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Η δράση ANOPOLIS WORLD-music festival πραγματοποιείται με την οικονομική
υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

olipoli

With the financial support of the Ministry
of Culture and Sports.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από την AMKE olipoli σε συνεργασία με τη
Γ’ Δημοτική Κοινότητα Δήμου Θεσσαλονίκης.
The festival is organized by the non-profit organization olipoli, in collaboration
with the Third Municipal District of the Municipality of Thessaloniki

Χορηγοί

Υποστηρικτές

ANOPOLIS

WORLD

Ένα μουσικό φεστιβάλ, που αναδεικνύει σύγχρονες
εκφράσεις εμπνευσμένες από τις μουσικές παραδόσεις του
Ελλαδικού χώρου, της Μεσογείου και των Βαλκανίων,
έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Ένα μουσικό φεστιβάλ, που αναδεικνύει
σύγχρονες εκφράσεις εμπνευσμένες
από τις μουσικές παραδόσεις του
Ελλαδικού χώρου, της Μεσογείου και των
Βαλκανίων, έρχεται στη Θεσσαλονίκη
Το ΑNOPOLIS WORLD MUSIC FESTIVAL
σας προσκαλεί σε μια τριήμερη γιορτή σε
στενά και πλατείες της Άνω Πόλης που
περιμένουν να τις ανακαλύψετε!
Μετατρέποντας την ίδια τη γειτονιά σε
συναυλιακό χώρο, δημιουργώντας ένα
αρμονικό νέο ηχοτοπίο στον παραδοσιακό
οικισμό της, το φεστιβάλ φιλοξενεί unplugged μικρά μουσικά σύνολα ή solo
παραστάσεις που διεξάγονται ταυτόχρονα
σε τρία διαφορετικά σημεία της περιοχής.
Στόχος του ANOPOLIS WORLD MUSIC FESTIVAL είναι να αποτελέσει χώρο
έκφρασης καλλιτεχνών/ιδων που αντλούν
έμπνευση από το χώρο των μουσικών
παραδόσεων, προτείνοντας μια σύγχρονη
ανάγνωση της παράδοσης μέσα από
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νέες δημιουργίες, πειραματισμό και
αυτοσχεδιασμό. Παράλληλα, μέσω της
ανάδειξης αυτών των νέων προσεγγίσεων,
και σε συνδυασμό με τον ανοιχτό προς
όλους/ες χαρακτήρα του φεστιβάλ,
στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η αμεσότερη
αλληλεπίδραση των μουσικών με το κοινό
και η γνωριμία ή και ενασχόληση των νέων
με την τέχνη της μουσικής.
Όραμα του φεστιβάλ να καταστεί θεσμός
στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης,
αποτελώντας ζωντανό οργανισμό που
περικλείει την κοινωνική πραγματικότητα
και εξελίσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες
της εποχής.
Η διοργάνωση πραγματοποιείται από
την ΑΜΚΕ olipoli, σε συνεργασία με
την Γ’ Δημοτική κοινότητα του Δήμου
Θεσσαλονίκης και την οικονομική
υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
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MUSIC

FESTIVAL

A new music festival, showcasing contemporary creative
expressions inspired by the musical traditions of Greece, the
Mediterranean and the Balkans, is
coming to Thessaloniki!

(EN)

ANOPOLIS WORLD MUSIC FESTIVAL
invites you to a three-day celebration in
the scenic alley ways, side streets and
squares around Ano Poli that are all just
waiting to be explored!

promoting this new approach and opening
attendance to all, we seek to facilitate the
interaction between musicians and the
public, and to acquaint and involve our
youth with the art of music.

Transforming the historic neighborhood
into a concert space and creating a new
harmonic soundscape amid the traditional old town environment, the festival
will host various small musical groups
and solo performances that will take
place simultaneously in three different
local spots.

Our goal is to become a cultural institution
in Thessaloniki, serving the community as a
live and vibrant organization that permeates
the city’s social reality and evolves according to the needs of the times.

ANOPOLIS WORLD MUSIC FESTIVAL
aims to be a space of creative expression for artists that draw inspiration
from the musical traditions of the area.
Our festival proposes a modern interpretation of tradition through innovative
musical creation, experimentation, and
improvisation. At the same time, by

SEPT

The festival is organized by the non-profit
organization olipoli, in collaboration with
the Third Municipal District of the Municipality of Thessaloniki, and with the financial
support of the Hellenic Ministry of Culture
and Sports.

2021

ANOPOLIS

H OLIPOLI

WORLD

Η ιδέα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020 στη
Θεσσαλονίκη, ως ανάγκη για τη δημιουργία μιας
κοινότητας μουσικής έκφρασης και δημιουργίας
που θα αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς
του πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού
οικοσυστήματος της πόλης.

MUSIC

ABOUT
OLIPOLI

Η olipoli διοργανώνει εργαστήρια, σεμινάρια,
διαλέξεις, συναυλίες και φεστιβάλ, δημιουργώντας
ένα δίκτυο που αποτελείται από μουσικούς,
καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς, φοιτητές, φορείς και
οποιονδήποτε επιθυμεί να έρθει σε επαφή με την
τέχνη της μουσικής.

FESTIVAL

The idea started in the summer of 2020 in Thessaloniki, in response to the need to create a community
of musical expression and creation that will form a
key reference point for the cultural, educational and
research ecosystem of the city..
οlipoli organizes workshops, seminars, lectures,
concerts and festivals, establishing a network of musicians, artists, academics, students, organizations
and anyone interested in the art of music.
Focusing on the cultivation of music performance
and listening to music, as well as the production of
artistic, educational and research work, olipoli promotes and strengthens the cooperation and coexistence of different communities and organizations
of Thessaloniki, creating focal points of expression
within the city.

Με βασικούς άξονες την καλλιέργεια της μουσικής
εκτέλεσης και ακρόασης, και την παραγωγή
καλλιτεχνικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου,
προωθεί και ενδυναμώνει τη συνεργασία και τη
συνύπαρξη διαφορετικών κοινοτήτων και δομών της
Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας εστίες έκφρασης μέσα
στην πόλη.
olipoli μέσα στην πόλη.
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FESTIVAL
Είσοδος ελεύθερη
Απαραίτητη η κράτηση θέσης
Ώρα: 21.30
Free Admission - Advance
booking is required
Time: 21:30

www.olipoli.gr

Απ’ τα κουμπάκια ανάμεσα

Περικλής Βραχνός - Mediterranean Experiments

Selanik Turbo Bend

Μουσικοί
Έλσα Μουρατίδου - Τραγούδι | Θάνος Σταυρίδης Ακορντεόν Γιάννης Καρακαλπακίδης - Κοντραμπάσο
Χώρος διεξαγωγής: Το πάρκο» (Οδός: Αγράφων 13)

Επιμέλεια: Περικλής Βραχνός - Βιολί, βιόλα
Χώρος διεξαγωγής: «Η διπλή θέα» (Οδός: Περιάνδρου 43)

Συντελεστές: Laurent Clouet - Σαξόφωνο | Θάνος Γκουντάνος
Ηλεκτρική κιθάρα | Φοίβος Αποστολίδης - Κρουστά
Χώρος διεξαγωγής: «Η Ακρόπολη» (Οδός: Επταπυργίου 62)

Κλείσε τα μάτια κι άκου!
Τι σου ‘ρχεται στο νου;
Γαλλία και Edith Piaf. Αργεντινή και Astor Piazzolla. Αθήνα
και Αττίκ. Πορτογαλία και fado. Ιταλία και tarantella. Θράκη,
Μακεδονία, Βαλκάνια. Αλλά και ρεμπέτικο και Χατζιδάκις
και και και...
Απ’ τα κουμπάκια ανάμεσα, ξεχύνονται δεκάδες
διαφορετικές μελωδίες, όλες μπερδεμένες γλυκά.
Μια μουσική παράσταση με πρωταγωνιστή το ακορντεόν,
που διαπερνά τα σύνορα και το χρόνο.

Μουσική παράσταση βασισμένη στο βιολί/βιόλα, ελεύθερο
και οργανωμένο αυτοσχεδιασμό, χρήση fx και loops, στοιχεία
μουσικών παραδόσεων της Μεσογείου, μέσα από το πρίσμα
της δημιουργικής ανακατασκευής των ακουστικών βιωμάτων
του καλλιτέχνη.

Between the Buttons

Periklis Vrachnos - Mediterranean Experiments

Musicians: Elsa Mouratidou - Vocals | Thanos Stavridis
Accordion | Giannis Karakalpakidis - Double bass
Meeting point at: «The park» (Address: 13, Agrafon Street)

Musician: Periklis Vrachnos - Violin, viola
Meeting point at: «The double view»
(Address: 43, Periandrou Street)

Accordion.
Close your eyes and listen!
What crosses your mind?
France and Edith Piaf. Argentina and Astor Piazzolla. Athens and
Attic (Greek composer from the early 20th century). Portugal and
fados. Italy and tarantella. Thrace, Macedonia, the Balkans. But
also rebetiko and Hadjidakis and and and ...
Dozens of different melodies flow between the buttons, all of
them harmoniously tangled.
A musical performance starring the accordion, which crosses the
borders and time.

Musical performance based on violin/viola, free and organizational improvisation, effects and loops, elements of musical traditions of the Mediterranean, interpreted through the prism of the
creative reconstruction of the acoustic experiences of the artist.
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Ένα project που μελετά παλιές και νέες τάσεις στη χορευτική μουσική των
Ρομά της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, παρουσιάζοντάς την με έντονα
αυτοσχεδιαστικά στοιχεία, ανοιχτές φόρμες και νέους ήχους, διατηρώντας
ταυτόχρονα την προσέγγιση στις υπάρχουσες ρίζες του ιδιαίτερου αυτού
μουσικού πλαισίου.

Selanik Turbo Bend

Musicians: Laurent Clouet: Saxophone | Thanos Gountanos: electric guitar
Phoebus Apostolidis: Percussion
Meeting point at: «Acropolis» (Address: 62, Eptapyrgiou Street)
A project approach to the old and new trends of Roma dancing music in the wider
Balkan region, presenting it with strong improvisational elements, open forms and
new sounds, while preserving the existing roots of this distinct musical context.
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FESTIVAL
Είσοδος ελεύθερη
Απαραίτητη η κράτηση θέσης
Ώρα: 21.30
Free Admission - Advance
booking is required
Time: 21:30

www.olipoli.gr

Το Σύμπαν του Νίκου Χρηστίδη

Christos El. Papadopoulos trio

Nowruz

Χώρος διεξαγωγής: «Το δέντρο στον τοίχο» (Οδός: Στεργίου
Πολυδώρου 35)
Συντελεστές: Νίκος Χρηστίδης - Μπουζούκι, τζουράς, κιθάρα,
τραγούδι | Ιωάννα Κουρκούδιαλου - Βιολί, τραγούδι | Γιώργος
Βαρτσάκης - Κιθάρα, τραγούδι

Χώρος διεξαγωγής: «Τα σκαλάκια» (Οδός: Κυκλώπων 32)
Συντελεστές: Χρήστος Ελ. Παπαδόπουλος - Κλαρινέτο,
πλήκτρα | Βασίλης Ζιγκερίδης - Κανονάκι
Στέργιος Κόιας - Κρουστά

Χώρος διεξαγωγής: «H μικρή πλατεία» (Οδός: Πύδνας 3)
Συντελεστές: Λευτέρης Ναβροζίδης - Ούτι | Περικλής Βραχνός - Βιόλα |
Δημήτρης Βλέτσης - Κανονάκι

Με φρέσκο δίσκο στις αποσκευές του, με τίτλο «Το Σύμπαν του Νίκου Χρηστίδη»,
ο Θεσσαλονικιός δημιουργός, ξαναβγαίνει μετά από καιρό στους δρόμους, μαζί
με μία εξαιρετική ομάδα συνεργατών – μουσικών, την Ιωάννα Κουρκούδιαλου στο
τραγούδι και το βιολί και τον Γιώργο Βαρτσάκη στην κιθάρα.
Ο Νίκος Χρηστίδης παρουσιάζει ένα ακουστικό πρόγραμμα με τραγούδια,
κυρίως από την προσωπική του δισκογραφία, αλλά και κάποιες εναλλακτικές
προσεγγίσεις στα τραγούδια μεγάλων δημιουργών που τον έχουν διαμορφώσει.
Τα τραγούδια συνοδεύονται από τις ιστορίες που τα δημιούργησαν καθώς και από
εξιστόρηση στιγμών της προετοιμασίας του δίσκου, όπως τις έζησε ο δημιουργός,
καθιστώντας έτσι το κοινό συμμέτοχο και κοινωνό της ίδιας της δημιουργίας. Από
τη σύγχρονη “έντεχνη” σκηνή, στη λαϊκή μας παράδοση, κι από την αισθητική του
νέου κύματος στις δημιουργίες της γενιάς του.
Δυναμικές ενορχηστρώσεις, χιούμορ, ιστορίες, αλληλεπίδραση με το κοινό και
διάθεση για “μοίρασμα ήχων και συναισθημάτων”, χαρίζουν στους θεατές μια
εμπειρία μακριά από την τετριμμένη αίσθηση μιας ζωντανής εμφάνισης.

Το συγκεκριμένο μουσικό σύνολο παρουσιάζει στο
πρόγραμμά του κυρίως πρωτότυπες συνθέσεις, κάποιες
από τις οποίες έχουν ήδη κυκλοφορήσει δισκογραφικά στο
album «Mysterious train». Είναι ένα είδος κινηματογραφικής
μουσικής, με jazzy αισθητική και πειραματική
ενορχήστρωση, στηριζόμενη σε Μεσογειακούς ήχους.
Το μουσικό πρόγραμμα συμπληρώνεται από κλασικά
κινηματογραφικά θέματα αλλά και σκοπούς των Βαλκανίων
καθώς και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.

Το Nowruz είναι ένα μουσικό σχήμα που ερμηνεύει προσωπικές συνθέσεις
του Λευτέρη Ναβροζίδη. Το ύφος των συνθέσεων είναι επηρεασμένο από
τη λόγια Οθωμανική, τη Βυζαντινή μουσική παράδοση, την κλασική Περσική
μουσική και το αστικό λαϊκό τραγούδι του μεσοπολέμου. Το δε τελευταίο, και
ιδιαίτερα η σμυρνέικη συνιστώσα του, αποτελεί για το συνθέτη μια πυξίδα για
την αρμονική συνύπαρξη δύο διακριτών κόσμων: της δυτικής πολυφωνίας
και της ανατολικής τροπικής μονοφωνίας. Το σχήμα φιλοδοξεί να συνδράμει
στη σύγχρονη τροπική δημιουργία που λαμβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια
στα αστικά κέντρα της Ελλάδας, με αναφορά στα τοπικά χαρακτηριστικά
του μουσικού δικτύου της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και ευαισθησία στα
πολλαπλά μουσικά ερεθίσματα του σύγχρονου ανθρώπου. Η αισθητική του
Nowruz απορρέει από την ανάγκη επανοικειοποίησης της τελετουργικής
διάστασης της μουσικής, η οποία ενισχύει τους κοινοτικούς δεσμούς,
υπερβαίνοντας την εμπορευματοποιημένη και διαμεσολαβημένη μορφή της
τέχνης στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία.

The Universe of Nikos Christidis, in words and notes!

Christos El. Papadopoulos trio

Nowruz

Musicians: Nikos Christidis - Bouzouki, tzoura, guitar, vocals
Ioanna Kourkoudialou - Violin, vocals | George Vartsakis Guitar, vocals
Meeting point at: «The tree on the wall»
(Address: 35, Stergiou Polydorou Street)

Meeting point at: «The stairs» (Address: 32, Kyklopon
Street)
Musicians: Christos Papadopoulos - Clarinet, keyboard
Vasilis Zigkeridis - kanun | Stergios Koias - Percussion

Meeting point at: «The small square» (Address: 3, Pydnas Street)
Musicians: Lefteris Navrozidis - Oud | Periklis Vrachnos - Viola
Dimitris Vletsis - Kanun

The creator from Thessaloniki is coming back to live performances with a fresh album
entitled «The Universe of Nikos Christidis», together with an excellent group of collaborators - musicians, Ioanna Kourkoudialou on vocals and the violin and George Vartsakis
on the guitar.
Nikos Christidis presents an acoustic program with songs mainly from his personal
discography, but also some alternative approaches to songs of great composers who
have influenced him.
The songs are accompanied by the stories behind their creation as well as by the narration of moments that took place during the album’s preparation, as experienced by
the creator, thus contributing to the participation of the audience in the process of the
creation itself. From the modern “artful - (entechno)” scene, to the Greek folk tradition,
and from the new wave aesthetics to the creations of his generation.
A musical performance starring the accordion, which crosses the borders and time.
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This band mainly presents original compositions, some of
which have already been released on the album «Mysterious
train». It is cinematic music featuring “jazzy” elements and
orchestration, based on Mediterranean sounds.
The music program is complemented by classic cinematic
themes but also songs of the Balkans and the wider Mediterranean region.

21:30

Nowruz is a project that interprets personal compositions of Lefteris Navrozidis.
The main influences of the compositions consist of Classic Persian music, Ottoman music, Byzantine music, as well as urban Greek folk music of the interwar
period. The latter music idiom, especially the style which came from Smyrna
(Smyrneiko) constitutes for the composer the path for the coexistence between
two distinct worlds: that of western polyphony with that of eastern modal monophony. Nowruz desires to contribute to the contemporary modal creation which
takes place during the last years in the urban centers of Greece, with reference to
local characteristics of the music network of the eastern Mediterranean, while at
the same time being sensitive to the multiple music incentives of the contemporary
human. The aesthetics of Nowruz originate from the need of repossession of the
ritual dimension of music, which empowers the sense of commune, exceeding the
commercialized and mediated form of art in modern consumer society.
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Mediterranean, Mare, Akdeniz
Τραγούδια και παραμύθια της Μεσογείου

Β.Βραχνός - Θ.Μελετέας - J.Wylie

Αναστορούμαι τα παλιά

Χώρος διεξαγωγής: «Το βρυσάκι» (Οδός: Λυσσίου 2)
Συντελεστές: Ανθή Θάνου - Αφήγηση | Κατερίνα Δούκα - Τραγούδι
Αλέξανδρος Μακρής - Μουσική, τραγούδι

Χώρος διεξαγωγής: «Το πέρασμα» (Οδός: Γοργούς 9)
Συντελεστές: Βαγγέλης Βραχνός - Κοντραμπάσο
Θωμάς Μελετέας - Ούτι | James Wylie - Σαξόφωνο

Χώρος διεξαγωγής: «Ο πλάτανος» (Οδός: Αράχθων 5)
Συντελεστές: Κωστής Κυριτσάκης - Λύρες, μαντολίνο | Μάριος
Μπορμπουδάκης - Λαούτο, μπουλγαρί | Στάθης Παρασκευόπουλος - Κρουστά

Με επιλεγμένα λαϊκά παραμύθια και παραδοσιακά τραγούδια,
οι δύο τέχνες, η αφήγηση και η μουσική, συναντιούνται για να
συμπληρώσουν η μια την άλλη και να μας ταξιδέψουν νοερά στην
θάλασσα της Μεσογείου.
Οι χώρες που βρέχονται από τα νερά της Μεσογείου αφηγούνται
τον έρωτα, την περιπέτεια, την ξενιτιά, την πίκρα. Τραγουδούν τη
σελήνη, την αγάπη, τις δοκιμασίες, με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο.
Με ένα φιλντισένιο καραβάκι περιπλανιόμαστε στα καταγάλανα
νερά της Μεσογείου και αφουγκραζόμαστε μύθους και παραμύθια,
γευόμαστε τραγούδια, ανταμώνουμε ήρωες, μαθαίνουμε τα πάθη των
ανθρώπων της κάθε χώρας και ότι αυτά που μας ενώνουν είναι τελικά
περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.

Οι τρεις μουσικοί, προερχόμενοι από διαφορετικές πορείες,
θα συμπράξουν μαζί, παρουσιάζοντας κυρίως προσωπικές
συνθέσεις εμπνευσμένες από τις παραδόσεις της Μεσογείου
και των Βαλκανίων, με φυγόκεντρες -αλλά και αντίστροφαδιαθέσεις, τον ελεύθερο και τζαζ αυτοσχεδιασμό.

Ο έντονος παλμός και η δυναμική ρυθμική αγωγή αποτελούν κοινό τόπο στις
παλιές ηχογραφήσεις των πρωτομαστόρων της κρητικής μουσικής. Τα στοιχεία
αυτά επιχειρούν να αναδείξουν τόσο μέσα από το οργανολόγιο που επιλέγουν,
όσο και μέσω της τεχνικής και αισθητικής τους προσέγγισης στη μουσική της
Κρήτης, ο Κωστής Κυριτσάκης, ο Μάριος Μπορμπουδάκης και ο
Στάθης Παρασκευόπουλος.

Mediterranean, Mare, Akdeniz
Songs and tales of the Mediterranean

V. Vrachnos -Th. Meletas - J. Wylie

Recalling the old times

Meeting point at: «The small faucet» (Address: 2, Lysiou Street)
Musicians: Anthi Thanou - Narration | Katerina Douka - Vocals
Alexandros Makris - Music, vocals

Meeting point at: «The passage»
(Address: 9, Gorgous Street)
Musicians: Vangelis Vrachnos - Double bass
Thomas Meleteas - Oud | James Wylie - Saxophone

Meeting point at: «The plane tree » (Address: 5, Arachthon Street)
Musicians: Kostas Kyritsakis - Lyres, mandolin | Marios Borboudakis - Lute, bulgari
Stathis Paraskevopoulos - Percussion

Three musicians, from different musical backgrounds, will
collaborate to present a program of mostly original
compositions inspired by the traditions of the
Mediterranean and the Balkans, fueled by a feeling of jazz
and free improvisation.

The strong pulse and the powerful tempo are common ground among old recordings by
the “protomastores” (pioneers) of cretan music. Kostas Kyritsakis, Marios Borboudakis
and Stathis Paraskevopoulos are trying to highlight these particular elements through their
choice of instruments, but also through the technical and aesthetic style they adapt when
performing the music of Crete.

Through a selection of folk tales and traditional songs, the two arts,
narration and music, meet to complement each other, taking us on a
mental journey in the Mediterranean Sea.
Τhe countries bordering the Mediterranean Sea narrate love, adventure, emigration, sorrow. They sing the moon, love, challenges, in
their own special way. Ιn an ivory boat, we wander in the clear blue
waters of the Mediterranean, listening to fables and tales, savouring
songs, meeting heroes, learning about the sufferings of the people of
each country and that the things that unite us are, after all, more than
those keeping us apart.
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MAP

Day 1
1.Το πάρκο / The park
(Οδός: Αγράφων 13) (Address: 13, Agrafon Street)
2.Η διπλή θέα / The double view
(Οδός: Περιάνδρου 43) (Address: 43, Periandrou Street)
3.Η Ακρόπολη / Acropolis
(Οδός: Επταπυργίου 62) (Address: 62, Eptapyrgiou Street)

2
2

Day 2
1.Το δέντρο στον τοίχο / The tree on the wall
(Οδός: Στεργίου Πολυδώρου 35) (Address: 35, Stergiou Polydorou Street)
2.Τα σκαλάκια / The stairs»
(Οδός: Κυκλώπων 32) (Address: 32, Kyklopon Street)
3.H μικρή πλατεία / The small square
(Οδός: Πύδνας 3) (Address: 3, Pydnas Street)

1

Day 3
1.Το βρυσάκι / The small faucet
(Οδός: Λυσσίου 2) (Address: 2, Lysiou Street)

2

2.Το πέρασμα / The passage
(Οδός: Γοργούς 9) (Address: 9, Gorgous Street)

3

3.Ο πλάτανος / The plane tree
(Οδός: Αράχθων 5) (Address: 5, Arachthon Street)

3

1
3
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