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ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΛΕΒΑΡΗ 2012

ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ Κασσάνδρας 19 (Ιερά οδός 72 και
Σπύρου Πάτση), ΩΡΑ 10: 30 TO ΒΡΑΔΥ.
Φέτος ο χορός του συνδέσμου μας θα γίνει σε ένα από τα καλύτερα κέντρα της Αθήνας,
στον Βοτανικό. Οι προσκλήσεις κοστίζουν 25 ευρώ το άτομο και περιλαμβάνουν πλήρες
φαγητό, συν 15 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση ποτών. Πιο συγκεκριμένα: τα κρασιά(λευκά και
κόκκινα) έχουν 45 ευρώ ανά 3 άτομα, οι μπύρες 10 ευρώ, τα αναψυκτικά 5 ευρώ και το
ουίσκι από 110-130ευρώ.
Τα εισιτήρια(προσκλήσεις) μπορείτε να τα παραλαμβάνετε από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου στα γραφεία του Συνδέσμου μας. Σας προτρέπουμε να εξασφαλίσετε έγκαιρα
τις προσκλήσεις σας. Η παρουσία σας στον χορό θα μας γεμίσει χαρά. Όλοι μαζί θα
διασκεδάσουμε και θα ξεχάσουμε τα προβλήματα, που μας ταλανίζουν σε καθημερινή βάση.
Σας περιμένουμε, με ανυπομονησία και αγάπη.
Παρακάτω, διαβάστε λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του κέντρου και τους πρωταγωνιστές
της βραδιάς, με πρώτη και καλλίτερη την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, την
Μαρινέλλα.
Μαρινέλλα, η πρώτη κυρία του ελληνικού τραγουδιού!
Πώς μπορεί να περιγράψει κανείς σε λίγες σειρές την Μαρινέλλα, την μεγάλη αυτή
ερμηνεύτρια, που αποτελεί ζωντανό θρύλο για το ελληνικό τραγούδι και σύμβολο
για τις νεότερες γενιές ; Η σταθερή αγάπη του κοινού στο πρόσωπό της, που
παραμένει ακλόνητη όλα αυτά τα χρόνια, αποτελεί την μεγαλύτερη επιβράβευση
για αυτή τη σπουδαία καλλιτέχνιδα που, εκτός από το μοναδικό ταλέντο της φωνής
και τα μυστικά του τραγουδιού που κατέχει, διακρίνεται και για τη διαρκή και
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ακούραστη παρουσία της στα μουσικά δρώμενα, μέσα στις εποχές που
εξελίσσονται ραγδαία.
Νατάσα Θεοδωρίδου, η σημαντικότερη λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της!
Η υπέροχη βαθιά και εκφραστική φωνή της Νατάσας, που αναγνωρίζει κανείς από
την πρώτη νότα που θα ερμηνεύσει, η τεράστια αγάπη, ο απόλυτος σεβασμός, το
ήθος και η συνέπεια με την οποία υπηρετεί το λαϊκό τραγούδι από την αρχή της
καλλιτεχνικής της διαδρομής της, η σεμνή της παρουσία στη σκηνή και το
επικοινωνιακό της χάρισμα την έχουν αναγάγει στη «λαϊκή τραγουδίστρια της
καρδιάς μας».
Αυτό το χειμώνα κάνει ένα μεγάλο της όνειρο πραγματικότητα, συνυπάρχοντας
στη σκηνή του «Βοτανικού» με το «είδωλό» της, όπως πολύ συχνά αναφέρει σε
συνεντεύξεις της, την Μαρινέλλα!
Η Μαρινέλλα και η Νατάσα Θεοδωρίδου θα φωτίζουν τις νύχτες μας, με τη
μοναδική τους λάμψη και θα μας παρασύρουν σε ένα μουσικό ταξίδι με τραγούδια
σταθμούς του αστείρευτου ελληνικού ρεπερτορίου, την Παρασκευή 10 Φλεβάρη
2012,ημέρα ετήσιου χορού του Σ.Σ Ε.Α.Π.Α.Ε.
Μαζί τους ένας νέος πολύ ταλαντούχος ερμηνευτής ο Παναγιώτης Πετράκης.
Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Σταμάτης Φασουλής
Τη μουσική επιμέλεια και τις ενορχηστρώσεις έχουν κάνει οι μαέστροι : Γιώργος
Νιάρχος και Θανάσης Βήχος
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 16 σπουδαίοι μουσικοί:
Στο πιάνο : ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Στα πλήκτρα : ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΗΧΟΣ, ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΟΥΣΕΛΗΣ και ο ΜΑΚΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Στην κιθάρα : ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ και ο ΤΑΣΟΣ ΣΟΚΟΡΕΛΗΣ
Στο μπάσο: ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΗΣ
Στο βιολί : ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΝΤΑΚΟΣ
Στα τύμπανα : ο ΦΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ και ο ΜΕΝΙΟΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ
Στα κρουστά : ο ΑΡΣΕΝΗΣ ΝΑΣΗΣ
Στα πνευστά : ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μπουζούκι παίζουν : ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΟΛΑΣ, ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΤΣΟΣ και ο ΗΛΙΑΣ
ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ
Στον ήχο : ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ, ο ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΠΑΝΤΖΗΣ, ο ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ και ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
Σχεδιασμός φωτισμών : ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΕΛΛΟΣ
Σκηνογραφία : ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ
Χορογραφίες : ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΣ
«ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ»
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Κασσάνδρας 19 (Ιερά οδός 72 και Σπύρου Πάτση), Βοτανικός
Τηλέφωνα : 210 3473835, 210 3478921, 6978 000 087
ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ
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