
1

  Sani Festival,
Πηγή: ROLLING STONE Σελ.: 11 Ημερομηνία

έκδοσης:
01-07-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:
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Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

T
o 1992 ήταν η χρονιά που σηματοδότησε το ξεκίνημα του Sani Festival, ενός φεστι
βάλ σταθμού για τα μουσικά πράγματα της χώρας, με διεθνή χαρακτήρα. Προσφέ- 
ροντας έναν συνδυασμό εξαιρετικής μουσικής και μαγευτικής τοποθεσίας, καθώς 
μέσα στα χρόνια δεκάδες καλλιτέχνες εγνωσμένης αξίας έχουν ερμηνεύσει το έργο τους 

πάνω στον επιβλητικό Λόφο της Σάνης, το Sani Festival κατάφερε να καθιερωθεί ως ση
μαντικότατος πολιτιστικός θεσμός. Εδώ και 30 χρόνια, κάθε Ιούλιο και Αύγουστο το Sani 
Festival φέρνει το κοινό σε επαφή με αξιόλογους δημιουργούς απ’ όλο τον κόσμο αλλά και 
την Ελλάδα: 385 συναυλίες, 1.700 καλλιτέχνες, 350.000 θεατές και έπεται συνέχεια.

Ένα ευρύ φάσμα μουσικών genres παρουσιάζεται κάθε χρόνο στο πρόγραμμα του φεστι
βάλ: κλασική, τζαζ, world αλλά πλέον και ποπ και ροκ μουσική. Όσοι παρευρεθούν φέτος 
στο Sani Festival θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο ρεπερτόριο μέσα από 
τη σκηνική παρουσία κορυφαίων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με μονα
δικό φόντο τον μεσαιωνικό Πύργο της Σάνης.

Φέτος το Sani Festival καλεί τους μουσικόφιλους παρουσιάζοντας ένα πλούσιο εορταστι
κό πρόγραμμα, από τα καλύτερό του:

Οι θρύλοι της αφροκουβανικής μουσικής Chucho Valdes και Paquito D’Rivera κη
ρύσσουν την έναρξη του φεστιβάλ στις 9/7 με μια μοναδική μουσική σύμπραξή, σε μια από 
τις λίγες εμφανίσεις της παγκόσμιας περιοδείας τους. Τη σκυτάλη παίρνει στις 16/7 ο Α1 Di 
Meola, ο οποίος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς είναι από τους κορυφαίους 
κιθαριστές της εποχής μας, με ηο χρόνια μουσικής παρουσίας. Ο βραβευμένος βιρτουόζος 
της κιθάρας θα εμφανιστεί με το Guitar Trio του, ενώ η συνέχεια ανήκει στον εναλλακτικό 
και ιδιαίτερα δημοφιλή στη χώρα μας Jack Savoretti, στις 23/7, και τις μελωδικές ακου
στικές φολκ, ροκ και ποπ μελωδίες του. Ο διοργανωτής του ιστορικού Live Aid και πάλαι 
ποτέ τραγουδιστής των Boomtown Rats, Bob Geldof, έχει μακριά πορεία στα μουσικά 
πράγματα και αναμένεται να χαρίσει στο κοινό μοναδικές ροκ στιγμές στις 30/7.

Ακολουθούν οι ελληνικές βραδιές του φεστιβάλ, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον 
εορτασμό των τριών δεκαετιών ζωής του Sani Festival, με τη συμμετοχή σημαντικών Ελ
λήνων ερμηνευτών. Οι Μανώλης Μητσιάς, Χρηστός Θηβαίος, Ελένη Τσαλιγοπού- 
λου. Πέννυ Μπαλτατζή θα εμφανιστούν στις 6/8, ενώ οι Δημήτρης Μπάσης. Ρένα 
Μόρφη, Δώρος Δημοσθένους, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Καλλιό
πη Πούσκα στις 13/8.

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος τρόπος για να κλείσει, στις 20 Αυγούστου, αυτή 
η μοναδική γιορτή της μουσικής από την εμβληματική συναυλία του Andrea Bocelli, ο 
οποίος χαρακτηρίζεται ως ο πιο αγαπητός τενόρος παγκοσμίως. Θα εμφανιστεί πλαισιω
μένος από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

To Sani Festival δεν είναι όνειρο θερινής νυκτός - κάνει όμως τις θερινές νύχτες όσων 
το παρακολουθούν ονειρεμένες. Πιστό στο όραμα της καλής μουσικής, υπόσχεται για άλλη 
μια χρονιά μοναδικές συναυλίες, που χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ατμόσφαιρα, οργά
νωση και ποιότητα.
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