Βασίλης Παπακωνσταντίνου

«Μπλέξαμε…»
Τετάρτη 10 Ιουλίου
Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών
Ο Βασίλης, ο αιώνιος έφηβος, έρχεται για μια μοναδική συναυλία την
Τετάρτη 10 Ιουλίου στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Αυθεντικός,
συναισθηματικός, εκρηκτικός, ο Βασίλης μετράει «κοντά μισό αιώνα» πορείας,
αμέτρητους δίσκους, τεράστιες επιτυχίες και θρυλικές συναυλίες.
Θρυλική
αναμένεται να είναι και αυτή στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 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 Σάννυ Μπαλτζή με μουσική του ίδιου, του Χριστόφορου Κροκίδη
και του Αντρέα 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 10ης Ιουλίου θα είναι η ευκαιρία μας να ακούσουμε τον δικό
μας Βασίλη, με την τρυφερή ροκ φωνή και τη ηλεκτρισμένη σκηνική παρουσία που
έχει σημαδέψει τις ζωές εκατομμυρίων θαυμαστών του και να ταξιδέψουμε μαζί του
σε άλλους μακρινούς μουσικούς προορισμούς.
Μαζί του οι μουσικοί:
Βιολί – τραγούδι: Μαίρη Μπρόζη
Πιάνο / keyboards: Αντρέας Αποστόλου
Ηλεκτρικό Μπάσο: Βαγγέλης Πατεράκης,
Τύμπανα: Στέφανος Δημητρίου
Κιθάρες: Γιάννης Αυγέρης
Επιμέλεια ήχου: Αλέξανδρος Μπίτος, Λυσιέν Κλίμης
Επιμέλεια φώτων: Γιάννης Δίπλας
Ενορχήστρωση : Αντρέας Αποστόλου

Φωτογραφίες: Γιάννης Μαργετουσάκης
Γραφιστική επιμέλεια: Μάνος Σαλούστρος
Tιμές εισιτηρίων: Θα διατεθούν στην προπώληση εισιτήρια των 10€ ως την
Κυριακή 9 Ιουνίου 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:
 Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών
 Ταμεία Κ.Θ.Β.Ε. (Βασιλικό Θέατρο & Πλατεία Αριστοτέλους)
 Σάρωθρον (Κατούνη 17, Λαδάδικα)
 Σε όλα τα καταστήματα SEVEN SPOTS, WIND, RELOAD και σε όλα τα φυσικά
σημεία προπώλησης viva.gr
 Ηλεκτρονικά στο viva.gr
 Τηλεφωνικά στο 11876

Οργάνωση παραγωγής: STRAY MUSIC, info@straymusic.gr
Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, 95,8 fm, 102 fm
Χρήσιμα links:
www.straymusic.gr
www.vasilisp.com
www.facebook.com/PapakonstantinouV

