική  και φωτιστικής κάλυψη 
αμοιβές καλλιτεχνών
αμοιβές μουσικών
αμοιβή ηχολήπτη 
κόστος μακέτας σε ηλεκτρονική μορφή για εκτύπωση αφισών 

                     Επιμέλεια - οργάνωση       «Συναύγεια Art  View»                                        



Πέτρος Γαϊτάνος

 Από τη Σμύρνη στον Πειραιά
 Συμμετέχουν η DILEK COC  και η Ασπασία Στρατηγού

Μελέτη, επιμέλεια προγράμματος  και ενορχήστρωση Δημήτρης Μυστακίδης
Μία νέα ξεχωριστή παράσταση έχει ετοιμάσει ο Πέτρος Γαϊτάνος φέτος, η οποία 
είναι γεμάτη μεράκι και υπέροχα τραγούδια.
΄΄ Από τη Σμύρνη στον Πειραιά ΄΄, με τη συμμετοχή  επταμελούς ορχήστρας και δύο 
εξαιρετικών τραγουδιστριών, ξεδιπλώνεται ένα πρόγραμμα που εστιάζεται στη 
μουσική και στιχουργική έκφραση των Ελλήνων της Σμύρνης και το πώς αυτές οι 
δημιουργίες και οι συνθέτες - στιχουργοί της πέρασαν το Αιγαίο, μετά το διωγμό και 
φτάσανε στο λιμάνι του Πειραιά συνεχίζοντας την παράδοση.
Η παράσταση ξεκινάει με μουσικές αναφορές στις αρχές του 19ου αιώνα, στη Σμύρνη 
και στα στέκια της, εκεί που τα παραδοσιακά όργανα και οι μερακλήδες μουσικοί – 
συνθέτες έφτιαχναν και τραγουδούσαν τα υπέροχα τραγούδια της Μικρασιάτικης 
κουλτούρας.
Ούτια, λαούτα, σαντούρια, βιολιά, κρουστά παραδοσιακά και πνευστά, λικνιστές και 
καθαρές φωνές  και το γλέντι ξεκινά.
Το περιεχόμενο των τραγουδιών που έχει επιλεγεί έχει ως κύρια αναφορά του τον έρωτα, 
που ήταν η κύρια πηγή και ο <<νταλγκάς>> των Ελλήνων της περιοχής αυτής.
Καρσιλαμάδες, Συρτά, Ζεϊμπέκικα, Τσιφτετέλια και Μανέδες στροβιλίζονται στον 
αέρα, ο κόσμος χαμογελά και εντάσσεται στο μουσικό πανηγύρι .
Οι συντελεστές από τη σκηνή γίνονται ένα με το κοινό και με αυτό τον τρόπο 
αναβιώνετε η πολύτιμη παραδοσιακή  γιορτή, ανάμνηση, τιμή και αγάπη στις ρίζες 
και το Γένος.
Καταπληκτικά τραγούδια και ρυθμοί, όπως το ΄΄ Τι σε μέλλει εσένανε ΄΄, ΄΄ Σ΄ αγαπώ 
γιατί είσαι ωραία ΄΄, ΄΄ Από ξένο τόπο ΄΄,  ΄΄ Πίνω και μεθώ ΄΄, ΄΄ Για μάγια μού 
`κανες ΄΄, ΄΄ Δημητρούλα μου ΄΄, ΄΄Μπουρνοβαλιός μανές΄΄, ΄΄ Πολίτικο ζεϊμπέκικο ΄΄, 
΄΄ Σάλα – σάλα ΄΄ και τόσα άλλα υπέροχα τραγούδια συντονίζουν και εκτοξεύουν τη 
βραδιά σε ένα γλέντι μοναδικό.



Το δεύτερο μέρος της παράστασης ακολουθεί την πορεία των διωγμένων Ελλήνων 
της Μικρασιατικής περιοχής μέσα από τα γαλανά νερά του Αιγαίου για να καταλήξει 
στο λιμάνι του Πειραιά, οι Έλληνες εγκαθίστανται εκεί και κάθε βράδυ στα 
κουτούκια και τις ταβέρνες ξεδιπλώνανε τις αναμνήσεις τους,  συνεχίζοντας  το νήμα 
στο κουβάρι της παράδοσης.
Π. Τούντας,  Βαγγ. Παπάζογλου, ο Γ. Δραγάτσης κ.ά, συναντιούνται με τον 
Τσιτσάνη, το Βαμβακάρη και πολλούς άλλους να σμίξουν τα μεράκια τους κι έτσι 
γεννιέται το ρεμπέτικο.

Μέσα στα βιολιά και τα λαούτα, πιάνουν τα όργανα οι κιθαρίστες με τα μπουζούκια, 
τους μπαγλαμάδες και τους τζουράδες και το γλέντι συνεχίζεται με αμείωτο μεράκι 
και συνέπεια.
Η μουσική παράσταση επιδιώκει να κρατήσει ζωντανή στη μνήμη  την παράδοσή μας 
και την εξέλιξή της έως τα χρόνια μας. 
Ο Πέτρος Γαϊτάνος  χρόνια τώρα καταγράφει την παραδοσιακή μουσική με μεγάλη 
επιτυχία, έχοντας στις βαλίτσες του το πλατινένιο άλμπουμ ΄΄ Αγέρας έρωτας κι 
αρμύρα” με τραγούδια από τη Σμύρνη, τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, 
που αγαπήθηκαν πολύ με τη φωνή του, επανέρχεται για  να τα ξανατραγουδήσει μαζί 
με τα ρεμπέτικα . Το άλμπουμ έχει φτάσει σε περισσότερα από 60.000 σπίτια .Με την 
αγάπη του κόσμου σε ο, τι κι αν ερμηνεύει   παρουσιάζει μαζί με τους σημαντικούς 
συνεργάτες του μία μοναδική μουσική παράσταση.
Είναι γνωστό πως ο Πέτρος Γαϊτάνος στις εμφανίσεις του δημιουργεί μια μοναδική 
ατμόσφαιρα αμεσότητας που εκτοξεύει τις βραδιές σε ένα ανεπανάληπτο 
καλλιτεχνικό γεγονός, ενώ κάθε χρόνος που περνά τον βρίσκει ωριμότερο και πιο 
προσεγμένο.
Ο καλλιτέχνης παρουσιάζει τις συναυλίες του σε μορφή παράστασης, ενώ σύντομα 
κατεβαίνει από τη σκηνή και γίνεται ένα με τον κόσμο που τον αγαπάει σταθερά, 
δυνατά και διαχρονικά . Ένας  καλλιτέχνης που έχει αλλάξει με τις εμφανίσεις του 
την έννοια και τη λειτουργία των συναυλιών.
Ξεδιπλώνει με άνεση το ευρύ ρεπερτόριό του, από τους Έλληνες συνθέτες, την 
παραδοσιακή και  βυζαντινή μουσική ,  ενώ επιμελείται τον μουσικό και τεχνικό 
χαρακτήρα της κάθε συναυλίας.
Καταθέτοντας πολλά από τα ταλέντα του δημιουργεί και προκαλεί τον ενθουσιασμό 
των ακροατών του, κερδίζοντας πάντα το στοίχημα σε ο, τι κι αν κάνει.



Δέκα καλλιτέχνες 3 ώρες επί σκηνής! Ντυμένοι με τα ρούχα της κάθε εποχής, με λιτά 
σκηνικά και φωτισμούς,  με τα όργανα και τις φωνές τους  τραγουδούν και παίζουν 
τα μεράκια του Έλληνα που ενέπνευσαν και πλημμύρισαν με χαρά τον αιώνα που μας 
πέρασε. 

Σας ενημερώνουμε πως το κόστος εμφάνισης του παραπάνω 
μουσικού σχήματος ανέρχεται στο ποσό των  7.000  €    (καθαρά     )   
χωρίς  ΗΧΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ 

                       

Στο κόστος του σχήματος περιλαμβάνονται:

αμοιβές καλλιτεχνών
αμοιβές μουσικών
αμοιβή ηχολήπτη 
κόστος μακέτας σε ηλεκτρονική μορφή για εκτύπωση αφισών 

Στο κόστος του σχήματος δεν περιλαμβάνονται:

 κόστος μετακίνησης και διαμονής του γκρουπ (συνολικά 11 άτομα)
 κόστος ηχητικής και φωτιστικής εγκατάστασης 
 κόστος κατασκευής εξέδρας
 ηλεκτρική παροχή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μουσικού σχήματος
 κόστος αφισοκόλλησης 
 κόστος διαφήμισης 
 κόστος περιφρούρησης χώρου συναυλίας (security)
 κόστος ασφάλισης της συναυλίας 
 κόστος ΑΕΠΙ
 ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές συντελεστών 
 έξοδα χώρου και λοιπά διοργανωτικά έξοδα 

                                  Επιμέλεια - οργάνωση       «Συναύγεια Art  View»   

                                                               sinaygia  @  oten  et.gr                                             
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ΛΑΥΡΕΝΤΗΣΛΑΥΡΕΝΤΗΣ    ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ  
ΣΑΚΗΣΣΑΚΗΣ          ΜΠΟΥΛΑΣΜΠΟΥΛΑΣ    --          ΜΙΛΤΟΣΜΙΛΤΟΣ          ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ    --      

ΔΔ    HMHTHMHT    ΡΗΣΣΤΑΡΟΒΑΣΡΗΣΣΤΑΡΟΒΑΣ          
                     

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ένας από τους σημαντικότερους 
δημιουργούς του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, ο Σάκης 
Μπουλάς, μια εκλεκτή προσωπικότητα στο χώρο της μουσικής και 
του θεάματος,  ο Μίλτος Πασχαλίδης, ένας εξαιρετικός 
τραγουδοποιός της νεότερης γενιάς και ο Δημήτρης Σταρόβας, 
ένας ξεχωριστός πολυδιάστατος καλλιτέχνης που γνωρίσαμε από 
τους “Άγαμους Θύτες”. Μία δυνατή συνεργασία καταξιωμένων 
Ελλήνων καλλιτεχνών που προσφέρει εξαιρετικές & αγαπημένες 
μελωδίες, αμίμητα αστεία σε μια παράσταση που τα έχει όλα…! 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ:  15.000€

ΓΙΑΝΝΗΣ     ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ     &     οι     «  15     50  »:   Ο Γιάννης Ζουγανέλης 
είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες με 
πολυδιάστατη & πολυτάλαντη προσωπικότητα. Συνθέτης, 
τραγουδιστής, στιχουργός, ηθοποιός, κωμικός, παρουσιαστής & 
διδάσκαλος παίζει, σατιρίζει & τραγουδά διασκεδάζοντας το κοινό με 
τον δικό του μοναδικό τρόπο. Μαζί του οι δυναμικοί 15 50 σε ποπ-
ροκ τραγούδια δικά τους αλλά και εξαιρετικές διασκευές που 
συναρπάζουν.                    ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ:  €8.000€ 
________________________________________________________________________

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ     &     ΡΙΤΑ     ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  : Οι δύο 
καλλιτέχνιδες έχουν ήδη σημειώσει μία αξιοσήμαντη πορεία στο 
τραγούδι και πολυάριθμες συνεργασίες με αξιόλογους καλλιτέχνες. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όχι μόνο προσωπικές επιτυχίες, αλλά 
και διασκευασμένα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών (π.χ. Χατζιδάκι, 
Τσιτσάνη,  Θεοδωράκη, Μικρούτσικο, Σπανού, Πλέσσα, Μαχαιρίτσα, Θαλασσινού, Πορτοκάλογλου, 

Ζιώγαλα κ.α.) Έχουν το προνόμιο της αρθρωμένης εκφοράς του 
λόγου, δυναμικό τρόπο έκφρασης, είναι βαθύτατα αισθαντικές και 
κυρίως κινούνται με μεγάλη επιτυχία στο ευρύ φάσμα του 
ελληνικού τραγουδιού….

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ: 5.500€       

ΓΙΑΝΝΗΣ     ΚΟΥΤΡΑΣ  : Στην  φετινή του περιοδεία επιλεγεί να 
παρουσιάσει μια παράσταση εφ όλης της ύλης, για φωνή και πιάνο 
και με ένα εκτενές αφιέρωμα στον «Σταυρό του Νότου».  Ο 
Γιάννης Κούτρας 30 χρόνια στη σκηνή δίνει και φέτος ένα 
εξαιρετικό ρεσιτάλ ερμηνείας.   Μια παράσταση που αποτελεί μια από 
τις πιο δυνατές στιγμές της καριέρας του,  με τραγούδια που 
κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα ρεπερτορίου: από μπαλάντες & το 
κλασικό λαϊκό ως τα τραγούδια των σύγχρονων τραγουδοποιών. 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ:  3.500€



________________________________________________________________________

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ  : Η Αναστασία Μουτσάτσου έχει 
διανύσει μια μεγάλη πορεία στο τραγούδι και πολυάριθμες 
συνεργασίες με αξιόλογους καλλιτέχνες. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα 
τραγούδια όπως: το «Λιμάνι» , το  «Όλα τα δύσκολα» και το 
«Μόνη ξανά δεν θα σ’ αφήσω»…  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όχι 
μόνο προσωπικές επιτυχίες, αλλά και διασκευασμένα τραγούδια 
άλλων Ελλήνων καλλιτεχνών
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ:  3.800€
________________________________________________
MAGIC     DE     SPELL  : Ένα σχήμα που μετράει σχεδόν 30 χρόνια 
δημιουργίας κι έχει στο ενεργητικό του εκατοντάδες ζωντανές 
εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αφού το live είναι η βασική 
γι’ αυτούς γλώσσα επικοινωνίας και μία ζωντανή εμφάνιση των Magic 
κάθε φορά, είναι μια ξεχωριστή οπτικοακουστική εμπειρία. Η 
παράσταση περιλαμβάνει τραγούδια από τον  νέο δίσκο τους «ΟΚ 
ΠΑΤΕΡΑ»,γνωστές διασκευές, αλλά και κλασσικές πλέον επιτυχίες 
(Διακοπές στο Sarajevo,Τέρμα το διάλειμμα, Εμένα οι φίλοι 
μου, Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν) που ώθησαν αυτή τη 
μπάντα να γράψει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα τελειώσει. 
ΚΟΣΤΟΣ :  1.800€

Στο κόστος όλων  των σχημάτων  περιλαμβάνονται:

αμοιβές καλλιτεχνών
αμοιβές μουσικών
αμοιβή ηχολήπτη 
κόστος μακέτας σε ηλεκτρονική μορφή για εκτύπωση αφισών 

Στο κόστος δεν περιλαμβάνονται:

 κόστος μετακίνησης και διαμονής του γκρουπ 
 κόστος ηχητικής και φωτιστικής εγκατάστασης 
 κόστος κατασκευής εξέδρας
 ηλεκτρική παροχή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μουσικού σχήματος
 κόστος αφισοκόλλησης 
 κόστος διαφήμισης 
 κόστος περιφρούρησης χώρου συναυλίας (security)
 κόστος ασφάλισης της συναυλίας 
 κόστος ΑΕΠΙ
 ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές συντελεστών 
 έξοδα χώρου και λοιπά διοργανωτικά έξοδα 

Τονίζεται πως αν είστε φορέας που έχει υποχρέωση να παρακρατήσει φόρο 
(8%) επί του τιμολογίου, ή οποιαδήποτε άλλη κράτηση, αυτή δεν περιλαμβάνεται 
 στην ανωτέρω τιμή και θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον.

                                                                   



                    ΓΙΑΝΝΗΣ   ΣΠΑΝΟΣ 

                                 

Ένας συνθέτης, που δε χρειάζεται λόγια για να παρουσιαστεί. Σεμνός, όπως 
πάντα, κουβαλώντας ένα σημαντικό κεφάλαιο, που λέγεται Νέο Κύμα.

Ο Γιάννης Σπανός είναι Έλληνας συνθέτης και στιχουργός. Γεννήθηκε στο 
Κιάτο     Κορινθίας   το 1943. Ο Γιάννης Σπανός μπήκε στη δισκογραφία με το 

τραγούδι "Μια αγάπη για το καλοκαίρι". Έχει γράψει πολλά τραγούδια για το 
λεγόμενο Νέο     κύμα  , σημαντικότεροι δίσκοι του όμως είναι οι "Ανθολογίες", το 

"Εκείνο το καλοκαίρι OST" (Α' Βραβείο Μουσικής Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 
1971" και η "Οδός Αριστοτέλους". Τα πιο γνωστά τραγούδια του είναι: "Σαν 
με κοιτάς", "Οδός Αριστοτέλους", "Σπασμένο καράβι", "Μια φορά θυμάμαι μ' 

αγαπούσες", "Μαρκίζα", "Είπα να φύγω", "Βροχή και σήμερα", "Θα με 
θυμηθείς", "Στην αλάνα", "Μια Κυριακή" κ.ά. Έχει συνεργαστεί με διάσημους 

Γάλλους μουσικούς και ηθοποιούς στην αρχή της καριέρας του. Έχει 
μελοποιήσει στίχους των Λευτέρη     Παπαδόπουλου  , Γιώργου     Παπαστεφάνου   
αλλά και ποιήματα των Βασίλη     Ρώτα  , Γεωργίου     Βιζυηνού  , Μυρτιώτισσας κ.α. 

Τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει η Αρλέτα, ο Κώστας     Καράλης   η Καίτη 
Χωματά

Πλάι του η Πένυ Ξενάκη, πληθωρική παρουσία στα μουσικά δρώμενα του 
έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, με συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

και δισκογραφικές συμμετοχές και συνεργασίες με πολλούς από τους πιο 
αξιόλογους συνθέτες και ερμηνευτές του χώρου Μίμης Πλέσσας, Μάνος 

Χατζιδάκις, Απόστολος Καλδάρας, Γιώργος Κατσαρός, Ηλίας Ανδριόπουλος, 
Μάριος Τόκας, Κώστας Χατζής και άλλοι. Επίσης ο Κώστας Τζιαγκούλας 

κιθάρα-τραγούδι και ο Κοσμάς Κοκόλης μπουζούκι-τραγούδι.
Μια παράσταση υποσχόμενη  πολλές συγκινήσεις που μένει  αξέχαστη 

πλημμυρισμένη  με τραγούδια που όλοι μας έχουμε αγαπήσει.

         Επιμέλεια - οργάνωση    «Συναύγεια Art  View»   
                             sinaygia  @  oten  et.gr                                             
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                               ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ   

                                          

   

                                     
                                                               

     Δημοφιλής τραγουδιστής και τραγουδοποιός  που  δεν χρειάζεται συστάσεις .
Θητεύει στο Ελληνικό Τραγούδι περισσότερο από 4 δεκαετίες. 

Στη διάρκεια αυτής της θητείας εμφανίστηκε από τις «πίστες» των ονομαστότερων 
κοσμικών Κέντρων («Διογένης»: 1980-81, 1984-86, «Νεράιδα» 1983, κ.λπ.) και τιμήθηκε 
με πλατινένιους  και  χρυσούς  δίσκους.
Στο πρόγραμμα του παρουσιάζει τραγούδια από προσωπικές του δουλειές , καθώς 
και τραγούδια συνθετών που αγαπά.
Στην ερμηνεία του , στην  , αλλά και σε όλη τη δομή του προγράμματος ο ακροατής 
σύντομα διαπιστώνει  αμεσότητα και μια εντιμότητα που σπάνια συναντά κανείς 
στις μέρες μας και έτσι πολύ γρήγορα   κοινό  και τραγουδιστής  ενώνονται  σε μια 
φωνή,  αποδεικνύοντας ότι το καλό Ελληνικό  τραγούδι όταν αποδίδεται από τόσο 
σημαντικούς ερμηνευτές όπως ο Φίλιππος Νικολάου μένει πάντα αξεπέραστο.   
Μερικοί επιτυχημένοι ατομικοί LP δίσκοι του: «΄Όταν» (1971), «Με την πρώτη στάλα» 
(1972), «Μεγιε μελέ» (1973), «Ακόμα μια φορά» (1975), «Θα θελα» (1976) «Θα σε 
περιμένω πάντα» (1976), «Φορές φορές» (1977), «Μου χρωστάς, δε σου χρωστάω» 
(1978), «΄Όμορφες στιγμές» (1979), «Τόση καρδιά τόση αγάπη» (1980), «Αυτό το 
κάτι στη ζωή» (1981), «Μάη μου» (1985), 
΄Έχει επίσης συμμετοχή σε πολλούς άλλους δίσκους.    
      
Μαζί του  φουλ μπάντα  ή ολιγομελής  ανάλογα  με τον χώρο  και τις δυνατότητες  . 

     
                        Επιμέλεια  - συντονισμός «Συναύγεια Art  View»   

                      Επικοινωνία:  210 8668745 (Tel - fax)   -  6977 071049    sinaygia  @  otenet  .  gr                            
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                    Φωτεινή Δάρρα 

                                   
Η Φωτεινή Δάρρα γεννήθηκε στη Ζάκυνθο. Σπούδασε Μουσική στο Εθνικό Ωδείο και 
ηθοποιία στη “Σχολή Θεατρικών Σπουδών Θεοδοσιάδη”. 
Έχει συνεργαστεί με ορισμένους από τους σπουδαιότερους Έλληνες δημιουργούς και 
ερμηνευτές. Είναι η βασική νέα ερμηνεύτρια των τραγουδιών του συνθέτη Δημήτρη 
Παπαδημητρίου των τελευταίων χρόνων. 
Έχει τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις ενώ στις συνεργασίες της καταγράφονται ορισμένοι 
από τους σπουδαιότερους Έλληνες δημιουργούς καθώς και παραστάσεις στα μεγάλα αρχαία 
ελληνικά θέατρα και σε διεθνείς συναυλιακές αίθουσες. 
Σημαντικές εμφανίσεις: 
 Υπήρξε η ερμηνεύτρια του Εισαγωγικού Θέματος της Τηλεοπτικής Κάλυψης των 
Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004 “Τρία λεπτά για την Αντίστροφη Μέτρηση” 
αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές από τα μέσα ενημέρωσης σ’όλο τον κόσμο. 

 Είναι η πρώτη Ελληνίδα που πραγματοποίησε επίσημη συναυλία στην Αγία Ειρήνη, της 
Κωνσταντινούπολης. Η συναυλία τελέσθη υπό την αιγίδα του Πατριαρχείου, στο 
πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
Κωνσταντινούπολη 2010. 

 Έχει τραγουδήσει πολλές φορές στο Αρχαίο Θέατρο Ηρώδου του Αττικού. 

 Σολίστ στο Μικρό Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Αμερικανική ορχήστρα 
“Alea”. 

 Στα Ηνωμένα Έθνη (Νέα Υόρκη) επί τη ευκαιρία του Εορτασμού της 60ης Επετείου 
των Ηνωμένων Εθνών και στο Concert Hall “Alice Tulli” του Lincoln Center (Νέα 
Υόρκη) μαζί με τον παγκοσμίου φήμης τενόρο Rollando Villazon. 
Συνεργασίες: Η Φωτεινή Δάρρα έχει συνεργασθεί με πολύ σημαντικούς Έλληνες και 
διεθνείς καλλιτέχνες όπως ο μεγάλος τενόρος Rollando Villazon, η Μαρία Φαραντoύρη, 



ο Χιλιανός ττραγουδοποιός και αγωνιστής της δημοκρατίας Angel Parra, η Βίκυ 
Μοσχολιού κ.α. Εκτός από την πολύχρονη συνεργασία της με τον συνθέτη Δημήτρη 
Παπαδημητρίου έχει συνεργαστεί με τους σπουδαίους συνθέτες Μίκη Θεοδωράκη, 
Νίκο Μαμαγκάκη και Γιάννη Μαρκόπουλο. Έχει συμπράξει με τις Ορχήστρες: 
“Καμεράτα Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής” μουσική διευθ. Christopher Warren 
Green, “Συμφωνική Ορχήστρα” και “Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ” 
μουσική διευθ. Ανδρέας Πυλαρινός, “Ορχήστρα των Χρωμάτων” μουσική διεύθ. 
Μίλτος Λογιάδης, “Αllea” μουσική διευθ. Θεόδωρος Αντωνίου και την ορχήστρα 
“Μίκης Θεοδωράκης”. και την ορχήστρα «Νυκτών Εγχόρδων της Πάτρας». Έχει 
επίσης τραγουδήσει το βασικό τραγούδι στην παιδική ταινία του Ευγένιου Τριβιζά «Ένα 
δέντρο μια φορά». Συμμετείχε στο δίσκο του Τάσου Ιωαννίδη με τίτλο «ΤΑ ΛΑΧΑΝΑ 
& ΤΑ ΧΑΧΑΝΑ» ερμηνεύοντας δύο τραγούδια σε στίχους της Παυλίνας Παμπούδη. 
Δισκογραφία: 
Καινούργιο cd: 
Φωτεινή Δάρρα «…του έρωτα και της αμαρτίας» Τραγούδια της εποχής της 
«αθωότητας» της δεκαπενταετίας ᾽60-75. Πρόκειται για μια σύγχρονη προσέγγιση 
κάποιων από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια μιας εποχής που στην πραγματικότητα 
κάθε άλλο παρά αθώα ἠταν... Τo «Σταγόνα-σταγόνα», «Aν είναι η αγάπη αμαρτία», 
«Σ’αγαπώ», «Σε βλέπω στο ποτήρι μου», « Aν σ᾽αρνηθώ αγάπη μου» είναι μερικά 
μόνο από αυτά. 
Το 2010 η Φωτεινή Δάρρα κυκλοφόρησε: 
 «Του έρωτα και της αμαρτίας» με τραγούδια της δεκαπενταετίας ᾽60 -᾽75. 
Δεκαπέντε τραγούδια αυτής της εποχής που υπογράφουν οι: Μίμης Πλέσσας, 
Νίκος Μαμαγκάκης, Γιώργος Μουζάκης, Αργύρης Κουνάδης τη μουσική και 
Ηλίας Λυμπερόπουλος, Κώστας Κινδύνης, Κώστας Πρετεντέρης, Μίνως 
Αργυράκης, Δανάη, Νίκος Φώσκολος, Γιώργος Γιαννακόπουλος τους στίχους. 

Στις  live εμφανίσεις της  υπάρχει η δυνατότητα να συνοδεύεται  από έναν 
εξαίρετο πιανίστα  ή από  την τετραμελή ορχήστρα της  και τον Δημήτρη 
Παπαδημητρίου στο πιάνο ..
Το κόστος  προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις  , τις δυνατότητες και 
την χωρητικότητα.. 
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           ΒΑΣΙΛΗΣ  ΣΚΟΥΛΑΣ – ΠΑΡΙΣ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ 

  

 «Από τον Ψηλορείτη ως τις γειτονιές του κόσμου»

Ο Βασίλης Σκουλάς, μια από τις εμβληματικότερες φυσιογνωμίες της Κρητικής 
μουσικής  με σαράντα χρόνια αδιάκοπης και ουσιαστικής παρουσίας στη δισκογραφία 
και σε  ζωντανές εμφανίσεις,  και  ο  Πάρις Περυσινάκης  σπουδαίος μουσικός και 
συνθέτης με πλούσια  δισκογραφία συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους   στις  γειτονιές 
του πολιτισμού . 
Γνωστές σε όλους κρητικές μελωδίες και αγαπημένοι σκοποί του τόπου τους 
παντρεύονται με τραγούδια από την έντεχνη δισκογραφία του Βασίλη Σκουλάμε το 
Μάριο Τόκα, το Μιχάλη Νικολούδη και το Γιάννη Νικολάου. Από τα ιστορικά Ανώγεια 
και την κορυφή του Ψηλορείτη, η ασύγκριτη λύρα και η σπάνια σε ωριμότητα, χρώμα 
και μεράκι ερμηνεία του Βασίλη Σκουλά  και  τα τραγούδια από την πλούσια, 
προσωπική δισκογραφία του Πάρι Περυσινάκη συνυπάρχουν αρμονικά με παλιές 
και αγαπημένες μελωδίες από όλη την Κρήτη.  
Ένα μουσικό πρόγραμμα που παντρεύει με μεράκι και βαθιά γνώση της 
κρητικής μουσικής παράδοσης το παλιό με το νέο μέσα από τους γνώριμους 
ήχους της λύρας, του μαντολίνου και του λαούτου μας υπόσχεται  μια 
βραδιά γεμάτη συγκινήσεις αλλά και γνήσιο κρητικό κέφι!

Μαζί τους 3-4   εξαιρετικοί μουσικοί .
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                                          ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 

                                

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της παραδοσιακής μουσικής, ο 
Ψαραντώνης, συνοδευόμενος από την Νίκη Ξυλούρη,  σε κάθε  συναυλία  που 
δίνουν  μας υπόσχονται  άλλη μια ανεπανάληπτη εμπειρία. 

O Ψαραντώνης, αδελφός του αείμνηστου Νίκου Ξυλούρη άρχισε να μαθαίνει 
λύρα σε ηλικία 9 ετών ενώ έβοσκε τα πρόβατα πάνω στον Ψηλορείτη. 
Αυτοδίδακτος αλλά βιρτουόζος οργανοπαίκτης, γεννημένος μουσικός, 
μετέφερε το ιδιότυπο προσωπικό του στυλ στο παίξιμο της λύρας σε όλα τα 
μέρη της γης, έχοντας παντού θαυμαστές και κοινό. Το άρωμα από τον δικό 
του άγριο και περήφανο ήχο τον καθιέρωσαν σαν έναν από τους καλύτερους 
πρεσβευτές της μακραίωνης μουσικής Κρητικής παράδοσης,  μιας παράδοσης 
που ζωντανεύει τους ήχους τις κραυγές και τους ψιθύρους  της Κρητικής 
φύσης. 

Κάθε συναυλία του είναι μια μουσική πανδαισία, ένα πρωτόγνωρο πάντρεμα 
Κρητικής μουσικής με έντονα στοιχεία μπλουζ. 
Μια συναυλία που δεν χάνεται με τίποτα.
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                                      ΤΡΙΦΩΝΟ                                   

                 

Εισιτήριο τους είναι η καλή μουσική που δεν έχει σύνορα σε ένα ταξίδι 
από την δύση ως την ανατολή με απογειωτικές τριφωνίες και δυνατές ερμηνευτικές 
στιγμές .
Το Τρίφωνο - η Ερωφίλη, ο Δημήτρης Υφαντής και για αυτές τις εμφανίσεις 
ο Γιώργος Περαντάκος (που αντικαθιστά τον Νίκο Κουρουπάκη για αυτό το 
διάστημα)- παρουσιάζουν ένα διαφορετικό και απρόβλεπτο πρόγραμμα με 
αγαπημένα τραγούδια από το σύνολο της Ελληνικής και της προσωπικής 
τους δισκογραφίας , καθώς και ολοκαίνουργια από την νέα δισκογραφική 
τους δουλειά ¨Τα τζιτζίκια του χειμώνα¨ 
Κιθάρα : Δημήτρης Παπαλάμπρου  
πιάνο-πλήκτρα : Ευαγγελία Μαυρίδου

Μια μουσική αλήθεια μέσα από μια σύγχρονη ματιά που υπόσχεται να μας ζεστάνει 
"Το χειμώνα ετούτο" ...και να μας θυμίσει το καλοκαίρι ...
Άτομα  σύνολο  9   (5  μονόκλινα  &  2 δίκλινα ) 

                    Α ρ μ ό ς 
                               ( … ένωση, σύνδεση, συναρμογή… )  

Το μουσικό σχήμα ¨Αρμός¨ 
δημιουργήθηκε το 1997 στο Ηράκλειο 
της Κρήτης από μαθητές του 5ου 
Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, οι οποίοι 
αφού αρχικά συναντήθηκαν μουσικά 
στις σχολικές μουσικές εκδηλώσεις, 
στη συνέχεια, αποφάσισαν να 
σχηματίσουν το παραπάνω 
συγκρότημα.
Το σχήμα αποτελείται από τους 
Λευτέρη Μουρτζάκη στο τραγούδι, 



Απόστολο Ξυριτάκη στο πιάνο και Μάνο Σμαργιανάκη στο τραγούδι και την κιθάρα, 
ενώ σε αυτούς προστέθηκε και ο Γιάννης Κιαγιαδάκης στο Ηλ. Μπάσο. 

Στη συνέχεια, μετά από συνεχή παρουσία στα καλλιτεχνικά δρώμενα του Ηρακλείου 
και της Κρήτης αλλά και εμφανίσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, οι ¨Αρμός¨, 
παρουσίασαν το Δεκέμβριο του 2007 από την εταιρία LEGEND την πρώτη τους 
δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο ¨ΑΜΟΝΙ ΚΑΙ ΝΕΡΟ¨ στην οποία συμμετέχει ο 
γνωστός τραγουδιστής Μανώλης Λιδάκης με την ερμηνεία του σε τέσσερα τραγούδια 
αλλά και με την ευθύνη της παραγωγής της, την οποία υπογράφει από κοινού με τον 
παραγωγό κ. Γιώργο Μακράκη. 

Έπειτα από την ευρεία απήχηση που 
είχαν τα τραγούδια του δίσκου στο 
κοινό της Κρήτης, της Ελλάδος και της 
Κύπρου οι ¨Αρμός¨ τον Ιούνιο του 
2009 εξέδωσαν το νέο τους δίσκο με 
τίτλο ¨Άνεμοι και Παλίρροιες¨ στον 
οποίο συμμετέχουν οι γνωστοί 
ερμηνευτές Μπάμπης Στόκας και 
Λιζέττα Καλημέρη καθώς και η νεαρή 
τραγουδίστρια Κορίνα Λεγάκη. Ο νέος 
δίσκος περιέχει τραγούδια που 
συνέθεσαν τα μέλη του σχήματος ενώ 
τον στίχο σε ορισμένα από αυτά 
υπογράφουν οι Γιώργος Λεκάκης, 
Κώστας Μπουρναζάκης, Ουράνια και 
Άννα Παντελιδάκη. 

Οι δίσκοι των ¨Αρμός¨ έχουν ήδη γνωρίσει ευρεία αποδοχή κι έχουν λάβει θετικότατα 
σχόλια από τον σχετικό τύπο και τους αυστηρότερους μουσικοκριτικούς, 
χαρακτηρίζοντας το ύφος τους πρωτότυπο, Μεσογειακό και « μετα- Χατζιδακικό», 
λόγω της μελωδικότητας που χαρακτηρίζει τα τραγούδια τους, της σωστής ερμηνείας 
αλλά και της σωστά ενορχηστρωμένης χρήσης φυσικών οργάνων η οποία παντρεύει 
με σεβασμό το παραδοσιακό με το σύγχρονο ηχόχρωμα. Οι Αρμός, αυτόν τον καιρό, 
εμφανίζονται σε διάφορα μέρη της Κρήτης και της Ελλάδος, παρουσιάζοντας ένα 
πρόγραμμα το οποίο περιέχει τραγούδια από τις δύο δισκογραφικές τους δουλειές, 
συνθέσεις μεγάλων Ελλήνων συνθετών αλλά και σύγχρονων τραγουδοποιών, με 
ιδιαίτερη αναφορά σε τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Νίκος Ξυλούρης. Παράλληλα, 
ετοιμάζουν το τρίτο δίσκο τους ο οποίος θα περιέχει μουσικές συνθέσεις του 
συγκροτήματος αλλά και συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες του ελληνικού 
πενταγράμμου.

Οι ¨Αρμός¨ στο διαδίκτυο:
www  .  armosmusic  .  gr    
www.youtube.com/armosmusi  c       
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                            Το  συγκρότημα   encardia  
                           παρουσιάζει
                  

  

                     

 Tην  πιο εκρηκτική μουσικοχορευτική  παράσταση της φετινής χρονιάς
                     «Ν ε ρ ά ϊ δ ε ς   κ α ι   κ ο υ ρ σ ά ρ ο ι»

 Με κιθάρες, ντέφια, ακορντεόν, φυσαρμόνικες, καστανιέτες, μαντολίνα, 
νταούλια…  μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τους θρύλους και τις 
σπαρακτικές  μελωδίες του  Ιταλικού νότου, οι πέντε μουσικοί και οι δύο 
χορεύτριες των  encardia  παρασύρουν τους θεατές στα βήματα του πιο 
αρχαίου χορού της Ιταλίας:  της ταραντέλλας!!!!!
Μία παράσταση που γίνεται ταξίδι, ένα ταξίδι που γίνεται γιορτή… 

οι encardia είναι ένα συγκρότημα με σχεδόν πέντε  χρόνια ζωής και περίπου 
διακόσιες πενήντα ζωντανές εμφανίσεις σε Ελλάδα,Κύπρο, Ιταλία και Γαλία. Έχουν 
εκδόσει τρείς δίσκους μέχρι στιγμής και έχουν αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές όχι 
μόνο για τη δισκογραφία  αλλά και για τη μοναδική σχέση που έχουν με το κοινό. 
Έχουν συνεργαστεί και δισκογραφικά αλλά και σε ζωντανές εμφανίσεις με τους πιο 
σημαντικούς εκπροσώπους της κατωϊταλικής μουσικής (G. Avantaggiato, R. Licci,
E. Castagna, Cinzia Villani, Enza Pagliara, τα συγκροτήματα ghetonia, malalingua 
κ.α.) και με Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Αργύρης Μπακιρτζής, Νίκος 
Πορτοκάλογλου, Φοίβος Δεληβοριάς, Κώστας Θωμαΐδης, Βασίλης Λέκκας, Αλκίνοος 
Ιωαννίδης, Νίκος Ξυδάκης, Χρίστος Τσιαμούλης,  συμφωνική ορχήστρα του δήμου 
Αθηναίων κ.α.
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         ΜΑΤΘΙΛΔΗ  ΜΑΓΓΙΡΑ      ΜΑΚΗΣ  ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ 

                             " ΣΑΝ ΠΑΛΙΟ ΣΙΝΕΜΑ" 

             

                

   

              
             Η Ματθίλδη Μαγγίρα και ο Μάκης Δελαπόρτας

ερμηνεύουν, σχολιάζουν,ζωντανεύουν, μέσα από τα αγαπημένα τραγούδια 
του ελληνικού σινεμά, σκηνές και εικόνες μιας εποχής που όσα χρόνια κι αν 
περάσουν πάντα θα κρατά μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Μια 
μουσική αναδρομή όλων των σπουδαίων συνθετών και όλων των μεγάλων 
ερμηνευτών που πέρασαν από τα κινηματογραφικά σελιλόιντ και κατέθεσαν 
ταλέντο, μεράκι και δημιουργία, φτιάχνοντας μια εποχή αξεπέραστη σε 
μελωδίες και τραγούδια. 
Την επιμέλεια της παράστασης υπογράφει ο Μάκης Δελαπόρτας (ο άνθρωπος 
που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναβίωση των τραγουδιών του σινεμά). 

Συμμετέχουν ακόμη, ο Γιώργος Τσοκάνης στο πιάνο - φωνή και ο Δημήτρης 
Λαμπριανός, μπουζούκι - φλάουτο.  
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             ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ     -    ΜΑΚΗΣ   ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ 

                      Η ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΑΝΕΜΟΥΣ

Μια "αέρινη" μουσική παράσταση σε κείμενα και επιμέλεια του Μάκη 
Δελαπόρτα, με την υπέροχη φωνή της Κωσταντίνας, που μας ταξιδεύει στις 
πιο σημαντικές δεκαετίες των μεγάλων μας δημιουργών. Τότε που οι 
"σημάντορες" άνεμοι της μουσικής ιερούργησαν, όπως έλεγε και ο Ελύτης και 
φύσηξαν πότε σαν μαΐστρος, σαν σιρόκος, σαν λεβάντες και πότε σαν 
τραμουντάνα και σαν όστρια και έφεραν μαζί τους μοναδικά τραγούδια και 
αξέχαστες μελωδίες που αγαπήσαμε δυνατά. Ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι σε 
πέντε σημαντικές δεκαετίες (1950-1990), πάνω σε πέντε "αέρινους" ανέμους 
με ερμηνεύτρια την Κωσταντίνα. 

Στην παράσταση συμμετέχει ο Μάκης Δελαπόρτας 

Πιάνο - φωνή ο  Γιώργος  Τσοκάνης 
Μπουζούκι   ο  Γιάννης Δεληγιάννης 
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                                           Η   Λένα Αλκαίου 
                         

                            παρουσιάζει  μεγάλους συνθέτες

Ένα λεύκωμα  με τραγούδια που αγαπήθηκαν  και τραγουδιούνται  πάντα που 
απευθύνεται σε όσους  δεν ξεχνούν  και σε όσους  θέλουν να ξέρουν.
Το 3ώρο πρόγραμμα που παρουσιάζουν οι εξαιρετικοί  αυτοί καλλιτέχνες είναι 
αφιερωμένο στο καλό ελληνικό τραγούδι, με έμφαση τις αθάνατες λαϊκές, 
διαχρονικές επιτυχίες των μεγάλων συνθετών μας. 
Συνυπάρχουν στη σκηνή τραγουδώντας πότε μαζί και πότε χωριστά.
Η Λένα Αλκαίου με το μπρίο της και την φωνή της έχει επάξια κερδίσει τη 
δική της θέση στο λαϊκό τραγούδι. Μας  έχει χαρίσει νύχτες γεμάτες κέφι, 
νύχτες αληθινής ψυχαγωγίας με τις μεγάλες της επιτυχίες “Ίχνος”, “Καινούρια 
σελίδα”, “Το μετά” αλλά και πολλά γνωστά λαϊκά τραγούδια.  
 
Μαζί της στο μπουζούκι   ο  Βασίλης Παπαδοπουλος  
Κιθάρα   φωνή    Βασίλης Χατζηλούκας  
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                        Ζωή Τηγανούρια 

   Μαζί της η Άσπα Θεοφίλου

Στην παράσταση "Zoe’s code live" η Zωή συνδυάζει ιδανικά και με συνοχή 
τους "δρόμους" της δύσης μέσα από tango latin & jazz αποχρώσεις  με τους 
βαλκανικούς, παραδοσιακούς και λαικούς ρυθμούς.

Διασκευάζει με τον αισθησιακό δυναμισμό της γνωστούς συνθέτες  
όπως Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Mariano Mores, R.Gallino, Β. 
Τσιτσάνη, Goran Bregovic, M.Χιώτη.

Παρουσιάζει επιλεγμένες στιγμές από τις 5 δισκογραφικές της δουλειές, καθώς 
και δικές της αγαπημένες συνθέσεις. 

Το τραγουδιστικό και μουσικό μέρος του προγράμματος έχουν αναλάβει 
αντίστοιχα η εντυπωσιακή τραγουδίστρια Άσπα Θεοφίλου και οι εξαίρετοι 
μουσικοί Ηλίας Αργυρόπουλος στο πιάνο,  Στέλιος Γενεράλης στα 
τύμπανα και  Γιώργος Ρούλος στο κόντρα μπάσο.
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 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ 

Ο Γιάννης Σαββιδάκης στις εμφανίσεις του παρουσιάζει ένα δίωρο πρόγραμμα 
με τραγούδια από όλη του την δισκογραφική πορεία καθώς και τραγούδια που 
ξεχωρίζει και αγαπά  .

Ο Γιάννης Σαββιδάκης ανανεωμένος και ανατρεπτικός, μαζί με τον 
Ματί Παλαιολόγο  στο πιάνο  για ένα  απίστευτα  δυναμικό live.

http://www.youtube.com/watch?v=WBBs4LbVFNE

http://www.youtube.com/watch?v=lYfschH-zI4
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                      ΓΙΑΝΝΗΣ  ΝΑΣΤΑΣ    XAXAKES 

Ο Γιάννης Νάστας  ο David Bowie  της  Ελλάδας  παίζει κιθάρα από τα 13 του, 
ενώ δραστηριοποιείται από τότε συναυλιακά. Οι πρώτες του συναυλίες στη 
ΧΑΝΘ, με βαμμένο άσπρο μαλλί, καρό παπούτσια και χειροποίητες γραβάτες 
του προκαλούν ακόμη και σήμερα νοσταλγικά χαμόγελα. τα τραγούδια του, 
από το μαύρο στο ροζ κι από το σέξι στο ‘ανέραστο’ κατεστημένο. Η 
πολλαπλότητα των ρόλων που αναλαμβάνει στην μπάντα του, αποτελεί 
γεγονός όμως πως ένας από τους αρτιότερους τεχνικά και πλέον 
ευφάνταστους κιθαρίστες αυτής της χώρας σπανίως μνημονεύεται για τα 
επιτεύγματά του στο εξάχορδο. Ο τελευταίος του δίσκος, «Το Βαλς των 
Ελαφιών», πέραν των σπουδαίων τραγουδιών, των αιθέριων ηχοτοπίων και 
των ετερόκλητων ταυτοτήτων που υιοθετεί ο δημιουργός του, περιέχει 
ορισμένες από τις πιο απαιτητικές κιθάρες που παίχτηκαν από τους Xaxakes. 
Τόσο λεπτοδουλεμένο, που καταλήγει να αιτιολογεί τη δεκαετή προετοιμασία 
του. 

          Με ολιγομελή  ή  foul  μπάντα 
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                        ΜΠΛΕ

Δυναμιτίζουν εδώ και χρόνια τα stage 
όλης της Ελλάδας. Κάθε τους ζωντανή 
εμφάνιση αποτελεί σημείο αναφοράς. Η 
δισκογραφία τους περιλαμβάνει μεγάλες 
εμπορικές επιτυχίες (Πιάνω Φωτιά, Ενοχές, 
Τον Ίδιο το Θεό, Δε Θέλω, Μία φορά και έναν 
καιρό κ.ά.) με συνεχή παρουσία στα 
ραδιοφωνικά playlist επί σειρά ετών. Ένας 
γκουρού-ροκ δημιουργός (Γ. Παπαποστόλου) 
μια τρισδιάστατη performer (ΤΖΩΡΤΖΙΑ) και 
μια εκρηκτική μπάντα συνθέτουν τους ΜΠΛΕ. 

Ο φετινός χειμώνας τους βρίσκει να 
περιοδεύουν έχοντας στις αποσκευές τους 
όλες τους τις επιτυχίες, διασκευές με χρώμα… 
«ΜΠΛΕ». Μια ροκ πρόταση με πινελιές jazz,funk και blues, σε μια απογειωτική 
ατμόσφαιρα που επιβεβαιώνει την αξία τους, την πρωτοτυπία τους και 
καθηλώνει και το πιο απαιτητικό κοινό!
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     palyrria Οι Έλληνες που ξεπερνούν τα σύνορα
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΙΑ

  
«Η παράδοση στην πρίζα»  Η χρήση της ηλεκτρονικής μουσικής και η δημιουργική 
ενσωμάτωση σε αυτήν της παράδοσης ανοίγει δρόμους και αυτιά σε μουσικούς και 
κοινό..  
Περιοδικό ΔΙΦΩΝΟ  Νοέμβριος   2010.
  
Μετά το 1ο Βραβείο, ως καλύτερο συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής στη 
Διεθνή Έκθεση KOTFA 2007 στη Σεούλ της Κορέας και την περιοδεία τους το 
2008 σε Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία, Βουλγαρία και Ολλανδία, οι PALYRRIA 
συνεχίζουν τις χειμερινές τους  εμφανίσεις παρουσιάζοντας  κομμάτια από το νέο 
τους δίσκο, που κυκλοφόρησε  πρόσφατα  , με διεθνείς και ελληνικές εκλεκτές 
συμμετοχές. 

Ονομάζουν  τον  ήχο τους World-Electro και όντως η μουσική τους δεν είναι ούτε 
αμειγώς ηλεκτρονική, ούτε όμως και καθαρά “ethnic”. 
Είναι μια προσπάθεια αναγέννησης της (ελληνικής κατά κύριο λόγο) παραδοσιακής 
μουσικής μέσα από τις σύγχρονες μουσικές της δύσης (electro, dub, techno, κτλ).

Οι PALYRRIA χρησιμοποιούν αρχαίες Αιολικές κλίμακες, την πεντατονία της Ηπείρου, 
όργανα που μας έρχονται από τα βάθη της ιστορίας, σμίγοντάς τα με τον 
ηλεκτρονικό ήχο, τους club ρυθμούς και τη μουσική τεχνολογία, σε ένα πάντρεμα 
που μοιάζει αρχαϊκό και φουτουριστικό ταυτόχρονα.

Οι Palyrria εμφανίζονται με ανανεωμένη σύνθεση: Tsiko - drums, κρουστά, 
Dr. Aja - μπάσο, κρουστά, K- keyboards, effects, live electronics, Strider - 
κλαρίνο, καβάλ, γκάιντα, Misha - Φωνή (MC), κρουστά,  Ανδρέας Αρβανίτης 
- λύρα, Λόλα- φωνή.

Palyrria Official site: www.palyrria.com 
Palyrria @MySpace: www.myspace.com/palyrria 
Palyrria @facebook: http://www.facebook.com/pages/Palyrria/47152032933?ref=mf
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               "Κάτω από το Δέντρο"
             

Blues, ρεμπέτικα, ηπειρώτικα και άλλα παραδοσιακά, dub μπασογραμμές, αφρικανικές μελωδίες και 
ρυθμοί, συναντιούνται αναπάντεχα μέσα από ακουστικές κιθάρες και μπάσο, το μαντολίνο, τη 
μελόντικα και τα κρουστά της παρέας "Κάτω από το Δέντρο", με άξονα την πεντατονία και τους 
κοινούς τρόπους που τα ενώνουν, δημιουργώντας 
blues διάθεση, αφηγήσεις από περιπέτειες σε μακρινούς τόπους αλλά και κάτι από πανηγυριώτικο κέφι.
Ένας ελκυστικός μουσικός περίπατος με  χορευτική και αφηγηματική συγχρόνως διάθεση , κάτι σαν 
παραμύθι από ινδιάνους,  συνθέτουν το μουσικό αυτό ταξίδι.

Παίζουν: Tsiko: μαντολίνο, φωνή, μελόντικα, καλίμπα, κρουστά ,
Fefer: ακουστική κιθάρα 
Dr.Aja: ακουστικό μπάσο, κρουστά 
Theodor: κρουστά Artemio: λύρα 
Λόλα: φωνητικά Dee: κρουστά, ήχος 
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               EleKtroBalKana

Η EleKtroBalKana ξεκίνησε να κινείται αρχές του 2007 σε ένα τζαμάρισμα 
μουσικών με πολλές επιρροές και τάσεις από την Ανατολή ως την Δύση. Το 
όνομα δηλώνει κυρίως την γεωγραφική μας προέλευση και την διάθεση να 
αποδώσουμε ηλεκτρο-ακουστικά σκοπούς και τραγούδια που έχουμε στ' αυτιά 
μας, δημιουργώντας πρωτότυπες μουσικές πάνω σε αρχαίους ρυθμούς: 
παραδοσιακά μουσικά θέματα φορούν afro/funk/dub άρωμα και σπρώχνονται 
ανενδοίαστα σε techno/breakbeat/noise ακρότητες. Το αποτέλεσμα της 
σύμπραξης είναι ένα πανηγύρι μέσα στην διαχρονική στιγμή της υφηλίου και 
όλους τους γεωφυσικούς χάρτες, dub καρσιλαμάδες, nu-funk καγκέλια,  drum 
'n bass τσιφτετέλια...

www.facebook.com/elektrobalkana 
http://www.myspace.com/ elektrobalkana 

Στέφανος Φίλος-βιολί/φωνή
Στέλιος Γιαννουλάκης-laptop/controllers/bass 
Χρήστος Τζιτζιμίκας-φωνή
Νικόλας Μιαούλης-ήχος

 μαζί τους  κατά περίπτωση  2 ακόμα μουσικοί 

              Επιμέλεια - οργάνωση    «Συναύγεια Art  View»   
                                   sinaygia  @  oten  et.gr                                             

            
          Το τελικό κόστος  για όλα τα  Live  διαμορφώνεται  κατόπιν συνεννόησης

mailto:sinaygia@otenet.gr
mailto:sinaygia@otenet.gr
mailto:sinaygia@otenet.gr
http://www.myspace.com/elektrobalkana
http://www.facebook.com/elektrobalkana


          οφείλουμε όμως να σας ενημερώσουμε ότι αρκετά σχήματα δεν έχουν ακόμα

          διαμορφώσει  το κόστος  και την σύνθεση τους ..

                                              

***Σας ενημερώνουμε  επίσης  ότι το γραφείο μας  φιλοξενεί και αρκετές προτάσεις 

παιδικού θεάτρου  που θα σας αποστείλουμε σε  επόμενο e-mail μας ..

                                                                Με εκτίμηση 
                                      «Συναύγεια Art  View»   

                                   Επικοινωνία:  210 8668745 (Tel - fax)   

                                                 sinaygia  @  otenet  .  gr         
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