
 

 

 

Βαζίλερ Παπακωνζηανηίνος  

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 

Σεηάπηε 9 επηεμβπίος 2020 

Βεάκειο Θέαηπο Πειπαιά 

 

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

ν Βαζίλερ Παπακωνζηανηίνος απαληάεη κε ζπλαίζζεκα θαη ιπξηζκό. Μαο ελώλεη 

όινπο ζε κηα βξαδηά 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.  

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 Μαίπερ Μππόδε θαη ηνπ Απόζηολος 

Μόζιος. 

 

Μαδί 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 έναπξερ: 21:00 (ακπιβώρ!) 

Οι πόπηερ ανοίγοςν ζηιρ 19:30 

 

 



 

 

 

Σιμή ειζιηεπίος: 15 € γενική είζοδορ 

 

Link online πποπώλεζερ: 

https://bit.ly/3g0Ajv3  

 

Πποπώλεζε: 

• TICKET SERVICES 

  - Εκδοηήπιο: Πανεπιζηημίος 39, Σηοά Πεζμαζόγλος, Αθήνα 

  - Τηλεθωνικά: 2107234567  

  - online: www.ticketservices.gr 

• PUBLIC  

• ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

*Η ζπλαπιία ζα είλαη απνθιεηζηηθά γηα θαζήκελνπο. 

 

 
Οπγάνωζε παπαγωγήρ: STRAY MUSIC, info@straymusic.gr 
Παπαγωγή: PASSPORT LIVE 
Επικοινωνία: Τίλα Παππά | City Owls Communications 
 
® 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. 
 
 

*** 'Ολερ οι παπαζηάζειρ ηηρ PassPort Live θα ππαγμαηοποιηθούν με αςζηηπή ηήπηζη ηων 

κανόνων ςγιεινήρ, όπωρ πποκύπηοςν  από ηην ΚΥΑ πος εξέδωζε 

ηο Υποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού. 

 

Παπακαλούμε και ζςνιζηούμε ζηοςρ θεαηέρ ηην εκ ηων πποηέπων ππομήθεια ηων 

ειζιηηπίων ηοςρ, ηην έγκαιπη πποζέλεςζή ηοςρ ζηο σώπο και ηη ζςμμόπθωζή ηοςρ 

με ηιρ ςποδείξειρ ηος ειδικά εκπαιδεςμένος πποζωπικού, 

πος θα θπονηίζει για ηην ηήπηζη όλων ηων παπαπάνω. 

 

Αναλςηικέρ οδηγίερ θα αναθέπονηαι ζηο πίζω μέπορ 

ηων ειζιηηπίων, καθώρ και ζηοςρ γενικούρ όποςρ 

καηά ηην αγοπά από ηο διαδίκηςο. 

 

Καλό Και Αζθαλέρ Σςναςλιακό Καλοκαίπι! 

https://bit.ly/3g0Ajv3
mailto:info@straymusic.gr

