
 

 

 

Βασίλης Παπακωνσταντίνου  

«Μπλέξαμε…» 

Παρασκευή 21 Ιουνίου  

Θέατρο Βράχων Βύρωνα 

Μελίνα Μερκούρη 

 

Ο Βασίλης, ο αιώνιος έφηβος, έχει τα γενέθλιά του την Παρασκευή 21 Ιουνίου και 

τα γιορτάζει στο Θέατρο Βράχων Βύρωνα με όλον τον κόσμο, τους έφηβους, τους 

ενήλικες, όλους όσοι αισθάνονται «νέοι και ατίθασοι» στην καρδιά. 

 

Αυθεντικός, συναισθηματικός, εκρηκτικός, ο Βασίλης μετράει «κοντά μισό αιώνα» 

πορείας, με αμέτρητους δίσκους, τεράστιες επιτυχίες και θρυλικές συναυλίες.  

Θρυλική αναμένεται να είναι και αυτή στο Θέατρο Βράχων Βύρωνα με τον Βασίλη 

να μας τραγουδάει, πέρα από μια επιλογή από τα αγαπημένα μας διαχρονικά 

τραγούδια-σταθμούς, και κομμάτια και από το νέο του δίσκο «Μπλέξαμε» που 

κυκλοφορεί αρχές Ιουνίου σε στίχους της Λίνας Δημοπούλου, του Οδυσσέα 

Ιωάννου και της Σάννυς Μπαλτζή με μουσική του ίδιου, του Χριστόφορου Κροκίδη 

και του Ανδρέα Αποστόλου. 

 

Με τη νέα του δισκογραφική δουλειά που φέρει το μοναδικό του στίγμα, ο Βασίλης 

βρίσκει την ευκαιρία να μας «μιλήσει» για το σήμερα, για όλα αυτά που μας 

συγκινούν και μας προβληματίζουν, για τον έρωτα, την κοινωνία, τους φόβους μας, 

το όνειρο.  

 

Το βράδυ της 21ης Ιουνίου θα είναι η ευκαιρία μας να τραγουδήσουμε «Χρόνια 

Πολλά» στον Βασίλη, τον δικό μας Βασίλη, με την τρυφερή ροκ φωνή και την 

ηλεκτρισμένη σκηνική παρουσία που έχει σημαδέψει τις ζωές εκατομμυρίων 

θαυμαστών του και να ταξιδέψουμε μαζί του σε άλλους μακρινούς μουσικούς 

προορισμούς.  

 

Μαζί τους οι μουσικοί: 

Βιολί – τραγούδι: Μαίρη Μπρόζη 

Πιάνο / keyboards: Ανδρέας Αποστόλου 

Ηλεκτρικό Μπάσο: Βαγγέλης Πατεράκης,  



 

 

Τύμπανα: Στέφανος Δημητρίου 

Κιθάρες: Γιάννης Αυγέρης 

Επιμέλεια ήχου: Αλέξανδρος  Μπίτος, Λυσιέν Κλίμης 

Επιμέλεια φώτων: Γιάννης Δίπλας 

Ενορχήστρωση : Ανδρέας Αποστόλου 

Φωτογραφίες: Γιάννης Μαργετουσάκης 

Γραφιστική επιμέλεια:  Μάνος Σαλούστρος 
 
Tιμές εισιτηρίων:  Θα διατεθούν στην προπώληση  εισιτήρια των 9€ ως την Τρίτη 
21 Μαϊου και μετά  η τιμή προπώλησης θα είναι 12€.  
Στο ταμείο την μέρα της συναυλίας η τιμή του εισιτηρίου θα είναι 15€. 
*Για τα παιδιά κάτω των 10 ετών που θα συνοδεύονται η είσοδος θα είναι δωρεάν. 
 

Σημεία Προπώλησης: 

 
Οργάνωση παραγωγής: STRAY MUSIC, info@straymusic.gr 
 
Χρήσιμα links: 
www.straymusic.gr   
www.vasilisp.com   
www.facebook.com/PapakonstantinouV 
 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: 

Μαρία Τσολάκη 

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