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Η Τέχνη και ο Πολιτισμός πρωταγωνιστούν για
ακόμη ένα καλοκαίρι στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων με επίκεντρο το Φεστιβάλ Λουτρακίου. Ο Πολιτισμός είναι δρόμος ενδυνάμωσης κι εμψύχωσης, είναι δύναμη και προοπτική.
Μια δύναμη που διοχετεύουμε, μέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και αυτού του καλοκαιριού, σε
όλους τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες του
Δήμου μας.
Το Φεστιβάλ Λουτρακίου έχει αναδειχθεί σε
έναν πολύτιμο θεσμό που αναβαθμίζουμε διαρκώς
με κριτήρια ποιότητας και αληθινής ψυχαγωγίας,
αξιοποιώντας τις δυνατότητές μας και όλα τα σημεία
του Δήμου μας. Το φετινό πρόγραμμα είναι ένα ταξίδι
πολιτισμού που δημιουργήθηκε μέσα από συνέργειες καλλιτεχνικών φορέων και σχημάτων από όλους
τους χώρους της Τέχνης.
Σας προσκαλούμε όλους σε αυτό το πολιτιστικό
ραντεβού για να απολαύσουμε μαζί ποιοτικές βραδιές πολιτισμού.
Καλό Πολιτιστικό καλοκαίρι!

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το Φεστιβάλ
Λουτρακίου που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ανοίγει
την αυλαία του με ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Το Φεστιβάλ Λουτρακίου 2018 μας επιφυλάσσει
ένα υψηλής αισθητικής πρόγραμμα με καταξιωμένους
καλλιτέχνες και δημιουργούς που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πόλο πολιτιστικής δημιουργίας και σημαντικών καλλιτεχνικών συναντήσεων.
Το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι χαρακτηρίζεται
από μια μοναδική ατμόσφαιρα που σε συνδυασμό με την
ποιότητα της τέχνης και της παραγωγής θα δημιουργήσει μια μια ανοδική πορεία που μας ενθουσιάζει και μας
γεμίζει με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Πολιτισμό και
την Τέχνη, τους συνδημότες μας και τους επισκέπτες.
Σε συνεργασία με καταξιωμένους καλλιτέχνες,
φορείς και σχήματα κι εμπλουτίζοντας κάθε χρονιά τον
θεσμό που δημιουργήσαμε, υποδεχόμαστε και φέτος μία
διοργάνωση με πλούσιο πρόγραμμα, με πολλούς καλλιτέχνες και νέες θεματικές που μας επιτρέπουν να αναβαθμίσουμε θεματικά το φεστιβάλ.
Σας εύχομαι ολόθερμα αυτή η διοργάνωση να είναι
το έναυσμα για να συναντηθούμε όλοι γύρω από ένα
κοινό όραμα Τέχνης και Πολιτισμού.

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

Αναστάσιος Σακελλαρίου

Δήμαρχος

Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού

Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων

Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων

Τέσσερα χρόνια πριν δεσμευτήκαμε ότι θα δημιουργήσουμε μια διοργάνωση αντάξια μιας φημισμένης λουτρόπολης. Ενός διευρυμένου Δήμου με πλούσια πολιτιστική παράδοση, παρακαταθήκη προηγούμενων γενεών
που εργάστηκαν και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για
την πολιτιστική μας ανάπτυξη.
Οι προσδοκίες για την καθιέρωση και θεσμοθέτηση ενός φεστιβάλ με κεντρική ιδέα την αξιοποίηση του
πλούσιου καλλιτεχνικού δυναμικού της περιοχής και με
στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς και συνάντησης
για την ευρύτερη περιοχή, ευοδώθηκαν.
Χάρη στην αγάπη και τη στήριξή σας, στους συνοδοιπόρους και πολύτιμους συνεργάτες μας, στους χορηγούς και υποστηρικτές μας, σας παρουσιάζουμε το
Loutraki Festival 2018!
Κόντρα σε όσα προστάζουν οι συνθήκες, καταφέραμε να διανθίσουμε το φεστιβάλ, εμπλουτίζοντας το με
νέους τομείς, όπως αυτός της κλασικής μουσικής. Μια
διοργάνωση με διεθνή προσανατολισμό και προσκεκλημένους εξαιρετικούς εκπροσώπους τους είδους.
Συναυλίες, σεμινάρια, θεατρικές παραστάσεις, το
Beach Party ,το Blues Festival και η κλασική μουσική
συνυπάρχουν αρμονικά, με την ευχή όλων ο πολιτισμός
να αποτελέσει φάρο ψυχαγωγίας, σκέψης και προβληματισμού στη σύγχρονη καθημερινότητα.

Πελοπίδας Μαυρόπουλος
Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Μουσικής
Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Καλλιτεχνική / Οργανωτική Επιτροπή
Loutraki Festival
Σύλλογος Φίλων Μουσικής:
Πελοπίδας Μαυρόπουλος Πρόεδρος
Βασίλης Πιερρακέας Αντιπρόεδρος
Χρήστος Ζερβός Γραμματέας
Τάκης Λυκομήτρος Ταμίας
Χρήστος Ρούσσης
Αναστάσιος Σακελλαρίου:
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
Έλλη Ρουμπέν:
Υπεύθυνη Οργάνωσης και Παραγωγής
Έλενα Χριστάκου:
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Μαρία Ράπτη:
Σχεδιασμός Έντυπου Υλικού
Στέλιος Σοφός, Ολίβια Στέφη:
Web Design

Ευχαριστούμε 				
το Μίλτο Παπαδημητρόπουλο (Αρχιτέκτονα)
το Γιώργο Τσόγκα (Βουλευτή Κορινθίας)
και τον Αλέξη Κωστάλα 				
για την πολύτιμη βοήθεια 				
και υποστήριξή τους προς τη διοργάνωση.
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Κωστής
Μαραβέγιας

Ο Κωστής Μαραβέγιας ετοιμάζει το μεγαλύτερο party
της χρονιάς για την πρεμιέρα του Loutraki Festival 2018!
Έχει αποδείξει ότι είναι από εκείνους τους καλλιτέχνες που αγαπάει να εκφράζεται μέσα από τη μουσική
και χαίρεται τις συναυλίες όσο και το κοινό που τον παρακολουθεί.
Πάρτε το κέφι σας, τους ανθρώπους σας, πάρτε λεωφορεία και τρένα, πάρτε το αυτοκίνητό σας και όσους κάνουν οτοστόπ και ελάτε να ζήσουμε ένα βράδυ από αυτά
που γίνονται μία φορά και επανάληψη δεν έχουν!
Ένα πολύχρωμο πολιτισμικό μουσικό πάρτι από αυτά
που ξέρει να φτιάχνει ο Κωστής με κάθε ευκαιρία.
Απλόχερη αληθινή μουσική γιορτή που μας παρασύρει,
εμπλουτίζοντας τις αισθήσεις μας, την ψυχή και την καρδιά μας.
Ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια από τα πρώτα του
χρόνια στη δισκογραφία όπως το χαρακτηριστικό «Δε
ζητάω πολλά», το ελκυστικό «Που να βρω μια να σου
μοιάζει», την παιχνιδιάρικη «Λόλα», επιλογές από το τελευταίο του album «Κατάστρωμα» όπως το «Φάρος», το
μεθυστικό «Ζεστό Κρασί», το «Συγχωροδοπέταλα» αλλά
και ένα μουσικό παιχνίδι με τραγούδια που ο Κωστής
αγαπά πολύ, ερμηνευμένα με το μοναδικό τρόπο του και
με τη βοήθεια των εξαιρετικών μουσικών της μπάντας
του:
Νίκο Αγγλούπα (ηλεκτρικό μπάσο),
Άγγελο Αγγελίδη (ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα),
Jim Staridas (τρομπόνι),
Κρίτωνα Μπελλώνια (κρουστά, τύμπανα).

28 Ιουλίου
Σάββατο

ώρα 21.30’
Γυμνάσιο Λουτρακίου
Εισιτήριο: 13€ προπώληση, 15€ ταμείο
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Κυριακή

Ιουλίου

του

Θείος Βάνια

Σκηνοθεσία: Τάκης Τσαρσιταλίδης
Διανομή:
Μιχαήλ Αστρώφ: Κωνσταντίνος Ρίσκας
Μαρίνα Τιμοθέγεβνα: Μαρίνα Κράλλη
Ιβάν Βοϊνίτσκι (Βάνια): Στέφανος Παΐζης
Αλέξανδρος Σερεμπριακώφ: Σωτήρης Πανταζής
Ελένα Αντρέγεβνα: Βάλια Πίσχου
Σοφία Αλεξάντροβνα (Σόνια): Βάνα Χαραμή Ηλγιά
Τελιέγκιν: Αλέξης Μπαλασινός
Μαρία Βασίλιεβνα: Αγγελική Πατσατζή

Άντον Τσέχωφ

H νέα θεατρική παραγωγή του Θεάτρου Σε Φόρμα, έχει ως
στόχο να αναδείξει ένα από τα κλασικά αριστουργήματα της
θεατρικής τέχνης, τιμώντας τη γραφή του Άντον Τσέχωφ. Ο
συνταξιούχος καθηγητής Σερεμπριακώφ και η νεαρή γυναίκα του Ελένα καταφτάνουν στο απομακρυσμένο υποστατικό
τους στη ρωσική επαρχία, το οποίο συντηρούν η Σόνια, κόρη
του καθηγητή από τον πρώτο του γάμο και ο θείος της, Βάνιας. Η παρουσία τους αναστατώνει τη ζωή των ανθρώπων
του κτήματος, διαταράσσει τις ισορροπίες και φέρνει στην
επιφάνεια χαμένα όνειρα και ανεκπλήρωτους πόθους.
Η φθορά της καθημερινότητας, η πλήξη, τα λάθη, οι δικαιολογίες, ένας υποδόριος ερωτισμός και μια σχεδόν σουρεαλιστική αντιμετώπιση της πραγματικότητας χαρακτηρίζουν
τη ζωή των ηρώων, που βλέπουν τον κόσμο γύρω τους να
αλλάζει αναπόφευκτα.

29

ώρα 21.30’
Θέατρο Παντελής Ζερβός
Πάρκο Δεξαμενής
Εισιτήριο: 8€ προπώληση, 10€ ταμείο

Μαρίζα Ρίζου
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3Αυγούστου
Παρασκευή

ώρα 21.30’
Παραλία Πευκάκια, Άγιοι Θεόδωροι
Είσοδος Ελεύθερη

Η χρονιά που πέρασε ήταν εξαιρετικά δημιουργική και
επιτυχημένη για τη Μαρίζα Ρίζου! Έδωσε δυνατά live
εντός και εκτός Αθηνών, έγραψε τη μουσική για την πιο
πετυχημένη παράσταση της χρονιάς «Μαντάμ Σουσού»
στο Θέατρο Παλλάς, ενώ πριν από λίγες εβδομάδες κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «Ας Γελάμε Συχνά», σε
στίχους δικούς της και μουσική Κωστή Μαραβέγια. Μαζί
με όλα τα γνωστά της τραγούδια, όπως το «Μια άλλη ευτυχία», «Πετάω», «Είναι μικρή η ζωή», «Πάμε μια βόλτα», «Ας Γελάμε Συχνά», έρχεται στην παραλία Πευκάκια των Αγίων Θεοδώρων για ένα ξέφρενο Beach Party.
Όπως πάντα, στο πρόγραμμα θα υπάρχουν αγαπημένα
της κομμάτια άλλων δημιουργών, μεταμορφωμένα, ενορχηστρωμένα και ερμηνευμένα με τον δικό της μοναδικό
τρόπο, ντυμένα στην πολύχρωμη αύρα της. Το κορίτσι που
βγαίνει στη σκηνή χωρίς παπούτσια, εύκολα θα οδηγήσει
και τα δικά μας πόδια να χορέψουν στους ρυθμούς της,
αρκεί να είμαστε έτοιμοι να αφεθούμε και να πάμε παρέα
την πιο ωραία βόλτα!
Μαζί της πάντοτε οι πολύτιμοι συνεργάτες της:
Άγγελος Αϊβάζης: κιθάρες/γιουκαλίλι
Βαγγέλης Κατσαρέλης: τρομπέτα
Γιώργος Κωστελέτος: Τύμπανα
Γιώργος Μουχτάρης: κοντραμπάσο
Μάρκος Χαϊδεμένος: πιάνο/επιμέλεια ενορχηστρώσεων
Γιώργος Καρσινές: Επιμέλεια Ήχου
Βασίλης Καραμούζης: Φωτισμοί

Σάββατο

Aυγούστου

του

Κείμενο: Θανάσης Τριαρίδης
Σκηνοθεσία: Πηγή Δημητρακοπούλου
Σκηνικά: Κώστας Παππάς
Κοστούμια: Μαρία Κοντοδήμα
Φωτισμοί: Κοραής Δαμάτης
Επιμέλεια Κίνησης: Βαγγέλης Πιτσιλός
Παίζουν: Σήφης Πολυζωίδης, Πάνος Ζουρνατζίδης

Lebensraum

Δύο άντρες συναντιούνται στη σκηνή ενός θεάτρου. Ο
ένας είναι ο Χειριστής του Πειράματος, ο άλλος προσφέρεται να γίνει πειραματόζωο έναντι αμοιβής. Όλα μοιάζουν σχεδόν αστεία, ώσπου κάποια στιγμή τα πράγματα
“στραβώνουν” και το Πειραματόζωο έρχεται αντιμέτωπο
με την ηθική του. Πόση διαπραγμάτευση του είναι επιτρεπτή; Και πόσο μπορούν να αντέξουν οι θεατές τη θεατρική σύμβαση και να παραμείνουν «θεατές»; Πρόκειται για ένα έργο-πείραμα που καταργεί τα όρια ανάμεσα
στους ηθοποιούς και το κοινό, στην αθωότητα και την
ενοχή, στην κωμωδία και το θρίλερ, στην αλήθεια και το
ψέμα. Το έργο έχει ως αφετηρία την ναζιστική επεκτατική θεωρία του Ζωτικού Χώρου (Lebensraum) και την
μεταγράφει εφιαλτικά στο σήμερα.

Θανάση Τριαρίδη

Ζωτικός Χώρος
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4

ώρα 21.30’
Θέατρο Παντελής Ζερβός, Πάρκο Δεξαμενής
Εισιτήριο: 8€ άνεργοι, ΑΜΕΑ, 10€ προπώληση, 12€ ταμείο

Κ Η Λ ΟΥ

Α Κ Ι ΟΥ

Φ Ι Λ Α Ρ ΜΟ

ΝΙ

ΤΡ
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Λουτρακίου

Ι Δημήτρης Μπάσης
Ι Φιλαρμονική Ορχήστρα

1961

5 Αυγούστου

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Λουτρακίου συμπράττει με
τον Δημήτρη Μπάση για μια μοναδική συναυλία στο αμφιθέατρο του Ποσειδώνα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα από την προσωπική
δισκογραφία του τραγουδιστή αλλά και αγαπημένα έργα
Ελλήνων συνθετών (Χατζιδάκις, Θεοδωράκης κ.α.).
Τη συναυλία διευθύνει ο αρχιμουσικός
Πελοπίδας Μαυρόπουλος.
Ο Δημήτρης Μπάσης γεννήθηκε στην Στουτγκάρδη, ξεκίνησε μαθήματα Βυζαντινής μουσικής και σύντομα απέκτησε το πτυχίο του. Στα είκοσι τον ανακάλυψε ο Σταμάτης
Κραουνάκης και ξεκίνησε η μεγάλη καριέρα του, γεμάτη
με σπουδαίες επιτυχίες και συνεργασίες! Οι Άλκηστις
Πρωτοψάλτη, Λίνα Νικολακοπούλου, Σταμάτης Κραουνάκης, Χρήστος Νικολόπουλος, Δήμητρα Γαλάνη, Μανώλης Λιδάκης, Χάρις Αλεξίου, Γιάννης Κότσιρας, Ελένη
Τσαλιγοπούλου, Μίκης Θεοδωράκης, Πασχάλης Τερζής,
Μαρία Φαραντούρη, Δημήτρης Μητροπάνος, Θέμης Αδαμαντίδης, Μελίνα Κανά, Κώστας Μακεδόνας, Μάριος
Φραγκούλης, Λένα Αλκαίου, Γιώτα Νέγκα είναι κάποια
από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, με τα οποία ο Δημήτρης Μπάσης έχει συνεργαστεί
και σημειώσει λαμπερές συνεργασίες και εμφανίσεις. Το
soundtrack του σίριαλ «Ψίθυροι Καρδιάς», που ερμήνευσε γνώρισε επιτυχία άνευ προηγουμένου αγγίζοντας τις
120.000 πωλήσεις! Ο Δημήτρης Μπάσης έχει αφήσει το
καλλιτεχνικό του αποτύπωμα στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι
με την ωριμότητα της φωνής του, το πάθος αλλά και την
αυθεντικότητα του.

Κυριακή

ώρα 21.30’

Αμφιθέατρο Ποσειδώνα (Wyndham Resort)
Εισιτήριο: 12€ προπώληση, 14€ ταμείο

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
για τους κατόχους εισιτηρίων
από την πλατεία 25ης Μαρτίου
ώρα αναχώρησης 20:00

Μια από τις ωραιότερες φωνές της ελληνικής μουσικής
σκηνής, με ένα ευρύ φάσμα ερμηνευτικών δυνατοτήτων,
ο Χρήστος Θηβαίος, συμπράττει με την ορχήστρα Δωματίου
του Loutraki Festival για να μας χαρίσουν μια βραδιά γεμάτη με κομμάτια από την προσωπική του δισκογραφία αλλά
και έργα από συνθέτες που έχουμε αγαπήσει. Μαζί τους στη
σκηνή ο Χρήστος Νινιός που διαγράφει τη δική του αξιόλογη
πορεία στο χώρου του Ελληνικού τραγουδιού.

Ορχήστρα Δωματίου Loutraki Festival
Κλαρινέτο: Πελοπίδας Μαυρόπουλος
Φλάουτο: Κατερίνα Παντελέων
Όμποε: Μαρία Σιφναίου
Κόρνο: Χρήστος Καλούδης
Φαγκότο: Άλεξ Κάλτσο
Μπάσο: Χρήστος Ζερβός
Κρουστά: Παναγιώτης Κολλιαβασίλης
Πιάνο: Μάξιμος Δράκος

Ι Χρήστος Θηβαίος Ι Χρήστος Νινιός
Ι Ορχήστρα Δωματίου

Υπο την Αιγίδα
της Περιφερειακής
Ενότητας Κορινθίας

Τρίτη

Aυγούστου

7

ώρα 21.30’
Θέατρο Νότη Περιγιάλι, Περιοχή Μπεσκάκι - Άγιοι Θεόδωροι
Είσοδος Ελεύθερη

2018

Classical music festival

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Ι με εργα weber Ι piazzolla
Ι Schumann

Διεθνές Φεστιβάλ
Κλασικής Μουσικής

8-10 Αυγούστου

Opus

9 Αυγούστου
Πέμπτη

ώρα 21.30’
Αμφιθέατρο Ποσειδώνα (Wyndham Resort)
Είσοδος Ελεύθερη

Με στόχο να φέρουμε τους νέους κοντά στην κλασική
μουσική, να διευρύνουμε τους ορίζοντες τους, αλλά και να
καταστήσουμε το Λουτράκι διεθνή προορισμό, τόπο συνάντησης και συνδιαλλαγής μουσικών από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, θεσπίζουμε φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής - Opus 2018.
Σεμινάρια και συναυλίες με εξαιρετικούς πρεσβευτές του
είδους μας επιτρέπουν ένα δυναμικό ξεκίνημα που αναμένεται να δώσει προστιθέμενη αξία στα πολιτιστικά δρώμενα
της περιοχής.
Επίσημοι προσκεκλημένοι του φετινού φεστιβάλ τρεις έλληνες μουσικοί που διαπρέπουν στο εξωτερικό, ο Στάθης
Καραπάνος (φλάουτο), ο Τριαντάφυλλος Λιώτης (πιάνο) και
ο Ιάσωνας Κεραμίδης (βιολί), και ο διεθνούς φήμης Γάλλος
τσελίστας, Dimitri Maslennikov.
Με κινητήρια δύναμη την πλούσια πολιτιστική μας παράδοση, τους εκατοντάδες μαθητές αλλά και φίλους της κλασικής μουσικής στο Λουτράκι και την ευρύτερη περιοχή, θέτουμε στέρεες βάσεις για την καθιέρωση και θεσμοθέτηση
μιας διοργάνωσης που θα διανθίζεται χρόνο με το χρόνο.
Μια διοργάνωση παρακαταθήκη για τη νέα γενιά, με την
ευχή να αποτελέσει εφαλτήριο για ανακάλυψη και εξερεύνηση της ύψιστης τέχνης, της μουσικής.
		
		

Πελοπίδας Μαυρόπουλος
Καλλιτεχνικός Διευθυντής

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
από την πλατεία 25ης Μαρτίου
ώρα αναχώρησης 20:30

Επισκευτείτε το www.loutrakifestival.com
για το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης

Ι Μάρω Μαρκέλου Ι Ορέστης Ντάντος

Ένα ιδιαίτερο live με καλοκαιρινή διάθεση από τη
Μάρω Μαρκέλλου και τον Ορέστη Ντάντο στην ειδυλλιακή περιοχή της Λίμνης Βουλιαγμένης!
Δύο ιδιαίτεροι τραγουδοποιοί, ξεκίνησαν παράλληλες πορείες γύρω στο 2008 και ένιωσαν εξ’ αρχής μια
καλλιτεχνική συγγένεια ως προς τη δημιουργική τους
φύση. Φέτος, με ένα φρέσκο δίσκο στη τσάντα του ο
καθένας αποφάσισαν ότι ήταν κουταμάρα να κουβαλάνε
δύο τσάντες καλοκαιριάτικα και τις έβαλαν σε μία. Με
άξονα λοιπόν τα δικά τους τραγούδια ζωγραφίζουν ένα
εκπληκτικό, ετερόκλητο μωσαϊκό με ευχάριστες πινελιές από τα 90’s στα οποία μεγάλωσαν.

Παρασκευή

10

Aυγούστου

ώρα 21.30’
Λίμνη Βουλιαγμένης, Ypanema
Είσοδος Ελεύθερη

Blues Festival
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Σάββατο

Το Blues Festival διοργανώθηκε για πρώτη φορά στο
Λουτράκι από τοπικά συγκροτήματα το 2014. Η επιτυχία της
βραδιάς και η αθρόα συμμετοχή του κοινού, δημιούργησαν
τις προσδοκίες ώστε το ραντεβού να ανανεώνεται κάθε καλοκαίρι. To Loutraki Festival κατάφερε να καθιερώσει αυτό
τον θεσμό, διανθίζοντάς τον με επώνυμα σχήματα από το
χώρο της Blues Μουσικής.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των μουσικών σχήματων θα ανακοινωθεί προσεχώς.

11 Ι Κυριακή 12 Ι Αυγούστου

ώρα 21.30’
Πλατεία Αχίλλειον, Λουτράκι
Είσοδος Ελεύθερη

Επισκευτείτε το www.loutrakifestival.com
για το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης

Ιουλία Καραπατάκη: τραγούδι, Γιάννης Αντωνιάδης: Κλαρίνο, Αποστόλης Γιάγκος: Πλήκτρα, Δημήτρης Λάππας: Κιθάρες, τζουράς, μπουζούκι, Νίκος Μαγνήσαλης: Τύμπανα,
Κώστας Παντέλης: Ηλεκτρική κιθάρα, Γιάννης Παπατριανταφύλλου: Μπάσο, Φώτης Σιώτας: Βιολί, βιόλα, τραγούδι,
Κυριάκος Ταπάκης: Λαούτο, μπουζούκι, Τίτος Καργιωτάκης,
Μάκης Πελοπίδας: Ηχοληψία, Χρήστος Λαζαρίδης: Σχεδιασμός φώτων, Δημήτρης Κατέβας, Αλέξανδρος Κτιστάκης:
Τεχνικοί σκηνής.

«Με στόμα που γελά»

Η προσμονή είναι μεγάλη.

Ι Σωκράτης Μάλαμας
Ι Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Το Loutraki Festival αποχαιρετά το φετινό καλοκαίρι με
μια μοναδική σύμπραξη δύο σπουδαίων καλλιτεχνών! Ο
νέος δίσκος του Θανάση με ερμηνευτή τον Σωκράτη, που
κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο, στάθηκε αφορμή για να αποφασίσουν, σαν έτοιμοι από καιρό, τη σύμπραξη για το φετινό
συναυλιακό καλοκαίρι. Ο Θανάσης έχει να εμφανιστεί στη
σκηνή κοντά στα δύο χρόνια, τον δε Σωκράτη, όσο και να τον
ακούς, δεν χορταίνεις το απαράμιλλο χαλκιδικιώτικο ντουέντε.

Σάββατο

1

Σεπτεμβρίου

ώρα 21.00’
Γυμνάσιο Λουτρακίου
Εισιτήριο: 13€ προπώληση, 15€ ταμείο
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www. loutrakifestival.com

με την υποστήριξη

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Μαϊστράλι
ταβέρνα

ταβέρνα

Φίλιππας
χορηγοι επικοινωνιασ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ
ΙΣΘΜΙΑ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

| Ταμείο:
Πανεπιστημίου 39
(Στοά Πεσμαζόγλου)
| Εισιτήρια Online:
www.ticketservices.gr
Τηλεφωνική αγορά:
210 7234567

κορινθοσ
Πλατεία 25ης Μαρτίου

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 15

ΑΓΙΟΙ ΘΕοΔΩΡΟΙ
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Like us

Loutraki Festival
Follow us

LoutrakiFestival
Follow us

loutrakifestival
info@loutrakifestival.com
www. loutrakifestival.com

