ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΦΔΣΙΒΑΛ 2010
11 Ηνπλίνπ
Ζ έλαξμε ηνπ Φεζηηβάι ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ
κνπζηθνύ παξακπζηνύ «Ο Γαργαλεζηής» ηνπ Γεμήηρε Μπαζλάμ, ζε ζθελνζεζία θαη
αθήγεζε ηνπ Ανηώνε Καθεηδόποσλοσ. ην πιεπξό ηνπ Αληώλε Θαθεηδόπνπινπ ν Αξγύξεο
Κπαθηξηδήο, ν Φώηεο ηώηαο θαη ν Γεκήηξεο Κπαζιάκ, πνπ εξκήλεπζαλ κε πνιύ θέθη ηα
ηξαγνύδηα ηεο παξάζηαζεο κε ηε ζπλνδεία κηαο κεγάιεο νξρήζηξαο. Ζ παξάιιειε πξνβνιή ηνπ
παξακπζηνύ θαη ν αθξνβάηεο Camilo Bentancor Gallardo επί ζθελήο ζην ξόιν ηνπ Γαξγαιεζηή
θαηάθεξαλ λα δσληαλέςνπλ ηελ ηζηνξία θαη λα ραξίζνπλ ην γέιην ζηνπο κηθξνύο καο θίινπο.

14 Ηνπλίνπ
Ζ ΜΟΝΙΚΑ, κε νινθαίλνπξγην δίζθν ζηηο απνζθεπέο ηεο επέζηξεςε ζηε Κνλή Ιαδαξηζηώλ γηα λα
καο ραξίζεη κία καγεπηηθή βξαδηά. Δξκήλεπζε ηξαγνύδηα από ηνλ θαηλνύξγην άικπνπκ ηεο “Exit”
αιιά θαη ηηο ήδε αγαπεκέλεο δεκηνπξγίεο ηεο από ηνλ πξώην ηεο δίζθν, ζπλνδεπόκελε από ηελ
9κειή κπάληα ηεο.
20 Ηνπλίνπ
Οη Gotan Project, έλα από ηα πην αγαπεκέλα γθξνππ ηνπ ειιεληθνύ θνηλνύ, εκθαλίζηεθαλ ζηε
Κνλή Ιαδαξηζηώλ, ζην πιαίζην ηεο παγθόζκηαο πεξηνδείαο ηνπο TANGO 3.0. Γλσζηά αγαπεκέλα
ηξαγνύδηα όιεο ηεο δηζθνγξαθίαο ηνπο αιιά θαη παξνπζίαζε ηνπ θαηλνύξγηνπ album ηνπο είραλ
ηε ραξά λα απνιαύζνπλ όζνη βξέζεθαλ εθείλε ηε βξαδηά ζηε Κνλή Ιαδαξηζηώλ. Θαηαηγηζηηθνί
ξπζκνί, ζεαηξηθή παξνπζία, ππέξνρα visuals, ζθνηεηλόο εξσηηζκόο ήηαλ θάπνηα από ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ καδί κε ηελ γαιιηθή θηλέηζα ζπλέζεζαλ ηελ απόιπηε θαινθαηξηλή βξαδηά!
23 Ηνπλίνπ
πγθινληζηηθέο εξκελείεο από ηνλ Βαζιλικό, ζπλζέηε, ζηηρνπξγό θαη ηξαγνπδηζηή ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο ησλ Raining Pleasure είραλ ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπλ νη ζαπκαζηέο ηνπ ζηελ
πξώηε ηνπ κεγάιε θαινθαηξηλή ζπλαπιία. Παξνπζίαζε ηελ πξώηε ηνπ πξνζσπηθή δνπιεηά κε
ηίηιν Vintage*. Έλα αξηζηνπξγεκαηηθό κνπζηθό project κε κνλαδηθέο επαλεθηειέζεηο θιαζηθώλ
αγαπεκέλσλ ηξαγνπδηώλ πεξαζκέλσλ δεθαεηηώλ ηεο αγγιόθσλεο κνπζηθήο ζθελήο κε ηε
ζπλνδεία κηαο εμαηξεηηθήο 4κεινύο κπάληαο.

30 Ηνπλίνπ
Ο Θάνος Μικρούηζικος παξέα κε ηνλ Χρήζηο Θεβαίο, ηε Ρίηα Ανηωνοπούλοσ θαη ηνλ
Γιάννε Κούηρα ζε έλα αμέραζην κνπζηθό ηαμίδη. Ο Χρήζηος Θεβαίος εξκήλεπζε ηξαγνύδηα ηνπ
Θάλνπ Κηθξνύηζηθνπ, αιιά θαη ηξαγνύδηα από ηελ πξνζσπηθή ηνπ δηζθνγξαθία πνπ έρνπλ
αγαπεζεί ηδηαίηεξα από ηε λενιαία, ε Ρίηα Ανηωνοπούλοσ απέδσζε κε ην δηθό ηεο πξνζσπηθό
ζηίγκα ηξαγνύδηα ηνπ Θάλνπ Κηθξνύηζηθνπ, θαη ηέινο όινη ηξαγνύδεζαλ καδί κε ηνλ Γιάννε
Κούηρα αγαπεκέλα ηξαγνύδηα από ηνλ «ηαπξό ηνπ Λόηνπ» ηνπ Λίθνπ Θαββαδία.
3 Ηνπιίνπ
Κηα κνλαδηθή ζπλαπιία κε ηελ Diana Krall πνπ απέδεημε όηη δίθαηα θαηέρεη ηνλ ηίηιν ηεο θπξίαο
ηεο jazz. Ζ εληππσζηαθή εκθάληζή ηεο, ε δεμηνηερλία ηεο ζην πηάλν θαη θπζηθά ε εξκελεία ηεο
κάγεςαλ ην θνηλό πνπ είρε ηε ραξά λα δήζεη καδί ηεο έλα από ηα πην ξνκαληηθά βξάδηα ηνπ
θεηηλνύ θαινθαηξηνύ.
5 & 6 Ηνπιίνπ
Σν πξσηόηππν κνπζηθό έξγν ηεο Κπέζζπ Κάιθα κε ηίηιν «No Shakespeare please»
παξνπζηάζηεθε γηα δύν βξαδηέο ζην Φεζηηβάι ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ. Κηα καύξε θσκσδία κε
πνιύ κνπζηθή θαη έληνλα ζηνηρεία ξνθ όπεξαο. Πνιύ θαιέο εξκελείεο από ηνπο εζνπνηνύο ηεο
παξάζηαζεο, αιιά θαη κηα επθαηξία λα μεηπιίμνπλ θαη ην ηαιέλην ηνπο ζην ηξαγνύδη, θαζώο
εξκήλεπζαλ δηάζεκα ξνθ ηξαγνύδηα θαη κεγάιεο ειιεληθέο επηηπρίεο, δηαλζηζκέλα κε
μεθαξδηζηηθά ζθεηο.
9 Ηνπιίνπ
Οη Pink Martini, ην δσδεθακειέο ζπγθξόηεκα κε ηε γλσζηή θαληαζία θαη ηε θξεζθάδα ηεο
κνπζηθήο ηνπο, πνπ ζπλδπάδεη ξεηξό θαη ηδαδ κνηίβα κε ξνθ θαη πνπ ξπζκνύο βξέζεθαλ γηα άιιε
κηα θνξά ζηε ρώξα καο θαη καο ηαμίδεςαλ κνπζηθά από ηε Γαιιία ηνπ Κεζνπνιέκνπ ζηε
κπζηεξηώδε Αξαβία, από ηε ζεκεξηλή Λέα Τόξθε ζηελ Αβάλα ηνπ ‟30, από ην εμσηηθό ελ Σξνπέ
σο ηελ κπζηηθηζηηθή Θίλα.
14 & 15 Ηνπιίνπ
Σν Κ.Θ.Β.Δ. ζπκκεηείρε ζην Φεζηηβάι ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ κε ηελ επηζεώξεζε «ΜΠΑΝΣΑριζμένοι, Η ώρα ηες Κρίζεως». Κε όπιν ηε ζάηηξα, ηηο ζπλζήθεο δσήο όισλ καο ζηηο κέξεο ηηο
θξίζεο, κηα νκάδα λέσλ εζνπνηώλ θαη κνπζηθώλ ηνπ Θ.Θ.Β.Δ., παξνπζίαζαλ κηα δξνζεξή
παξάζηαζε, απηνζρεδίαζαλ, ρόξεςαλ θαη ηξαγνύδεζαλ, ζρνιηάδνληαο ηνλ εθηάιηε κηαο
«πησρήο» πξαγκαηηθόηεηαο θαη ην «όλεηξν» κηαο άιιεο –θαιύηεξεο ίζσο- δσήο.

20 Ηνπιίνπ
Κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο θαη καθξνβηόηεξεο ξνθ κπάληεο, νη Jethro Tull, εκθαλίζηεθαλ γηα
ηξίηε θνξά ζην Φεζηηβάι ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ, ζην πιαίζην ηεο παγθόζκηαο πεξηνδείαο ηνπο θαη
θαηάθεξαλ λα μεζεθώζνπλ ηνλ θόζκν πνπ απνηεινύληαλ από αλζξώπνπο θάζε ειηθίαο.
22 Ηνπιίνπ
Σν δηάζεκν cartoon ηνπ Hollywood “Jessica Rabbit” ελζάξθσζε ζηε ζθελή ε Βιβή Πανηελίδοσ
ζε κηα μερσξηζηή παξάζηαζε κε ηνλ ηίηιν RED. Ζ ζθελνζεζία θαη ηα θαπζηηθά θείκελα ηνπ
Άγγεινπ Ππξηόρνπ, νη πξνβνιέο, έλαο πηαλίζηαο, έλαο θνληξακπαζίζηαο θαη έλαο ληξάκεξ, κέζα
ζε ρακεινύο θσηηζκνύο δίλνληαο εηθαζηηθά κηα λόηα ακεξηθάληθνπ bar, ζπλέζεζαλ κηα
πξαγκαηηθά πξσηόηππε παξάζηαζε.
ΑΝΟΙΧΣΗ ΚΗΝΗ
ην πξόγξακκα ηνπ Φεζηηβάι πξνζηέζεθε γηα πξώηε θνξά κία λέα ελόηεηα, ε «Ανοιτηή
κενή», κε ζηόρν λα επεθηείλεη ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ, αιιά θαη λα δώζεη ηελ επθαηξία ζε
λεώηεξα θαη ιηγόηεξν γλσζηά ζρήκαηα λα ζπκκεηέρνπλ ζην Φεζηηβάι. Οη εθδειώζεηο ηεο
Αλνηρηήο θελήο δηνξγαλώζεθαλ ζε κηα πεξίνδν πνπ δελ ππήξρε κεγάιε πνιηηηζηηθή θίλεζε ζηελ
πόιε ιόγσ ησλ ζεξηλώλ δηαθνπώλ, πξνζθέξνληαο ςπραγσγία ζε απηνύο πνπ έκεηλαλ ζηελ πόιε.
Ζ είζνδνο ήηαλ ειεύζεξε γηα ην θνηλό θη έηζη ην Φεζηηβάι κπόξεζε λα ηνλίζεη αθόκε πεξηζζόηεξν
ηελ θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε.
27 Ηνπιίνπ
Πξώηνη αλέβεθαλ ζηε ζθελή νη Breatheless, κε κνπζηθή επεξεαζκέλε από ηελ απζεληηθή rock
„n‟ roll & doo wop κνπζηθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 θαη ηελ κεηαγελέζηεξε λέν - rockabilly κνπζηθή
ζθελή πνπ άλζηζε ζηηο δεθαεηίεο ΄70 & ‟80.
ηε ζπλέρεηα, εηζέβαιαλ ζηε ζθελή ν όισλ θαη ν Ινπθάο, νη ήξσεο ηεο αμέραζηεο ζεηξάο
«Δκείνος κι Δκείνος» ηνπ Θώζηα Κνπξζειά. Ο όισλ θαη ν Ινπθάο ζρνιηάδνπλ, θαγράδνπλ,
ζαηηξίδνπλ, ςπρνγξαθνύλ, ζαξθάδνπλ θαη απηνζαξθάδνληαη. πδεηνύλ ηα θαθώο θείκελα επί
παληόο ηνπ επηζηεηνύ. Εεηηάλνη; Ρέκπεινη; Απνηπρεκέλνη ηεο δσήο; Φηιόζνθνη; Πνιίηεο θαη
κόλν; Οη ήξσεο ηνπ Θώζηα Κνπξζειά κνηάδνπλ λα ήηαλ πάληα εδώ. Απόγνλνη δηαθεθξηκέλσλ
εξώσλ ηνπ ζεάηξνπ, δηθνί καο αιιά θαη παγθόζκηνη, αληηπξνζσπεύνπλ βαζύηεξεο ζθέςεηο καο,
πξνζδνθίεο αιιά θαη όλεηξα. Κία παξαγσγή ηνπ Κραηικού Θεάηροσ Βορείοσ Δλλάδος.
Ακέζσο κεηά ηε ζθπηάιε πήξαλ νη Ex Animo. Κε ξνθ δηάζεζε θαη έληνλε ζθεληθή παξνπζία νη
Ex Animo παξνπζίαζαλ ηξαγνύδηα από δηάθνξα είδε κνπζηθήο παηγκέλα όια ζε ξνθ ύθνο.
28 Ηνπιίνπ
Σν πξόγξακκα μεθίλεζε κε ηνπο Γεμήηρε Γκοσλούζε & The Band. Ο Γεκήηξεο Γθνπινύζεο,
έλαο εμαηξεηηθόο ηξαγνπδνπνηόο, ζ‟ έλα κνλαδηθό rock ηαμίδη κε αγαπεκέλεο δηαζθεπέο αιιά θαη
πξσηόηππεο ζπλζέζεηο ζπλνδεπόκελνο από ηελ κπάληα ηνπ.
ηε ζπλέρεηα ηε ζθπηάιε πήξαλ νη A Kapela, κία πνηνηηθή κπάληα κε έληερλν ξεπεξηόξην θαη
ζπλερόκελν ξπζκό.
29 Ηνπιίνπ
Σε βξαδηά άλνημαλ νη ΝΑJA κε δηθά ηνπο αιιά θαη γλσζηά δηαζθεπαζκέλα θιαζηθά αγγιόθσλα
ξνθ θαη heavy metal ηξαγνύδηα θαη αθνινύζεζαλ νη ARKAN κε ειιεληθέο θαη ξνθ δηαζθεπέο,
αιιά θαη παξνπζίαζε θάπνησλ δηθώλ ηνπο θνκκαηηώλ.
24 Απγνύζηνπ
Ζ πξώηε κέξα ηνπ δεύηεξνπ ηξηεκέξνπ ηεο «Αλνηρηήο θελήο» ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ έληερλε
θαη παξαδνζηαθή κνπζηθή.
Πξώηνη εκθαλίζηεθαλ νη Νηελάλεδες, κε κνπζηθή επεξεαζκέλε από ηελ ειιεληθή κνπζηθή
παξάδνζε, έλαλ κνλαδηθό ζπλδπαζκό ηνπ έληερλνπ ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ κε παξαδνζηαθνύο θαη
ιατθνύο ήρνπο.
Σνπο Ληειάιεδεο δηαδέρζεθαλ νη Γιωμαηάρεδες, έλα λέν ζπγθξόηεκα πνπ παξνπζίαζαλ
παξαδνζηαθά Θξεηηθά ηξαγνύδηα ζπλνδεπόκελα από Θξεηηθή ιύξα, ιανύην, θηζάξα θαη κπάζν.
25 Απγνύζηνπ
Οη Μελωδιζηές παξνπζίαζαλ έλα αθηέξσκα ζηε κνπζηθή ηνπ Κάλνπ Υαηδεδάθη.
26 Απγνύζηνπ
Σν δεύηεξν ηξηήκεξν ηεο Αλνηρηήο θελήο νινθιεξώζεθε κε κία παξάζηαζε εληειώο δηαθνξεηηθή
από ηηο πξνεγνύκελεο. Κηα βξαδηά γεκάηε αξγεληίληθν tango, κηα βξαδηά γεκάηε ρνξό θαη
κνπζηθή θάησ από ηνλ Απγνπζηηάηηθν νπξαλό!
Κία παξαγσγή ησλ Musicworkshop & Tango Room.

25 & 26 Απγνύζηνπ
«Προβολές ζηοσς ηοίτοσς» ηνπ Θξαηηθνύ Κνπζείνπ ύγρξνλεο Σέρλεο, κε έξγα από ηηο
ζπιινγέο ηνπ Κνπζείνπ κε ηελ αλάινγε κνπζηθή ππόθξνπζε.
1 επηεκβξίνπ
Οη Lemonostifel, κε έλα κείγκα πνπ, ηδαδ, θαλθ, ιάηηλ, παξαδνζηαθώλ θαη ηζηγγάληθσλ κπηη,
ηαμίδεςαλ ην θνηλό ζε έλα ηαμίδη πξσηόηππσλ θαη πξσηόγλσξσλ κνπζηθώλ αθνπζκάησλ.
Οη E. Γερμιηάζογλοσ, Κ. Σδιαγκούλας, Nomik θαη Rispa (από ηνπο Sleepin Pillow), ζε δηθά
ηνπο ηξαγνύδηα θαη γλσζηέο δηαζθεπέο.
7 επηεκβξίνπ
Οη Χάρες & Πάνος Καηζιμίτας, ζε κία από ηηο πεξηνξηζκέλεο εκθαλίζεηο ηνπο, καο ηαμίδεςαλ
ζηα παιηά κε αγαπεκέλα ηξαγνύδηα απ‟ όιν ην θάζκα ηεο δηζθνγξαθίαο ηνπο.
15 επηεκβξίνπ
Κηα κνλαδηθή βξαδηά αθηεξσκέλε ζηνλ ζπλζέηε Γιώργο ηασριανό. Οξρεζηηθά ζέκαηα πνπ
έθαλαλ ην γύξν ηνπ θόζκνπ, ηξαγνύδηα πνπ αγαπήζεθαλ θαη εμαθνινπζνύλ λα ηξαγνπδηνύληαη
κέρξη θαη ζήκεξα εξκήλεπζαλ ν Πανηελής Θαλαζζινός, ν Γεμήηρες Σριανηαθσλλίδες, ν
Παναγιώηες Καλαμπόκας, ε Νηίνα Γιακοσμάκοσ, αιιά θαη ν ίδηνο ν ζπλζέηεο. Σε ζπλαπιία
πιαηζίσζε ε Θάηηα Γαλδνπιάθε πνπ απέδσζε κε κνλαδηθό ηξόπν θείκελα πνπ ππνγξάθεη ν
ζπλζέηεο.
16 επηεκβξίνπ
Ζ Δηαηξία Θεάηξνπ θαη Πνιηηηζκνύ ACTA EST παξνπζίαζε ηε κνπζηθνζεαηξηθή ζπλαπιία παξάζηαζε κε ηνλ ηίηιν ”The Puppet Frost Show”. Έλα κνπζηθό ηαμίδη ζ‟ όιν ηνλ θόζκν κε
γλσζηά θαη κε ηξαγνύδηα, κέζα από ηελ παξσδία ηεο ηζηνξίαο ηνπ Ρσκαίνπ θαη ηεο Ηνπιηέηαο. Κε
κηα πξσηόηππε ζθελνζεηηθή πξνζέγγηζε, έλα θείκελν κε ξίκα θαη κέηξν, επηρεηξείηαη κηα ζύλζεζε
όπνπ ην ηξαγνύδη έρεη θπξίαξρν ξόιν αλαδεηθλύνληαο ηαπηόρξνλα ηελ ακεζόηεηά ηνπ κε ηνλ
πεδό ιόγν.

