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Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με την 
οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ANOPOLIS WORLD MUSIC FESTIVAL
13 14 15 SEPTEMBER
21:30 FREE ENTRY

With the financial support of the 
Ministry of Culture and Sports



Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το ANOPOLIS WORLD MUSIC FESTIVAL σας προσκαλεί σε ένα
μουσικό τριήμερο σε υπαίθριες τοποθεσίες της Άνω Πόλης! 

Φέτος το φεστιβάλ γιορτάζει τη συνύπαρξη των διαφορετικών πολιτισμών, με συγκεκριμένη
θεματική την «πολυπολιτισμικότητα της Θεσσαλονίκης μέσα από τη σύγχρονη μουσική
έκφραση». Δημιουργίες στο σήμερα και πρωτότυπες διασκευές, εμπνευσμένες από τις
μουσικές παραδόσεις (world music) ανθρώπων που εδώ και χιλιάδες χρόνια τώρα έρχονται,
παραμένουν ή αναχωρούν εκ νέου, προσθέτοντας διαρκώς νέα χαρακτηριστικά  στο μωσαϊκό
του πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, αναδεικνύουν και υφαίνουν τον πλουραλιστικό ιστό της.
 
Solo, dueto και trio μουσικά projects αντλούν έμπνευση από την πολυφωνία της πόλης,
προτείνοντας σύγχρονες αναγνώσεις των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της μέσα από νέες
δημιουργίες, πειραματισμό και αυτοσχεδιασμό. Μέσω της ανάδειξης αυτών των νέων
προσεγγίσεων, όπου τα όρια μεταξύ των ομοιοτήτων αλλά και των διαφορών των πολιτισμών
που συνυπάρχουν παύουν να είναι διακριτά, και σε συνδυασμό με τον εξωστρεφή χαρακτήρα
του φεστιβάλ, γενικότερος σκοπός είναι να υπάρξει άμεση αλληλεπίδραση των μουσικών με το
κοινό καθώς και να έρθουν σε επαφή οι νέοι/ες με την τέχνη της μουσικής. 

Για πρώτη χρονιά, επίσης, κατά τις απογευματινές ώρες, το φεστιβάλ πλαισιώνουν παράλληλες
μουσικές δράσεις ανοιχτές για όλους και όλες! Στόχος η βιωματική σχέση με τη μουσική και η
καλλιέργεια της μουσικότητας των επισκεπτών/τριών, περνώντας από την ακρόαση στην πράξη. 

Τρεις παράλληλες δράσεις, εννέα συναυλίες σε εννέα διαφορετικές τοποθεσίες σε στενά και
πλατείες της Άνω Πόλης, σε ένα τριήμερο γεμάτο μουσική! 

Όραμα του ANOPOLIS WORLD MUSIC FESTIVAL είναι να  καταστεί θεσμός στο πολιτιστικό
γίγνεσθαι  της πόλης και να αποτελέσει έναν ζωντανό οργανισμό που περικλείει μέσα του την
κοινωνική πραγματικότητα, ζυμώνεται, διαμορφώνεται και εξελίσσεται σύμφωνα με τις
ανάγκες της εποχής. 

ANOPOLIS WORLD MUSIC FESTIVAL invites you to a three-day musical event in the streets, yards 
and squares of Ano Poli!

This year, the festival celebrates the coexistence of different cultures, having as a specific 
theme “The multiculturalism of Thessaloniki through contemporary musical expression”. New 
compositions and original arrangements, inspired by the musical traditions (world music) of people 
who have been coming, staying or leaving anew for thousands of years, continuously adding new 
characteristics to the cultural mosaic of Thessaloniki, highlight and weave its pluralistic fabric.

Solo, duet and trio musical projects draw inspiration from the polyphony of the city, proposing 
contemporary readings of its particular characteristics, through original creations, experimentation 
and improvisation. By highlighting these new approaches, where the boundaries between the 
similarities and the differences of the coexisting cultures cease to be distinct, and in combination 
with the extroverted nature of the festival, its general aim is to establish a direct interaction 
between the musicians and the audience, as well as to bring young people into contact with the 
art of music.

Also, for the first year, during the afternoon, there will be parallel musical activities open to 
everyone! The goal is the visitors’ experiential relationship with music and the cultivation of their 
musicality, passing from listening to practice.

Three parallel musical activities, nine concerts in nine different locations in the streets and squares 
of Ano Poli, in three days full of music!

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.

Η πολυπολιτισμικότητα της Θεσσαλονίκης 
μέσα από τη σύγχρονη μουσική έκφραση

The multiculturalism of Thessaloniki through 
contemporary musical expression
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13.09
DAY ONE



Δημιουργώντας τους δικούς μας ήχους: 
Ένα εργαστήριο επανάχρησης για παιδιά

Συντονισμός: Κύκλος – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑΣ
«Τι κοινό μπορεί να έχουν ένα ξυλάκι παγωτού, μια ξύλινη κουτάλα, μια παλιά μολυβοθήκη, δύο πιρούνια και ένα 
πλαστικό μπουκάλι; Με λίγη φαντασία και πολλή όρεξη, θα μπορούσαν να αποτελέσουν αυτοσχέδια μουσικά 
όργανα»! 
Ελάτε να παρατηρήσουμε τους καθημερινούς ήχους γύρω μας, να μοιραστούμε τις ιδέες μας και να φανταστούμε 
πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τη δική μας μουσική μέσα από εύκολες, χειροποίητες κατασκευές.
Ένα εργαστήριο επανάχρησης για παιδιά, με σκοπό να δημιουργήσουμε ήχους και μελωδίες από υλικά που 
χρησιμοποιούμε καθημερινά και να μάθουμε για την αξιοποίησή τους.

Χώρος διεξαγωγής: Κύκλος – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Making music with sounds: 
A reuse workshop for children

Coordination: Kyklos - Urban Sustainability and Circularity Lab
An ice-cream stick...Α wooden spoon...Αn old pencil case...Τwo forks....Αnd a plastic bottle. What could all these 
items possibly have in common?
With just a little imagination and a lot of passion, all of these could be turned into musical instruments!
Come join us as we observe and explore the sounds around us. Let’s share our ideas and create our own music 
through handmade instruments constructed out of everyday objects.  
This is a materials’ reuse workshop for children that aims to create sounds, melodies and music out of objects and 
materials we use every day,  learning about their use and reuse.”

Meeting point at: Kyklos - Urban Sustainability and Circularity Lab

ANOPOLIS WORLD MUSIC FESTIVAL

DAY ONE 13.09 21:30

13.09 / 18.00 - 19.30
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ /  ART WORKSHOP

13.09

Alkis Zopoglou - Marina Liontou Mochament in Duet
Συντελεστές: Άλκης Ζοπόγλου (κανονάκι), Μαρίνα Λιόντου Μωχάμεντ (ούτι, λάφτα)

Με αφετηρία τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου, ο Άλκης Ζοπόγλου και η 
Μαρίνα Λιόντου Μωχάμεντ, παρουσιάζουν ένα μουσικό πρόγραμμα βασισμένο σε πρωτότυπες 
συνθέσεις τους. Κοινοί τους άξονες, η έμφαση στον προσωπικό ήχο και την προσωπική 
μουσική δημιουργία που εμπνέεται από και αναφέρεται στις πλούσιες μουσικές παραδόσεις της 
Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Φόρμες παλιές συνδιαλέγονται με δομές σύγχρονες, 
προτείνοντας τρόπους έμπνευσης, με αναφορές στο «παλιό» και το «παραδοσιακό», ακουσμένες 
στο σήμερα.

Χώρος διεξαγωγής: Μονή Λατόμου

Alkis Zopoglou -Marina Liontou Mochament in Duet
Musicians: Alkis Zopoglou (kanun), Marina Liontou Mochament (oud, lavta)

Having as a starting point the music traditions of Northeast Mediterranean, Alkis Zopoglou and 
Marina Liontou Mochament, present a concert based on original compositions. Their common 
axes are the emphasis on the personal sound and the individual musical creation which is 
inspired by and refers to the rich musical traditions of the Northeast Mediterranean and the 
Balkans. Old forms, in dialogue with contemporary structures, suggest ways of inspiration, with 
references to tradition brought to date.

Meeting point at: Latomos Monastery

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ / CONCERTS



13.09

People of the Wind
Συντελεστές: James Wylie (σαξόφωνο), Fausto Sierrakowski (σαξόφωνο), Αλέξανδρος Ριζόπουλος 
(νταούλι)

Το People of the Wind είναι ένα εκρηκτικό τρίο εμπνευσμένο σε μεγάλο βαθμό από τις εκστατικές 
παραδόσεις του ζουρνά που εκτείνονται από τη Δυτική Αφρική έως την Άπω Ανατολή. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον έρευνας, και αφετηρία του σχήματος, αποτελεί το ρεπερτόριο από περιοχές της ελληνικής 
Μακεδονίας, όπου και εδρεύει το σχήμα,  της Ανατολικής Τουρκίας, της Αρμενίας και του Ιράν. Ο ήχος 
του μουσικού σχήματος καθοδηγείται, επίσης, από το ενδιαφέρον για το ρόλο που παίζει η μουσική 
σε παραδοσιακές κοινωνίες σε αυτά τα μέρη. Η φύση της ερμηνείας αυτής της μουσικής με ένα 
δυτικό όργανο όπως το σαξόφωνο απαιτεί επίσης μεγάλη τεχνική και ηχητική καινοτομία που έχει ως 
αποτέλεσμα έναν εντελώς νέο και συναρπαστικό ομαδικό ήχο με τον ρυθμό και τον χορό στον πυρήνα 
του.

Χώρος διεξαγωγής: Το πάρκο 

People of the Wind
Musicians: James Wylie (saxophone), Fausto Sierrakowski (saxophone), Alexandros Rizopoulos (davul)

People of the Wind is an explosive trio inspired largely by the ecstatic traditions of Zurna, stretching 
from West Africa to the Far East. Of particular interest for research, as well as the trio’s starting point, 
is the repertoire from regions of Greek Macedonia -where the group is based-, Eastern Turkey, Armenia 
and Iran. The trio’s sound is also driven by an interest in the role music plays in traditional societies in 
these places. The nature of interpreting this music with a western instrument such as the saxophone 
also requires a great deal of technical and sonic innovation which results in a wholly new and exciting 
group sound with rhythm and dance at its core.

Meeting point at: The park

ANOPOLIS WORLD MUSIC FESTIVAL

DAY ONE 13.09 21:30

13.09

Pausis Acoustic
Παύσις - μια μυστική μορφή επικοινωνίας
Συντελεστές: Θεόδωρος Κουμαρτζής (αρχαία λύρα), Σωκράτης Βότσκος (ντουντούκ), Ελένη Σινιάρη 
(φωνή)

Παύσις (lat. pausa)· Στοιχείο απαραίτητο για κάθε μορφή επικοινωνίας, λεκτικής, μουσικής, 
καλλιτεχνικής, στοχαστικής. Με φιλοσοφικές, αλλά και κυριολεκτικές διαστάσεις, η φιλία, ο έρωτας, 
ο χρόνος, η ίδια η ζωή, αποκτούν νόημα τη στιγμή εκείνη που παύει ο εσωτερικός διάλογος και στον 
χώρο που δημιουργείται, όλα γίνονται Ένα.
Η αρχαία λύρα συναντά το αρμένικο ντουντούκ και τη φωνή, σε ένα μουσικό ταξίδι γύρω και πέρα 
από τη Μεσόγειο, με πρωτότυπες συνθέσεις των μελών του σχήματος και αρκετές αναφορές στην 
παράδοση, υπενθυμίζοντας ότι η μουσική πάντα ήταν το μέσο για να έρθουμε πιο κοντά και να 
επικοινωνήσουμε. 

Χώρος διεξαγωγής: Ναός Αγίου Νικολάου του Ορφανού 

Pausis Acoustic  
Pausa - a secret form of communication
Musicians: Theodoros Koumartzis (ancient lyre), Sokratis Votskos (duduk), Eleni Siniari (vocals)

Pausis; A parallel, unobserved form of expression beyond the obvious; The unseen point where all 
obvious forms of communication (dialogue, sounds, gestures, writing) communicate, expressing 
something higher than their sum; A necessary element for every kind of communication; verbal, 
artistic, musical, reflective. Both philosophically and literally, friendship, love, time, life itself, become 
meaningful at that moment when the internal dialogue stops and in the emerging space everything 
becomes One.
The ancient lyre meets the Armenian duduk and the voice, for a musical journey around and beyond 
the Mediterranean, with original compositions created by the group members and many world music 
references, creating a crossroad of different musical traditions and cultures.

Meeting point at: Church of Saint Nicholas Orphanos



14.09
DAY TWO
ANOPOLIS WORLD MUSIC FESTIVAL

21:30 FREE ENTRY



Body Music = Μουσική του σώματος 
Συντονίστρια: Νατάσα Χαντά-Μάρτιν

Body Music = Μουσική του σώματος.  ‘Ένα είδος χορού και μουσικής που λέγεται ότι ξεκίνησε 
ως τρόπος επικοινωνίας των Αφρικανών σκλάβων της Αμερικής. Ερχόμενο σε επαφή με άλλα 
αφροαμερικάνικα είδη χορού όπως τα Juba, Hambone, Tap Dance, υπάρχει σήμερα ως ανεξάρτητο είδος 
και συνδέεται ακόμα και με το Hip Hop. Μέσα από τα αντηχεία του σώματός μας εκφραζόμαστε ρυθμικά 
και μουσικά. Δημιουργώντας ήχους και ρυθμικά μοτίβα με όλα τα μέρη του σώματος συντονιζόμαστε 
ομαδικά. Στο συγκεκριμένο εργαστήριο εξερευνούμε τη μουσική του σώματος δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στο ρυθμό και πώς συνοδεύουμε ένα τραγούδι. Το κινούμενο σώμα αυτοσυνοδεύεται ηχητικά και ο/η 
χορευτής/ρια μαθαίνει να επικοινωνεί καλύτερα με τη μουσική και ο/η μουσικός με τον/την χορευτή/ρια. 
Το Body Music είναι μουσική που βλέπεις και χορός που ακούς! 

Χώρος διεξαγωγής: Η πλαγιά

Body Music = Music of the body
Dancer: Natasha Hantas-Martin

Body Music = Music of the body; A type of dance and music that is said to have begun as a way for the 
oppressed of America to communicate when they were deprived of  percussive instruments. Coming in 
contact with other Afro-American dance genres such as Juba, Hambone and Tap Dance, Body Music 
exists today as an independent genre. Through the resonances of our body, we express ourselves 
rhythmically and musically during the workshop. By creating sounds and rhythmic patterns with all parts 
of our body, we become a solid group in sync. In this specific workshop we will explore the music of the 
body, by giving special emphasis on rhythm and how we accompany a song. 

Meeting point at: The slope 

ANOPOLIS WORLD MUSIC FESTIVAL

DAY TWO 14.09 21:30

14.09 / 18.00 - 19.30
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ART WORKSHOP

14.09

Loops & Impros - You Can Listen To Μy Confusion  
Συντελεστής: Νικήτας Κρόμπας (ηλεκτρική κιθάρα)

Ένα live που κινείται γύρω από τον αυτοσχεδιασμό, ρυθμικό ή άρυθμο, σε μορφή 
ταξιμιού, ροκ σόλο ή  jazz standard, με λούπες σε ρόλο αρμονικής και ρυθμικής 
συνοδείας και όργανο την ηλεκτρική κιθάρα, με εργαλεία και εφέ που είτε 
συμπληρώνουν τις συνθέσεις και τους αυτοσχεδιασμούς είτε διαμορφώνουν τα ίδια το 
ηχητικό περιβάλλον. 

Χώρος διεξαγωγής: Η μικρή πλατεία

Loops & Impros - You Can Listen To Μy Confusion  
Musician: Nikitas Krompas (electric guitar)

Α live performance that revolves around rhythmic or non rhythmic improvisation, in 
the form of taksimi, rock solo or classic jazz, with loops in the role of harmonic and 
rhythmic accompaniment and main instrument the electric guitar, with tools and 
effects that either complement the compositions and improvisations or shape the 
sound environment themselves.

Meeting point at: The small square

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ / CONCERTS



14.09

Αλμπένα & Μπιβ
Συντελεστές: Αλμπένα Κούτοβα (φωνή, κιθάρα, κρουστά), Χρίστος Νάτσιος (φωνή, κιθάρα, γιουκαλίλι)

Είναι η μακρόχρονη γνωριμία και η ιδιοσυγκρασία που δίνει στο ντουέτο την άνεση να γράφουν δικά τους 
τραγούδια, που ξεκινούν με αρχέγονες μάντρα, ευχές και προσευχές και ταξιδεύουν ανά τις Ηπείρους. 
Πεντατονικές κλίμακες και αυτοσχεδιασμοί, πειραματισμοί με την φολκλόρ των Βαλκανίων, της Ινδίας 
και της Αφρικής, δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στο ρεπερτόριο τους με πολλές εκλάμψεις και εκπλήξεις.

Χώρος διεξαγωγής: Η μικρή πλατεία 

Albena & Biv
Musicians: Albena Koutova (vocals, guitar, percussion), Christos Natsios (vocals, guitar, ukulele)

It is their long acquaintance and temperament that gives the duo the comfort to write their own songs, 
which begin with primal mantras, wishes and prayers and travel across the Continents. Pentatonic 
scales and improvisations, experiments with the folklore of the Balkans, India and Africa, give a special 
color to their repertoire with many flashes and surprises.

Meeting point at: The small square

ANOPOLIS WORLD MUSIC FESTIVAL

DAY TWO 14.09 21:30

14.09

Βραδιά Ισπανικής Μουσικής
Ρεσιτάλ Nuevo Flamenco 
Συντελεστές: Θωμάς Νάτσης (κιθάρα), Γιάννης Τουλής (βιολοντσέλο)

Ο κιθαρίστας και συνθέτης, Θωμάς Νάτσης, και ο σολίστ του βιολοντσέλου, Γιάννης 
Τουλής, σμίγουν καλλιτεχνικά μέσα από τους ήχους του Nuevo Flamenco. Ο 
αναγνωρισμένος κιθαρίστας και ιδρυτής του συγκροτήματος Caja Secreta, μοιράζεται 
τις συνθέσεις του με τον καθηγητή βιολοντσέλου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 
του Ιονίου Πανεπιστημίου. Οι δυο μαζί, τις διασκευάζουν και τις προσαρμόζουν για 
αυτό το ασυνήθιστο ντουέτο οργάνων,  αναδεικνύοντας παράλληλα τις δυνατότητες 
του βιολοντσέλου στην ερμηνεία αυτής της μουσικής. 

Χώρος διεξαγωγής: Η γειτονιά

Recital Nuevo Flamenco 
Musicians: Thomas Natsis (guitar), Giannis Toulis (cello)
The guitarist and composer, Thomas Natsis, and cello soloist, Yannis Toulis, join each 
other artistically through the Nuevo Flamenco sounds. Acclaimed guitarist and creator 
of “Caja Secreta” band, he shares his musical compositions with the cello professor of 
the Department of Music Studies of the Ionian University. Together, they arrange them 
and adjust them to this uncommon instrument duet, showcasing, at the same time, 
cello’s potential in this music interpretation.

Meeting point at: The neighborhood 



14.09

Dimitris Angelakis Trio
Συντελεστές: Δημήτρης Αγγελάκης (βιμπράφωνο), Κουτσονάνος Βασίλης (κοντραμπάσο), Γεώργιος 
Κλουντζός-Χρυσίδης (ντραμς)

Βιμπραφωνίστας, συνθέτης, καθηγητής και υπότροφος του ιδρύματος Fulbright, ο Δημήτρης Αγγελάκης 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, αλλά «ενηλικιώθηκε» στη τζαζ μουσική στη Φιλαδέλφεια και 
τη Νέα Υόρκη, ενώ έχει παρουσιάσει το έργο του στην Ευρώπη και την Κίνα (όπου έζησε για ένα χρόνο). 
Στο Anopolis World Music Festival θα μας παρουσιάσει μέρος της πρώτης του δισκογραφικής δουλειάς 
Long Way Home (ΠΚmusic), καθώς και επιλεγμένα jazz standards. Ο τίτλος του έργου Long Way Home 
αντλεί έμπνευση από την «Ιθάκη» του Κωνσταντίνου Καβάφη, ενώ κάθε μία από τις πρωτότυπες συνθέσεις 
αφηγείται μια ιστορία, με τις περισσότερες να αντλούν έμπνευση από την Ελλάδα, ακόμα και αν το τρίο 
φέρει τον ήχο και την κουλτούρα της Αμερικανικής τζαζ. Η μπάντα ολοκληρώνεται από το δυναμικό rhythm 
section που αποτελείται από τον μπασίστα Βασίλη Κουτσονάνο και τον ντράμερ Γιώργο Κλουντζό-Χρυσίδη.

Χώρος διεξαγωγής: Η πλαγιά

Dimitris Angelakis Trio
Musicians: Dimitris Angelakis (vibraphone), Koutsonanos Vasilis (double bass), George Klountzos - Chrysidis 
(drums)

Vibraphonist, composer, educator and Fulbright Alumnus, Dimitris Angelakis is a Greek native who came 
of age as a jazz player in Philadelphia and New York. He has performed with various ensembles in Europe 
not to mention a yearlong sojourn in China. At Anopolis World Music Festival he is going to perform part of 
his debut album entitled Long Way Home (ΠΚmusic) and a selection of jazz standards. The title Long Way 
Home is inspired by the Greek poet Konstantinos Kavafis, especially the poem Ithaka. Each of the original 
pieces narrate a story, most of them gleaned from inspirations particular to Greece, even as the music 
reflects Angelakis’s trio immersion in the sound and culture of American jazz. The rhythm section line up is 
completed by bassist Vasilis Koutsonanos and the drummer Giorgos Klountzos-Chrysidis. 

Meeting point at: The slope
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Συνθέτοντας το/με «ΤΑΞΙΜΙ»
Ομαδικό εργαστήριο μουσικής δημιουργίας για τραγουδιστές/ριες και οργανοπαίχτες/ριες

Συντονιστής: Σταμάτης Πασόπουλος

Παρατηρώντας και αναγνωρίζοντας τα μορφολογικά και εκτελεστικά χαρακτηριστικά του 
αυτοσχεδιασμού, η ομάδα θα οδηγηθεί σε μια επιτόπια δημιουργία, καθοδηγούμενη από συνθετικά 
εργαλεία, όπως ο όγκος, η μάζα, η πυκνότητα, το χρώμα κ.α. Ως είδος, ο αυτοσχεδιασμός θα βασιστεί 
στην τροπική του μορφή από τον ευρύτερο βαλκανικό και μικρασιατικό χώρο, σε συνδυασμό με 
τον μη τροπικό αυτοσχεδιασμό (aka free impro). Ευπρόσδεκτοι/ες, ασφαλώς, αυτοσχεδιαστές/ριες 
οποιουδήποτε άλλου μουσικού είδους και ιδιώματος. Μοναδική προαπαίτηση, η ελάχιστη εξοικείωση με 
την πράξη του αυτοσχεδιασμού.

Χώρος διεξαγωγής: Πολυχώρος Πολιτισμού Ισλαχανέ

Composing the/with “TAKSIM”
Group music creation workshop for singers and instrumentalists

Coordinator: Stamatis Pasopoulos
Observing and recognizing the morphological and performative characteristics of improvisation, the 
group will be led to an on-site creation guided by composing tools, such as volume, mass, density, color, 
etc. As a genre, improvisation will draw on its tropical form from the wider Balkan and Asia Minor area, 
combined with non-tropical improvisation (aka free impro). Improvisers of any other musical genre and 
idiom are welcome. The only prerequisite is a minimal familiarity with the praxis of improvisation.

Meeting point at: Cultural Venue of Islahane
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15.09 / 18.00 - 19.30
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ /  ART WORKSHOP

15.09 

Zogali-Lelaurain duo
Συντελεστές: Ειρήνη Ζώγαλη (ούτι), Lucie Lelaurain (ντουντούκ, φλάουτο)

Το ντούο έχει ως βάση μουσικές παραδόσεις από Αρμενία, Ιράν και Ελλάδα, αλλά και 
πρωτότυπες συνθέσεις, οι οποίες εκτελούνται συνδυάζοντας τον ήχο των χορδών με τον αέρα. 

Χώρος διεξαγωγής: Η διπλή θέα 

Zogali-Lelaurain duo
Musicians: Eirini Zogali (oud), Lucie Lelaurain (duduk, flute)

The duo is based on music traditions from Armenia, Iran and Greece, as well as original 
compositions, which are performed  by combining the sound of the strings with the wind.

Meeting point at: The double view

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ / CONCERTS
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15.09

«Ισινέ ντα νασινέ...»
Τσιγγάνικα παραμύθια και τραγούδια
Συντελεστές: Έλενα Μουδίρη Χασιώτου (τραγούδι, αφήγηση), Περικλής Βραχνός (κιθάρα, τραγούδι), 
Αλέξανδρος Παπαγεωργόπουλος (κλαρίνο)]

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δεν ήτανε…». Με αυτή τη φράση ξεκινούν την αφήγηση όλα τα τσιγγάνικα 
παραμύθια. Οι Τσιγγάνοι, ή αλλιώς οι Ρομά, ως νομαδικός λαός μετακινείται συνεχώς, μεταφέρει τις εμπειρίες 
του από τόπο σε τόπο και δημιουργεί την ιστορία του εκεί όπου ο χώρος και ο χρόνος δεν έχουν καμία 
απολύτως σημασία. Τα τσιγγάνικα παραμύθια θέλουν να ταξιδέψουν το μυαλό. Τα τσιγγάνικα τραγούδια, 
εμπεριέχοντας κάθε είδους υπερβολή και υπέρβαση, θέλουν να εκτονώσουν και να εκδηλώσουν κάθε ακραίο 
συναίσθημα. Σε κάθε περίπτωση, και τα παραμύθια, αλλά και οι τραγουδισμένες ιστορίες, έχουν ρόλο 
συγκινησιακό. Το μουσικοαφηγηματικό project  «Ισινέ ντα νασινέ...» μεταφέρει επί σκηνής τσιγγάνικους μύθους, 
μέσα από την αφήγηση και το τραγούδι, θυμίζοντας εκείνο το αυθόρμητο γλέντι που θα έστηναν οι Ρομά 
γύρω από μια φωτιά, τραγουδώντας και εξιστορώντας θρύλους για πνεύματα, νεράιδες, στοιχεία της φύσης, 
παθιασμένους έρωτας, καημό, πόνο, αδικία, θάνατο. 
Από τόπο σε τόπο… Από στόμα σε στόμα… Από το ποτέ στο πουθενά και από το πάντα στο εδώ και τώρα… 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δεν ήτανε!

Χώρος διεξαγωγής: Πλατεία Τερψιθέας

“Isine da nasine...”
Gypsy tales and songs
Musicians: Elena Moudiri Hasiotou (song, narration), Periklis Vrachnos (guitar, song), Alexandros 
Papageorgopoulos (clarinet)

“Once upon a time, there was and there was not…”. All gypsy tales begin with this phrase. As nomads, 
Gypsies, or Roma, move constantly, sharing their experience from place to place, making their own history 
where space and time have absolutely no meaning. By narrating tales, they break the boundaries, traveling the 
mind. Through gypsy songs, which are characterized by exaggeration and transcendence, they release and 
communicate every extreme emotion. In any case, both fairy tales and sung stories have an emotional role.
The musical-narrative project “Isine da nasine...” brings gypsy myths on stage, recalling that spontaneous 
feast that the Roma would set up around a fire, singing and narrating myths about spirits, fairies, elements of 
nature, passionate love, sorrow, pain, injustice, death.
Word of mouth… From place to place... From never to nowhere and from always to here and now... 
Once upon a time, there was and there was not!

Meeting point at: Terpsithea Square

15.09

Grambery 
Συντελεστές: Γιώργος Αμπερίδης (λύρα), Θάνος Γκραίκος (ούτι), Γιώργος Γιασάρης (κρουστά)

Οι Grambery Trio ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται το καλοκαίρι του 2018. Κεντρικός μουσικός 
άξονας οι τροπικές μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα του Πόντου. 
Λύρα, ούτι και κρουστά αλληλεπιδρούν μέσα από αυτοσχεδιασμούς και νέες συνθέσεις – των 
μελών και άλλων συνθετών -  δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό περιβάλλον. 

Χώρος διεξαγωγής: Στο τετράγωνο

Grambery 
Musicians: George Amperidis (lyre), Thanos Graikos (oud), George Yasaris (percussion)

Grambery Trio has been active since summer 2018. The repertoire focuses on modal musical 
traditions of the Eastern Mediterranean and especially Pontic music. Lyra, oud and percussions 
interact through improvisations and new compositions - written by the group  members as well 
as other composers -, creating a multi-collective musical environment.

Meeting point at: The square
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Day One – 13.09 
Μονή Λατόμου / Latomos Monastery
(Οδός: Επιμενίδου 17) (Address: Epimenidou 17)

Το πάρκο / The park 
(Οδός: Στεργίου Πολυδώρου 61) (Address: Stergiou Polydorou 61)

Ναός Αγίου Νικολάου του Ορφανού / Church of Saint Nicholas Orphanos
(Οδός: Ηροδότου 1) (Address: Irodotou 1)

Κύκλος – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑΣ
Kyklos - Urban Sustainability and Circularity Lab 
(Οδός: Αγίας Σοφίας 105) (Address: Agias Sofias 105)

Day Two – 14.09
Η μικρή πλατεία / The small square
(Οδός: Πύδνας 3) (Address: Pydnas 3)

Η γειτονιά / Τhe neighborhood
(Οδός: Ισμήνης 38) (Address: Isminis 38)

Η πλαγιά / The slope
(Οδός: Στεργίου Πολυδώρου 1) (Address: Stergiou Polydorou 1)

Day Three – 15.09
Πλατεία Τερψιθέας / Terpsithea Square
(Οδός: Πλατεία Τερψιθέας 24) (Address: Terpsithea Square 24)

Στο τετράγωνο /  The square
(Οδός: Αγράφων 13) (Address: Agrafon 13)

Η διπλή θέα / The double view
(Οδός: Περιάνδρου 43) (Address: Periandrou 43)

Πολυχώρος Πολιτισμού “Ισλαχανέ” / Cultural Venue of Islahane
(Οδός: Ελένης Ζωγράφου 3) (Address: Elenis Zografou 3)
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