
 

 

 

Βαζίληρ Παπακωνζηανηίνος  

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 

Παπαζκεςή 24 Ιοςλίος 2020 

Θέαηπο Πέηπαρ - Πεηπούπολη 

 

Σην θόβν θαη ηελ αλαζθάιεηα ηεο επνρήο ηνπ θνξσλντνύ θαη ηεο παλδεκίαο, 

ν Βαζίιεο Παπαθσλζηαληίλνπ απαληάεη κε ζπλαίζζεκα θαη ιπξηζκό. Μαο ελώλεη 

όινπο ζε κηα βξαδηά ζην Θέαηξν Πέηξαο Πεηξνύπνιεο ηελ Παξαζθεπή 24 Ινπιίνπ 

θαη καο ηξαγνπδάεη ηα πην ιπξηθά ηνπ ηξαγνύδηα, ηα πην επαίζζεηα, ηα πην 

ξνκαληηθά. Απηά πνπ δεζηαίλνπλ ηελ ςπρή καο θαη καο θάλνπλ λα δεηάκε «θη άιιν, 

θη άιιν». Ναη, ν Βαζίιεο είλαη ν αηώληνο έθεβνο, απηόο πνπ καο μεζεθώλεη.  

Σην Θέαηξν Πέηξαο απηό ην θαινθαίξη- έλα δύζθνιν θαινθαίξη κε παλδεκίεο, 

ηξόκν θαη θνηλσληθή απoζηαζηνπνίεζε -, ν Βαζίιεο καο πξνζθαιεί ζε κηα βξαδηά 

ζπιινγηθήο, πλεπκαηηθήο θαη ςπρηθήο αλάηαζεο. Μηα βξαδηά πνπ νη θαξδηέο θαη νη 

ςπρέο καο ζα γίλνπλ έλα θαη ζα αηζζαλζνύκε όινη κηα κεγάιε παξέα. 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε, κνλαδηθή βξαδηά, ν Βαζίιεο επηιέγεη κε δπλακηθή 

δηάζεζε, ηξαγνύδηα αγαπεκέλα πνπ έρνπλ ξηδσζεί βαζηά ζηελ ζπλείδεζε ηνπ 

θνηλνύ. Πάληα καδί ηνπ νη κόληκνη ζπλεξγάηεο , κε ηνλ Αληξέα Απνζηόινπ ζηηο 

ελνξρεζηξώζεηο , θαζώο θαη νη θσλέο ηεο Μαίξεο Μπξόδε θαη ηνπ Απόζηνινπ 

Μόζηνπ. 

 

Μαζί ηος οι μοςζικοί: 

Πηάλν - keyboards: Αληξέαο Απνζηόινπ 

Ηιεθηξηθό Μπάζν: Βαγγέιεο Παηεξάθεο,  

Τύκπαλα: Σηέθαλνο 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 

 

Ωπα έναπξηρ: 21:30 

Οι πόπηερ ανοίγοςν ζηιρ 20:00 

 

 



 

 

 

Σιμή ειζιηηπίος:  

Γενική είζοδορ: 15εςπώ 

 

Link online πποπώληζηρ: 
https://www.viva.gr/tickets/music/periodeia/vasilis-papakonstantinou-summer-2020 

 

 

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

είλαη πεξηνξηζκέλεο 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. 

 

ημεία Πποπώληζηρ: 

 Γεκαξρείν Πεηξνύπνιεο (Κώζηα Βάξλαιε 74-78, 213 2024401), ώξεο 

10:30-13:00 

 Γεκνηηθόο Κηλεκαηνγξάθνο "CINE Πεηξνύπνιηο" (Λεσθ. Πεηξνππόιεσο 

168, 210 5012391), ώξεο 21:30- 22:30 

 Σε όια ηα θαηαζηήκαηα WIND,  Δπξηπίδεο, RELOAD, Yoleni's θαη ζε 
όια ηα θπζηθά ζεκεία πξνπώιεζεο viva.gr 

 Σηελ Τερλόπνιε ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ 

 Ηιεθηξνληθά ζην www.viva.gr  

 Τειεθσληθά ζην 11876 

 

 

 
Οπγάνωζη παπαγωγήρ: STRAY MUSIC, info@straymusic.gr 
 
® Τν 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. 
 
 

 

 

Χπήζιμα links: 

www.straymusic.gr  

www.vasilisp.com  

www.facebook.com/PapakonstantinouV 
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