Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ σας στέλνει
σε μία μοναδική βραδιά, τη
Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, στο
Θέατρο
Βράχων
για
να
απολαύσετε
ένα
υπέροχο
μουσικό αφιέρωμα του Γιώργου
Νταλάρα
και
του
Μίλτου
Πασχαλίδη στο μεγάλο Μάνο
Ελευθερίου
Συνάδελφοι,
Γνωρίζετε την άκρως επιτυχημένη πολιτιστική δραστηριότητα του
Συλλόγου μας, αφού μάλιστα πολλοί από εσάς έχετε προσωπική
εμπειρία έχοντας ήδη λάβει μέρος στις εκδηλώσεις, τις
επισκέψεις και τις εκδρομές που διοργανώνουμε.
Η Ιονική παρέα και συντροφιά, το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον
και συμμετοχή σας και η ζήτηση για τις δραστηριότητές μας,
αποτελούν την κινητήρια δύναμη ώστε να συνεχίσουμε και να
επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο τις πολιτιστικές μας δράσεις
και αναζητήσεις. Σκοπός της νέας διοίκησης του Συλλόγου είναι
η ήδη επιτυχημένη πορεία της πολιτιστικής μας δραστηριότητας
να αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο! Εξ άλλου, εχθρός του καλού
είναι το καλύτερο και του πολύ καλού… το τέλειο!
Βρισκόμαστε εν μέσω του… σκληρού πυρήνα του θέρους που
παραλύει τα πάντα στη χώρα μας… Τα πάντα; Όχι βέβαια, αφού
στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ συνεχίζουμε ακάθεκτοι!

Για αυτό και το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Πολιτισμού
και Ψυχαγωγίας του Συλλόγου μας εργάζονται ήδη για τις
πολιτιστικές εκδηλώσεις της νέας σεζόν που θα ξεκινήσει από το
φθινόπωρο.
.

Η αρχή θα γίνει τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου με ένα
μοναδικό αφιέρωμα
Ελευθερίου

στον

εκλιπόντα

Μάνο

Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι ο ποιητής, πεζογράφος, στιχουργός
και συλλέκτης Μάνος Ελευθερίου έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας ένα
μεγάλο κενό στις καρδιές μας και στον Ελληνικό πολιτισμό.
Στενοί δεσμοί, πολύχρονη φιλία και πάρα πολλά τραγούδια, από
το ξεκίνημά του, συνδέουν τον Γιώργο Νταλάρα με τον Μάνο
Ελευθερίου. Μαζί με τον καλό του φίλο και συνεργάτη Μίλτο
Πασχαλίδη, ετοίμασαν και παρουσιάζουν μια σειρά συναυλιών με
τα ωραιότερα τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου. Ο Μάνος
Ελευθερίου μας χάρισε πάνω από 400 αγαπημένα τραγούδια, που
μελοποιήθηκαν από τους σημαντικότερους συνθέτες των τελευταίων
50 χρόνων. Από τον «Άγιο Φεβρουάριο» του Δήμου Μούτση στα
«Λαϊκά» του Μίκη Θεοδωράκη, από τη «Θητεία» του Γιάννη
Μαρκόπουλου στο «Κάτω απ’ τη μαρκίζα» του Γιάννη Σπανού, από
το «Ελεύθεροι κι ωραίοι» του Σταύρου Κουγιουμτζή στον «Άμλετ
της σελήνης» του Θάνου Μικρούτσικου και το «Είν’ αρρώστια τα
τραγούδια» του Σταύρου Ξαρχάκου, η υπογραφή του Μάνου
Ελευθερίου ήταν αυτή που σημάδεψε τη δισκογραφία μιας
ολόκληρης εποχής.

Τον Γιώργο Νταλάρα, τον Μίλτο Πασχαλίδη αλλά και την
ταλαντούχα Ασπασία Στρατηγού, που θα τραγουδήσει μερικά από τα
ωραιότερα λαϊκά του Μάνου, συνοδεύουν εννέα εξαιρετικοί
μουσικοί που «ντύνουν» τα τραγούδια με τη δεξιοτεχνία και το
μεράκι τους:
Γιώργος Παπαχριστούδης – πιάνο, Γιώργος Μάτσικας και Βασίλης
Κορακάκης – μπουζούκι, Χρήστος Ζέρβας – κιθάρα, Θανάσης Σοφράς
– μπάσο, Μάνος Γρυσμπολάκης – ακορντεόν, Αντώνης Καλιούρης –
πνευστά, Στράτος Σαμιώτης – κρουστά, Δημήτρης Γκαβαρδίνας –
τύμπανα.
Ενορχηστρώσεις: Γιώργος Νταλάρας, Γιώργος Παπαχριστούδης
Σχεδιασμός ήχου – ηχοληψία: Αντώνης Ζαχόπουλος, Βαγγέλης
Κουλούρης
Φωτισμοί: Γιάννης Μανιατάκος.
.
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Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
.
Ο Σύλλογός μας εξασφάλισε για εσάς μειωμένο εισιτήριο :

Εισιτήριο :

 10 €
(η προπώληση για το κοινό
είναι 15 € και 18 € στο ταμείο)
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Ελάτε να τραγουδήσουμε &
να περάσουμε μαζί μία υπέροχη
βραδιά!
.

·

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε

με τη γραμματεία του συλλόγου μας (210 3250692-3-4) προκειμένου να σας
κρατήσουμε θέσεις. Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας.
·

Επειδή αναμένεται να υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον και ο αριθμός

των θέσεων είναι περιορισμένος, όποιος συνάδελφος κλείνει θέση, θα

πρέπει άμεσα να καταβάλλει το αντίτιμο του εισιτηρίου για να ισχύει η
κράτησή του.

