
 

 

 

Βαζίιεο Παπαθωλζηαληίλνπ  

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 

Σάββαην 12 Ινπλίνπ 2021 

Καηξάθεην Θέαηξν Νίθαηαο 

 

Δπηηέινπο μαλά καδί! Μεηά από έλα πνιύ δύζθνιν θαη κνλαρηθό ρεηκώλα, 

ζπλαληηόκαζηε όινη καδί ζηε ζπλαπιία ηνπ Βαζίιε ην άββαην 12 Ινπλίνπ ζην 

Καηξάθεην Θέαηξν Νίθαηαο. Σίπνηα δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην αίζζεκα κηαο 

live εκπεηξίαο, ηε δηάδξαζε κεηαμύ θνηλνύ θαη ηξαγνπδηζηή, ην αίζζεκα λα 

γηλόκαζηε όινη έλα, κηα κεγάιε παξέα θαη λα ηξαγνπδάκε καδί ηα αγαπεκέλα καο 

ηξαγνύδηα. 

Καη απηό ν Βαζίιεο ην μέξεη πνιύ θαιά. Καη είλαη αλππόκνλνο γηα ην άββαην 12 

Ινπλίνπ, γηαηί όπσο έιεηςαλ ζε καο νη ζπλαπιίεο, ην ίδην θαη πεξηζζόηεξν έιεηςαλ 

ζε απηόλ. 

Έηνηκνο από θαηξό, ζα καο ηξαγνπδήζεη όια όζα ζέινπκε λα αθνύζνπκε: ηα 

πνιηηηθά ηνπ, ηα εξσηηθά ηνπ, ηηο επηηπρίεο ηνπ, ηα δηθά ηνπ αγαπεκέλα, αιιά θαη 

θξέζθα ηξαγνύδηα από ηνλ λέν ηνπ δίζθν «Αληίιαινο». Πάληα κε ηε κνλαδηθή 

θσλή ηνπ, ην έληνλν ζπλαίζζεκα θαη ηελ ηξπθεξή δηάζεζε ηνπ αηώληνπ έθεβνπ.  

Μαδί ηνπ νη κόληκνη ζπλεξγάηεο, κε ηνλ Αληξέα Απνζηόινπ ζηηο ελνξρεζηξώζεηο, 

θαζώο θαη νη θσλέο ηεο Μαίξεο Μπξόδε θαη ηνπ Απόζηνινπ Μόζηνπ. 

 

Μαδί ηνπ νη κνπζηθνί: 

Πηάλν - keyboards: Αληξέαο Απνζηόινπ 

Ηιεθηξηθό Μπάζν: Βαγγέιεο Παηεξάθεο,  

Σύκπαλα: ηέθαλνο Γεκεηξίνπ 

Βηνιί – ηξαγνύδη: Μαίξε Μπξόδε 

Κηζάξεο – ηξαγνύδη: Απόζηνινο Μόζηνο 

Κηζάξεο: Γηάλλεο Απγέξεο 

Δπηκέιεηα ήρνπ: Αιέμαλδξνο  Μπίηνο, Λπζηέλ Κιίκεο 

Δπηκέιεηα θώησλ: Γηάλλεο Γίπιαο 

Δλνξρήζηξσζε : Αληξέαο Απνζηόινπ 

 



 

 

Ωξα έλαξμεο: 21:30 

Οη πόξηεο αλνίγνπλ ζηηο 19:30 

 

Τηκή εηζηηεξίνπ:  

Γεληθή είζνδνο: 15€ 

 

Link online πξνπώιεζεο: 

https://www.viva.gr/tickets/music/katrakeio/vasilis-papakonstantinou-2021/ 

 

 

*εβόκελνη ηνπο πεξηνξηζκνύο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο, νη ζέζεηο 

είλαη αξηζκεκέλεο γηα λα ηεξεζνύλ νη απαξαίηεηεο απνζηάζεηο αζθαιείαο.  

*Δπηηξέπεηαη ε αγνξά ζε group  ησλ 2, 3 θαη 4 αηόκσλ θαη πεξηνξηζκέλεο ζέζεηο 

ηνπ 1 αηόκνπ.  

*Η ζπλαπιία ζα είλαη απνθιεηζηηθά γηα θαζήκελνπο. 

 

Σεκεία Πξνπώιεζεο: 

 ε όια ηα θαηαζηήκαηα WIND,  Δπξηπίδεο, RELOAD, Yoleni's θαη ζε 

όια ηα θπζηθά ζεκεία πξνπώιεζεο viva.gr 

 ηελ Σερλόπνιε ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ 

 Ηιεθηξνληθά ζην www.viva.gr  

 Σειεθσληθά ζην 11876 

 

Πιεξνθνξείεο: 210 9024100 

 

 
Οξγάλωζε παξαγωγήο: STRAY MUSIC, info@straymusic.gr 
 
® Σν ζέαηξν θαη ε παξαγσγή ηεξνύλ όια ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο πγείαο ησλ 
ζεαηώλ. 
Λόγσ πεξηνξηζκνύ ζέζεσλ, ζπλίζηαηαη ε έγθαηξε πξνθξάηεζε ζέζεσλ κέζσ viva ή ησλ θπζηθώλ 
ζεκείσλ πξνπώιεζεο. 
 

Υπεύζπλε Επηθνηλωλίαο: 

Μαξία Σζνιάθε 

6974 76 78 90 | 210 76 27 966 | mtsolaki@gmail.com  
 

 

Φξήζηκα links: 

www.straymusic.gr  

www.vasilisp.com  

www.facebook.com/PapakonstantinouV 
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