ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΦΕΣΙΒΑΛ 2009
Γηα άιιε κηα ρξνληά ην Φεζηηβάι ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ έδσζε ην παξόλ ζηελ θαινθαηξηλή
ςπραγσγία ηεο Θεζζαινλίθεο, δηνξγαλώλνληαο έλα πινύζην πξόγξακκα πνπ πεξηειάκβαλε
ζπλαπιίεο θαη παξαζηάζεηο ειιήλσλ θαη μέλσλ θαιιηηερλώλ.
Παξά ηηο αλαβνιέο θαη ηηο αθπξώζεηο ιόγσ ησλ έληνλσλ βξνρνπηώζεσλ, ην Φεζηηβάι ηεο Κνλήο
Ιαδαξηζηώλ θαηάθεξε λα πξνζειθύζεη πάλσ από 25.000 ζεαηέο.
Αλαιπηηθά ην πξόγξακκα ηνπ Φεζηηβάι 2009 είρε σο εμήο:

Παξαζθεπή 28 Καΐνπ
Ο Omar Faruk Tekbilek, έλαο από ηνπο
θαιύηεξνπο πξεζβεπηέο ηεο αλαηνιίηηθεο
κνπζηθήο θαη αλακθηζβήηεηα ραξηζκαηηθόο
νξγαλνπαίθηεο, κε ην ζπγθξόηεκά ηνπ, ηε
Νέα Σςμθωνική Οπσήζηπα Θεζζαλονίκηρ
θαη
ηε
Χοπωδία
Νίκορ
Αζηπινίδηρ
παξνπζίαζαλ ηε κνπζηθή ησλ Sufi. Σελ
παξάζηαζε πιαηζίσζαλ νη Πεπιζηπεθόμενοι
Δεπβίζηδερ πνπ απνηεινύλ βαζηθό θνκκάηη
ηεο θηινζνθίαο ησλ Sufi, ησλ ηξαγνπδηώλ –
πξνζεπρώλ. Ο ζπλλεθηαζκέλνο νπξαλόο θαη
ε ςηιή βξνρή πνπ μεθίλεζε ζηα κηζά
πεξίπνπ ηεο ζπλαπιίαο δελ πηόεζε ηνπο
1.200
πεξίπνπ
ζεαηέο
πνπ
είραλ
ζπγθεληξσζεί
ζηε
Κνλή
Ιαδαξηζηώλ,
αληίζεηα παξέκεηλαλ κέρξη ην ηέινο θαη
ρεηξνθξόηεζαλ
κε
ελζνπζηαζκό
ηνλ
ζεκαληηθό απηόλ θαιιηηέρλε.

Γεπηέξα 15 Ηνπλίνπ

Οη Kαηαιαλνί Ojos de Brujo, ζην πιαίζην
ηεο παγθόζκηαο πεξηνδείαο ηνπο, έθαλαλ κία
ζηάζε ζηε Κνλή Ιαδαξηζηώλ γηα λα
παξνπζηάζνπλ ην θαηλνύξην ηνπο άικπνπκ
κε ηίηιν Aocana. ηίρνη κε θνηλσληθή
επαηζζεζία, δπλαηή κνπζηθή κε δεμηνηερλία,
έκπλεπζε θαη πάζνο, ππνβιεηηθόο ρνξόο
flamenco θαη εληππσζηαθέο κίμεηο εηθόλσλ
ζηε
γηγαληννζόλε
ελζνπζίαζαλ
θαη
μεζήθσζαλ ην θνηλό. Σελ ζπλαπιία άλνημαλ
νη Palyrria πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα
παξνπζηάζνπλ απνζπάζκαηα από ην λέν
ηνπο άικπνπκ αιιά θαη παιαηόηεξε δνπιεηά
ηνπο.

Σεηάξηε 17 Ηνπλίνπ
Οη Cabaret Balkan κεηέθεξαλ ην θέθη, ηελ ελέξγεηα, ην ρηνύκνξ θαη ην ξπζκό ηνπο ζην θνηλό
πνπ είρε καδεπηεί ζηε Κνλή Ιαδαξηζηώλ, ελ αλακνλή βέβαηα, θαη ηεο ζπλέρεηαο κε ηνλ Θσζηή
Καξαβέγηα θαη ην ζπγθξόηεκά ηνπ. Ζ μαθληθή βξνρή πνπ μέζπαζε όκσο, κόιηο αλέβεθε ν Θσζηήο
Καξαβέγηαο ζηε ζθελή, δελ επέηξεςε ηε ζπλέρεηα ηεο ζπλαπιίαο θαη έηζη ην ξαληεβνύ
αλαλεώζεθε γηα ηηο 2 επηεκβξίνπ.
Παξαζθεπή 26 Ηνπλίνπ
Ο Michael Bolton επηζθέθηεθε ηελ Διιάδα
γηα πξώηε θνξά αιιά ν θαηξόο ζηάζεθε
εκπόδην ζηα ζρέδηά ηνπ. Αξθεηά ζύλλεθα
είραλ καδεπηεί από λσξίο πάλσ από ηε Κνλή
Ιαδαξηζηώλ θαη ιίγν πξηλ βγεη ν Michael
Bolton ζηε ζθελή άξρηζε ςηιή βξνρή.
Θαιιηηέρλεο θαη θνηλό παξέκεηλαλ ζηε ζέζε
ηνπο κέρξη πνπ μέζπαζε ε θαηαηγίδα πνπ
καηαίσζε ηε ζπλαπιία.

Θπξηαθή 28 Ηνπλίνπ
Σελ απνγνήηεπζε γηα ηελ αλαβνιή ηεο αξρηθήο εκεξνκελίαο ηεο ζπλαπιίαο ηεο Loreena
McKennitt ζηηο 11 Ηνπλίνπ, ιόγσ ζνβαξνύ πξνβιήκαηνο πγείαο πνπ παξνπζίαζε ε κεηέξα ηεο,
αθνινύζεζε ε βειηίσζε ηεο πγείαο ηεο θαη ε λέα εκεξνκελία, Θπξηαθή 28 Ηνπλίνπ. Σα εηζηηήξηα
είραλ πξνπσιεζεί από θαηξό θαη ε Κνλή Ιαδαξηζηώλ γέκηζε αζθπθηηθά από θνηλό όισλ ησλ
ειηθηώλ πνπ ήξζαλ γηα λα απνιαύζνπλ ηελ αγαπεκέλε ηνπο θαιιηηέρληδα θαη λα ηαμηδέςνπλ καδί
ηεο ζηνπο καγηθνύο ηεο νλεηξόηνπνπο.

Σεηάξηε 1, Πέκπηε 2 & Παξαζθεπή 3 Ηνπιίνπ
ε έλαλ θόζκν αιιόθνην, έλα παξάιιειν ζύκπαλ ζε κηα αηκόζθαηξα δηαθνξεηηθή από απηή πνπ
έρνπκε κάζεη λα δνύκε εκείο νη «θαλνληθνί» καο μελάγεζαλ νη Tiger Lillies κε ηε λέα ηνπο
παξαγσγή FREAKSHOW. Γλσζηνί ζην θνηλό ηεο Θεζζαινλίθεο, επηζθέθηεθαλ γηα δεύηεξε θνξά
ην Φεζηηβάι ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ θαη έδσζαλ ηξεηο κνλαδηθέο παξαζηάζεηο. Λάλνη, αθξνβάηεο,
ζηακαίεο θαη άιια ηδηόκνξθα πιάζκαηα επί ζθελήο ζε ζθελνζεζία ηνπ Sebastiano Toma θαη
ρνξνγξαθίεο ηεο νθίαο ππξάηνπ θαζήισζαλ ην θνηλό γηα ηξεηο βξαδηέο.

Γεπηέξα 6 Ηνπιίνπ
Σν ρνξνζέαηξν ΡΟΔ ηεο νθίαο ππξάηνπ παξνπζίαζε ηελ βξαβεπκέλε παξάζηαζε «Ζιέθηξα
Απηνπξγόο». Κηα ηνικεξή καηηά ζηνλ ζπγθινληζηηθό κύζν ηεο Ζιέθηξαο θαηά ηελ εθδνρή ηνπ
Δπξηπίδε, ζε έλα ιεπθό ιηηό ζθεληθό κε ζύγρξνλεο ρνξεπηηθέο ηερληθέο, αθήγεζε, πξνβνιέο θαη
ηελ επηβιεηηθή πξσηόηππε κνπζηθή ηνπ ζπλζέηε Michael Nyman.
Σεηάξηε 8 & Πέκπηε 9 Ηνπιίνπ
Σν Θξαηηθό Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο παξνπζίαζε ην θσκεηδύιιην ηνπ ππξίδσλνο Πεξεζηάδε «Ο
Προεζηώς ηοσ τωριού», ζε ζθελνζεζία Γηώξγνπ Θηνπξηζίδε. Κηα εζνγξαθηθή θσκσδία κε
έληνλα ιατθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηνπο αλζξώπνπο ηνπ βνπλνύ, πξνζαξκνζκέλε ζηα ειιεληθά
ήζε θαη ηνπο ραξαθηήξεο ελόο ειιεληθνύ ρσξηνύ ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα κε όινπο ηνπο
ξόινπο παηγκέλνπο κόλν από άλδξεο.
Γεπηέξα 13 Ηνπιίνπ
Ο Λίθνο Πνξηνθάινγινπ, ε Βαζηιηθή
Θαξαθώζηα θαη ν Εαθ ηεθάλνπ έδσζαλ ηνλ
θαιύηεξν εαπηό ηνπο θαη έδσζαλ κία
ζπλαπιία πνπ είρε ηα πάληα. Θαηλνύξγηα
ηξαγνύδηα ηνπ Λίθνπ Πνξηνθάινγινπ, αιιά
θαη παιηά γλσζηά θη αγαπεκέλα.

Σξίηε 14 Ηνπιίνπ
Κε ηνλ ηίηιν «Τλικό για όνειρα», ην Καθεδνληθό Θνπαξηέην αμνθώλσλ, νη Duo Passe Partout θαη ν Θώζηαο Χαλήο παξνπζίαζαλ έξγα ηνπ ζπλζέηε Πάρε Παραζτόποσλοσ κε
θεληξηθό άμνλα ην ζαμόθσλν. Σε ζπλαπιία ζπλόδεπζε ε αλάγλσζε πνηεκάησλ ηνπ ηαύξνπ
Εαθεηξίνπ από ηελ Κάξα Σζηθάξα.
Σεηάξηε 15 Ηνπιίνπ
Ο Θωμάς Κοροβίνες θαη ε Νηιλέκ Κοης κε
ηε
ζπλνδεία
πεληακεινύο
νξρήζηξαο
εξκήλεπζαλ κεξηθά από ηα σξαηόηεξα θαη
γλσζηόηεξα
ειιεληθά
θαη
ηνπξθηθά
ηξαγνύδηα, κεισδίεο ηεο Πόιεο θαη ηεο
Κηθξαζίαο, ξεκπέηηθα θαη ιατθά ηξαγνύδηα
αλαηνιίηηθνπ ύθνπο αιιά θαη ζπλζέζεηο ηνπ
Θσκά Θνξνβίλε.

Πέκπηε 16 Ηνπιίνπ
Οη «Κοδάκοι ηες Ρωζίας» έδσζαλ κία
εληππσζηαθή
παξάζηαζε
ζηε
Κνλή
Ιαδαξηζηώλ. Πάλσ από 30 ρνξεπηέο επί
ζθελήο
κε
πνιύρξσκα
θνπζηνύκηα
θαζήισζαλ ην θνηλό κε ην ρνξό θαη ηε
κνπζηθή ηεο ζξπιηθήο γεληάο ησλ λνκαδηθώλ
ηππέσλ.

Πέκπηε 23 Ηνπιίνπ
Κία πξαγκαηηθή γεύζε θιαζηθνύ ξνθ καο έδσζαλ νη Deep Purple θαη απέδεημαλ όηη ζπλερίδνπλ
λα γξάθνπλ ηζηνξία παξά ηελ ειηθία ηνπο. Σα εηζηηήξηα είραλ εμαληιεζεί, ε Κνλή Ιαδαξηζηώλ
ήηαλ αζθπθηηθά γεκάηε, αιιά θαη έμσ από απηήλ δεθάδεο θίινη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο αλαδεηνύζαλ
κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή έλα εηζηηήξην γηα λα παξαθνινπζήζνπλ κηα κνλαδηθή ξνθ ζπλαπιία.

Γεπηέξα 27 Ηνπιίνπ
ηε Κηθξή θελή ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ παξνπζηάζηεθε κία βξαδηά αθηεξσκέλε ζηνλ ζπλζέηε
Γηώξγν Θαδαληδή. Σξεηο εμαίζηεο θσλέο, ε Φσηεηλή Βειεζηώηνπ, ν Γηώξγνο Κπαγηώθεο θαη ε
Λαηάζζα Χξεζηίδνπ εξκήλεπζαλ παιηέο θαη θαηλνύξγηεο επηηπρίεο ηνπ ζπλζέηε, κε ηνλ ίδην λα
ηνπο ζπλνδεύεη ζην πηάλν.
Σεηάξηε 29 Ηνπιίνπ
Κηθξή θελή/ Jazz Plus.
Ο Μπάμπες Παπαδόποσλος, γλσζηόο από ην ζπγθξόηεκα Τπύπερ, παξνπζίαζε ζπλζέζεηο από
ηνλ πξώην πξνζσπηθό ηνπ δίζθν «Σκηνέρ από ένα ηαξίδι», αιιά θαη παιαηόηεξεο γλσζηέο
κεισδίεο ζε παξαιιαγή. ην δεύηεξν κέξνο νη Arc duo παξνπζίαζαλ ηε κνπζηθή πνπ ζπλέζεζαλ
γηα λα επελδύζνπλ ηελ ηαηλία «Οι πεπιπέηειερ ηος Ασμέη» (1928) ηεο Lotte Reininger , κε
παξάιιειε πξνβνιή ηεο ηαηλίαο.
Πέκπηε 30 Ηνπιίνπ
Ο Θώζηαο Καγγίλαο, ν David Lynch, ν Πεξηθιήο Σξηβόιεο θαη ν Λίθνο Θαπειίδεο παξνπζίαζαλ
έλα πξόγξακκα από ζπλζέζεηο θαη jazz standards ηνπ Κώζηα Μαγγίνα ιιά θαη απηνζρεδηαζκνί
κε αθεηεξία ηα θνκκάηηα από ηνλ ίδην ηνλ ζπλζέηε ζηελ θηζάξα, ηνλ David Lynch ζην
ζαμόθσλν, ηνλ Περικλή Σριβόλε ζην αθνπζηηθό κπάζν θαη ηνλ Νίκο Καπελίδε ζηα ηύκπαλα.
Σεηάξηε 2 επηεκβξίνπ
Πηζηόο ζην ξαληεβνύ πνπ είρε δώζεη κε ηνπο
θίινπο ηνπ ηνλ Ηνύλην, θαζώο ε ζπλαπιία
ηνπ δελ είρε νινθιεξσζεί ιόγσ ηεο
μαθληθήο βξνρήο, ν Κωζηής Μαραβέγιας
κε ην ζπγθξόηεκά ηνπ παξνπζίαζε ην
"maraveyas ilegal". Κε κνπζηθέο από ηελ
νκώλπκε δηζθνγξαθηθή δνπιεηά ηνπ αιιά
θαη δηαζθεπέο ηεο κεζνγεηαθήο ζθελήο
(Βαξθειώλε,
Παξίζη,
Ρώκε,
Οξάλν)
θαηάθεξε λα μεζεθώζεη ην θνηλό πνπ ρόξεπε
θαη ηξαγνπδνύζε κέρξη ην ηέινο ηεο
ζπλαπιίαο. Σε ζπλαπιία άλνημαλ νη Cabaret
Balkan πνπ καο κεηέθεξαλ θαη απηνί ην
θέθη ηνπο θαη ηε βαιθαληθή ηνπο ηξέια.

Πέκπηε 3 επηεκβξίνπ
Ζ ζπλάληεζε ηνπ Υρήζηοσ Θεβαίοσ κε
ηνλ Γιάννε Υαρούλε, δύν εξκελεπηώλ κε
ζπάληα εθθξαζηηθόηεηα θαη κε δηαδξνκέο
παξάιιειεο ζην θαιό ειιεληθό ηξαγνύδη
είρε σο απνηέιεζκα κία κνλαδηθή βξαδηά κε
επαηζζεζία θαη αγαπεκέλεο κεισδίεο. Πνιύ
δπλαηή ε ζηηγκή πνπ αλέβεθε ζηε ζθελή ν
Βαζίιεο Παπαθσλζηαληίλνπ -πνπ βξηζθόηαλ
αλάκεζα ζην θνηλό- θαη ηξαγνύδεζαλ καδί νη
ηξεηο θαιιηηέρλεο.

Σξίηε 8 επηεκβξίνπ
Κεηά ηελ αλαβνιή ηεο ζπλαπιίαο ηεο ηνλ Ηνύλην ιόγσ θαηαηγίδαο, ε ΜΟΝΙΚΑ επέζηξεςε ζηε
Κνλή Ιαδαξηζηώλ γηα κηα κνλαδηθή ζπλαπιία. Κε ηε ζπλνδεία κηαο εθπιεθηηθήο εμακεινύο
κπάληαο έπαημε θαη εξκήλεπζε ηξαγνύδηα από ηνλ πιαηηλέλην δίζθν ηεο Avatar, αιιά θαη πνιιά
αγαπεκέλα άιισλ ζπλζεηώλ.
Σεηάξηε 9 επηεκβξίνπ
Ο Γιάννες Κόηζιρας κε ελζνπζηώδε δηάζεζε θαη ζπλνδνηπόξνπο δύν από ηνπο
αληηπξνζσπεπηηθόηεξνπο θαιιηηέρλεο ηεο λέαο γεληάο, ηελ Ραλλία Υρεζηίδοσ θαη ηνλ Μύρωνα
ηραηή, έζηεζαλ έλα επηηπρεκέλν πξόγξακκα κε παξετζηηθε δηάζεζε.
Πέκπηε 10 επηεκβξίνπ
Ο Μιτάλες Σδοσγανάκες, ν ζπνπδαίνο
απηόο
ιανπηίζηαο,
εξκελεπηήο
θαη
ηξαγνπδηζηήο, Θξεηηθόο θαη παγθόζκηνο, καο
έδσζε έλα δείγκα απηνύ πνπ απνθαινύκε
world ethnic music. Ζ ςηιή βξνρή πνπ
έπεθηε δελ εκπόδηζε ην ζηήζηκν θξεηηθώλ
ρνξώλ κπξνζηά ζηε ζθελή. Όηαλ όκσο ε
βξνρή εληάζεθε, αλαγθαζηηθά ε ζπλαπιία
πήξε ηέινο ιίγν λσξίηεξα από ηνλ αξρηθό
πξνγξακκαηηζκό.

