


ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ø Ρίτα Αντωνοπούλου – Ρεβάνς
Ø Usurum
Ø Γιάννης Διονυσίου
Ø Ασπασία Στρατηγού – Γιάννης Διονυσίου
Ø Πέννυ Μπαλτατζή
Ø Gadjo Dilo
Ø Κώστας Θωμαϊδης – Μανόλης Ανδρουλιδάκης
Ø String Demons
Ø People of the Wind

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ø «Mάνος Ελευθερίου» 
Αφιέρωμα στα τραγούδια του κορυφαίου ποιητή Μάνου Ελευθερίου που όλοι αγαπήσαμε. 

STAND UP COMEDY

Ø «Double Impact» 
Stand up παράσταση με το κορυφαίο δίδυμο γέλιου Ηλία Φουντούλη και Άγγελο Σπηλιόπουλο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2023





Μετά από μια απόλυτα επιτυχημένη χειμερινή περιοδεία, η Ρίτα Αντωνοπούλου το καλοκαίρι που μας έρχεται θα
περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο μαζί με τους Ρεβάνς για να μας χαρίσουν αξέχαστες καλοκαιρινές βραδιές.
Με την αγάπη του κόσμου στην καρδιά, με σεβασμό και λατρεία στην τέχνη που υπηρετεί, συναντά τους Ρεβάνς, ένα
συγκρότημα εξαιρετικών νέων μουσικών οι οποίοι ήδη χαράζουν τη δική τους πορεία στη μουσική αυτού του τόπου, με το
δικό τους ιδιαίτερο ήχο και στίχο, με ταλέντο, ήθος και ψυχή που όμοιά τους σπάνια βρίσκει κανείς.
Ενωμένοι οι καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν στο κοινό μία παράσταση που λέει την αλήθεια. Μια παράσταση που
αφυπνίζει, ξεσηκώνει, εμψυχώνει, συγκινεί και γιατρεύει.
Ο στόχος είναι να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι ένα κι ότι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο…δεν υπάρχει πιο
ισχυρό μέσο ένωσης των ανθρώπων από τη μουσική.
Με μια εκρηκτική χημεία επί σκηνής, η Ρίτα Αντωνοπούλου κι οι Ρεβάνς, υπόσχονται να μας χαρίσουν μια παράσταση
που θα είναι για όλους μας σημείο αναφοράς.

Με τους «Ρεβάνς» παίζουν οι:
Αστέρης Κωνσταντίνου – κιθάρα, λαούτο, ηλ. μαντολίνο, φυσαρμόνικα, φωνή
Χρήστος Ελ .Παπαδόπουλος – κλαρινέτο, σαξόφωνο, φωνή
Γιάννης Κονταράτος – βιολί, lap steel guitar
Γρηγόρης Οικονόμου – τύμπανα 
Βασίλης Νικολόπουλος – ηλ. μπάσο
Άγγελος Αθανασιάδης – ηλ. Κιθάρα
Οργάνωση παραγωγής: Melodica Art Productions

ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΡΕΒΑΝΣ





Μετά τις απόλυτα επιτυχημένες εμφανίσεις τους τον προηγούμενο Χειμώνα σε Αθήνα και υπόλοιπη Ελλάδα
οι Usurum θα περιοδεύσουν σε όλη την χώρα για να μας προσφέρουν πολύ όμορφα καλοκαιρινά βράδια γεμάτα 
μουσική.
Με ανανεωμένο ήχο και νέα σύνθεση, οι Usurum θα παρουσιάσουν τραγούδια από τη μέχρι τώρα δισκογραφία τους, 
ενώ θα ακουστούν και νέα ακυκλοφόρητα κομμάτια τους.

"σπασμένη καρδιά χαλασμένη κονσόλα
στον πόνο πως μοιάζουμε οι άνθρωποι σ' όλα"

ήχος: Κώστας Χαϊκάλης
εικαστικό: https://www.instagram.com/nataleloudo/
Οργάνωση Παραγωγής: Melodica Art Productions

Οπτικοακουστικό υλικό: 
https://www.youtube.com/watch?v=5-nAP72koP4
https://www.youtube.com/watch?v=nk7kWR2b9KI

USURUM

https://www.instagram.com/nataleloudo/
https://www.youtube.com/watch?v=5-nAP72koP4
https://www.youtube.com/watch?v=nk7kWR2b9KI




O Γιάννης Διονυσίου είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους και ελπιδοφόρους ερμηνευτές της γενιάς του και έχει
ξεχωρίσει για το σπάνιο ταλέντο του. Μπορεί να ανταπεξέλθει με άνεση σε όλο το φάσμα του τραγουδιού και
ξεχωρίζει τόσο για το αναγνωρίσιμο χρώμα της φωνής του όσο και για την ερμηνευτική του δύναμη. Ένα επιπλέον
στοιχείο που τον κάνει ξεχωριστό είναι η μεγάλη έκταση της φωνής του που του δίνει τη δυνατότητα να κινηθεί με
άνεση σε όλο το φάσμα του εμπνευσμένου ελληνικού τραγουδιού. Έχει ήδη δώσει τα διαπιστευτήρια του σπάνιου
ταλέντου του με τις επιτυχημένες ζωντανές εμφανίσεις του και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη σημαντικών
καλλιτεχνών που έχουν μοιραστεί μαζί του το έργο τους επί σκηνής.

Μετά τις sold out παραστάσεις του τον Χειμώνα στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο Γιάννης Διονυσίου θα
περιοδεύσει στην Ελλάδα για να παρουσιάσει στο κοινό αγαπημένα κλασικά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια που τον
έχουν καθιερώσει ως πρεσβευτή αυτής της μεγάλης μουσικής μας παράδοσης στο νεανικό κοινό, καθώς και νέα
τραγούδια που περιλαμβάνονται στο πρώτο προσωπικό του album που θα κυκλοφορήσει σύντομα και υπογράφουν
καταξιωμένοι δημιουργοί.

Οπτικοακουστικό υλικό:
https://www.youtube.com/watch?v=3-MM0Ld0myY
https://www.youtube.com/watch?v=SJap2AqBcA8

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

https://www.youtube.com/watch?v=3-MM0Ld0myY
https://www.youtube.com/watch?v=SJap2AqBcA8




Η Ασπασία Στρατηγού από τις σημαντικότερες λαϊκές μας φωνές που απαριθμεί πολύ σπουδαίες συνεργασίες
συναντά τον Γιάννη Διονυσίου έναν από τους πιο ταλαντούχους και ελπιδοφόρους ερμηνευτές της γενιάς για να μας
προσφέρουν αξέχαστες καλοκαιρινές βραδιές.
Η Ασπασία Στρατηγού μέσα από τις ερμηνείες της και τη παρουσία της επί σκηνής, αποδεικνύει το πηγαίο ταλέντο της
και τη σπουδαιότητα της καλλιτεχνικής της παρουσίας. Κάτι που έχει εδώ και χρόνια έχει γίνει σαφές με τις
συμμετοχές της σε σπουδαία αφιερώματα στους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού.
Ο Γιάννης Διονυσίου με τη μεγάλη ερμηνευτική του δύναμη κάτι που τον κάνει ξεχωριστό είναι επίσης και η μεγάλη
έκταση της φωνής του που του δίνει τη δυνατότητα να κινηθεί με άνεση σε όλο το φάσμα του εμπνευσμένου
ελληνικού τραγουδιού.
Και οι δύο καλλιτέχνες έχουν ήδη δώσει τα διαπιστευτήρια του σπάνιου ταλέντου τους με τις επιτυχημένες ζωντανές
εμφανίσεις τους και θα περιοδεύσουν στην Ελλάδα για να παρουσιάσουν στο κοινό αγαπημένα κλασικά λαϊκά και
ρεμπέτικα τραγούδια που τους έχουν καθιερώσει ως πρεσβευτές αυτής της μεγάλης μουσικής μας παράδοσης στο
νεανικό κοινό και μας υπόσχονται αξέχαστες καλοκαιρινές βραδιές.

Οπτικοακουστικό υλικό:
https://www.youtube.com/watch?v=3-MM0Ld0myY
https://www.youtube.com/watch?v=EV3V-RNXNJ0
https://www.youtube.com/watch?v=SJap2AqBcA8
https://www.youtube.com/watch?v=-Cr-6BP2cvA

ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

https://www.youtube.com/watch?v=3-MM0Ld0myY
https://www.youtube.com/watch?v=EV3V-RNXNJ0
https://www.youtube.com/watch?v=SJap2AqBcA8
https://www.youtube.com/watch?v=-Cr-6BP2cvA




Το κορίτσι που όλοι αγαπήσαμε,η Πέννυ Μπαλτατζη, αυτό το καλοκαίρι θα μα χαρίσει μοναδικές στιγμές με το υπέροχο 
πρόγραμμα που μας έχει ετοιμάσει!

Γνωστά και αγαπημένα τραγούδια θα σας λικνίσουν, θα σας ταξιδέψουν, θα σας κάνουν να τραγουδήσετε και να 
ξεσηκωθείτε.
Η Πέννυ μαζί με την ξέφρενη μπάντα της θα σας μεταφέρει στα αμερικάνικα ballroom, εκεί που ο Frank Sinatra
συναντούσε τον Dean Martin και ο Nat King Cole τον Louis Armstrong.

Με αποκορύφωμα τα ελληνικά λαϊκό-τζαζ και διασκευασμένα στα μέτρα της και μόνο τραγούδια, όπως ξέρει πολύ καλά 
να μας τα παρουσιάζει, η Πέννυ Μπαλτατζή σας υπόσχεται να περάσετε συντροφιά υπέροχες καλοκαιρινές βραδιές. 
Φυσικά δεν θα λείψουν και τα δικά της, αγαπημένα και ολόφρεσκα τραγούδια.

Μια υπέροχη συναυλία με με τη βελούδινη και δυναμική φωνή της Πέννυς.. Να είστε όλοι εκεί!

https://www.youtube.com/watch?v=PUa3eqtvB0c

https://www.youtube.com/watch?v=BF0zluZMPQc

ΠΕΝΝΥ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ

https://www.youtube.com/watch?v=PUa3eqtvB0c
https://www.youtube.com/watch?v=BF0zluZMPQc




Οι Gadjo Dilo παντρεύουν την τσιγγάνικη jazz παράδοση, εμπνευσμένοι από τον θρυλικό κιθαρίστα
της gypsy swing Django Reinhardt, με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια κυρίως της σκηνής του '50 και
'60, δημιουργώντας το δικό τους μοναδικό μουσικό στυλ, το "Manouche De Grec".

Με αφετηρία τους δύο αυτούς μουσικούς πολιτισμούς και με πειραματισμούς πάνω σε
μεταγενέστερους ήχους της jazz, το συγκρότημα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με έντονο το "Ελληνικό"
στοιχείο αλλά και με αναφορές στα αμερικανικά jazzstandards και τα γαλλικά τραγούδια του
μεσοπολέμου.

Οπτικτοακουστικό υλικό:

https://www.youtube.com/watch?v=K9aJhRNRtLE
https://www.youtube.com/watch?v=XIGx2X5BFhs

* Σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής Imaginart

GADJO DILO

https://www.youtube.com/watch?v=K9aJhRNRtLE
https://www.youtube.com/watch?v=XIGx2X5BFhs




Τι συμβαίνει, όταν ένας ραδιοφωνικός παραγωγός διαπιστώνει ότι τόσο αυτός όσο και ο καλεσμένος του δεν έχουν φέρει
δίσκους για την δίωρη εκπομπή τους;

Αναγκάζονται (;) να παίξουν και να τραγουδήσουν τα τραγούδια της λίστας τους, με ότι έχουν στο στούντιο: τις φωνές
τους, μια κιθάρα, ένα μαντολίνο, μια φλογέρα και σφύριγμα. Ταξιδεύοντας μελωδικά σε πολλές χώρες, σαν πλανόδιοι
μουσικοί, με χιούμορ, ενδιαφέρουσες διηγήσεις και άγνωστες ιστορίες, περνάνε καλά και φτιάχνουν με τους ακροατές
τους μια καλοδιάθετη παρέα.

Οι «Πλανόδιοι μουσικοί», είναι μια παράσταση μουσικής, με μερικά από τα μελωδικότερα κι αγαπημένα τραγούδια της
Ελλάδας, της Μεσογείου και της Λατινικής Αμερικής, που επέλεξαν κι ερμηνεύουν ο Κώστας Θωμαΐδης (τραγούδι,
μαντολίνο, φλογέρα, σφύριγμα) και ο Μανόλης Ανδρουλιδάκης (τραγούδι, κλασική κιθάρα).

Τα τραγούδια διηγούνται τις ιστορίες μας και συντροφεύουν, παντοτινά, τις αναμνήσεις μας.

Σε συνεργασία με το γραφείο παραγωγής NumberNine Productions

Κώστας Θωμαΐδης – Μανόλης Ανδρουλιδάκης

Πλανόδιοι Μουσικοί





Οι String Demons, τα αδέλφια Κωνσταντίνος και Λυδία Μπουντούνη, είναι ένα ντουέτο εγχόρδων (βιολοντσέλο, βιολί) που
ξεκίνησε την κοινή μουσική του πορεία το 2015, συνθέτοντας, ερμηνεύοντας και διασκευάζοντας με πρωτότυπο τρόπο
τραγούδια από μια ευρύτατη μουσική γκάμα που ξεκινά από την κλασική μουσική-από την οποία άλλωστε προέρχονται-
μέχρι την ελληνική παραδοσιακή/λαϊκή, τη rock, τη heavy metal, την pop, τους βυζαντινούς ύμνους.

Στη μέχρι τώρα πορεία τους ως σχήμα έχουν καταφέρει να σταθούν δίπλα στα κορυφαία ξένα σχήματα του είδους με τους
ανατρεπτικούς-ψυχαγωγικούς δίσκους και τις συναυλίες τους, έχοντας αποκτήσει φανατικό κοινό.

Στη συναυλία τους, οι String Demons στο πρόγραμμα που ονόμασαν Cocktail Εγχόρδων, παρουσιάζουν με ξεχωριστό τρόπο
κομμάτια από ένα τεράστιο μουσικό φάσμα, χωρίς ταμπέλες, όρια και «στεγανά».

Στο «cocktail» αυτό θα προσεγγίσουν και θα «ανακατέψουν» κορυφαία κομμάτια του Θάνου Μικρούτσικου με τραγούδια
των Metallica, της Lady Gaga με του Μίκη Θεοδωράκη, δικά τους κομμάτια και τραγούδια από την δισκογραφία τους,
ρεμπέτικα με Handel, διασκευές τους που έχουν αγαπηθεί αλλά και καινούργιες, έργα της κλασικής, ροκ, παραδοσιακής
μουσικής, Iron Μaiden, Vivaldi, Χατζιδάκι, Cohen, πολυαγαπημένα τραγούδια ελληνικά και ξένα με την ανατρεπτική ματιά της
μπάντας.

Οπτικοακουστικό υλικό:
https://www.youtube.com/watch?v=WAn25PXFTDM
https://www.youtube.com/watch?v=d6zanC5gOSc

STRING DEMONS

Cocktail Εγχόρδων και άλλες μουσικές ιστορίες...

https://www.youtube.com/watch?v=WAn25PXFTDM
https://www.youtube.com/watch?v=d6zanC5gOSc




Οι People Of the Wind είναι ένα εκρηκτικό τρίο εμπνευσμένο από τις εκστατικές παραδόσεις των ζουρνάδων και με ένα δυτικό όργανο 
το σαξόφωνο μαζί με το νταούλι δημιουργούν ένα εντελώς «καινούριο» ήχο που έχει ως αποτέλεσμα να εμπλουτίσει και να ανανεώσει 
αυτή την τόσο ιδιαίτερη μουσική παράδοση.

Ερμηνεύουν, με τη ζυγιά σαξόφωνα-νταούλι, παραδοσιακούς σκοπούς και τραγούδια από τα Βαλκάνια, την Τουρκιά, την Αρμενία και 
το Ιράν αλλά και δικές τους πρωτότυπες συνθέσεις, δημιουργώντας έναν νέο δυνατό ήχο με τον ρυθμό και τον χορό ως πυρήνα.

Ο Νεοζηλανδός πολυοργανίστας James Wylie, αναγνωρισμένος μουσικός τοσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, έχει ως αφορμή τον 
αυτοσχεδιασμό της περσικής παράδοσης και δημιουργεί ένα μοναδικό και πλούσιο συναίσθημα με ανατολίτικο άρωμα. 
Ο Γαλλοπολωνός με Ιταλικό ταμπεραμέντο σαξοφωνίστας Fausto Sierakowski, περιζήτητος και αγαπημένος μουσικός από τα σημερινά 
καφέ-αμάν μέχρι τα λαϊκά στέκια της Αθήνας, δημοφιλής για την ικανότητά του να συνδυάζει τον αέρα των βαλκανίων με τη φωτιά της 
ανατολής.
Και ο Αλέξανδρος Ριζόπουλος, πολυσχιδής μουσικός και ακούραστος παίκτης κρουστών οργάνων συντονίζει ανάμεσα στα χέρια του τη 
μαγεία της νοτιοανατολικής μεσογείου και το διονυσιασμό των βαλκανίων.

Το σχήμα People of the Wind [Άνθρωποι Του Αέρα], δημιουργήθηκε το 2016 ύστερα από αίτημα της βραδιάς ανοικτού μουσείου στη 
Ρώμη. Ακολούθησαν πολλά mini-tour στην Ευρώπη (Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία), ενώ δεν ξέχασαν ποτέ το ετήσιο ραντεβού τους στο 
μουσικό χωριό του Αγίου Λαυρεντίου, όπου κάθε χρόνο ξεσηκώνουν όλο το χωριό παίζοντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Τελευταία 
φορά τους απολαύσατε ήταν στο Fuzz όπου μοιράστηκαν τη σκηνή με την Εβρίτικη Ζυγιά

Οπτικοακουσικό υλικό: 
https://www.youtube.com/watch?v=p9Bk7EUChHA

People of the Wind

https://www.youtube.com/watch?v=p9Bk7EUChHA


Αφιέρωµα στο 
Μάνο Ελευθερίου



Ένα μουσικό αφιέρωμα στον σπουδαίο δημιουργό Μάνο Ελευθερίου. Θα κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι στον κόσμο του
σπουδαίου ποιητή. Από τα «Παραπονεμένα Λόγια» μέχρι τη «Μαρκίζα», τραγούδια από τον «Άγιο Φεβρουάριο», από τη
«Δίκοπη Ζωή» μέχρι το «Οι Ελεύθεροι κι Ωραίοι» αλλά και τον «Ναύτη» και το «Δεν είμαι άλλος» και πολλά άλλα
τραγούδια που μας έχουν συντροφέψει σε όλες μας τις στιγμές.

Μέσα από της ερμηνείες των γνωστών καλλιτεχνών θα αναδειχθεί ο πλούτος και το έργο του ποιητή και στιχουργού που
έχει «ντύσει» με τον λόγο του αγαπημένα τραγούδια των μεγαλύτερων σύγχρονων Ελλήνων συνθετών.
Τις συναυλίες μουσικά θα ντύσει το μουσικό σύνολο «Ρυθμός» από τη Νέα Ιωνία Βόλου με μαέστρο το Νίκο Χιώτογλου.
Στα λίγα χρόνια πορείας της η ορχήστρα ρυθμός απαριθμεί αρκετές και σημαντικές συνεργασίες και έχει βρεθεί επί
σκηνής με σπουδαίους ερμηνευτές.

Στο μουσικό αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου ανάλογα με τη διαθεσιμότητα τους θα τραγουδήσουν οι Μανώλης
Μητσιάς Κώστας Μακεδόνας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Ρίτα Αντωνοπούλου, Πέννυ Μπαλτατζή, Γιάννης
Διονυσίου και άλλοι.

Μοναδικό Αφιέρωμα στα τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου

Αφιέρωμα Μάνος Ελευθερίου





Τελευταία σεζόν Double Impact!

Η παράσταση stand-up comedy με τους πιο Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ κωμικούς της ελληνικής σκηνής επιστρέφει!

Οι Ηλίας Φουντούλης και Άγγελος Σπηλιόπουλος μετά από χιλιάδες χιλιόμετρα σε τουρ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε 
μία παράσταση!
Ενώνουν τα κείμενα από τις παραστάσεις τους, μαζί με νέο υλικό και αναμένεται να σας σφυροκοπήσουν με αστεία!

Μικρά αστεία, μεγάλα αστεία, αστεία που πιάνεις με την πρώτη, αστεία που τα συναρμολογείς μόνος σου, διδακτικές 
ιστορίες, παραβολές και αμέτρητα λογοπαίγνια.

Μία παράσταση, διπλός αντίκτυπος!

“Double Impact”
Stand Up Comedy show
με τον Ηλία Φουντούλη
και τον Άγγελο Σπηλιόπουλο!
Οργάνωση παραγωγής: Melodica Art Productions

Το πιο απολαυστικό δίδυμο γέλιου με τους Ηλία Φουντούλη και Άγγελο Σπηλιόπουλο

«Double Impact» 



Booking & Επικοινωνία: 
Παναγιώτης Κακαράς 6957 500645

Συντονισμός & Οργάνωση Παραγωγής: 
Άννα Χρυσάνθου 6943116379

email: melodicagr@gmail.com

find us melodica.artproductions


