
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας αγίών ΘεοΔώρών 
ςυΛΛογος ΦίΛών μουςίκής 





Ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων, πιστός στις δεσμεύσεις του, παρου-
σιάζει για 6η συνεχή χρονιά το Loutraki Festival. 

Μια θεσμοθετημένη διοργάνωση που δίνει προστιθέμενη αξία στον τουριστικό προϊόν της 
περιοχής, κατατάσσοντας το Δήμο μας ως τόπο προορισμού και για τον πολιτισμό. 

Ένα φεστιβάλ εν μέσω πανδημίας, με όλα τα προσήκοντα μέτρα προφύλαξης που συστή-
νει η πολιτεία. Ένα φεστιβάλ που υπηρετεί και φέτος την αρχική δέσμευση μας, στηρίζοντας 
έμπρακτα τους καλλιτέχνες της περιοχής. 

Ο τομέας του Πολιτισμού μετράει και αυτός τις πληγές του από την πανδημία. Με έκδηλη 
την ανάγκη των συμπολιτών μας για ψυχαγωγία, εκπαίδευση και στιγμές χαλάρωσης και πα-
ρόλες τις συνθήκες που επικρατούν δηλώνουμε ηχηρό παρών.  

Στα πλαίσια αυτά ανασχεδιάσαμε την πολιτιστική μας πολιτική και ξεκινήσαμε μια σειρά 
παρεμβάσεων στο Πνευματικό Κέντρο με στόχο το επόμενο διάστημα να αποκτήσει τη μορφή 
που αρμόζει στις αυξημένες ανάγκες των τμημάτων μας. Παράλληλα υλοποιούμε ένα όραμα 
χρόνων, αυτό της κατασκευής υπαίθριου θεάτρου. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει το προ-
σεχές διάστημα στο Πάρκο Δεξαμενής και θα αποτελέσει ένα κόσμημα για το Δήμο αναβαθμί-
ζοντας σημαντικά τις πολιτιστικές μας υποδομές. 

Το Loutraki Festival επίσης, ανασχεδιάστηκε ώστε να εξυπηρετεί τις νέες ανάγκες. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικίλες εκδηλώσεις σε όλα τα σημεία τα σημεία του Δήμου 
μας, ώστε να ταξιδέψει παντού μήνυμα αισιοδοξίας και επιστροφής στην κανονικότητα. 

Σας καλούμε όλους συνοδοιπόρους. 

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης
Δήμαρχος

   ΛΟυΤρΑΚίΟυ - ΠερΑχώρΑΣ - Αγ. ΘεΟΔώρών



Ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων επιχειρεί τα τελευταία χρόνια μια ποι-
οτική αναβάθμιση στον τομέα του Πολιτισμού.

Σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων της Μουσικής, τη Φιλαρμονική μας Ορχήστρα αλλά 
και τις πολιτιστικές δομές τις οποίες από κοινού στηρίζουμε και αναδεικνύουμε.  

Το Loutraki Festival αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά 
φεστιβάλ στην ελλάδα.  

Σε μια δύσκολη χρονιά φέτος, εξαιτίας της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης με τον Covid19, 
θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για παροχή πολιτισμού.

Με γνώμονα αυτό και τηρώντας στο ακέραιο τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις εγκυκλί-
ους που έχουμε λάβει από τα αρμόδια υπουργεία, παρουσιάζουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα με 
παραστάσεις υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου. 

Συστρατεύτηκαν και εργάζονται για αυτό περισσότερα από είκοσι μέλη ως καλλιτεχνική 
και οργανωτική επιτροπή, ο Δήμαρχος, οι αρμόδιοι αντιδημάρχοι, οι υπηρεσίες του Δήμου, ο 
Αλέξης Κωστάλας αλλά και διάφοροι άλλοι εθελοντές. 

Σε αυτήν μας την προσπάθεια βρίσκουμε συνοδοιπόρο και συνεργάτη την Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. γκιολή.

Τους ευχαριστώ όλους θερμά. 
Η διοργάνωση θα διαρκέσει από 1η έως 12 Αυγούστου.  
Από τους Αγίους Θεοδώρους, τη λίμνη Βουλιαγμένης, το Λουτράκι και τα Πίσια θα εκπέμ-

ψουμε το μήνυμα ανάκαμψης και αισιοδοξίας. Αυτό της επιστροφής στην κανονικότητα μέσω 
της τέχνης και του πολιτισμού.  

Καλό και υγιές καλοκαίρι!

Σάκης Παπαθανασίου
Αντιδήμαρχος

Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων



Loutraki Festival 2020
Μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες, με αυ-

στηρές απαγορεύσεις και περιορισμούς αλλά 
με περισσό μεράκι, προσμονή και αγάπη, πα-
ρουσιάζουμε το φετινό Φεστιβάλ. ελπίδα και 
προσδοκία όλων μας, της καλλιτεχνικής επι-
τροπής, του Δήμου και των φίλων της διοργά-
νωσης, να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλα 
αυτά για τα οποία οι συνεργάτες και οι συντε-
λεστές του προγράμματος μας, κοπίασαν για 
να ετοιμάσουν. Και η ανάγκη μας αυτή για επι-
κοινωνία μέσω της τέχνης, ευχόμαστε να μας 
βρει και φέτος συνοδοιπόρους. για 6η συνεχή 
χρονιά. 

Αναθεωρήσαμε πολλά στην περίοδο της κα-
ραντίνας, θέσαμε νέες προτεραιότητες. Ταυτό-
χρονα όμως ανακαλύψαμε όλοι ξανά την αξία 
της μουσικής, του θεάτρου, του βιβλίου, της 
κινηματογραφικής προβολής. 

Συντρόφευσαν, ψυχαγώγησαν και προβλη-
μάτισαν όσους αναζήτησαν ανακούφιση και δι-
έξοδο σε μια περίοδο εσωστρέφειας και αβε-
βαιότητας. 

Τέθηκε όμως το ζήτημα της επιτέλεσης. Της 
ζωντανής φυσικής παρουσίας σε ένα χώρο πο-
λιτισμού, σε μια συναυλία, μια θεατρική παρά-
σταση. Της άμεσης επαφής με τους ηθοποιούς 
και τους μουσικούς. για να γευτούμε αυτήν την 
ατμόσφαιρα, τους ήχους, την καλοκαιρινή αύρα 
και την αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ένα-
στρο ουρανό. 

Αυτό το σκοπό υπηρετεί λοιπόν το φετινό 
πρόγραμμα μας.

Με την ευχή και ελπίδα όλη αυτή η περίοδος 
να αποτελέσει οριστικά παρελθόν. 

Σας περιμένουμε! 

Πελοπίδας Μαυρόπουλος
Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Μουσικής 

Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Καλλιτεχνική / Οργανωτική Επιτροπή
Loutraki Festival

Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεο-
δώρων 
γεώργιος γκιώνης ί Δήμαρχος
Σάκης Παπαθανασίου ί Αντιδήμαρχος Πολιτι-
σμού
Τάσος Σακελλαρίου ί Αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών

Σύλλογος Φίλων Μουσικής 
Πελοπίδας Μαυρόπουλος ί Πρόεδρος, Καλλιτε-
χνικός Διευθυντής
Βασίλης Πιερρακέας ί Αντιπρόεδρος 
χρήστος Ζερβός ί  γραμματέας
Παναγιώτης Λυκομήτρος ί Ταμίας
Αγγελική Σπυρογιανάκη  ί Μέλος 
χρήστος νινιός ί Μέλος 
γιάννης Τσελώνης ί Μέλος 

Αλέξης Κωστάλας ί Σύμβουλος, Παρουσίαση 
εκδηλώσεων 

Έλλη ρουμπέν ί υπεύθυνη Οργάνωσης και Πα-
ραγωγής
Έλενα χριστάκου ί υπεύθυνη επικοινωνίας, 
Σύμβουλος Marketing 
Μαρία ράπτη ί Σχεδιασμός εντύπου, Αφισών
Μίλτος Παπαδημητρόπουλος ί Σύμβουλος 
Τάκης Τσαρσιταλίδης ί υπεύθυνος Θεατρικών 
Παραστάσεων
Βασίλης Σκεπετάρης ί υπεύθυνος χορευτικών 
Παραστάσεων 
νίκος Παύλου ί Ηχοληψία
City Night ί Τηλεοπτικό spot, Προβολή, Διαφή-
μιση 
Ολίβια Στέφη ί Web Design 
Στέλιος Σοφός ί Web Development 
Όλγα Παπαλεξάνδρου ί γραμματειακή υποστή-
ριξη 

ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθεια 
και συμπαράσταση τους, τους χορηγούς και 
υποστηρικτές μας, τους χορηγούς επικοινωνίας, 
τους εθελοντές και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης 
για την προβολή της διοργάνωσης. 



1 
Guest η σοπράνο 

ΜελΙΝΑ ΠΑΣχΑλΙΔΟυ21.30 | Πίσια, Καλαβρία 
(Πλατεία Αγίας Παρασκευής) 
επικοινωνία - Κρατήσεις: 27440 79882
    

   ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑυΓΟυΣΤΟυ

Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι πέτυχαν 
σε όλα εκτός από δύο: τους Opera 
Chaotique. Έδωσαν τα φώτα του 
πολιτισμού σε όλο το κόσμο και 
δεν έμεινε τίποτε για τον πλη-
κτροφόρο αοιδό ΤΕΝΟΡΜΑΝ 
και τον κυμβαλοτυμπανο-
κρούστη ΒΟΥΝΤΟΥ. Τι άπο-
ψη είχαν ο Σωκράτης και ο 
Αντισθένης για το γάμο; Τι 
σχέση έχει ο Tom Waits με 
την Αρχαία Ελλάδα; Είναι 
ο Διάβολος Έλληνας; Πόσα 
ήταν τα γένη των ανθρώπων 
σύμφωνα με τον Πλάτωνα; Το 
παράξενο ντουέτο εμπνέεται από 
τους προγόνους του και παρουσιά-
ζει ένα κωμικοτραγικό χαοτικό ΔΙΟ-
ΝΥΣΙΑΚΟ ΚΑΜΠΑΡΕ! Απόσπασμα από 
την παράσταση τους «Βάτραχοι» του 
Αριστοφάνη, τραγούδια από το επερ-
χόμενο πρώτο Ελληνόφωνο album 
τους καθώς και ιστορίες για τη κρυ-
φή ζωή των Ελλήνων ποιητών, όπως 
πάντα σε συνδυασμό με ευφάνταστες 
διασκευές και αλληλεπίδραση με το 
κοινό. Ένα Διονυσιακό Καμπαρέ που 
έχει καταφέρει να χαρτογραφηθεί ως 
ένα απολύτως μοναδικό φαινόμενο 
του μουσικού στερεώματος!  
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«Είναι τρελοί 
αυτοί οι Έλληνες»

ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟ ΚΑΜΠΑΡΕ



Opus 2020 Ι Διεθνές Φεστιβάλ 
Κλασικής Μουσικής

Φιλαρμονική λουτρακίου | 
Πνευματικό Κέντρο 

Με στόχο να φέρουμε τους νέους κοντά 
στην κλασική μουσική, να διευρύνουμε 

τους ορίζοντες τους, αλλά και να καταστή-
σουμε το Λουτράκι διεθνή προορισμό, τόπο 

συνάντησης και συνδιαλλαγής μουσικών 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θεσπίσα-
με το 2018 το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής 

Μουσικής - Opus. 
Με κινητήρια δύναμη τη Φιλαρμονική Λου-

τρακίου, τους εκατοντάδες μαθητές αλλά και 
φίλους της κλασικής μουσικής στο Λουτράκι 

και την ευρύτερη Κορινθία, διοργανώνουμε 
και φέτος σειρά σεμιναρίων και συναυλίες 

με εξαιρετικούς πρεσβευτές του είδους, στα 
πλαίσια μίας διοργάνωσης που διανθίζεται 

χρόνο με το χρόνο. 

Δευτερα 3
Πάμε μια Βόλτα στο 
Φεγγάρι 

21.30 | Αμφιθέατρο 

Ποσειδώνα, 

Wyndham & Ramada Hotel

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα 
Λουτρακίου συμπράττει με 
τους καθηγητές του «Opus» 
σε μια μοναδική συναυλία στο 
αμφιθέατρο του Ποσειδώνα, 
υπό το φως της πανσελήνου του 
Αυγούστου. 
Το πρόγραμμα καλύπτει 
ευρύ φάσμα του παγκόσμιου 
ρεπερτορίου με επιλεγμένα έργα 
για τους σολίστ, έργα κλασικής 
μουσικής αλλά και ελλήνων 
συνθετών. 
Σολίστ: Esa Tapani (κόρνο), 
Στάθης Καραπάνος (φλάουτο), 
Κώστας Τζέκος (κλαρινέτο), 
Στάθης Μαυρομάτης (σαξόφωνο) 
Μουσική Διεύθυνση: Πελοπίδας 
Μαυρόπουλος 
Παρουσίαση: Αλέξης Κωστάλας 

1-3
ΑυΓΟυΣΤΟυ

ΔεΝ θΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗθεΙ
λΟΓΩ Covid-19



Ξύπνα λοιπόν, έλα μην 
αργείς. Ξύπνα να δεις την 
λάμψη από το ασημένιο 
ποτάμι. Να, το φεγγάρι 
χαμόγελα! Άλλοτε 
είναι γαλάζιο, άλλοτε 
κόκκινο. Άλλοτε λάμπει 
σαν μπαλόνι, άλλοτε 
γίνεται μια κούνια για να 
νανούρισει τον γιό του και 
άλλοτε χάνεται για να έρθει 
ένα καινούργιο... Μόνη μες 
την σκοτεινή νύχτα, κάνω μια 
προσευχή. Αστραφτερό μου φεγγάρι, 
που από την στέγη του ουρανού τα 
βλέπεις όλα, μην χάνεσαι...Μη...

Κάτω από το φεγγάρι, μπρος απ’ 
τα άστρα του ουρανού η σοπράνο 
Ελπινίκη Ζερβού, η πιανίστα Μυρτώ 
Ασημακοπούλου και η αρπίστα Λίλια 
Εσίποβα μας παρασύρουν με μαγικές 
μελωδίες σε ένα υπέροχο μουσικό 
ταξίδι.

4 
21.30 | Πάρκο Δεξαμενής 
θΑ ΤΗΡΗθεΙ ΣεΙΡΑ ΠΡΟΤεΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
επικοινωνία - Κρατήσεις: 6983602811
info@loutrakifestival.com   

   ΤΡΙΤΗ
ΑυΓΟυΣΤΟυ

ΠΙΑΝΟ: ΜυΡΤΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟυλΟυ
ΑΡΠΑ: λΙλΙΑ εΣΙΠΟΒΑ
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ελΠΙΝΙΚΗ ΖεΡΒΟυ 

«Στον απόηχο της Πανσελήνου»
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21.30 | Πάρκο Δεξαμενής 

θΑ ΤΗΡΗθεΙ ΣεΙΡΑ ΠΡΟΤεΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
επικοινωνία - Κρατήσεις: 6983602811

info@loutrakifestival.com   

ΤεΤΑΡΤΗ 
ΑυΓΟυΣΤΟυ
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Δύο πολιτιστικοί οργανισμοί, 
36 ηθοποιοί - τραγουδιστές, 
74 συντελεστές, ορμώμενοι 
από 4 νομούς, ενώνουν τα 
χέρια και σχηματίζεται ο 
κύκλος της Αγάπης και της 
Δικαιοσύνης. 

Το «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» και το 
«ΘΕΑΤΡΟ σε ΦΟΡΜΑ», 
υπό την αιγίδα του ΔΟΠΠΑΤ 
Δήμου Ναυπλιέων, 
σας παρουσιάζουν το 
διαχρονικό αριστούργημα 
«Ο κύκλος με την κιμωλία» 
του Bertolt Brecht, σε 
μετάφραση Οδυσσέα Ελύτη 
και Σκηνοθεσία Τάκη 
Τσαρσιταλίδη. 



ΦΩΤεΙΝΗ ΔΑΡΡΑ
«Εσύ κι Εγώ»6 

21.30 | Άγιοι θεόδωροι 
θέατρο Νότης Περιγιάλης (περιοχή Μπεσκάκι)
θΑ ΤΗΡΗθεΙ ΣεΙΡΑ ΠΡΟΤεΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
επικοινωνία - Κρατήσεις: 6983602811
info@loutrakifestival.com   

ΠεΜΠΤΗ
ΑυΓΟυΣΤΟυ
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ΠΙΑΝΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΠΑχΡΙΣΤΟυΔΗΣ

Η Φωτεινή Δάρρα, έπειτα από την Sold 
Out συναυλία της στο Μέγαρο Μου-
σικής Αθηνών και ενόψει των συναυ-
λιών της στο Προεδρικό Μέγαρο της 
Κύπρου και το Στρασβούργο έρχεται 
στους Αγίους Θεοδώρους και υπόσχε-
ται να μας σεργιανήσει στις γειτονιές 
του καλοκαιρινού φεγγαριού με τρα-
γούδια ερωτικά και άλλα, που θα σι-

γοτραγουδήσουμε μαζί της. Μαζί της 
ο γνωστός μαέστρος και πιανίστας 
Γιώργος Παπαχριστούδης ο οποίος 
έχει συνεργαστεί  με τους σημαντι-
κότερους Έλληνες ερμηνευτές και 
έχει αναλάβει τις ενορχηστρώσεις 
και την καλλιτεχνική διεύθυνση 
σε μεγάλες συναυλίες καθώς και 
τηλεοπτικές εκπομπές («Στην Υγειά 
μας» Σκαι tv και «Να η ευκαιρία» 
Mega). Η συνύπαρξη των δύο καλ-
λιτεχνών, που διαθέτουν ταιριαστή 
σκηνική παρουσία και καλλιτεχνική 
ατμόσφαιρα, έχει δημιουργήσει 
αίσθηση αφήνοντας τις καλύτερες 
εντυπώσεις όπου έχουν εμφανιστεί. 
Μια μουσική όαση στα πολιτιστικά 
δρώμενα με μερικά από τα ωραιότε-
ρα τραγούδια του ελληνικού και ξέ-
νου ρεπερτορίου των τελευταίων 80 
χρόνων. Ένα πρόγραμμα που συνδυ-
άζει την ποιότητα με την πραγματική 
διασκέδαση. Η Φωτεινή Δάρρα με 
την μοναδική φωνή της και την αιθέ-
ρια σκηνική παρουσία της μας προ-
σκαλεί σε ένα ταξίδι που σίγουρα θα 
μείνει στη μνήμη του κοινού ως κάτι 
ξεχωριστό!



7 
21.30 | Ypanema 

λίμνη Βουλιαγμένης 
επικοινωνία - Κρατήσεις: 27410 91225   

ΠΑΡΑΣΚευΗ
ΑυΓΟυΣΤΟυ
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Με την αστείρευτη ενέργεια, 
το χαμόγελο και βέβαια… 
το ακορντεόν της, η 
Μιρέλα Πάχου σχεδιάζει 
τις ιδανικές μουσικές 
βραδιές, με όλα όσα θα 
θέλαμε να χορέψουμε και 
να τραγουδήσουμε! Οι 
βραδιές είναι γεμάτες swing 
και latin, νησιώτικα και 
λαϊκά, κέφι και φαντασία! Η 
Μιρέλα έχει στις αποσκευές 
της πολύτιμες συνεργασίες 
με τους: Θάνο Μικρούτσικο, 
Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, 
Διονύση Σαββόπουλο, Νίκο 
Πορτοκάλογλου, Βασίλη 
Παπακωνσταντίνου, Γιάννη 
Κότσιρα, Γιώργο Νταλάρα, 
Μίλτο Πασχαλίδη, Χρήστο 
Θηβαίο, Σάκη Μπουλά, 
Γιάννη Ζουγανέλη κ.ά. 
Μόλις κυκλοφόρησε το νέο 
της single «Χορέψετε»: 
μία φρέσκια, δροσερή 
και απόλυτα καλοκαιρινή 
διασκευή ενός αγαπημένου 
παραδοσιακού τραγουδιού. 
Οι δύο προσωπικοί της 
δίσκοι, «Μιρέλα» και 
«Λίγο χρώμα» γνώρισαν 
μεγάλη επιτυχία, ειδικά 
το «Μιρέλα» αλλά και το 

«Δύο και Κάτι» (σε μουσική 
του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα), 
το «Λίγο χρώμα», το 
«Ριπλέι», το «Στη δική 
μου γειτονιά» (τραγούδι 
τίτλων καθημερινής σειράς 
του Αντ1 Κύπρου ‘Pasta 
Pomilωri’), το «Έρωτας 
Παρωδία» που της χάρισε 
η Πέννυ Μπαλτατζή, αλλά 
και οι «Νομάδες» με τη 
συμμετοχή του Γιάννη 
Κότσιρα και του Μίλτου 
Πασχαλίδη. 



ΓΙΩΤΑ ΝεΓΚΑ8
21.30 | 1ο Δημοτικό Σχολείο λουτρακίου  
Προπώληση – Άνεργοι: 10€ 
Πολύτεκνοι – ΑΜεΑ: Δωρεάν 
Ταμείο: 12€

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑυΓΟυΣΤΟυ

Η Γιώτα Νέγκα, μια από τις 
σπουδαιότερες λαϊκές φωνές της 
σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού 
τραγουδιού, θα μοιραστεί μαζί 
μας τραγούδια που πρώτη φορά 
αγαπήσαμε από την ίδια: «Mε τα μάτια 
κλειστά», «Δίκιο», «Έχω άνθρωπο», 
«Δε με κρατάει ό,τι 

θυμάμαι», 

τραγούδια από την νέα δισκογραφική 
δουλειά της όπως το «Βρες μου 
έναν άλλον», «Οξυγόνο», «Διάρκεια 
μιας ζωής», «Πανοπλία», αλλά 
και σπουδαία λαϊκά τραγούδια που 
αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μοναδική 
ερμηνεία της. «Αυτό που θέλεις στη 
ζωή το καταφέρνεις» είναι ο τίτλος 
του έκτου προσωπικού της άλμπουμ, 
που βάζει στη φαρέτρα της Γιώτας 
ακόμη περισσότερα τραγούδια και 
δίνει τον τίτλο στις καλοκαιρινές της 
εμφανίσεις.
Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο: 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟ 
ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙΣ!

Παίζουν οι μουσικοί: 
Νίκος Κατσίκης Μπουζούκι | Λαούτο 
Κώστας Νικολόπουλος | Κιθάρες 
Βασίλης Χωριανόπουλος | Τύμπανα 
Δημήτρης Τσεκούρας |  Μπάσο 
Χρήστος Θεοδώρου | Πιάνο, 
Ενορχηστρώσεις 
Ηχοληψία | Βασίλης Μιχαηλίδης & 
Ηλίας Καρούμπαλης 
Οργάνωση Παραγωγής  |  Μenta Art 
Events



CineCitta
ΦΙλΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡχΗΣΤΡΑ λΟυΤΡΑΚΙΟυ 
θΟΔΩΡΗΣ ΒΟυΤΣΙΚΑΚΗΣ      

10 
21.30 | Αμφιθέατρο Ποσειδώνα, 

Wyndham & Ramada Hotel
εισιτήριο: 10€  

ΔευΤεΡΑ
ΑυΓΟυΣΤΟυ

Από τον φουτουρισμό στον νεορεαλισμό 
και από την ποίηση έως τα σπαγγέτι 
γουέστερν ο ιταλικός κινηματογράφος 
και οι μουσικές που τον συνοδεύουν 
αποτελούν ένα ξεχωριστό κομμάτι του 
παγκόσμιου πολιτισμού. Εκεί ακριβώς θα 
μας ταξιδέψει η Φιλαρμονική Ορχήστρα 
Λουτρακίου, μέσα από θρυλικές Ιταλικές 
ταινίες. Ο ταχυδρόμος, το Cinema 
Paradiso, το οσκαρικό δράμα La Vita E 
Bella, τα γουέστερν ο Καλός ο κακός και 
άσχημος και το Κάποτε στη Δύση αλλά 
και διάσημες ταινίες του Fellini όπως το 
Amarcord και το 8 1/2 ζωντανεύουν ξανά 
μέσα από τις εμβληματικές μουσικές των 
Ennio Morricone, Nicola Piovani, Νίνο 
Rotta και Louis Bakalov! Στη συναυλία 
που θα συνδυαστεί με προβολές 
στιγμιότυπων από τις ταινίες, συμμετέχει 
ένας από τους σημαντικότερους νέους 
έλληνες τραγουδιστές, ο Θοδωρής 
Βουτσικάκης, που μόλις κυκλοφόρησε 
το δίσκο του πάνω σε συνθέσεις που 
του εμπιστεύτηκε ο Nicola Piovani 
και ελληνικούς στίχους της Λίνας 
Νικολακοπούλου. 
Μουσική Διεύθυνση: Πελοπίδας 
Μαυρόπουλος
Παρουσίαση: Αλέξης Κωστάλας 
* Το Cinecitta είναι ένα μεγάλο 
κινηματογραφικό στούντιο στη 
Ρώμη που θεωρείται η καρδιά του 
Ιταλικού κινηματογράφου. Το στούντιο 

κατασκευάστηκε το 
1937 από το Μπενίτο 
Μουσολίνι με σκοπό 
την αναγέννηση 
της βιομηχανίας 
του Ιταλικού 
κινηματογράφου 
που βρισκόταν σε 
κρίση. Η «Πόλη 
του Σινεμά» όπως 
την αποκαλούν οι Ιταλοί είχε γίνει 
διεθνώς γνωστή καθώς στα θρυλικά της 
στούντιο ο Φελίνι, ο Βισκόντι, ο Σκορτζέζε 
και άλλοι σκηνοθέτες μαζί με ιερά τέρατα 
της τέχνης, όπως η Λιζ Τέιλορ, η Σοφία 
Λόρεν έχουν γυρίσει ταινίες-κολοσσούς 
του παγκόσμιου 
κινηματογράφου.



11
21.00 | Άγιοι θεόδωροι | Πλατεία Σημίτη

ΤΡΙΤΗ
ΑυΓΟυΣΤΟυ

«AquA BArons» 
«order of The BlAck JAckeT»
«The loBsTers» 

fesTivAlRock

Σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία, 
στους Αγίους Θεοδώρους το 
Loutraki Festival εγκαινίασε 
για πρώτη φορά τη συνάντηση 
ροκ συγκροτημάτων το 
2015. Η διοργάνωση έχει 
σκοπό να προσφέρει 
βήμα καλλιτεχνικής 
έκφρασης σε νέους 
μουσικούς, ερασιτεχνικά 
συγκροτήματα αλλά 
και επαγγελματίες 
του είδους, δίνοντας 
τους την ευκαιρία να 
επικοινωνούν άμεσα 
με το κοινό. Σκοπός του 
Φεστιβάλ είναι να αναδειχθεί 
το τοπικό μουσικό στοιχείο, 
αλλά και να καθιερωθούν οι 
Άγιοι Θεόδωροι ως τόπος 
συνάντησης μουσικών της Ροκ 
σκηνής.

εΙΣΟΔΟΣ ελευθεΡΗ 

Blues



Τo Blues Festival στο 
Λουτράκι, ιδρύθηκε 
το 2014. Έκτοτε, πιστό 
στο ετήσιο ραντεβού 
του, πραγματοποιείται 
ανελλιπώς στα πλαίσια του 
Loutraki Festival. Τοπικά 
συγκροτήματα αλλά και 
κορυφαίοι εκπρόσωποι 
της Blues μουσικής, από 
την Αθήνα αλλά και 
ολόκληρη τη χώρα, 
έχουν δώσει δυναμικό 
παρών αναδεικνύοντας 
και καθιερώνοντας 
τη διοργάνωση στη 
συνείδηση του κοινού. 

21.00 | Πάρκο Δεξαμενής
εΙΣΟΔΟΣ ελευθεΡΗ 

fesTivAlBlues 12ΤεΤΑΡΤΗ
ΑυΓΟυΣΤΟυ

« The YesTerdAze 
Blues BAnd»

«MYsTerY TrAin»

«suGArsuBs» 



  Εβδομαδιαια ΕφημΕριδα της Κορινθιας             www.korinthiaki.gr

χορηγοΙ επΙκοΙνωνΙασ

χορηγοΙ με την ΥποστηρΙξη

της περιοχής μας



ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ

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

KOΡΙΝΘΟΣ

- κΕντΡΟ τυΠΟυ
ΠλΑΤείΑ 25ης ΜΑρΤίου

ΛΟΥΤΡΑΚΙ



Like us
Loutraki Festival

Follow us
LoutrakiFestival

Follow us
loutrakifestival

info@loutrakifestival.com

www.  loutrakifestival.com


