
ΒΑΗΙΖ ΠΑΠΑΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟΤ 
ΕΩΛΣΑΛΑ ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΤΡΟ ΣΟΤ ΛΟΣΟΤ 

ΚΔ LIVE STREAMING 

Θπξηαθή 21 Φεβξνπαξίνπ 
 

 

Αλ κπνξεί θάπνηνο λα καο θέξεη όινπο θνληά, κηθξνύο θαη κεγάινπο, 

απηόο είλαη ν Βαζίιεο Παπαθσλζηαληίλνπ. Ο αηώληνο έθεβνο, πάληα ηξπθεξόο 

θαη απζεληηθόο, δελ έρεη ζηακαηήζεη λα εκπλέεη θαη λα ζπγθηλεί γεληέο θαη 

γεληέο. 

Κε έληνλε ηε δηάζεζε γηα επηθνηλσλία θαη ζύλδεζε ζε απηή ηε δύζθνιε 

ζπλζήθε πνπ βηώλνπκε, ν Βαζίιεο, πνπ ηνπ έρεη ιείςεη ε επαθή ηνπ καδί καο, 

ζα καο ελώζεη ζε κηα on line ζπλαπιία. Γηαηί ε κνπζηθή θαηαθέξλεη πάληα λα 

ιεηηνπξγεί σο αληίδνην θαη λα γαιελεύεη. 

    Σελ Θπξηαθή 21 Φεβξνπαξίνπ ν Βαζίιεο ζα καο ηξαγνπδήζεη δσληαλά 

από ηε δεζηή αηκόζθαηξα ηνπ ηαπξνύ ηνπ Λόηνπ όια όζα αγαπάκε. Θα 

θάλεη κηα κεγάιε βνπηηά ζηελ ηεξάζηηα δηζθνγξαθία ηνπ θαη ζα δηαιέμεη απηά 

πνπ έρνπλ ξηδσζεί βαζηά ζηε ζπλείδεζή καο, απηά πνπ καο μεζεθώλνπλ, απηά 

πνπ καο ηαμηδεύνπλ.  

Έλα πξόγξακκα πνπ απεπζύλεηαη ζε όινπο, όζνη αηζζάλνληαη, όπσο 

ν Βαζίιεο, αηίζαζνη θαη λένη ζηελ θαξδηά, ζπγθηλνύληαη, πξνβιεκαηίδνληαη, 

δνπλ κε ηξπθεξόηεηα θαη ξνθ δηάζεζε. 

Κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, ζα κπνξέζνπκε, από ηελ αζθάιεηα ηνπ 

ζπηηηνύ καο, λα βξεζνύκε ζηελ θεληξηθή ζθελή ηνπ ηαπξνύ ηνπ Λόηνπ θαη λα 

απνιαύζνπκε -έζησ θαη έηζη-  ηελ εκπεηξία κηαο live ζπλαπιίαο, ειπίδνληαο 

πάληα λα μαλαζκίμνπκε ην γξεγνξόηεξν. 

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

ελνξρεζηξώζεηο, θαζώο θαη νη θσλέο ηεο Καίξεο Κπξόδε θαη ηνπ Απόζηνινπ 

Κόζηνπ. 

 



Μαζί τοσ οι μοσσικοί: 

Πηάλν - keyboards: Αληξέαο Απνζηόινπ 

Ζιεθηξηθό Κπάζν: Βαγγέιεο Παηεξάθεο,  

Σύκπαλα: ηέθαλνο Γεκεηξίνπ 

Βηνιί – ηξαγνύδη: Καίξε Κπξόδε 

Θηζάξεο – ηξαγνύδη: Απόζηνινο Κόζηνο 

Θηζάξεο: Γηάλλεο Απγέξεο 

Δπηκέιεηα ήρνπ: Αιέμαλδξνο Κπίηνο, Ιπζηέλ Θιίκεο 

Δπηκέιεηα θώησλ: Γηάλλεο Γίπιαο 

Δλνξρήζηξσζε: Αληξέαο Απνζηόινπ 

 

Ώξα έλαξμεο: 21.00 

 

Σηκή εηζηηεξίνπ: 10€  

Πξνζθνξά πξνπώιεζεο σο ηελ Πέκπηε 18 Φεβξνπαξίνπ: 8€ 

 

Link on line προπώλησης: 

https://www.viva.gr/tickets/music/streaming/vasilis-papakonstantinou-live-

apo-to-stavro-tou-notou/ 

 

 

Σημεία Προπώλησης: 

 Ζιεθηξνληθά ζην www.viva.gr  

 Σειεθσληθά ζην 11876 

 
 

Παραγωγή: Stray Music | ηαπξόο ηνπ Λόηνπ 
Οργάνωση Παραγωγής: Stray Music, info@straymusic.gr 
Streaming: Lights on Mics 
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