ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 2013

Σάββατο 1 Ιουνίου, 9 μ.μ., Θέατρο Πέτρας
Οι ΦΩΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ σμίγουν στο Θέατρο Πέτρας!
Με τη στήριξη της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

Το ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ για μια μονάκριβη νύχτα
στην Αθήνα! Η μεγάλη γιορτή των φωνών! Φωνές πολύτροπες,
πολύγλωσσες, φωνές πολύφωνες! Φωνές που κομίζουν τον τόπο τους, τις
ανάσες των ανθρώπων τους, τις αφές των βλεμμάτων τους. τις οσμές της
ψυχής τους. το αχολόι των ανέμων, τις αντάρες της Ιστορίας. Φωνές του
ρίγους και του σφρίγους. Φωνές που μοιάζουν σαν το αποτύπωμα της
ψυχής στα χείλη.
Τραγούδια σαν άγρια άλογα. Πολυφωνικά τραγούδια, τα
αγριολούλουδα του Λαϊκού μας Πολιτισμού. Ηπειρώτικα Πολυφωνικά
Τραγούδια, ο ανεκτίμητος θησαυρός της Ηπειρώτικης Παράδοσης.
Βαλκάνιες Πολυφωνίες, η κοινή φλέβα που τανύζει τη συλλογική μνήμη
των
γειτόνων
λαών,
πάνω
και
πέρα
από
σύνορα.
Ανταμώνουμε όπως κάθε χρονιά, το πρώτο Σαββατόβραδο του
καλοκαιριού που φέτος είναι και η πρώτη του νύχτα!
Το πιο όμορφο καλωσόρισμα του καλοκαιριού... ΣΑΒΒΑΤΟ 1
ΙΟΥΝΙΟΥ, όλοι στο ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ! Φέτος περισσότεροι παρά
ποτέ. Ανάμεσά μας: Πολυφωνικός όμιλος Άνω Πωγωνίου (Χλωμό &
Πολύτσανη), πολυφωνικό σύνολο "Χαονία", Πολυφωνικό Σχήμα
Ηπείρου (Βαγγέλης Κώτσου), Αντιφωνικός Όμιλος Ομοσπονδίας
Μουργκάνας, Πολυφωνικό Αετόπετρας Ιωαννίνων, "Κεραντζήδες"
(ΕΡ.Κ.Ε.Τ.), "Πολύφωνο" (Εργαστήρι Πολυφωνίας Μ.Ε.Λ.Μ.Ο.Κ.Ε.),
Εργαστήρι Ηπειρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού Πανηπειρωτικής
Συνομοσπονδίας Ελλάδας, Πολυφωνικό Συλλογικού Καφενείου
Αναδημίας Πλάτωνος, φωνητικό σύνολο "ΙΩ" (διφωνίες Κάτω Ιταλίας,
Βώλακα Δράμας), Δανάκης, Ιντσούδης (διφωνίες & γκάιντα Θράκης),
LOT KURBETI (Αλβανία), RODHINA (Βουλγαρία)
Κι οι συμμετοχές διαρκώς πληθαίνουν! Συμμετοχές που θα
τιμήσουν τη γιορτή μας! Με καταβολές άνευ ορίων και άνευ όρων.
Μαζί μας και η εξαίσια Ηπειρώτικη κομπανία του Θοδωρή
Γεωργόπουλο με τον Μιχάλη Ζάμπα στο τραγούδι. Να ερμηνεύει
εμβληματικούς σκοπούς της Ηπειρώτικης Μουσικής Παράδοσης, να
συνοδεύει πολυφωνικά τραγούδια, να παίρνει τη σκυτάλη στο τέλος της
γιορτής, προσκαλώντας σε ένα χορό λυτρωτικό και απελεύθερο, χορό
που όπως και το Πολυφωνικό Τραγούδι μας θέλει όλους μαζί, τον ένα
δίπλα στον άλλο, τον ένα μαζί με τον άλλο - όπως οι δύσκολοι καιροί
μας.

Το πιο όμορφο, το πιο εγερτήριο καλωσόρισμα του
καλοκαιριού. Καλοκαίρι στις φωνές, καλοκαίρι στα σώματα,
καλοκαίρι στις ψυχές!
Και στην αρχή της βραδιάς ένα οπτικοακουστικό αφιέρωμα στα
15 χρόνια του ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΒΑΝΙΟΥ, με μερικές από τις
ανεξίτηλες στιγμές του μεγάλου μας ταξιδιού! Για να είμαστε όλοι φέτος
μαζί στην Πέτρα, ακόμα και αυτοί που λείπουν για πάντα...
Η εκδήλωση διοργανώνεται με την στήριξη της
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, κορυφαίου
συλλογικού φορέα των ξενιτεμένων Ηπειρωτών στον κόσμο.
Διοργάνωση αστική μη κερδοσκοπική "ΑΠΕΙΡΟΣ"/ΔΙΕΘΝΕΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ. Η «Άπειρος» πήρε το
όνομά της από την αρχαία, δωρική ονομασία της Ηπείρου.
Εισιτήρια προπωλούνται στο βιβλιοπωλείο "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
(Ασκληπιού 3), στην τιμή των 10 ευρώ.
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