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MUSIC NOW 2018! 

ΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 

(21 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 2018) 

 

Το μουσικό Φεστιβάλ «ΜUSIC NOW: μέρες μουσικής  στην πόλη» που 
αποτελεί πλέον θεσμό, συνεχίζεται για  τέταρτη συνεχή χρονιά. Για 25 μέρες, η πόλη 
του  Ζωγράφου γεμίζει με μουσικές και ρυθμούς καλλιτεχνών της διεθνούς και 
ελληνικής μουσικής σκηνής  αλλά και ανερχόμενων ταλαντούχων δημιουργών.  Φέτος 
δίνεται η ευκαιρία στις  καλλιτεχνικές δομές του Δήμου να παρουσιάσουν τη δουλειά 
τους  με δικές τους μουσικές,  χορευτικές και θεατρικές παραγωγές. 

Το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου για άλλη 
μία χρονιά επιμελήθηκε και διοργάνωσε ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με 
στόχο να προσφέρει μία διαφορετική πολιτιστική πρόταση στους κατοίκους της  πόλης 
και κυρίως στους  νέους. 

Η φετινή διοργάνωση, ξεκινά την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, στις 21 Ιουνίου 
και ρίχνει αυλαία στις 15 Ιουλίου ενώ θα διεξαχθεί σε  τέσσερις διαφορετικούς 
χώρους της πόλης. Στη Βίλα Ζωγράφου, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, στο Πάρκο 
Γουδή και στην Πλατεία Τερζάκη (Άνω Ιλίσια). 

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Συνιστάται η προαιρετική 
προσφορά τροφίμων και φαρμάκων, εκ μέρους των θεατών, με στόχο την ενίσχυση 
του έργου  των κοινωνικών δομών του Δήμου.  Η  συναυλία στις 2/7/2018 με τη 
Δήμητρα Γαλάνη γίνεται για την ενίσχυση  του έργου Συλλόγου γονέων παιδιών με 
νεοπλασματική ασθένεια “Φλόγα”. 

Με την πεποίθηση ότι ο πολιτισμός είναι αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια, 
καλούμε όλους σας να συμμετέχετε στην καλοκαιρινή γιορτή πολιτισμού  και 
αλληλεγγύης του Δήμου Ζωγράφου. 
 

Η Πρόεδρος  ΝΠΔΔ 
 Πολιτισμού και Αθλητισμού  

Δήμου Ζωγράφου 
Βασιλική Στρακαντούνα - Σφακάκη 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

21/6/2018/ΒΙΛΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ/ΩΡΑ 21:00 
ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΗΧΟΔΡΑΣΗ 
Ο γνωστός Ντράμερ Performer του ήχου Νίκος Τουλιάτος με την ομάδα κρουστών των 
Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας ΗΧΟΔΡΑΣΗ παρουσιάζει μία μεγάλη συναυλία με Κρουστά 
και Φωνές με τίτλο ΚΡΟΥΣΙΣ. Συνθέσεις δικές του για κρουστά αλλά και γνωστά τραγούδια 
παιγμένα με διαφορετικό τρόπο.  
Μαζί του: Στ. Κραουνάκης, Λ. Θάνος, Κ. Θωμαΐδης, Λ. Βίσση, Claudia Delmer, Γ. Σιδηράς,      
Σ. Ανδριανού, Νάντια Ζαχούρ  
Μουσικοί Κρουστών : Σόλης Μπαρκής, Stefano Attanasio, Simone Mongelli, Κυριακή 
Τσακιρίδου  
Σολίστ: Τ. Μαρόπουλος (μπάσο), Π. Πασχαλίδης (τρομπέτα), Λ. Χριστοφής (κιθάρα), Θ. 
Δρόσος( κλαρίνο), Jacques Marugg (vibes)  
Ομάδες Κρουστών : RUDBEATS DRUMLINE, CROUSTORY, ΗΧΟΠΟΙΟΙ, Μουσικό Γυμνάσιο 
ΞΑΝΘΗΣ,   ALL IMPROVVISO 
Σκηνοθετική Επιμέλεια : Γιώργος Ρούφας 

. 

22/6/2018/ΒΙΛΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ/ΩΡΑ 21:00 
BARCELONA GIPSY BALKAN ORCHESTRA 
Η Barcelona Gipsy Βalkan Orchestra δημιουργήθηκε την άνοιξη του 2012, όταν 11 μουσικοί 
μαζεύτηκαν στη Βαρκελώνη να γιορτάσουν την Διεθνή Μέρα των Ρομά. Πέρα από το σταθερό 
ενδιαφέρον της στην μουσική Klezmer, συλλέγει έμπνευση από ένα ευρύτερο φάσμα ειδών. Η 
βαλκανική μουσική είναι για την BGΒO ένα σύνολο μουσικών παραδόσεων και πολυεθνικών 
πολιτισμών που ξεπερνούν τους γεωγραφικούς περιορισμούς, πατώντας σε ιστορικές 
παραδόσεις που έχουν αφήσει το  αιώνιο στίγμα τους σε αυτούς τους τόπους: Ασκενάζι και 
Σεφαρδίτες Εβραίοι, Τσιγγάνοι, Οθωμανοί, Άραβες... 
 

Η BGΒO αποτελείται από τους: 
Sandra Sangiao (Ισπανία) :φωνή 
Mattia Schirosa (Ιταλία) :ακορντεόν 
Julien Chanal (Γαλλία) :κιθάρα 
Stelios Togias (Ελλάδα) :κρουστά 
Ivan Kovačević (Σερβία): κοντραμπάσο 
Dani Carbonell (Ισπανία): κλαρίνο 
Oleksandr Sora (Ουκρανία) :βιολί 

 
 

 

 

 



23/6/2018/ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ/ΩΡΑ 21:00 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Trio live 
Μια άλλη προσέγγιση στα τραγούδια του Παύλου από όλη τη μουσική του πορεία και με ένα 
πρόγραμμα εμπλουτισμένο με αρκετά κομμάτια του, που δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να 
ακούσουμε στις συναυλίες του, καθώς η επιλογή τους ταιριάζει απόλυτα με την ιδιαιτερότητα 
του συγκεκριμένου project. Αξέχαστοι στίχοι και μελωδίες τόσο από την εποχή των Ξύλινων 
Σπαθιών όσο και από τη μετέπειτα δισκογραφία του. 
 
Παύλος Παυλίδης (φωνή, ακουστική κιθάρα) 
Ορέστης Μπενέκας (πλήκτρα, φωνητικά, Loops) 
Αλέκος Βουλγαράκης (ηλεκτρική κιθάρα) 
 

 
 

24/6/2018/ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ/ΩΡΑ 21:00 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ – ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός Χρήστος Θηβαίος με χιλιάδες ώρες σκηνικής πτήσης και 
ρεπερτόριο αξιοζήλευτο, συναντά τη Μαρία Παπαγεωργίου,  το κορίτσι με την κόκκινη κιθάρα 
που συζητήθηκε για τις ξεχωριστές εμφανίσεις της και δημιουργούν ένα δυσεύρετο αισθητικό 
και συναισθηματικό περιβάλλον με καθαρό οξυγόνο που παράγεται από την Τέχνη τους και 
τον σεβασμό στον ακροατή. 
 
Συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι οι επί χρόνια συνεργάτες τους, Μάξιμος Δράκος (πιάνο), 
Σταύρος Ρουμελιώτης ( κιθάρες), Καλλίστρατος Δρακόπουλος (τύμπανα), Άγγελος 
Παπαδάτος (κοντραμπάσο). 

 

 
 

25/6/2018 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ. ΘΕΑΤΡΟ/ΩΡΑ 21:00 
LUIS BORDA & ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ   
«Από την Κρήτη στο Buenos Aires» : Μια μουσική παράσταση όπου σαγηνευτικές μελωδίες, 
αργεντίνικα tango, milonga και chacarera, ανταμώνουν με κρητικούς ρυθμούς και ριzίτικα 
τραγούδια. Ορμητικοί ρυθμοί, αισθήματα βαθιά, πάθη, δύο κόσμων που τους ενώνει η 
μουσική και η θάλασσα. Ένας μουσικός συγκερασμός υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. 
 
Παίζουν οι μουσικοί: Luis Borda (κιθάρα),  Γεωργία Βεληβασάκη (φωνή), Λευτέρης 
Ανδριώτης (κρητική λύρα), Ανδρέας Ζιάκας (κιθάρα), Ιάσων Γερεμτzές (κρουστά). 

 
 

 
 
 



26/6/2018/ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ/ΩΡΑ 21:00 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Μια ξεχωριστή και πολύ ενδιαφέρουσα  μουσική παράσταση από τους δασκάλους και 
μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Ζωγράφου, με «κλασσικά» έργα και τραγούδια από το 
παγκόσμιο ρεπερτόριο. Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Στάθης Ουλκέρογλου 
 
Συμμετέχουν: 
Η ορχήστρα του Ωδείου (συντονισμός Μ. Πετριτσοπούλου) 
Η παιδική χορωδία και η χορωδία ενηλίκων (διεύθυνση Γ. Κανδρεβιώτης) 
Α. Μπαλακίτσας – Μ. Μάρου (κιθαριστικό ντουέτο) 
Ε. Καμπύλη  - Α. Μουχταρίδη (κιθαριστικό ντουέτο) 
Χρ. Κίτσαλη – Μ. Δημοπούλου – Ε. Μυλωνά – Στ. Μπαριτάκης  (κιθαριστικό κουαρτέτο) 
Σολίστ: Νάνσυ Παπακωνσταντίνου (τραγούδι) – Στάθης Ουλκέρογλου (συνοδεία) 
Γ. Τσιριγώτης, Θ. Βάσσος, Ι. Κοτζιούλα (βιολί) - Πένυ-Σου Τζόυς (συνοδεία) 

 
27/6/2018/ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ/ΩΡΑ 21:00 
 ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΘΟΔΩΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Η Ρίτα Αντωνοπούλου,  συναντά τον σπουδαίο πιανίστα και  συνθέτη θεατρικής και 
κινηματογραφικής μουσικής Θοδωρή Οικονόμου. Μια παράσταση γεμάτη τρυφερές εικόνες 
από εύθραυστες  μελωδίες του Χατζιδάκι,  ροκ μπαλάντες των Αγγελάκα και Παυλίδη, όπου ο 
κόσμος του Μικρούτσικου συνυπάρχει και ενώνεται με τον Cohen, την μελωδία των 
τραγουδιών της  Edith Piaf, την υγρασία των στίχων του Θ. Παπακωνσταντίνου, το μέγεθος του 
Θεοδωράκη, την οικειότητα και την ψυχή του Κραουνάκη, καθώς και με τραγούδια νέων 
δημιουργών, όπως του Θ. Οικονόμου και του Στ. Σιόλα.  

 
29/6/18/ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ/ΩΡΑ 21:00 
ΠΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ 
Η μουσική του Πάνου Κατσιμίχα μας συντροφεύει μέχρι σήμερα ζεστή, ζωντανή και αληθινή. 
Οι στίχοι του πάντα επίκαιροι, άλλοτε κοινωνικοί και πολιτικοί άλλοτε ερωτικοί, ευαίσθητοι 
και την ίδια στιγμή καυστικοί. Συνοδοιπόρος στα καλοκαιρινά ταξίδια ο πολύ αγαπημένος μας 
Βασίλης Καζούλλης, διαχρονικός κι αγαπητός για το ιδιαίτερο ύφος του, με τραγούδια, που αν 
και γεννημένα στη σκοτεινιά της μεγαλούπολης, βρίσκουν πάντα τον τρόπο να δραπετεύουν 
προς το φως και μέσα στις καρδιές όλων μας... Μαζί τους ο τραγουδοποιός Δημήτρης Καρράς.  
 
Παίζουν οι μουσικοί: Μάνος Νεόφυτος (τύμπανα), Νίκος Τσιμπούκης (ηλεκτρική Κιθάρα) 
Σπύρος Παπαδάτος (πλήκτρα), Βαγγέλης Καραπέτρος (ηλεκτρικό Μπάσο), Κώστας 
Πλατανιάς ( ηλεκτρική κιθάρα). 

 
 
 
 
 

 



30/6/2018/ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ/ΩΡΑ 21:00 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΙΖΟΣ 
Ο Δημήτρης Μυστακίδης και ο Απόστολος Ρίζος, συναντιούνται  σε μουσικούς δρόμους που 
έχουν αγαπήσει από όλο το φάσμα του ελληνικού τραγουδιού. Οι δυο δημιουργοί 
συμπράττουν επί σκηνής συνθέτοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο στις κοινές μουσικές τους 
καταβολές, αναδεικνύοντας  ταυτόχρονα τις  προσωπικές  πτυχές  της  καλλιτεχνικής τους 
πορείας. Μαζί τους, ο δεξιοτέχνης του κοντραμπάσου, Θοδωρής  Κουέλης.  
 
Παίζουν οι μουσικοί: Δημήτρης Μυστακίδης (λαϊκή κιθάρα, λαούτο), Απόστολος Ρίζος 
(ακουστική κιθάρα, φυσαρμόνικα, guitar effects-loops), Θοδωρής Κουέλης (κοντραμπάσο, 
bass effects). 

 
 
1/7/2018/ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ/ΩΡΑ 21:ΟΟ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ – ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
«Μη μου γράφεις γράμματα»: Ένα μουσικό οδοιπορικό, μια μουσική παράσταση – ωδή στην 
ξενιτιά, στην μετανάστευση, αλλά και στο ταξίδι, στη ζωή, στη χαρά, στον έρωτα, μέσα από τα 
τραγούδια αφηγούνται συναισθήματα, ιστορίες της ξενιτιάς, ιστορίες ζωής που έχουν βιώσει 
άνθρωποι με διαφορετική καταγωγή αλλά κοινούς πόνους και χαρές. Ένα μήνυμα 
συμπαράστασης στους κάθε είδους μετανάστες της σύγχρονης εποχής που παλεύουν να 
επιβιώσουν και να βρουν μια νέα φιλόξενη πατρίδα. 
 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εστουδιαντίνας: Ανδρέας  Κατσιγιάννης 
Συμμετέχουν: Θοδωρής  Κοτονιάς, Ρία Ελληνίδου  
Χορωδία chórεs, Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Μαρίνα Σάττι 
Αφήγηση: Τάσος Νούσιας 

 
 

2 /7/2018/ΠΑΡΚ0 ΓΟΥΔΗ/ΩΡΑ 21:00 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ - καλεσμένος της ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
Η Δήμητρα Γαλάνη  παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τα Β-sides της 
πολύχρονης καριέρας της και όχι μόνο. Τραγούδια μεγάλα και ξεχωριστά που αγαπήθηκαν 
πολύ και δεν τα ερμηνεύει συχνά στις live παραστάσεις της.  Μαζί της ως καλεσμένος της 
εμφανίζεται και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Οι δυο τους θα  παρουσιάσουν αγαπημένα 
κομμάτια της ελληνικής μουσικής σκηνής και θα μας  συγκινήσουν με ντουέτα μέσα από ένα 
απρόβλεπτο ρεπερτόριο.  
Παίζουν οι μουσικοί: Σεραφείμ Γιαννακόπουλος (τύμπανα), Μηνάς Λιάκος (ηλεκτρική 
κιθάρα),Θωμάς Κωνσταντίνου (λαούτο, μαντολίνο, λάφτα, κιθάρα), Σπύρος Μάνεσης 
(πιάνο), Στέλιος Προβής (μπάσο). 
 
Μια συναυλία για την ενίσχυση  του έργου του Συλλόγου γονιών παιδιών με 
νεοπλασματική ασθένεια  “Φλόγα”.  

 



 4 /7/2018/ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ/ΩΡΑ 21:00 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Μία μουσικοχορευτική παράσταση στην  οποία συμμετέχουν τα τμήματα νέων και ενηλίκων 
με τους εκπαιδευτές τους, «ανιχνεύοντας παραδοσιακούς δρόμους στη μουσική και στο 
χορό», από περιοχές όλης της χώρας . 
 
Παίζουν οι μουσικοί : Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος (κλαρίνο), Γιάννης Γευγελής (κρουστά), 
Γιώργος Μαρινάκης (βιολί), Ιορδάνης Κουζηνόπουλος (λαούτο),  
Σταυρούλα Δαλιάνη (τραγούδι)  

 
6/7/2018/ΡΥΘΜΟΣ (ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ) και ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΡΖΑΚΗ (ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ) 
«Στο χορό με ζουρνάδες και χάλκινα» 

 Βιωματικό εργαστήρι παραδοσιακής μουσικής και χορών με  ζουρνάδες από την 
περιοχή Σερρών και την κομπανία του Γιάννη Δράμαλη. Μαζί μας, η Αθανασία 

Κουλιάλη  για τη διδασκαλία χορών από το Bαμβακόφυτο Σερρών. 

 ΡΥΘΜΟΣ (ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ)  ΩΡΑ 18:00 – 20:00  

 Παραδοσιακό πανηγύρι  με την κομπανία του Γιάννη Δράμαλη και την  συμμετοχή 
της ορχήστρας  χάλκινων Bronza Banda/ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΡΖΑΚΗ (Ιλίσια) ΩΡΑ 21:00. 
 

 
 

13/7/2018 έως 15/7/2018/ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ/ ΩΡΑ 21:00: 
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
«Εθνικότητά μου το χρώμα του ανέμου» του Ματέι Βισνιέκ . 
 
 Ο συγγραφέας  του έργου Ματέι Βισνιέκ, διατρέχει την σύγχρονη καθημερινότητα με 
κυνισμό, χιούμορ αλλά και λυρισμό, αντικατοπτρίζοντας την πραγματικότητα με άξονα τα 
πλυντήρια εγκεφάλων. Ο άνθρωπος στον κύκλο που ξεχνάει να ζήσει πραγματικά, που 
γαλουχείται στη βία της εξουσίας εν ονόματι κάθε δόγματος, που απεργάζεται την ανθρώπινη 
ζωή και αξιοπρέπεια, που δέχεται αδιαμαρτύρητα τα κάθε λογής σκουπίδια, η μηχανοποίηση 
της ανθρώπινης εργασίας…. Ο άνθρωπος που διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο και οι νεκροί 
στρατιώτες, που ανασταίνονται από τον στρατηγό τους για να παρελάσουν… Όλα αυτά  
αποτελούν κομμάτια  ενός σπασμένου καθρέφτη, που όπως υποστηρίζει και ο συγγραφέας, 
καλούμαστε εμείς να συναρμολογήσουμε. 
Μετάφραση: Έρση Βασιλικιώτη  
Σκηνοθεσία: Νίκος Γκεσούλης 
Κινησιολογία: Ναταλία Στυλιανού 
Μουσική: Γιάννης Ψειμάδας 
Σκηνικά - Κοστούμια: Ματίνα Γεωργά 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Γαλέα 
Παίζουν (με αλφαβητική σειρά) : Δ. Βαΐτσης, Μ. Βασιλείου, Μ. Βλασοπούλου, Α. Βλάχου, Χ. 
Βώσσος,   Μ. Γαλέα, Στ. Δερέμπεης , Σ. Ευαγγελοπούλου, Μ. Ιωχανά, Ι. Ιωχανάν,  Θ. 
Κακαράντζα, Ε. Καστρίτης,  Π. Κεφαλά, Ι. Κύριλλος, Μ. Μανούσου,  Κ. Μήτα, Α.Μητροπούλου, 
Λ. Μιχαλακοπούλου, Δ. Μιχαλοπούλου,  Α. Μπαλή, Χ. Νούλα, Μ. Παπαδοπούλου,  Κ. 
Παπανικολάου,   Σ. Παπασπυροπούλου, Β. Παπαχατζής, Η. Ροδόπουλος, Π. Ρουμελιώτης, Γ. 
Σάββα, Μ. Στάλιου, Ε. Τολίδου, Α. Τσαχαλίδης, Ε. Τσιτσέ, Σ. Φερεντίνου,  Β. Φρέντζος.  

 


