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Sani Festival με 
ΜποισέΑι, Νπ Μέολα

Ο
λόφοςτης Σάνης στη Χαλκιδική θα υποδε
χτεί τον πιο αγαπητό τενόρο του κόσμου An
drea Bocelli, στο πλέον αναμενόμενο μου
σικό γεγονός του καλοκαιριού. Το απόλυτο 
σύμβολο της τεράστιας ιταλικής τραγουδιστικής πα
ράδοσης, ο τενόρος που μονοπωλεί την κορυφή των 

παγκόσμιων μουσικών charts, θα εμφανιστείτο Σάβ
βατο 20 Αυγούστου στο Sani Festival για μία μοναδική 
βραδιά κάτω α πό το φως των αστεριών.

Ο Αντρέα Μποτσέλι, ο τραγουδιστής των sold out 
concerts σε όλο τον πλανήτη, θα ερμηνεύσειτις μεγα
λύτερες επιτυχίες του, συνοδεία της Κρατικής Ορχή
στρας Θεσσαλονίκης, ταξιδεύοντας το κοινό με την 
υπέροχη φωνή του.

To «Jazz on the Hill» σπάει όλα τα ρεκόρ!
Η παγκόσμια σκηνή της χώρας, το φημισμένο Sani 

Festival, γιορτάζει 30 χρόνια πολιτισμού και από τις 9 
Ιουλίου έως και τις 20 Αυγούστου θα φιλοξενήσει κο
ρυφαία ονόματα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, σε 
μαγικά live concerts «θερινής νυκτός» που όλοι ονει
ρευόμαστε. Δυο θρύλοιτης αφροκουβανέζικης μου
σικής, ο Τσούτσο Βαλντές και ο Πακίτο ντ' Ριβέρα, εί
ναι και πάλι μαζί 40 χρόνια μετά, για να σηκώσουν το 
Σάββατο 9 Ιουλίου την αυλαία του φετινού εορταστι- 
κού φεστιβάλ.

Ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστεςτηςεπο- 
χής μας, ο Αλ ντι Μέολα, επιστρέφει στην Ελλάδα 
ύστερα από 20 χρόνια και στις 16 Ιουλίου θα εμφανι-

σθεί στον Λόφο της Σάνης, με ένα live concert γεμάτο 
διαχρονικές μουσικές.

Δημοφιλής καλλιτέχνης και αγαπημένος του ελλη
νικού κοινού, οΤζακ Σαβορέτι και η μπάντα του συμ
περιέλαβαν το Sani Festival στους σταθμούς της κα
λοκαιρινής περιοδείας τους «Europiana» με προ
γραμματισμένη εμφάνιση το Σάββατο 23 Ιουλίου.

Ο «άγιος της Αφρικής» σερ Μπομπ Γκέλντοφ, ο 
καλλιτέχνης που ξεσηκώνειτα πλήθη στα θρυλικά 
παγκόσμια live του. έρχεται το Σάββατο 30 Ιουλίου στη 
Χαλκιδική, για να επαναλάβει αυτό που γνωρίζει πολύ 
καλά: Stand up and dance!

Τριάντα χρόνια νότες
Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες Μανώλης Μη- 

τσιάς, Χρήστος Θηβαίος, Ελένη Τσαλιγοπούλου και 
Πέννυ Μπαλτατζή θα εμφανιστούν μαζί σε μια επετει- 
ακή εκδήλωση-αφιέρωμα στο σύνολο της μουσικής 
δημιουργίας του 20ού και του 21ου αιώνα (Σάββατο 6 
Αυγούστου).

Mediterranean Project
Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ερμηνείες στα 

ελληνικά αλλά και σε άλλες γλώσσες, με τραγούδια 
που έχουν αγαπηθείτόσο στη χώρα μας όσο και στο 
εξωτερικό, θα παρουσιάσουν το Σάββατο 13 Αυγού
στου οι σημαντικοί ερμηνευτές Δημήτρης Μπάσης, 
Ρένα Μόρφη, Δώρος Δημοσθένους, Ρίτα Αντωνοπού- 
λου, Κώστας Θωμαΐδης και Καλλιόπη Πούσκα.
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