ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
“κράτα ρε φίλε, γερά”
Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018
Δημοτικό Στάδιο καλαμπάκας

Ο πολυαγαπημένος Βασίλης Παπακωνσταντίνου θα κλείσει το φετινό
Μουσικό Φεστιβάλ Μετεώρων με μία ανεπανάληπτη συναυλία στο Δημοτικό
Στάδιο Καλαμπάκας την Παρασκευή 13 Ιουλίου
«Μιλάω μόνο όταν έχω κάτι να πω», λέει εκείνος, «Βασίλη ζούμε για να σ’
ακούμε» απαντά ο κόσμος που κυριολεκτικά τον λατρεύει όλα αυτά τα χρόνια. Ο
Βασίλης Παπακωνσταντίνου κλείνει, φέτος, 45 χρόνια ξεχωριστής παρουσίας στο
ελληνικό τραγούδι και τα γιορτάζει με τον πιο αγαπημένο του τρόπο, μαζί με όλους
εσάς στη Λίμνη Κοκκινογείων στη Δράμα, την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.
Από το λαϊκό τραγούδι στις μπουάτ κι από το πολιτικό τραγούδι στη ροκ, η
παρουσία κι αυτή η ιδιαίτερη χροιά της φωνής του έχουν σημαδέψει τις μέρες και τις
νύχτες μας, τις αναμνήσεις μας με καταλύτη την εκρηκτική του παρουσία στη σκηνή.
Άλλωστε η σύμπνοια και η σύνδεση ήταν πάντα το δυνατό του στοιχείο.
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου κουβαλάει πάντα την κληρονομιά των
συνεργασιών του, με σπουδαίους συνθέτες, όπως τους Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο
Λοΐζο, Θάνο Μικρούτσικο και Νικόλα Άσιμο μεταξύ άλλων, ενώ έχει τραγουδήσει
μεγάλους ποιητές όπως τους Τάσο Λειβαδίτη, Νίκο Καββαδία, Άλκη Αλκαίο, Κώστα
Καρυωτάκη αλλά και σπουδαίους στιχουργούς όπως τους Κώστα Τριπολίτη και
Οδυσσέα
Ιωάννου.
Τέσσερις γενιές θαυμαστών ενώνονται στο κοινό κι εκείνος επιλέγει τα πιο
αγαπημένα τους κομμάτια από την ιστορία του, τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα,
την ελπίδα, την κοινωνία, τις ανθρώπινες σχέσεις κι όσα μας προβληματίζουν,
ρίχνοντας φως στην ψυχή μας με τους ήχους και τα λόγια. «Κράτα ρε φίλε, γερά»
μας απευθύνει από τη σκηνή κι ακολουθούμε, σε μια εποχή που τέτοιες παροτρύνσεις

www.vasilisp.com

από

μεγάλους

και

αγαπημένους

καλλιτέχνες

ενδυναμώνουν

την

ελπίδα.

Ο ακούραστος, ρομαντικός, αγαπημένος μας αιώνιος έφηβος είναι έτοιμος για
άλλο ένα ταξίδι επί σκηνής!

Μαζί του οι:
Πιάνο / keyboards: Ανδρέας Αποστόλου
Ηλεκτρικό Μπάσο: Βαγγέλης Πατεράκης
Τύμπανα: Στέφανος Δημητρίου
Βιολί – τραγούδι: Μαίρη Μπρόζη
Κιθάρες – πνευστά: Γιάννης Αυγέρης
Πλήκτρα: Γιώργος Θεοδωρόπουλος
Επιμέλεια ήχου: Αλέξανδρος Μπίτος, Λυσιέν Κλίμης
Επιμέλεια φώτων: Γιάννης Δίπλας, Μίμης Βασιλείου
Ενορχήστρωση: Ανδρέας Αποστόλου

Ώρα προσέλευσης: 20.30
Ώρα έναρξης: 21.30

Tιμή εισιτηρίων:




10 € ( Aνέργων – Φοιτητών – AMEA / απαραίτητη η ταυτότητα )
12 € - Προπώληση
14 € - Στον χώρο της συναυλίας

Προπώληση 1ου Μουσικού Φεστιβάλ Μετεώρων:
Καλαμπάκα
 Κέντρο Τύπου (Μάγδα Μπαντέκα), Τρικάλων 79
 Βιβλιοπωλείο (Κώστας Παπάντος), Τρικάλων 12
 Rapsody Net, Τρικάλων 25
Τρίκαλα
 Δισκορυχείον, Καρανάσιου 10
 Picasso cafe, 25ής Μαρτίου & Χατζηπέτρου
Καρδίτσα
 Σούπερ Μαρκετ «Καλιακούδας», Δ. Λάππα & Αγράφων
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Ηλεκτρονικά στο www.viva.gr και σε όλα τα φυσικά σημεία προπώλησης viva.gr
https://www.viva.gr/tickets/music/kalampaka/vasilis-papakonstantinou-krata-re-filegera/
Τηλεφωνικά στο 11 876

Μετά την λήξη της συναυλίας θα υπάρχουν ειδικά δρομολόγια ΚΤΕΛ για
την επιστροφή των θεατών από Καλαμπάκα για Τρίκαλα και Καρδίτσα.
Κράτηση εισιτηρίων στο 24310 73130

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