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Βασίλης Παπακωνσταντίνου & Λαυρέντης Μαχαιρίτσας 

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 

Θέατρο Πέτρας - Πετρούπολη 

 
 

Συναίσθημα, μέθεξη, σύμπνοια, έκρηξη. Αυτά είναι μόνο κάποια από τα μαγικά 

συστατικά της σύμπραξης αυτών των δύο αγαπημένων καλλιτεχνών επί 

σκηνής. Ο Βασίλης κι ο Λαυρέντης. Αρκούν μόνο τα μικρά τους ονόματα, ώστε 

να καταλάβουν όλοι για ποιούς μιλάμε. Μοναδικοί στην τέχνη τους, μοναδική 

η προσφορά τους στο ελληνικό τραγούδι, όλα αυτά τα χρόνια. Μοναδική θα 

είναι και η βραδιά που θα μοιραστούν τη σκηνή στο Θέατρο Πέτρας στις 20 

Ιουνίου 2018. 

  

Τους δύο σπουδαίους καλλιτέχνες ενώνουν πολλά: δίσκοι, τραγούδια, 

εμφανίσεις, παρέες. Στη μακρόχρονη πορεία τους μας έχουν χαρίσει 

ξεχωριστές στιγμές και  έντονα  συναισθήματα. Το μυστικό της  πετυχημένης 

συνταγής τους: η μακρόχρονη φιλία που τους ενώνει και τους χαρίζει αυτή 

την οικειότητα και άνεση στη σκηνή. 

 

Η κοινή βραδιά τους στο Θέατρο Πέτρας Πετρούπολης θα είναι μια ευκαιρία να 

τραγουδήσουμε «Χρόνια Πολλά» στον Βασίλη, που έχει εκείνο το βράδυ τα 

γενέθλιά του. Τον αειθαλή Βασίλη, με την τρυφερή ροκ φωνή και τη 

ηλεκτρισμένη σκηνική παρουσία που κλείνει φέτος 45 χρόνια πορείας στο 

ελληνικό τραγούδι και έχει σημαδέψει τις ζωές εκατομμυρίων θαυμαστών του 

και να ταξιδέψουμε με τον αγαπημένο Λαυρέντη και τον Μικρό του 

«Τιτανικό» στο «Νότο» και σε άλλους μακρινούς μουσικούς προορισμούς.  

 

Μαζί τους θα είναι και η Μιρέλα Πάχου, στην πιο ώριμη και δημιουργική της 

φάση, η οποία θα δώσει το στίγμα της με τη φρεσκάδα της και φυσικά… το 
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ακορντεόν της και ο Ιταλός ταλαντούχος κιθαρίστας Steve Tesser που 

συμπράττει με άποψη & καθαρότητα στο μουσικό του λόγο 

 
 

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018. Βασίλης και Λαυρέντης μαζί στη σκηνή.  

 

 
 

Μαζί τους οι μουσικοί: 

Πιάνο / keyboards: Ανδρέας Αποστόλου 

Ηλεκτρικό Μπάσο: Βαγγέλης Πατεράκης, Άκης Αμπράζης 

Τύμπανα: Φίλιππος Σπυρόπουλος, Στέφανος Δημητρίου 

Βιολί – τραγούδι: Μαίρη Μπρόζη 

Κιθάρες: Steve Tesser, Γιάννης Αυγέρης 

Πλήκτρα: Γιώργος Θεοδωρόπουλος 

Επιμέλεια ήχου: Αλέξανδρος  Μπίτος, Γιώργος Καραγιαννίδης, Λυσιέν Κλίμης 

Επιμέλεια φώτων: Γιάννης Δίπλας, Μίμης Βασιλείου 

Ενορχήστρωση : Ανδρέας Αποστόλου 

Γραφιστική επιμέλεια:  Μάνος Σαλούστρος 
 
 
Ωρα έναρξης: 21.30 
 
Tιμές εισιτηρίων:  

  • Θα διατεθούν στην προπώληση με προσφορά ως τις 20 Μαΐου 

εισιτήρια με γενική είσοδο 10€.  

  • Από 21 Μαΐου η τιμή προπώλησης για κανονικό εισιτήριο θα είναι 12€ 

  • Στο ταμείο την μέρα της συναυλίας η τιμή του εισιτηρίου θα είναι 15€ 

*Για τα παιδιά κάτω των 8 ετών που θα συνοδεύονται η είσοδος θα είναι 

δωρεάν. 

 

 

Σημεία Προπώλησης: 
 Δημαρχείο Πετρούπολης (Κώστα Βάρναλη 74-78, 213 2024401) 

 Δημοτικός Κινηματογράφος "CINE Πετρούπολις" (Λεωφ. 

Πετρουπόλεως 168, 210 5012391) 

 Στο κιόσκι του viva.gr στην πλατεία Συντάγματος   

 Στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων 

 Στη Μουσική Σκηνή Kremlino στην οδό Καραΐσκου 119 στον 

Πειραιά, 

 Σε όλα τα καταστήματα Media Markt, seven spots, Ευριπίδης, 

RELOAD και σε όλα τα φυσικά σημεία προπώλησης viva.gr 
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 Ηλεκτρονικά στο www.viva.gr  
 https://www.viva.gr/tickets/music/theatro-petras/papakonstantinou-maxairitsas/  

 Τηλεφωνικά στο 11876 

 

Για την πρόσβασή σας στο Θέατρο Πέτρας μπορείτε να 
εξυπηρετηθείτε με τις εξής συγκοινωνίες: 
 
Α 11 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ-ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (κατεβαίνετε στο τέρμα στο 
Θέατρο Πέτρας) 
 
700 από τον σταθμό του metro ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
(κατεβαίνετε στο τέρμα στο Θέατρο Πέτρας) 
 
719 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ (ΦΑΒΙΕΡΟΥ )-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (κατεβαίνετε 
στο τέρμα στο Θέατρο Πέτρας) 
 
747 από τον σταθμό του metro ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ- ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
(ΚΥΚΛΙΚΗ) (κατεβαίνετε στο τέρμα στο Θέατρο Πέτρας) 
 
Α 13 ΖΗΝΩΝΟΣ (κατεβαίνετε στη στάση της οδού ΣΟΥΛΙΟΥ και ανηφορίζετε 
με τα πόδια -λιγότερο από 5΄- για το Θέατρο Πέτρας) 
 
Β 11 ΦΑΒΙΕΡΟΥ (κατεβαίνετε στη στάση της οδού ΣΟΥΛΙΟΥ και ανηφορίζετε 
με τα πόδια -λιγότερο από 5΄- για το Θέατρο Πέτρας)  
 
 
 

Οργάνωση συμπαραγωγής: 
 

STRAY MUSIC, info@straymusic.gr   και   “METROLIVE”  info@metrolive.gr 
 
 
Χρήσιμα links: 
www.straymusic.gr    
www.vasilisp.com   
www.facebook.com/PapakonstantinouV 
 
www.metrolive.gr   
www.instagram.com/metroliveproductions 
www.facebook.com/metroliveproductions 
www.facebook.com/LavrentisMachairitsas 
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