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To Sani Festival είναι ένα μουσικό 
φεστιβάλ ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
που διεξάγεται κάθε χρόνο στο Sani 
Resort στη Χαλκιδική. Φέτος συμπλη
ρώνει 30 χρόνια υψηλού πολιτιστι
κού προφίλ, με μουσικές συναντή
σεις κάτω από τον καλοκαιρινό ου
ρανό, μέσα στο πράσινο και δίπλα 
στη θάλασσα. Η θεματολογία του Sani 
Festival περιλαμβάνει συμμετοχές 
καλλιτεχνών από την ελληνική αλλά 
και τη διεθνή μουσική σκηνή με στό
χο τη διαδραστική επικοινωνία μετα
ξύ κοινού και καλλιτεχνών.

Bob Geldof και Bobkatz
Ο Bob Geldof έγινε γνωστός ως τρα

γουδιστής του ιρλανδικού ροκ συγκρο
τήματος The Boomtown Rats στις δεκαε
τίες του ‘70 και του ‘80, παράλληλα με το 
κίνημα του πανκ ροκ. Κατά τη διάρκεια 
της καριέρας του συνεργάστηκε με πολ
λούς θρύλους της ροκ όπως ο David Gil- 
mour των Pink Floyd και οι Thin Lizzy. Εί
ναι γνωστός και για τον πρωταγωνιστικό 
του ρόλο στην ταινία Pink Floyd - The Wall 
των Pink Floyd το 1982. Σημαντική ήταν 
η συνεισφορά του Geldof στον ακτιβισμό 
το 1984, με την ίδρυση του φιλανθρωπι
κού supergroup Band Aid για τη συγκέν
τρωση χρημάτων για την αντιμετώπιση 
του λιμού που έπληξε την Αιθιοπία και ως 
διοργανωτή των συναυλιών Live Aid. Για 
το φιλανθρωπικό του έργο, ο Geldof χρί
στηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισά
βετ Β’, ενώ έχει επίσης προταθεί για το 
βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. To Sani Festi
val υποδέχεται τον Bob Geldof και τους 
Bobkatz τόσο ως ροκ σταρ όσο και ως 
ακτιβιστή, για μια βραδιά ευγενούς σθέ
νους, πασπαλισμένη με μουσικά ροκ δια
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μάντια!
Το Σάββατο 30 Ιουλίου, στις 9.30μμ.

Μανώλης Μητσιάς, Χρήστος Θηβαίος, 
Ελένη Τσαλιγοπούλου, Πέννυ Μπαλτατζή

Ξενοδοχείο Ασμάτων: 30 χρόνια νότες 
- ο Λόφος και η Θάλασσα: Πρόκειται για 
μια ελληνική παραγωγή αποκλειστικά 
σχεδιασμένη για τα 30 χρόνια του Φεστι
βάλ, μια επετειακή εκδήλωση και ταυτό
χρονα ένα αφιέρωμα στο ελληνικό μου
σικό τραγούδι που ενσωματώνει την ιδέα 
του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, 
ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και ένα από τα 
πιο οικεία ελληνικά αισθητικά στοιχεία 
διεθνώς. Μια μεγάλη συναυλία που θα μας 
ταξιδέψει στους δρόμους του έντεχνου 
και του λαϊκού τραγουδιού, στηριγμένη 
στις δημιουργίες και τα τραγούδια των με
γαλύτερων ελλήνων συνθετών, όπως οι 
Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, 
Βασίλης Τσιτσάνης, Σταύρος Ξαρχάκος,

Μανώλης Χιώτης, Μάνος Λοΐζος, Δήμος 
Μούτσης, Θάνος Μικρούτσικος, Γιάννης 
Σπανός, Γιώργος Ζαμπέτας, κ.ά., αλλά και 
κορυφαίων ελλήνων ποιητών και στι- 
χουργών, όπως οι Οδυσσέας Ελύτης, 
Γιώργος Σεφέρης, Μανόλης Αναγνωστά- 
κης, Νίκος Γκάτσος, Λίνα Νικολακοπού- 
λου, Αλκής Αλκαίος, Μάνος Ελευθερίου, 
ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και άλλοι.

Το Σάββατο 6 Αυγούστου, στις 9.30μμ.

Δημήτρης Μπάσης, Ρένα Μόρφη, Λώ
ρος Δημοσθένους, Ρίτα Αντωνοπούλου, 
Κώστας Θωμαΐδης, Καλλιόπη Πούσκα

Mediterranean project: η Ελλάδα και ο 
κόσμος: Μια επίσης ελληνική παραγωγή, 
ένα ταξίδι στις ακτές της Μεσογείου, 
μια μουσική αγκαλιά των συγγενών πο
λιτισμών, ένας φόρος τιμής στο Sani Fe
stival που στην 30χρονη πορεία του έχει 
εξυμνήσει την πολυπολιτισμικότητα μέσω 
της μουσικής. Ένα μουσικό ανθολόγιο

του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού 
και των εκλεκτικών συγγενειών του με τα 
μεσογειακά αλλά και δυτικοευρωπαϊκά 
ακούσματα. Ακούσματα από όλη τη Με
σόγειο (Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, 
Γαλλία, Αραβικές χώρες, Ισραήλ), εμ- 
βληματικά κομμάτια της διεθνούς μου
σικής δημιουργίας που συνυπάρχουν και 
συναλλάσσονται με τις ελληνικές μελω
δίες και ελληνικά τραγούδια μεταφρα
σμένα σε άλλες γλώσσες.

Το Σάββατο 13 Αυγούστου, στις 
9.30μμ.

Andrea Bocelli
Ο πιο αγαπημένος τενόρος στον κόσμο 

θα ανεβεί στη σκηνή για μια μοναδική ερ
μηνεία την τελευταία μέρα του φετινού 
επετειακού Sani Festival. Αναγνωρισμένος 
ως εμβληματική μορφή της σπουδαίας 
ιταλικής παράδοσης στο τραγούδι, κα- 
τάφερε να φέρει την κλασική μουσική 
στην κορυφή των παγκόσμιων μουσικών 
τσαρτ με άλμπουμ όπως τα Romanza, Sa
cred Arias, S και Believe. Και όπως έχει 
πει και η Celine Dion «Εάν τραγουδούσε 
ο Θεός, η φωνή του θα έμοιαζε με αυτήν 
του Andrea Bocelli». Παρακολουθώντας 
με δέος την καριέρα του, το Sani Festival 
έχει την τιμή να υποδεχτεί έναν καλλιτέ
χνη αυτού του βεληνεκούς, σε μια συ
ναυλία που θα σημαδέψει την ιστορία του 
φεστιβάλ! Μαζί του η Κρατική Ορχή
στρα Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Ορχή
στρας: Carlo Bernini. Σοπράνο: Cristina 
Pasaroiu. Φλάουτο: AndreaGriminelli. 
Guest: Athena Andreadis. Χορεύτρια: 
Angelica Gismondo.

To Σάββατο 20 Αυγούστου, στις 
9.30μμ.
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