ΑΛΑΘΟΠΖΖ ΦΔΣΗΒΑΙ 2007
Σν Φεζηηβάι ηεο Λνλήο Καδαξηζηώλ θαη ην 2007 είρε ζεκαληηθή παξνπζία ζηα πνιηηηζηηθά
γεγνλόηα ηεο Θεζζαινλίθεο, κε κεγάιε απνδνρή θαη αλαγλσξηζηκόηεηα από ην θνηλό, θαζώο θαη
από ηνλ Σύπν, έληππν θαη ειεηξνληθό, ν νπνίνο θάιπςε επαξθώο ην Φεζηηβάι κε πνιιά
δεκνζηεύκαηα θαη εθπνκπέο.
1 & 2 Θνπλίνπ
Σν ΦΛΚ γηα πξώηε θνξά πξνζθάιεζε ηνπο
κηθξνύο καο θίινπο ζηε «Γηορηή Παηδηού
Αρτή Παρακσζηού», κηα παηδηθή γηνξηή
γεκάηε παξακύζηα, θνύθιεο, θαξαγθηόδε θαη
πνιιέο εθπιήμεηο!
Γηα δύν κνλαδηθέο κέξεο ε ππαίζξηα απιή
ηεο Λνλήο Καδαξηζηώλ κεηαηξάπεθε ζε
παηδόηνπν, όπνπ ηα παηδηά είραλ ηελ
επθαηξία λα παίμνπλ θαη λα ςπραγσγεζνύλ,
αλαπηύζζνληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο θαη
αμηνπνηώληαο ηε θαληαζία θαη ηηο γλώζεηο
ηνπο.
Οη κηθξνί καο θίινη δηαζθέδαζαλ παξέα κε
θιόνπλ από ηελ νκάδα «Παηδηά ελ δξάζεη»,
απόιαπζαλ ηνλ «Αγεζίιαγν» ηνπ Δεκήηξε
Λπαζιάκ, ηνλ θαξαγθηόδε ηνπ Υξήζηνπ
ηαλίζε, ηα παξακύζηα ηεο Αλζήο Θάλνπ θαη
ηνπ
Παλαγηώηε
Ινύιειε
θαη
ηηο

θαηαπιεθηηθέο «Αθξνβαζίεο» ησλ Αληάκα
Παληαρνύ,
ελώ
παξάιιεια
παξαθνινύζεζαλ πώο θαηαζθεπάδνληαη θαη
παίδνληαη αξραία ειιεληθά παηρλίδηα.
Δηνξγάλσζε: Φεζηηβάι Λνλήο Καδαξηζηώλ

7-9 Θνπλίνπ
Art Bazaar & Αλοηθηό Θαιιηηετληθό
Πρόγρακκα

θαη λα αγνξάζνπλ κηθξά έξγα ηέρλεο,
ζπιιεθηηθέο αθίζεο, παιηά βηβιία, κνπζηθά
όξγαλα,
δίζθνπο
βηληιίνπ,
θεξηά
θαη
θεξνπήγηα, θεξακηθά, εκηπνιύηηκνπο ιίζνπο,
μπιόγιππηα, ρεηξνπνίεηα θνζκήκαηα θαη
πνιιά
άιια
αθόκα
ελδηαθέξνληα
αληηθείκελα.

Γηα έλα ηξηήκεξν πξαγκαηνπνηήζεθε ην
πξσηόηππν απηό πξνγξάκκα πνπ ζπλδπάδεη
ην παδάξη, δηαζθέδαζε γηα ηα παηδηά,
κνπζηθή θαη βόιηα γηα όινπο. Σν Φεζηηβάι
ηεο Λνλήο Καδαξηζηώλ γηα ηξία κνλαδηθά
βξάδηα έζηεζε κηα γηνξηή ζηνλ ππαίζξην
ζπλαπιηαθό ρώξν, όπνπ νη επηζθέπηεο είραλ
ηελ
επθαηξία
λα
μελαγεζνύλ
ζηα
δηαθνξεηηθά stands, λα επηιέμνπλ, λα δνπλ
11 Θνπλίνπ
H
«Βαβσιωλία
ηωλ
Γεύζεωλ»
πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηέηαξηε ζπλερή
ρξνληά κε ηνλ γλσζηό ζπγγξαθέα θαη
κάγεηξα Ζιία Κακαιάθε πνπ αλέβεθε ζηε
ζθελή ηεο Λνλήο Καδαξηζηώλ γηα λα
καγεηξέςεη, θέηνο κε ηε ζύκπξαμε ηνπ
γλσζηνύ παξνπζηαζηή Ισζηή Ζαθεηξάθε.
Λαδί ηνπ νη θνξπθαίνη chef μελνδνρείσλ 5*
ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Υαιθηδηθήο θαη ν
δαραξνπιάζηεο
Παύινο
Σεξθελιήο.
Η
Βαβσιωλία ηωλ Γεύζεωλ παξνπζίαζε
γαζηξηκαξγηθέο απνιαύζεηο πνπ ην θνηλό
είρε ηε δπλαηόηεηα λα δνθηκάζεη κε
ζπλνδεία νλνκαζηώλ ειιεληθώλ θξαζηώλ.

Σα παηδηά πεηξακαηίζηεθαλ πάλσ ζηνλ πειό
παξέα κε ηελ νκάδα «Παηρληδίζκαηα», ελώ
έκπεηξε
καθηγηέδ
ηνπο
δσγξάθηζε
πξνζσπάθηα θαη ρεξάθηα. Οη κεγάινη καο
θίινη απόιαπζαλ βξαδηιηάληθν Capoeira
show από ηελ νκάδα Jacobina Arte,
παξακύζηα εηδηθά γη’ απηνύο από ηελ Αλζή
Θάλνπ, ηνλ Παλαγηώηε Ινύιειε, θαζώο θαη
δσληαλή κνπζηθή από ηνπο Σξεηο ζην Δξόκν
θαη
Comic
Magic
Show
από
ηνλ
ηαρπδαθηπινπξγό Marmelo. Σν αλνηθηό
θαιιηηερληθό πξόγξακκα άθεζε κε ηηο
θαιύηεξεο εληππώζεηο ηνπο επηζθέπηεο ηνπ
Art Bazaar.
Δηνξγάλσζε: Φεζηηβάι Λνλήο Καδαξηζηώλ

Δηνξγάλσζε: Wine Plus & Φεζηηβάι Λνλήο
Καδαξηζηώλ

18-20 & 22 Θνπλίνπ
Κηθρή Κοσζηθή θελή

Γηα ηέζζεξηο θαινθαηξηλέο λύρηεο θάησ από
ην ζειελόθσο, ε θαιή ειιεληθή κνπζηθή
βξήθε θαη πάιη ρώξν έθθξαζεο ζην
κπαιθόλη ηνπ λένπ ηκήκαηνο ηεο Λνλήο
Καδαξηζηώλ.
Γλσζηνί
θαη
αγαπεκέλνη
θαιιηηέρλεο
έδσζαλ
ην
παξόλ.
Εκθαλίζηεθαλ ε Κάρζα Φρηηδήια, ε
Ιηδέηα Θαιεκέρε κε ηνλ Γηάλλε Κήηζε
θαη ηνλ Δσγέληο Γερκηηάζογιοσ, ε
Φωηεηλή Βειεζηώηοσ ζε ιατθά θαη
ξεκπέηηθα, ν Γεκήηρες Κσζηαθίδες κε
ηνπο Λπάκπε Παπαδόπνπιν, Δεκήηξε
θίγγν θαη Υξήζην Λαζηέιν ζηα Ρεκπέηηθα
ηες Θηζάρας.
Δηνξγάλσζε: Φεζηηβάι Λνλήο Καδαξηζηώλ

21 Θνπλίνπ
Η ππέξνρε θσλή ησλ Cranberries, ε Dolores O’ Riordan, ήξζε ζηελ Ειιάδα! Σξαγνπδίζηξηα
θαη βαζηθή ζπλζέηξηα ηνπ δηάζεκνπ Θξιαλδηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Cranberries, κε ηε
ραξαθηεξηζηηθή θσλή ηεο, εληππσζηαθά εθθξαζηηθή θαη ηθαλή λα αγγίδεη πνιύ πςειέο
ζπρλόηεηεο – θαη πνιύ πεξηζζόηεξεο θαξδηέο, ελζνπζίαζε ην θνηλό ηεο ζηε Λνλή Καδαξηζηώλ.
Δηνξγάλσζε: Astra Productions

25 Θνπλίνπ
Λεηά ηελ εμαηξεηηθά επηηπρεκέλε ηνπο εκθάληζε ην 2003, νη Jethro Tull επέζηξεςαλ ζηε Λνλή
Καδαξηζηώλ. O ζπγθινληζηηθόο Ian Anderson ηζνξξνπώληαο ζην έλα πόδη, θύζεμε πλνή κέζα
από ηνλ "καγηθό απιό" ηνπ θαη απεπζύλζεθε ζηνλ Πάλα κέζα καο.
Δηνξγάλσζε: Didi Music & Big Star Promotions
Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο
28 Θνπλίνπ
Ληθξή θελή
Έλαλ ρξόλν κεηά ην άικπνπκ “Focused” θαη ηηο θαιύηεξεο θξηηηθέο από ηνλ δηεζλή Σύπν, ν
Cayetano κε ηελ πνιππιεζή ηνπ κπάληα γέκηζαλ κε ρξώκαηα θαη δόλεζαλ ζε dub ξπζκνύο, κε
γεξέο δόζεηο funk θαη latin, ηε Ληθξή θελή ηεο Λνλήο Καδαξηζηώλ. Επίζεκνη θαιεζκέλνη νη
Θεζζαινληθείο ΗΛΦΟ πνπ κε ην ηειεπηαίν ηνπο άικπνπκ “Periplaneta” θέξδηζαλ επάμηα ηηο
εληππώζεηο ησλ απαληαρνύ κνπζηθόθηισλ.
29 Θνπλίνπ
Ο Omar Faruk Tekbilek, έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο πξεζβεπηέο ηεο αλαηνιίηηθεο κνπζηθήο,
εκθαλίζηεθε κε ην ζπγθξόηεκά ηνπ ζηε Λνλή Καδαξηζηώλ. Γλσζηόο ζην ειιεληθό θνηλό από ηε

ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Ληράιε Μηθνινύδε θαη ηε Γιπθεξία, ηηο εκθαλίζεηο ηνπ ζην “Υάξακα” ην
2002 θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Samothraki World Music Festival θαη ζην 1ν Mama Africa Art
Festival ην 2006, ήξζε γηα αθόκε κηα θνξά λα καο παξαζύξεη ζηελ «ππεξθόζκηα» κνπζηθή ηνπ.
Δηνξγάλσζε: Intershow Productions

30 Θνπλίνπ
O κύζνο ησλ Led Zeppelin, Robert Plant θαη ην ζπγθξόηεκα ηνπ The Strange Sensation έδσζαλ
κηα κνλαδηθή ζπλαπιία ζηε Λνλή Καδαξηζηώλ
Δηνξγάλσζε: KazanDB Productions
1 Θνπιίνπ
Παξάζηαζε Ωδείνπ Ειέλεο Ληραινπνύινπ – Λπαιθόλη λένπ ηκήκαηνο
2 Θνπιίνπ
Ο Βαζίιες Παπαθωλζηαληίλοσ θαη ν Γηάλλες Εοσγαλέιες ζε κηα ελαιιαθηηθή ξνθ εκθάληζε
κε ηίηιν «ΡΟΙ Ο ΠΑΜΗΓΤΡΘ LIVE». Λαδί ηνπο εκθαλίζηεθαλ ην ζπγθξόηεκα Dickens Zoo θαη ε
Σάληα Θηθίδε.
3 Θνπιίνπ
Ο ηακάηες Θραοσλάθες γηα πξώηε θνξά εξκήλεπζε ηξαγνύδηα ηνπ παιηά αγαπεκέλα, αιιά
θαη νινθαίλνπξγηα από ην λεό ηνπ cd «Πόζν ζ΄αγαπώ». Λαδί ηνπ έμη εμαίξεηνη ζνιίζηεο πνπ
ζπκπνξεύνληαη ρξόληα ηώξα καδί ηνπ. Γηα δπόκηζε ώξεο ζηελ ζθελή, ν επθάληαζηνο ζπλζέηεο
κάγεςε ην θνηλό ηεο Θεζζαινλίθεο.
4 Θνπιίνπ
Ο Terry Oldfield θαη ε Soraya Saraswati ζηα πιαίζηα ηεο πεξηνδείαο ηνπο 2007 ζηελ Επξώπε
πξόζθεξαλ κία ζπάληα βξαδηά ζην θνηλό ηεο Θεζζαινλίθεο. Λία κνπζηθή πξόζθιεζε ζηνλ θόζκν
ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ αξκνλία θαη ηε δηεύξπλζε ηεο ζπλεηδεηόηεηαο, αλεμάξηεηα από
θνπιηνύξα, θαηαγσγή θαη θνηλσληθό status ζην κπαιθόλη ηνπ λένπ ηκήκαηνο.
Δηνξγάλσζε: Ηρόρξσκα
5 Θνπιίνπ
Σν Ιξνπζηόθσλν κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ «εμ αγάκσλ ζπηώλ» ηάζε Παρίδε, ηελ Έιζα Λνπξαηίδνπ
θαη ηνλ Αιέθν Παπαδόπνπιν παξνπζίαζαλ ηελ ππεξθξνπζηνπαξαγσγή Beat γηα Beat ζην
κπαιθόλη ηνπ λένπ ηκήκαηνο.
6 Θνπιίνπ
Ληα κνλαδηθή «κεηαιιηθή βξαδηά» έδεζε ε Θεζζαινλίθε, θαζώο ζθελή ηεο Λνλήο Καδαξηζηώλ
ππνδέρηεθε ηνπο Type O Negative θαη ηνπο Rotting Christ, καδί κε ηνπο Siva Six θαη ηνπο
Inactive Messiah.
Δηνξγάλσζε: Astra Productions

10-12 Θνπιίνπ
Jazz Plus Festival

Σν πξώην Φεζηηβάι Σδαδ πνπ πινπνηήζεθε
ζηε Λνλή Καδαξηζηώλ. Η πξώηε απηή
απόπεηξα ζεκαηνδόηεζε θαη ηελ επηζπκία
ηνπ Φεζηηβάι λα δεκηνπξγεζεί κηα αξρή
ζπλάληεζεο ζεκαληηθώλ εθπξνζώπσλ ηεο
δεκηνπξγηθήο κνπζηθήο πνπ πξνσζνύλ κε
έλαλ νπζηαζηηθό ηξόπν ηε ζύγρξνλε
θαιιηηερληθή δεκηνπξγία.
Παξνπζηάζηεθαλ δύν έξγα ηνπ Θώζηα
Θεοδώροσ, Λσθηοιόγηο θαη Σραγούδηα
δίτως ιόγηα. Εκθαλίζηεθαλ επίζεο, νη
Βόρεηοη Δηαίροη, ην «Αθρηηηθό Σρίο», ην
Θοσαρηέηο ηνπ Χρήζηοσ Ιακπράθε θαη ν
Κητάιες ηγαλίδες κε ηνπο ΦΚ (Φίινη
Λίιηνπ αρηνύξε)

13 Θνπιίνπ
Η πιένλ επηηπρεκέλε κνπζηθή παξάζηαζε ηνπ θεηηλνύ ρεηκώλα, “Pink Floyd Tribute”
παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ζε αλνηρηό ρώξν, ζηε καγεπηηθή αηκόζθαηξα ηεο Ληθξήο θελήο
ηεο Λνλήο Καδαξηζηώλ, πξνο κεγάιε ραξά ηνπ θνηλνύ ησλ ζξπιηθώλ Pink Floyd αιιά θαη όισλ
όζσλ αλαδεηνύζαλ ζηα κνπζηθά πξάγκαηα ηεο Θεζζαινλίθεο κία δηαθνξεηηθή, πνηνηηθή πξόηαζε.
16 Θνπιίνπ
Δρωθίιε ηνπ Γεώξγηνπ Υνξηάηζε
Παξαγσγή: Οξγαληζκόο Ειιεληθνύ Θεάηξνπ Αηρκή
18 Θνπιίνπ
Tour Θεηηθής Δλέργεηας – Amita Motion
Δηνξγάλσζε: MadTV
3 - 30 Απγνύζηνπ
Θερηλός Θηλεκαηογράθος “Αύγοσζηος, ηλεκά κε θεγγάρη”
Φέηνο ην Φεζηηβάι ηεο Λνλήο Καδαξηζηώλ θαη ην Φεζηηβάι Ιηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, κε
ηελ ππνζηήξημε ηεο 1ε Biennale ύγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο δηνξγάλσζαλ έλα
θηλεκαηνγξαθηθό αθηέξσκα. Γηα έλαλ νιόθιεξν κήλα 8 αμέραζηεο ηαηλίεο καο θξάηεζαλ
ζπληξνθηά ηα δεζηά απγνπζηηάηηθα βξάδηα.
6 επηεκβξίνπ
Ο Λίιηνο Παζραιίδεο θαη ε Πέκε Ζνύλε ζηα «Πρόζωπα ηοσ Έρωηα» κηα κνπζηθνζεαηξηθή
παξάζηαζε πνπ εληππσζίαζε ην θνηλό ηεο Θεζζαινλίθεο.
Δηνξγάλσζε: Musicom

14 επηεκβξίνπ
Ο Ville Valo θαη ε παξέα ηνπ εκθαλίζηεθαλ ζηε Λνλή Καδαξηζηώλ θαη ράξηζαλ ζηηγκέο
ζπγθίλεζεο όπσο κόλν απηνί μέξνπλ, θπξίσο ζην λεαληθό θνηλό ηεο βξαδηάο. Λε ηελ παγθόζκηα
αίγιε ηεο ζηαζεξά αλνδηθήο πνξείαο, όια ηα αγαπεκέλα θνκκάηηα ηνπο, αιιά θαη δείγκαηα από ηε
λέα ηνπο δνπιεηά νη ΖΗΚ θαηέπιεμαλ όπσο πάληα.
Δηνξγάλσζε: Didi Music & Big Star Promotions

