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2 Ινπλίνπ 
Οη Hooverphonic, έλα από ηα αγαπεκέλα ζπγθξνηήκαηα ζηελ Διιάδα έθαλαλ ηελ πξώηε ηνπο 
εκθάληζε ζηε Μνλή Λαδαξηζηώλ. Μαδί ηνπο εκθαλίζηεθαλ νη Film, πνπ έρνπλ ηξνκεξά 
αλεβαζκέλεο „κεηνρέο‟ κεηά θαη ηελ εθηελή πεξηνδεία ηνπο ζηελ Διιάδα, θαη απηνί γηα πξώηε 
θνξά ζε αλνηθηό ρώξν ζηελ πόιε.  
Γηνξγάλσζε: Νέν Ρεύκα 
 
7 Ινπλίνπ 
H «Βαβςλυνία ηυν Γεύζευν» πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά κε ηνλ γλσζηό 
ζπγγξαθέα θαη κάγεηξα Ηλία Μαμαλάκε πνπ αλέβεθε ζηε ζθελή ηεο Μνλήο Λαδαξηζηώλ γηα λα 

καγεηξέςεη. Μαδί ηνπ νη θνξπθαίνη chef μελνδνρείσλ 5* ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Υαιθηδηθήο θαη 
δαραξνπιάζηεο. Η Βαβςλυνία ηυν Γεύζευν παξνπζίαζε γαζηξηκαξγηθέο απνιαύζεηο πνπ ην 
θνηλό είρε ηε δπλαηόηεηα λα δνθηκάζεη κε ζπλνδεία νλνκαζηώλ ειιεληθώλ θξαζηώλ. 
Γηνξγάλσζε: Wine Plus & Φεζηηβάι Μνλήο Λαδαξηζηώλ 
 
 
17 Ινπλίνπ 
Ο Sting, έλαο από ηνπο πην επθξηλείο θαη 
δεκνθηιέζηεξνπο θαιιηηέρλεο ηνπ θόζκνπ, 
εκθαλίζηεθε ζηε κνπζηθή ζθελή ηεο Μνλήο 
Λαδαξηζηώλ, αθήλνληαο ηηο θαιύηεξεο 
εληππώζεηο ζην θνηλό ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ 

θαηέθιπζε ηνλ ρώξν. 
Γηνξγάλσζε: Didi Music & Big Star 
Promotions 
Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο 
  

28 Ινπλίνπ 
Ο Πανηελήρ Θαλαζζινόρ παξνπζίαζε ηξαγνύδηα από ηελ πξνζσπηθή ηνπ δηζθνγξαθία, αιιά θαη 
ηα ηξαγνύδηα από ηε λέα ηνπ δνπιεηά, «Οι άγγελοι ηος Έπυηα», ηξαγνύδηα πνπ ζεκαηνδνηνύλ 
ηε λέα ζπλάληεζε ηνπ Παληειή Θαιαζζηλνύ κε ηνλ ζπλζέηε ηνπ δίζθνπ, ηνλ Γηάλλε Νηθνιάνπ, 14 
ρξόληα κεηά ηελ απνρώξεζή ηνπο από ην ζπγθξόηεκα «Λαζξεπηβάηεο». Σν θνηλό, νη κνπζηθνί θαη 
εξκελεπηέο έγηλαλ έλα κέζα ζε κία ππέξνρε παξετζηηθε αηκόζθαηξα, δεκηνπξγώληαο κία ηδαληθή 
ζπλαπιηαθή βξαδηά γηα όζνπο αγαπνύλ ην ειιεληθό ηξαγνύδη ζηελ θαιύηεξε εθδνρή ηνπ. 

Γηνξγάλσζε: Βάξδηα Live 
 
Δναλλακηική Μοςζική κενή 
4-6 Ινπιίνπ 
Η Μηθξή Μνπζηθή θελή απνηειεί ζεζκό γηα 
ην Φεζηηβάι ηεο Μνλήο Λαδαξηζηώλ. Φέηνο 
ζην πξόγξακκά ηεο εληάρζεθε ε 
Δλαιιαθηηθή Μνπζηθή θελή. Έηζη, γηα ηξεηο 
κέξεο ην Φεζηηβάι ηεο Μνλήο Λαδαξηζηώλ 
έδσζε βήκα ζε λένπο θαιιηηέρλεο ηεο 
Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βόξεηαο Διιάδαο πνπ 

πεηξακαηίδνληαη ζε ελαιιαθηηθέο κνπζηθέο 
δηαδξνκέο κε μελόγισζζν ζηίρν. 
Δκθαλίζηεθαλ ηα ζρήκαηα Infidelity από 
ην Κηιθίο, 2l8 από ηηο έξξεο θαη 
Sugarmate από ηε Θεζζαινλίθε. 

Γηνξγάλσζε: Φεζηηβάι Μνλήο Λαδαξηζηώλ 
 

 



10 Ινπιίνπ 
Σν ζπγθξόηεκα GOCOO Drummers έδσζε κηα κνλαδηθή παξάζηαζε ζηε Μνλή Λαδαξηζηώλ. Οη 
Gocoo καγλήηηζαλ ην θνηλό ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηα πξσηόηππα αθνύζκαηά ηνπο «πθαζκέλα» κε 
ηα παξαδνζηαθά ηαπσληθά ηύκπαλα, ηα «ηάηθνο».  
Γηνξγάλσζε: Teoxenia Θέακα & Δπηθνηλσλία 
 

 
ART BAZAAR & ΑΝΟΙΥΣΟ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
 
11-13 Ινπιίνπ 
Γηα έλα ηξηήκεξν θέηνο πξαγκαηνπνηήζεθε 
ην πξσηόηππν απηό πξνγξάκκα πνπ 
ζπλδπάδεη ην παδάξη, δηαζθέδαζε γηα ηα 
παηδηά, κνπζηθή θαη βόιηα γηα όινπο. Σν 
Φεζηηβάι ηεο Μνλήο Λαδαξηζηώλ γηα ηξία 

κνλαδηθά βξάδηα ππό ην θσο ηεο 
παλζειήλνπ έζηεζε κηα γηνξηή ζηνλ 
ππαίζξην ζπλαπιηαθό ρώξν, όπνπ νη 
επηζθέπηεο είραλ ηελ επθαηξία λα 
μελαγεζνύλ ζηα δηαθνξεηηθά stands, λα 
επηιέμνπλ, λα δνπλ 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.  
 
Οη κηθξνί καο θίινη δηαζθέδαζαλ παξέα κε 
θιόνπλ θαη ηαρπδαθηπινπξγό από ηελ 
νκάδα «Παηρληδίζκαηα», απόιαπζαλ ηνλ 

«Γαξγαιεζηή» ηνπ Γεκήηξε Μπαζιάκ θαη 
δεκηνύξγεζαλ ηα κηθξά ηνπο 
αξηζηνπξγήκαηα ζην εξγαζηήξην 
δσγξαθηθήο. Όζν γηα ηνπο κεγάινπο καο 
θίινπο δελ έκεηλαλ παξαπνλεκέλνη, αθνύ 
απόιαπζαλ παξακύζηα γηα ηελ παλζέιελν 
από ηελ Αλζή Θάλνπ, ηνλ Παλαγηώηε 
Κνύιειε θαη ηελ νκάδα Μπζνιαιηέο, θαζώο 
θαη δσληαλή κνπζηθή από ηελ νκάδα 
θξνπζηώλ Paranaue, ην ζρήκα «Φσλέο ησλ 
Λαώλ» ηνπ Κέληξνπ Πξνζθύγσλ 
Θεζζαινλίθεο θαη ην ζρήκα ηνπ Γεκήηξε 

Γηαλλαθάθε κε ιατθά θαη ξεκπέηηθα. 
Γηνξγάλσζε: Φεζηηβάι Μνλήο Λαδαξηζηώλ 

 
 
ΜΙΚΡΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΗΝΗ 
 

 
 
 

17-21 Ινπιίνπ 
Γηα πέληε θαινθαηξηλέο λύρηεο θάησ από ην 
ζειελόθσο, ε θαιή ειιεληθή κνπζηθή βξήθε 

θαη πάιη ρώξν έθθξαζεο ζην κπαιθόλη ηνπ 
λένπ ηκήκαηνο ηεο Μνλήο Λαδαξηζηώλ. 
Γλσζηνί θαη αγαπεκέλνη θαιιηηέρλεο έδσζαλ 
ην παξόλ. Δκθαλίζηεθαλ νη «Δν Υοπδαίρ», 
ν Παύλορ Παςλίδερ θαη νη B-movies, ε 
Βούλα αββίδε κε ηνλ Γιάννε Μήηζε θαη 
ηνλ Δςγένιο Γεπμιηάζογλος θαη γηα δύν 
βξαδηέο ν Μίληορ Παζσαλίδερ. 
Γηνξγάλσζε: Φεζηηβάι Μνλήο Λαδαξηζηώλ 

25 Ινπιίνπ 
Σν 14κειέο κνπζηθνρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα Ragus παξνπζίαζε ηελ παξάζηαζε "Irish Passion: 
Σαξίδι ζηεν τςσή ηερ Ιπλανδίαρ”, έλα θαληαζηηθό κείγκα από ρνξό step dance, δσληαλή 
κνπζηθή θαη ηξαγνύδη. 
Παξαγσγή: Coronet 
 
1 - 31 Απγνύζηνπ 
Θεπινόρ Κινεμαηογπάθορ “ινεΑύγοςζηορ” 
Γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά ην ΦΜΛ παξνπζίαζε επηιεγκέλεο ηαηλίεο γηα έλαλ νιόθιεξν κήλα, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ, www.cine.gr. 



 
 
1 επηεκβξίνπ 
O “ηλεΑύγνπζηνο” καο απνραηξέηηζε κε κηα 
πξσηόηππε νπηηθναθνπζηηθή παξάζηαζε-
πάξηπ! Ο Cayetano θαη νη θίινη ηνπ 
παξνπζίαζαλ ην “Focused” μεθηλώληαο ηελ 
πεξηνδεία ηνπο από ηνλ ρώξν ηνπ ζεξηλνύ 

θηλεκαηνγξάθνπ ηεο Μνλήο Λαδαξηζηώλ. 
Γηνξγάλσζε: Φεζηηβάι Μνλήο Λαδαξηζηώλ 
 
 
 
 

4 επηεκβξίνπ 
Ο ηξαγνπδνπνηόο Αλκίνοορ Ιυαννίδερ θαη 
ν βηνιηζηήο Μιληιάδερ Παπαζηάμος 
παξνπζίαζαλ ηξαγνύδηα από ηε 
δηζθνγξαθία ηνπο αιιά θαη ηξαγνύδηα ηεο 
Κύπξνπ κέζα από κηα ζύγρξνλε θαη 

δεκηνπξγηθή καηηά από ηελ ηειεπηαία ηνπο 
δηζθνγξαθηθή δνπιεηά κε ηίηιν «’Πος 
Γύζεν υρ Αναηολήν». 
Γηνξγάλσζε: On Stage 
 

 
 

12 επηεκβξίνπ 
O Γιονύζερ αββόποςλορ ζπλαληήζεθε κε δύν θνξπθαίεο πξνζσπηθόηεηεο ηνπ κνπζηθνύ καο 
ρώξνπ πνπ ηπραίλεη λα είλαη θαη παιηνί ηνπ ζπλεξγάηεο: ηνλ πηαλίζηα θαη ζπλζέηε ηαύπο 
Λάνηζια θαη ηνλ δηεζλώο θαηαμησκέλν δεμηνηέρλε ηνπ ειεθηξηθνύ κπάζνπ Γιώηε 
Κιοςπηζόγλος. Μαδί κε ηνλ αββόπνπιν θαη ηελ θηζάξα ηνπ δεκηνύξγεζαλ έλα θαηλνύξγην 
κνπζηθό ηξίν πνπ ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα „ξζνύλ «πην θνληά» θαη λα αλαπηύμνπλ ειεύζεξα 

ηελ θαληαζία ηνπο αληηθαζηζηώληαο ηελ έιιεηςε ηεο κεγάιεο νξρήζηξαο κε ηελ πείξα, ηελ 
επξεκαηηθόηεηα θαη ηελ κνπζηθή επειημία ηνπο. 
Γηνξγάλσζε: Ηρόρξσκα 
 
16 επηεκβξίνπ 
ην κεισδηθό πεληάγξακκν ηνπ ζπλζέηε ηαύπος Κοςγιοςμηδή κε ηξαγνύδηα - ζηαζκνύο πνπ 
άληεμαλ ζην ρξόλν θαη αγαπήζεθαλ από ηνλ θόζκν ηαμίδεςαλ ην θνηλό ε «Οπσήζηπα ηαύπορ 
Κοςγιοςμηδήρ» κε ηνλ Πανηελή Θεοσαπίδε, ηνλ Μανώλε Υαηδεμανώλε θαη ηε Μαπία 
Κοςγιοςμηδή. 
Με ηελ ππνζηήξημε ηεο Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο 
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

 
8 Ινπλίνπ 
Η Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο, ην Kέληξνπ Πνιηηηζκνύ Θεζζαινλίθεο θαη ην Πξνμελείν ηεο Αιβαλίαο 
δηνξγάλσζαλ κηα ζςναςλία για ηε θιλία ηυν λαών κε ζπκκεηνρή Αιβαλώλ θαη Διιήλσλ 
θαιιηηερλώλ. ηε ζπλαπιία ζπκκεηείραλ νη: Mihallaq Andrea, Eli Fara, Anila Teli, Mishela 
Dervish, ν Γηάλλεο Ξελίδεο θαη «ΟΙ ΤΠΔΡΗΥΟΙ». 
 
7 Ινπιίνπ 
Σν πεξηνδηθό City231 γηόξηαζε ηα πέληε (5) ρξόληα θπθινθνξίαο ηνπ κε έλα γελλέζιην πάξηπ 
ζηνλ ππαίζξην ζπλαπιηαθό ρώξν ηεο Μνλήο Λαδαξηζηώλ θαη κε ζπλαπιία ησλ Onirama. 
 

2 επηεκβξίνπ 
Σν Κέληξν Πνιηηηζκνύ Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο θαη ν Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο «Δζαεί ελ Ρνή» 
πινπνίεζαλ ηε δξάζε «Η Σέσνε ηερ Αμόλςνηερ Γεύζερ» κε ηε ζπκκεηνρή λέσλ, θσθώλ θαη 
αθνπόλησλ, από 11 Δπξσπατθέο ρώξεο. ηε Μνλή Λαδαξηζηώλ νη ζπκκεηέρνληεο λένη καγείξεςαλ 
θαη νη παξεπξηζθόκελνη απόιαπζαλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο.  
 
25 επηεκβξίνπ 
Σν Κέληξν Μαύξεο Θάιαζζαο δηνξγάλσζε ηελ εθδήισζε «Υοπεύονηαρ και Σπαγοςδώνηαρ για 
ηε Μαύπε Θάλαζζα» ζηνλ ππαίζξην ζπλαπιηαθό ρώξν ηεο Μνλήο Λαδαξηζηώλ. 
 


