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Με Andrea Bocelli γιορτάζει 
το Sani Festival τα 30 χρόνια του
Τ

ριάντα χρόνια Sani 
Festival, μια ιστορία 
αγάπης για τη μου
σική και την τέχνη, 
που χάραξε πορεία 
καινοτομίας, ποιότητας και υ
ψηλής αισθητικής.

Ένα φεστιβάλ που φέτος θα 
φιλοξενήσει στο επίκεντρο 
της γιορτής του το μεγαλύ
τερο μουσικό γεγονός της 
χώρας, την επετειακή συ
ναυλία του πιο αγαπητού τε
νόρου του κόσμου, του An
drea Bocelli.
Ο Λόφος της Σάνης θα υπο
δεχτεί ξένες και ελληνικές 
συναυλίες-σταθμούς για το 
φετινό καλοκαίρι. Ζωντανοί 
θρύλοι της τζαζ, ποπ και ροκ 
σκηνής για τους οποίους το 
φεστιβάλ αποτελεί έναν από 
τους λίγους επιλεγμένους 
σταθμούς στην περιοδεία 
τους, καλλιτέχνες που επι
στρέφουν μετά από δεκαετί
ες στην Ελλάδα, αποτελούν 
μερικές από τις μουσικές 
προτάσεις που συνθέτουν τη 
φετινή γιορτή: Chucho 
Valdes, Paquito D’Rivera, Al 
Di Meola, Jack Savoretti, Bob 
Geldot. Η ροκ και ποπ μουσι
κή έρχονται να συμπεριλη- 
φθούν για πρώτη φορά στο

μουσικό ρεπερτόριο του φε
στιβάλ, έναν θεσμό που συ
νεχώς εξελίσσεται. 
Ταυτόχρονα, οι δύο ελληνικές 
παραγωγές έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για τον εορτασμό των 
30 χρόνων ένδειξη ενός θε
σμού που καινοτομεί και δη
μιουργεί, με τη συμμετοχή κο
ρυφαίων Ελλήνων ερμηνευ

τών: Μανώλης Μητσιάς, Χρή- 
στος Θηβαίος, Ελένη Τσαλι- 
γοπούλου, Πέννυ Μπαλτατζή, 
Δημήτρης Μπάσης, Ρένα 
Μόρφη, Λώρος Δημοσθέ
νους, Ρίτα Αντωνοπούλου, 
Κώστας Θωμαΐδης και Καλ
λιόπη Πούσκα. Η μουσική 
γιορτή θα ολοκληρωθεί με 
την εμβληματική συναυλία,

και στη σκηνή του Sani Festi
val θα ανέβει ένας καλλιτέ
χνης μυθικού βεληνεκούς, ο 
Andrea Bocelli, σε απόσταση 
αναπνοής από τον περιορι
σμένο αριθμό θεατών που θα 
απολαύσουν το πιο πολυανα- 
μενόμενο μουσικό γεγονός 
του καλοκαιριού!
Ο πιο αγαπητός τενόρος του 
κόσμου, ο Andrea Bocelli, υ
πογράφει την τελευταία ημέ
ρα του εορταστικού Sani 
Festival στις 20 Αυγούστου- 
στο πιο πολυαναμενόμενο 
μουσικό γεγονός του καλο
καιριού! Αναγνωρισμένος ως 
απόλυτο σύμβολο της τερά
στιας ιταλικής τραγουδιστι- 
κής παράδοσης, έχει κατα
φέρει να ανεβάσει την κλασι
κή μουσική στην κορυφή των 
παγκόσμιων μουσικών 
charts, με άλμπουμ όπως τα 
"Romanza", "Sacred Arias", 
"Si" και "Believe". To μουσικό 
του κύρος είναι έκδηλο και α
πό τα πολλά βραβεία που έ
χει λάβει, μεταξύ των οποίων 
μία Χρυσή Σφαίρα. Ο τρα
γουδιστής που καταρρίπτει 
κάθε ρεκόρ με sold out συ
ναυλίες σε όλο τον κόσμο. 
Μαζί του η Κρατική Ορχή
στρα Θεσσαλονίκης.
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