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AtDiMeola

Chucho Valdes,

Andrea Bocelli Jack Savoretti

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΙΙΚΛΗΤΗΡΑ

του λαϊκού και έντεχνου ελληνικού τραγουδιού με 
δημιουργίεςτων σπουδαιότερων συνθετών μας 
ενώ στις 13 του μήνα οι Δημήτρης Μπάσης, Ρέ- 
να Μόρφη, Δώρος Δημοσθένους Ρίτα Αντωνο- 
πούλου, ΚώσταςΘωμαίδης και Καλλιόπη Πού- 
σκα θα ενώσουν τον ελληνικό ήχο με ακούσμα
τα από χώρεςτης Μεσογείου (Ιταλία, Πορτογα
λία, Ισπανία, Γαλλία, αραβικές χώρες και Ισραήλ).

Λαμπερό φινάλε στις 20 Αυγούστου, με τον 
διάσημο τενόρο Andrea Bocelli. Αναγνωρισμέ
νος ωςαπόλυτο σύμβολο της τεράστιας ιταλικής 
τραγουδιστικής παράδοσης έχει καταφέρει να 
ανεβάσει την κλασική μουσική στην κορυφή των 
παγκόσμιων μουσικών charts, με άλμπουμ όπως 
τα «Romanza», «Sacred Arias», «Si» και «Believe». 
Ανάμεσα στα βραβεία του περιλαμβάνεται και 
μια Χρυσή Σφαίρα, ενώ κατά τη διάρκεια τηςεκ- 
θαμβωτικήςτου καριέρας συνεργάστηκε με κο
ρυφαίους καλλιτέχνες όπως ο Franco Zeffirelli, 
ο Elton John, ο Ed Sheeran και n Celine Dion, η 
οποία έχει πει για εκείνον: «Αν ο Θεός τραγουδά, 
η φωνή του πρέπει να μοιάζει σαν του Andrea 
Bocelli». Θα τον πλαισιώνει η Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες www.sanifestival.gr, προπώλη
ση: www.viva.gr

m.tsiklitira@realnews.gr

1
 992. Μια τολμηρή ιδέα γεννιέται, για να εξε
λιχθεί με τα χρόνια σε μια υψηλής αισθη
τικής γέφυρα πολιτισμού και τουρισμού. 

Τρεις δεκαετίες 385 συναυλίες παραστάσεις και 
εκδηλώσεις. Μουσικοί θρύλοι και νέοι δημιουρ
γοί από όλο τον κόσμο ανηφορίζουν στη σκηνή 
του Sani Festival, στον υπέροχο Λόφο τηςΣάνης 
εκεί όπου η θάλασσα, ο ουρανός και το πράσι
νο συνυπάρχουν αρμονικά με τις τέχνες με φό
ντο έναν μεσαιωνικό πύργο: η παρακολούθηση 
μιας συναυλίας στη Σάνη είναι από τις ωραιότε
ρες εμπειρίες που μπορεί να έχει ένας θεατής.

Φέτος, λοιπόν, που το Sani Festival -υηό την 
καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Μουστά
κα- γιορτάζει τα 30 του χρόνια, θα το επισκεφθεί 
ο πιο αγαπητός τενόρος του κόσμου, ο Andrea 
Bocelli. Πριν, όμως από τον ζωντανό αυτόν θρύ
λο της μουσικής από τον Λόφο θα παρελάσουν 
εκλεκτοί καλλιτέχνες τηςτζαζ της non και της ροκ 
μουσικής σκηνής καθώς και κορυφαίοι Ελληνες 
ερμηνευτές. Η αυλαία ανοίγει στις 9 Ιουλίου με 
δύο ζωντανούς θρύλους της αφροκουβανέζικης 
μουσικής ο Chucho Valdes, πιανίστας συνθέτης 
και ιδρυτής του μυθικού κουβανέζικου συγκρο
τήματος Irakere, και ο Paquito D'Rivera, σαξο- 
φωνίστας συνθέτης και κλαρινετίστας μετρούν 
δεκαετίες φιλίας και μουσικής σύμπραξης. Και οι 
δύο μαζί έχουν τιμηθεί με περισσότερα από 25 
βραβεία Grammy και Latin Grammy.

Στις 16 του μήνα, ο πολυβραβευμένος βιρ
τουόζος της κιθάρας ΑΙ Di Meola επιστρέφει, 
μετά από δύο δεκαετίες στην Ελλάδα για να εμ
φανιστεί στο φεστιβάλ της Σάνης με το Guitar 
Trio του. Η μουσική του επικεντρώνεται στις πε
ρίπλοκες συγκοπές του ρυθμού, σε συνδυασμό 
με προκλητικές λυρικές μελωδίες και μια εκλεπτυ
σμένη αρμονία.

Στις 23 Ιουλίου υποδεχόμαστε έναν από τους 
πολυαγαηημένουςτου ελληνικού κοινού: ο Jack 
Savoretti επιστρέφει στη χώρα μας και ανεβαίνει 
στη σκηνή του Sani Festival μαζί με την μπάντα 
του για να ερμηνεύσει μερικά από τα πασίγνω
στα τραγούδια του, τα οποία ακούγονται ανελλι
πώς στα ραδιόφωνα τα τελευταία χρόνια. Η συ
ναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της καλο
καιρινής περιοδείας «Europiana», μετά την κυ
κλοφορία του ομώνυμου νούμερο 1 άλμπουμ 
τον Ιούνιο του 2021 και την εκτεταμένη έκδοση 
του «Europiana Encore» το 2022.

Συνυφασμένος με ένα από τα πιο γνωστά 
τραγούδια όλων των εποχών, το «I don't like

Mondays» των Boomtown Rats, και με την ται
νία του Alan Parker «The Wall» (που βασίστη
κε στο ανεπανάληπτο άλμπουμ των Pink Floyd) 
στην οποία πρωταγωνίστησε, και πασίγνωστος 
για τον ακτιβισμό του και την ανθρωπιστική δρά
ση του (για την οποία χρίστηκε ιππότης από τη 
βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ προτάθηκε και για το 
Νόμπελ Ειρήνης), ο ροκ σταρ Bob Geldof έρχε
ται με το γκρουπ του, τους Bobkatz, για να γε
μίσει με ήχους ροκ την καλοκαιρινή νύχτα της 
30ής Ιουλίου.

Στις 6 Αυγούστου, οι Μανώλης Μητσιάς Χρή- 
στοςΘηβαίος Ελένη Τσαλιγοπούλου και Πέννυ 
Μπαλτατζή θα μας ταξιδέψουν στους δρόμους
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Τρεις δεκαετίες και 385 συναυλίες και παραστάσεις για το Sani 
Festival, που γιορτάζει τα 30 του χρόνια με τον δημοφιλέστατο 
τενόρο Andrea Bocelli, αΜά και με μια πάειάδα θρυΗικών 
ονομάτων της τζαζ της non και της ροκ σκηνής
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