Συναυλίες
στον Κήπο
του Μεγάρου
2018

25. 6 ΔΕΥΤΕΡΑ, 21:00

14.9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20:30

Αλκίνοος Ιωαννίδης «Kιθάρα - Φωνή»

Katerine Duska - Albin Lee Meldau

Μέσα από εντάσεις και σιωπές, με το τραγούδι
πρωταγωνιστή, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης έρχεται στον Κήπο
με ένα πλούσιο πρόγραμμα, που εδώ και μήνες παρουσιάζει
σε ευρωπαϊκές και ελληνικές πόλεις. Σαν τροβαδούρος
του 21ου αιώνα, μεταφέρει αισθήματα και σκέψεις
που μας αφορούν όλους.

Η ελληνοκαναδέζα τραγουδίστρια επιστρέφει στον Κήπο
του Μεγάρου με το νέο μουσικό της σχήμα και υποδέχεται
στη σκηνή τον σουηδό τραγουδοποιό Albin Lee Meldau.
Η Katerine θα ερμηνεύσει κομμάτια από το πρώτο
της άλμπουμ Embodiment, διασκευές ελληνικών
και ξένων τραγουδιών και συνθέσεις από τη νέα
της δουλειά που πρόκειται να κυκλοφορήσει.

Αλκίνοος Ιωαννίδης κλασική και ακουστική κιθάρα,
λαούτο, φωνή
Βαγγέλης Λάππας, Βασίλης Δρούγκας ηχοληψία
Κωνσταντίνος Μαργκάς φωτισμοί
Συμπαραγωγή S. HILL - ΑΘΥΡ Ε.Ε. - ΜΜΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Για ένατη συνεχή χρονιά, ο Κήπος του
Μεγάρου υπόσχεται βραδιές χαλαρές,
κάτω από το φως του φεγγαριού.
Ήχοι ποπ, ροκ, τζαζ, και βέβαια κλασικοί,
με φόντο τα μακρινά φώτα της πόλης.

5. 7 ΠΕΜΠΤΗ, 21:00
Μια καλοκαιρινή γιορτή γεμάτη μουσική και εκπλήξεις,
παρέα με ξεχωριστούς φίλους που ερμηνεύουν γνωστά
και αγαπημένα τραγούδια... αλλιώς, καθώς και κομμάτια
της Angelika από τον πρώτο και τον δεύτερο προσωπικό
της δίσκο Beautiful Mess που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Πέννυ Μπαλτατζή «Το Κορίτσι στον Κήπο!»

9. 7 ΔΕΥΤΕΡΑ, 21:00

Tο κορίτσι που μας έκανε να ερωτευτούμε ξανά το swing
και το vintage ωρίμασε καλλιτεχνικά και παρουσιάζει,
με τη νέα μπάντα της, παλιά και πρόσφατα τραγούδια της,
μαζί με διασκευές από την ελληνική και διεθνή δισκογραφία.

Μinor Project «Απ΄τη Φολέγανδρο ως την Κω»

Συμπαραγωγή Four Seasons - ΜΜΑ

21. 6 ΠΕΜΠΤΗ

Γιορτή της Μουσικής ελεύθερη είσοδος
Εδώ και 36 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής
ενώνει εκατομμύρια ανθρώπους μέσα από χιλιάδες
εκδηλώσεις σε πάνω από 700 πόλεις του κόσμου.
Το Μέγαρο συμμετέχει και φέτος στη Γιορτή
με ένα μωσαϊκό καλλιτεχνών και συνόλων
από πολλούς διαφορετικούς μουσικούς χώρους.

Οι Minor Project για πρώτη φορά στον Κήπο του Μεγάρου
σε τρισδιάστατες in color ιστορίες «Απ’ τη Φολέγανδρο
ως την Κω». Ο Στάθης Δράκος με την παρέα του,
και με ξεχωριστές προσκεκλημένες, θα ερμηνεύσουν
τραγούδια από το άλμπουμ τους In Colors
και άλλα που θα ακουστούν για πρώτη φορά.
Minor Project: Ευστάθιος Δράκος, Μαρία Καρέτσου
Γιώργος Κολοκυθάς, Αλέξανδρος Μπαλτάς
Βίκτωρ Φορλίδας
Συμπαραγωγή MINOS EMI - ΜΜΑ

13. 7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21:00

Ανδριάνα Μπάμπαλη - Στάθης Δρογώσης
«ΝEOVintage»
Με «vintage λογική» και «νέα προσέγγιση» οι δύο καλλιτέχνες
ερμηνεύουν στον βραδινό Κήπο επιτυχημένα ελαφρά
τραγούδια των δεκαετιών 1940 - 1960, και προσωπικές
τους συνθέσεις που αγαπήθηκαν από το κοινό.
Συμπαραγωγή MINOS EMI - ΜΜΑ

Απογευματινές εκδηλώσεις (17:00-20:00)

13.9 ΠEMΠTH, 20:30

«Νότες και λέξεις» από τη Μουσική Βιβλιοθήκη
«Λίλιαν Βουδούρη» και τον Σύλλογο Οι Φίλοι
της Μουσικής

«Α Love Supreme»
Takis Paterelis Quartet

17:00 | «Χορεύοντας στη Γιάφα» (Hilla Medalia, Ισραήλ)
Μουσικό ντοκιμαντέρ για παιδιά
ΑΙΘΟΥ ΣΑ ΔΙΔ Α ΣΚ Α ΛΙΑ Σ

Σε συνεργασία με την Anemon Productions
17:00 | Μουσικοθεραπεύομαι: ένα εργαστήρι
μουσικοθεραπείας για όλους (για παιδιά από 8 ετών)
Παρουσίαση: Ευαγγελία Παπανικολάου & Άννα Μπέμιχ
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ

Σε συνεργασία με τη SONORA - Διεπιστημονική
Εταιρεία Μουσικοθεραπείας και Έρευνας
18:30 | «Το σήμερα συναντά το χθες»
Ρεμπέτικα τραγούδια με τα σχήματα
«Τριάμισι Έγχορδα» και «Αναφανδόν»
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ

Βραδινές εκδηλώσεις (20.00-23.00)
Camerata Junior, Ορχήστρα Νέων
των Φίλων της Μουσικής
Δημήτρης Σέμσης διδασκαλία-μουσική διεύθυνση
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Στέφανος Τσιαλής μουσική διεύθυνση
«A barca da fantasia» [Στο καράβι της φαντασίας]
Αθηναϊκή Μαντολινάτα «Νικόλαος Λάβδας»
Μελωδίες και δημοφιλή τραγούδια από τις ομορφότερες
γωνιές της Μεσογείου και την τσιγγάνικη μουσική
παράδοση των Βαλκανίων.
Ιωάννα Φόρτη τραγούδι
Έλενα Σδόγκου διεύθυνση ορχήστρας
Γιάννα Βασιλείου and Band Πρόγραμμα jazzy αποχρώσεων,
με ελληνικά ελαφρά τραγούδια του ’60 αλλά και επιτυχίες
του Σινάτρα και της Φιτζέραλντ σε ευφάνταστες
ενορχηστρώσεις.
Δημήτρης Παπαδόπουλος τρομπέτα
Τζιμ Σταρίδας τρομπόνι
Μιχάλης Καταχανάς βιόλα
Αλέξανδρος Δανδουλάκης κιθάρα
Γιάννης Παπαδόπουλος πιάνο
Ντίνος Μάνος μπάσο
Βασίλης Ποδαράς τύμπανα

Συμπαραγωγή MINOS EMI - ΜΜΑ

Angelika Dusk «Summer in the City»

14. 6 ΠΕΜΠΤΗ, 21:00

Μάριος Λαζ Ιωαννίδης κιθάρες, φωνητικά,
ενορχηστρώσεις, live music production
Στέλιος Φραγκούς πλήκτρα, φωνητικά
Κωνσταντίνος Ζέρβας τύμπανα, φωνητικά
Ηλίας Καρκαβέλιας ηλεκτρικό μπάσο, φωνητικά
Αλέξης Στενάκης άλτο σαξόφωνο, κλαρινέτο
Νίκος Κόλλιας επιμέλεια ήχου
Ζήσης Παπαμίχος σκηνογραφία
Χρήστος Τζούτης φωτογραφία

Αλέξανδρος Λιβιτσάνος πλήκτρα
Γιώργος Μπουλντής μπάσο
Μανώλης Γιαννίκιος ντραμς
Δημήτρης Στασινός κιθάρα
Μενέλαος Ορφανός φωτισμοί
Γιάννης Λαμπρόπουλος ηχοληψία

Το γνωστό κουαρτέτο παρουσιάζει ένα έργο σταθμό
στην τζαζ ιστορία, μια εμβληματική δημιουργία
του John Coltrane, το άλμπουμ A Love Supreme (1964),
που με τα ατονικά στοιχεία και τη θρησκευτική πνοή
του άνοιξε νέους ορίζοντες στην τζαζ.
Τάκης Πατερέλης τενόρο σαξόφωνο
Κωστής Χριστοδούλου πιάνο
Περικλής Τριβόλης κοντραμπάσο
Δημήτρης Κλωνής τύμπανα
Δημήτρης Δημητριάδης ηχοληψία
Συμπαραγωγή ΣΟΕΛ & ΣΙΑ ΟΕ - ΜΜΑ

21.9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20:30

A Tribute to Leonard Cohen with
Nalyssa Green, Sugahspank! & Lou is
There is a crack in everything, that's how the light gets in:
Μια βραδιά αφιερωμένη στις μοναδικές μελωδίες
του Λέοναρντ Κοέν. Τρεις νέες τραγουδίστριες ερμηνεύουν
τα τραγούδια του, με τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών,
στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 (γενέθλια ημέρα του Κοέν,
που αν ήταν μαζί μας θα γιόρταζε τα 84 χρόνια του).
Nalyssa Green, Sugahspank!, Lou is τραγούδι
Σεραφείμ Μπέλλος ντραμς
Γιώργος Δελλής πλήκτρα
Άδωνις Γουλιέλμος κιθάρα
Συμπαραγωγή ΣΟΕΛ & ΣΙΑ ΟΕ - ΜΜΑ

22.9 ΣΑΒΒΑΤΟ, 20:30

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης
συναντάει τη Λίνα Νικολακοπούλου
«Πέτα στα όνειρά σου»
Προσκεκλημένοι της Λίνας Νικολακοπούλου και του
Θοδωρή Βουτσικάκη είναι η σπουδαία Μαρία Φαραντούρη
και ο καταξιωμένος βιολιστής και συνθέτης
Αντώνης Σουσάμογλου.
Ο νεαρός τραγουδιστής ερμηνεύει γνωστά και αγαπημένα
τραγούδια της Λίνας Νικολακοπούλου από τη δεκαετία
του ’80 μέχρι σήμερα αλλά και από την επερχόμενη
συνεργασία τους με τον ιταλό συνθέτη Nicola Piovani.
Γρηγόρης Σημαδόπουλος πιάνο, μελόντικα
Βασίλης Παναγιωτόπουλος τύμπανα
Λένα Τζαμπάζη κιθάρες
Στέλλα Τέμπρελη τσέλο
Λίνα Νικολακοπούλου καλλιτεχνική επιμέλεια
και επιλογή τραγουδιών
Παναγιώτης Πετρονικολός σχεδιασμός ήχου
Μαρία Βενετάκη σχεδιασμός φωτισμών
Fly Theatre σχεδιασμός οπτικού υλικού
Αναστασία Ταμουρίδου (ARTος & Θέαμα)
οργάνωση & διεύθυνση παραγωγής
Συμπαραγωγή ARTος & Θέαμα - ΜΜΑ

Εισιτήρια προπωλούνται στο ΜΜΑ και στα καταστήματα Public
Προπώληση εισιτηρίων: 10 € | Πώληση κατά την είσοδο: 12 €
Η προπώληση για τις εκδηλώσεις Ιουνίου & Ιουλίου αρχίζει στις 18/5
και για τις εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου στις 18/6

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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