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Συναυλίες στον Κήπο του Μεγάρου 2019
ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ
Του κόσμου οι μουσικές στον Κήπο!

Κλασική, τζαζ με ινδικό, αφρικανικό και ασιατικό
touch, μουσική με τσιγγάνικες επιρροές
(manouche), βραζιλιάνικη μποσανόβα,
αμερικάνικα μπλουζ, κλασικό ροκ εν ρολ,
πορτογαλικά φάδος, ελληνικά τραγούδια
–έντεχνα, παραδοσιακά, λαϊκά– στην πιο
μουσική γωνιά της πόλης!
5.6 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21:00 ελεύθερη είσοδος

Όλια Λαζαρίδου - Μελίνα Τανάγρη
«Αφιερωμένο» Για τον Βίκο

Ποίηση και μουσική στον Κήπο του Μεγάρου

Μια βραδιά ποίησης και μουσικής αφιερωμένη στη μνήμη του
Βίκου Ναχμία, φίλου της Όλιας Λαζαρίδου και της Μελίνας
Τανάγρη. Θα ακουστούν στίχοι του πέρση ποιητή Τζελαλεντίν
Ρουμί και του Ράινερ Μαρία Ρίλκε σε μετάφραση του Βίκου
Ναχμία καθώς και αγαπημένα τραγούδια του τελευταίου.

Στην κιθάρα, ο Δημήτρης Παπαλάμπρου

7.6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21:00

Leon of Athens - Irene Skylakaki
Summer Opening

Δύο έλληνες καλλιτέχνες με έδρα το Λονδίνο επιστρέφουν στην
Αθήνα έχοντας στις αποσκευές τους αγαπημένες indie pop και
new folk μελωδίες, τραγούδια από το σύνολο της δισκογραφίας
τους αλλά και νέες συνθέσεις, που θα ακουστούν στο ελληνικό
κοινό για πρώτη φορά.
Συμπαραγωγή MINOS EMI - ΜΜΑ

13.6 ΠΕΜΠΤΗ, 21:00

Νana Simopoulos
World Jazz

Η διεθνώς αναγνωρισμένη ερμηνεύτρια της world fusion Νάνα
Σιμόπουλος (φωνή, σιτάρ, κιθάρα, μπουζούκι) και το συγκρότημά
της World Jazz Music of Nana μάς ταξιδεύουν στην Ινδία, τη
Νότια Αμερική, την Αφρική, την Ασία και φυσικά στην Ελλάδα,
συνδυάζοντας ήχους από όλο τον κόσμο και δημιουργώντας
ένα μοναδικό μουσικό χαρμάνι με επιρροές από διαφορετικές
κουλτούρες.

World Jazz Music of Nana
Caryn Heilman φωνή, πλήκτρα
Sam Marlieri σαξόφωνα
Mάνος Λούτας μπάσο
Σόλης Μπαρκής κρουστά
Γιώργος Πολυχρονάκος ντραμς

21.6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20:00 ελεύθερη είσοδος

Γιορτή της Μουσικής

Εδώ και 37 χρόνια, η Γιορτή της Μουσικής ενώνει εκατομμύρια
ανθρώπους μέσα από χιλιάδες εκδηλώσεις σε εκατοντάδες
ευρωπαϊκές πόλεις. Ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικοί
κατακλύζουν πλατείες, δρόμους, σταθμούς, πάρκα, αίθουσες
κ.ά. και προσφέρουν στο κοινό τη μαγεία της ανακάλυψης
διαφορετικών μουσικών ειδών.
Το Μέγαρο συμμετέχει και φέτος στη Γιορτή με ένα μωσαϊκό
καλλιτεχνών και συνόλων από πολλούς μουσικούς χώρους.

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Κωνσταντίνος Δημηνάκης μουσική διεύθυνση

Με έργα του διεθνούς και ελληνικού ρεπερτορίου σε… χορευτικό
ύφος

Χρήστος Μαράντος και Harald Ossberger πιάνο
Σε ένα πρόγραμμα με συνθέσεις για τέσσερα χέρια

Χορωδία Polyphonica
Mottet

Ορχηστρικά έργα από το ρομαντικό Παρίσι ως την «αιώνια πόλη»,
τη Ρώμη, και από τα ατμοσφαιρικά μπαρ της Νέας Υόρκης ως τα
παθιασμένα τάνγκο στις γειτονιές του Μπουένος Άιρες.

Σωτήρης Καστάνης κιθάρα-programming
Δημήτρης Κουζής βιολί
Γιώργος Σχοινάς ακορντεόν
Special guests:

η τραγουδίστρια Ξένια Γαργάλη
& ο τενόρος Σταύρος Σαλαμπασόπουλος
SECOND LIFE PROJECT Δώσε ζωή στα αγαπημένα σου ρούχα!
Μια πρωτοβουλία της ομάδας CONNECT YOUR CITY με στόχο
την υποστήριξη του προγράμματος Fabric Republic

22.6 ΣΑΒΒΑΤΟ, 21:00

Ελένη Πέτα - Γιάννης Μαθές
Syggένεια πρόject

Η Ελένη Πέτα, από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της γενιάς
της, και ο ταλαντούχος ερμηνευτής-συνθέτης Γιάννης Μαθές
συναντιούνται για πρώτη φορά στον Κήπο του Μεγάρου. Ένας

συνεχής διάλογος επί σκηνής, όπου μια ξενόγλωσση μποσανόβα
μπλέκεται με μια ελληνική, ένα πορτογαλικό φάδο με ένα
ηπειρώτικο τραγούδι, μια ταραντέλα με έναν θρακιώτικο σκοπό,
ενώ οι ρυθμικές μελωδίες του Πιατσόλλα συνυπάρχουν με την
ατμοσφαιρική γοητεία του Χατζιδάκι.

Γιάννης Καφετζόπουλος πιάνο-πλήκτρα
Κώστας Σμόνος κιθάρες
Γιώργος Παππάς ούτι, λαούτο, μαντολίνο
Χρήστος Κυριαζής σαξόφωνο
Γιάννης Πλαγιαννάκος κοντραμπάσο
Βασίλης Γιασλακιώτης τύμπανα
Γιώργος Παππάς & Γιάννης Μαθές ενορχηστρώσεις
Μάνος Σαγκρής & Γιάννης Μαθές επιμέλεια προγράμματος
Γιώργος Παπαγεωργίου ήχος
Συμπαραγωγή ΑΚΑΝΘΟΣ - ΜΜΑ

5.7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21:00

Μαρία Παπαγεωργίου
Αυτό που βλέπουν τα πουλιά
Η Μαρία Παπαγεωργίου έρχεται στον Κήπο του Μεγάρου, για
πρώτη φορά, με μια απολύτως προσωπική συλλογή αγαπημένων
τραγουδιών: ο Μίκης Θεοδωράκης ταξιδεύει παρέα με την Tracy
Chapman, τον Νίκο Παπαζογλου και τους Portishead, ενώ οι
παραδοσιακοί ρυθμοί της Λέσβου και του Πόντου συνδυάζονται
με δισκογραφημένα τραγούδια της Μαρίας αλλά και με νέα,
ακυκλοφόρητα.

Σταύρος Ρουμελιώτης ηλεκτρική & ακουστική κιθάρα
Σοφία Ευκλείδου τσέλο
Κωσταντίνος Μάνος κοντραμπάσο
Μαρία Παπαγεωργίου κιθάρα, stombox, νταούλι
Ευτύχης Γιαννακούρας ηχοληψία

27.6 ΠΕΜΠΤΗ, 21:00

Συμπαραγωγή MINOS EMI - ΜΜΑ

Όπου με πας, σε πάω…

9.7 ΤΡΙΤΗ, 21:00

Γλυκερία - Μελίνα Ασλανίδου
Μια κορυφαία μουσική συνάντηση δύο χαρισματικών
ερμηνευτριών. Η Γλυκερία και η Μελίνα Ασλανίδου, πλαισιωμένες
από πολυμελή ορχήστρα, ενώνουν τις φωνές τους για να
χαρίσουν στο κοινό μια ανεπανάληπτη βραδιά με τις μεγαλύτερες
επιτυχίες τους αλλά με και τραγούδια-σταθμούς μεγάλων
ελλήνων δημιουργών που όλοι αγαπήσαμε.

Στέλιος Φωτιάδης καλλιτεχνική διεύθυνση
Συμπαραγωγή ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 440 - ΜΜΑ

28.6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21:00

Gadjo Dilo - 10 χρόνια
Gypsody

Φέτος οι Gadjo Dilo, το συγκρότημα που δημιουργήθηκε πριν
από 10 χρόνια και σύστησε τη manouche μουσική στο ευρύ
κοινό, έχουν επέτειο και τη γιορτάζουν μαζί μας! Ύστερα από
δύο άλμπουμ με ιδιαίτερα επιτυχημένες διασκευές, οι Gadjo
Dilo εμφανίζονται στον Κήπο, όπου θα παρουσιάσουν, μεταξύ
άλλων, κομμάτια από το τρίτο τους άλμπουμ, που αναμένεται να
κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι και αποτελείται κυρίως από
πρωτότυπες συνθέσεις τους.
Συμπαραγωγή IN ART - ΜΜΑ

2.7 ΤΡΙΤΗ, 21:00

Ρίτα Αντωνοπούλου - Θοδωρής Οικονόμου
Χωρίς τίτλο…
Μια φωνή και ένα πιάνο. Ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι.
Εύθραυστες μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι εναλλάσσονται
με ροκ μπαλάντες των Αγγελάκα και Παυλίδη. Ο κόσμος του
Θάνου Μικρούτσικου ενώνεται με το σύμπαν του Λέοναρντ
Κοέν, τα τραγούδια της Εντίθ Πιαφ συναντούν τους στίχους του
Θανάση Παπακωνσταντίνου και οι μεγάλες δημιουργίες του Μίκη
Θεοδωράκη συνυπάρχουν με τις οικείες μελωδίες του Σταμάτη
Κραουνάκη αλλά και με τραγούδια νέων δημιουργών (Θοδωρή
Οικονόμου και Σταύρου Σιόλα).
Συμπαραγωγή ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 440 - ΜΜΑ

12.7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21:00

Δώρος Δημοσθένους
Ο «Elvis» στον Κήπο

Ο Δώρος Δημοσθένους σε ρόλο Έλβις Πρήσλεϋ φέρνει στον Κήπο
του Μεγάρου, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, το πιο κεφάτο
ροκ εν ρολ πάρτι! Συντροφιά με την επταμελή μπάντα του, δίνει
νέα πνοή στις πιο γνωστές χορευτικές επιτυχίες του βασιλιά
της ροκ αλλά και στις ατμοσφαιρικές ερωτικές μπαλάντες
του, μεταμορφώνοντας τον πιο μουσικό κήπο της πόλης σε μια
απέραντη καλοκαιρινή παραλία γεμάτη χρώματα και ρυθμό.

Angelika Dusk - Ίαν Στρατής

Συμπαραγωγή ΑΚΑΝΘΟΣ - ΜΜΑ

Το κορίτσι με τη σαγηνευτική σκηνική παρουσία και τον edgy-sexy
ροκ ήχο προσκαλεί τον πολυτάλαντο τραγουδιστή και περφόρμερ
Ίαν Στρατή στον Κήπο. Οι δύο καλλιτέχνες επιλέγουν τραγούδια
από τους δικούς τους μουσικούς «ήρωες», τους Toto και τον Phil
Collins, τον Bruce Springsteen και τους Bon Jovi αλλά και τους
Πυξ Λαξ και τις Τρύπες, ενώνοντας δεξιοτεχνικά τη ροκ με τα
μπλουζ και την ποπ, και το ελληνικό ρεπερτόριο με κομμάτια από
την προσωπική τους δισκογραφία. Τους πλαισιώνει εξαμελής
μπάντα (μπάσο, κιθάρα, τύμπανα, βιολί, πλήκτρα και φωνητικά).

Εισιτήρια προπωλούνται στο ΜΜΑ
και στα καταστήματα Public.

Ι Νeed a Hero

Συμπαραγωγή SNOWCAGE - ΜΜΑ

Τόλμησε σήμερα
ό,τι αφήνεις
για αύριο.
Είμαστε μαζί σου.

Προπώληση εισιτηρίων: 10 € | Πώληση κατά την είσοδο: 12 €
Η προπώληση για όλες τις εκδηλώσεις
έχει ήδη αρχίσει.

