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Από όποια πλευρά και αν την δεις, την ερωτεύεσαι σαν να είναι η πρώτη φορά 
που τη βλέπεις. Μια πόλη της οποίας το παρελθόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο 
με το μέλλον της. Ένα σταυροδρόμι πολιτισμών που φιλοξένησε πλήθος λαών 
(Ιταλοί, Φράγκοι, Ούγγροι, Αυστριακοί, Εβραίοι, Τούρκοι κ.ά.) των οποίων οι 

κουλτούρες έχουν περιδιαβεί τα στενά της και έχουν αφομοιωθεί από τους κατοίκους της. 

Μια πόλη με τη δική της ιστορία, με τα θέατρά της, τα πλακόστρωτα στενά της, τις όμορ-
φες γωνιές της και με τα αρχοντικά καπνομάγαζα παντού φυτεμένα να θυμίζουν το έντονο 
παρελθόν της. 

Χτισμένη γύρω από την ιστορική χερσόνησο της Παναγίας, σημείο αναφοράς της μακρό-
χρονης ιστορίας της πόλης και με τα γραφικά ψαροκάικα να στολίζουν το επιβλητικό και 
κομβικής σημασίας λιμάνι της, προσκαλεί με κάθε ευκαιρία τόσο τους ντόπιους όσο και 
τους επισκέπτες της να την περιδιαβούν και να γνωρίσουν την απαράμιλλη ομοφιά της.

To Cosmopolis αποτελεί μοναδική ευκαιρία για όλους να ζήσουμε τη γοητεία της μαγευτι-
κής αυτής πόλης, να τη δούμε ακόμη πιο όμορφη να γιορτάζει και να εκπλήσσει ακόμη και 
τον πιο απαιτητικό επισκέπτη, στέλνοντας το δικό της στίγμα πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.

Θόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας

Cosmopolis. Mια διοργάνωση του Δήμου Καβάλας 
που ξεκίνησε το 2000. Mια γιορτή της μουσικής, των 
τεχνών, της γνωριμίας, του αλληλοσεβασμού και της 
συμμετοχικότητας που έχει ως σκοπό να φέρει τους αν-

θρώπους πιο κοντά. 

Κατά τη διάρκεια του Cosmopolis, η Καβάλα είναι ομορφότερη. 
Γεμίζει ζωή και κάθε στενό της, κάθε γωνιά της αποκτά ενδιαφέρον. 

Οι άνθρωποι που το επισκέπτονται, ζυμώνονται με άλλες 
κουλτούρες, μακρινών λαών και αφομοιώνουν 

την έννοια της ανθρώπινης μοναδικότητας. 
Παρακολουθούν συναυλίες που θα έπρε-

πε να κάνουν χιλιόμετρα για να τις δουν. 

Η πολυπολιτισμικότητα, η εξωστρέ-
φεια και η αίσθηση της χαράς και 
του γλεντιού διαχέονται μέσα στην 
πόλη. Ένα από τα μεγαλύτερα φε-
στιβάλ στην Ανατολική Ευρώπη και 
τα Βαλκάνια έχει βάλει δυναμικά το 

στίγμα του στον χάρτη της περιοχής. 

To Cosmopolis 2020 ανανεώνεται, ενώ 
παράλληλα ενηλικιώνεται. Μεγαλώνει 

σε διάρκεια, ανοίγει τις δράσεις του και σε 
άλλα σημεία της πόλης, δίνει χώρο σε περισ-

σότερους καλλιτέχνες από την ελληνική αλλά και 
τη διεθνή σκηνή και αγκαλιάζει τους νέους. Σας προ-

σκαλούμε να το ζήσετε!

Άλκης Ζοπόγλου
Καλλιτεχνικός Διευθυντής Cosmopolis Festival

ΚΑΒΑΛΑ,
ΜΙΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΗ

ENA ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΝΑΔΙΚΟ,
ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΜΑΣ



6 7

PR
ES

S 

ON
LY PR

ES
S 

ON
LYCosmoHome

16 JUL |||  20 AUG



8 9

PR
ES

S 

ON
LY PR

ES
S 

ON
LY

Συνθέσεις επηρεασμένες από μουσικές παραδόσεις
των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου

To Mordana Project είναι το αποτέλεσμα της συνάντησης τριών μουσικών με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη που αποφάσισαν να συμπράξουν και να δημιουργήσουν από κοινού 
νέους μουσικούς ορίζοντες εμπνευσμένους από την παράδοση του τόπου τους. Το όνο-
μά προέρχεται από μία ιδιότυπη οικειοποίηση του όρου «mordent» που στην μουσική 
ορολογία μεταφράζεται ως «τσάκισμα» και αναφέρεται στον στολιδισμό της μελωδικής 
γραμμής.

Το ρεπερτόριό τους βασίζεται σε προσωπικές τους συνθέσεις και στην διασκευή παραδοσια-
κών τραγουδιών και σκοπών της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της Μεσογείου. . Η 
αυτοσχεδιαστική τους διάθεση εμπνευσμένη από τα ταξίδια της ανατολής, τον ελεύθερο αυτο-
σχεδιασμό και την jazz κερδίζει τον δικό της χώρο μέσα στο περίπλοκο παιχνίδι ρυθμικών και 
μελωδικών μοτίβων.

Παίζουν
Ανδριάνα Αχιτζάνοβα Πεταλά Νέι, τραγούδι
Βαγγέλης Βραχνός Κοντραμπάσο
Περικλής Βραχνός Πολίτικο λαούτο, κρουστά

«Κυπαρίσσι»
Ιουστινιανού 32

Παναγία

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 
—

@21:30

MORDANA
PROJECT

Mordana Project

A Thessaloniki based Trio 
playing their own compositions 
inspired by the traditional 
musics of the Balkans and the 
Eastern Mediterranean Region

Instruments Ney, Double bass, 
Lafta, Percussion, Vocals

16.07 | @21:30

“Kiparissi”, 32 Ioustinianou 
Street, Panagia, Kavala, GR
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O Καβαλιώτης κλασικός κιθαρίστας παρουσιάζει τον πρώτο του δίσκο 
με τίτλο «Νόστιμον ήμαρ»

Νόστιμον ήμαρ. Ημέρα της επιστροφής. Έτσι ονόμασε ο Όμηρος τη μέρα εκείνη που 
ο πολύπαθος Οδυσσέας θα επέστρεφε στο πατρικό του χώμα έπειτα από δέκα χρόνια 
ανείπωτης περιπλάνησης. Τι να σκέφτεται κανείς όταν αποχαιρετάει την αυλή του σπι-
τιού του; Τι του υπόσχονται οι ελιές και τα κύματα; Θα βρει τη ροδιά ανθισμένη και 
πάλι; Έχει δίκιο κανείς να φεύγει; Κι έχει δίκιο να ονειρεύεται πως γυρίζει; Πόσο ζυγίζει 
επιτέλους μια δεκάκιλη βαλίτσα;

Ο Στράτος Εμμανουηλίδης παρουσιάζει μέσα από την κλασική κιθάρα απόσπασμα από την 
πρώτη του δισκογραφική δημιουργία με τίτλο ‘’νόστιμον ήμαρ’’ , μια μουσική αφήγηση των 
δευτερολέπτων εκείνων, όταν έξω από την πόρτα του σπιτιού του στέκεται κανείς μετέωρος στο 
δρόμο για μια νέα πατρίδα.

Παίζει ο
Στράτος Εμμανουηλίδης Κλασική κιθάρα

Αυλή Άννας 
Α΄ Πάροδος Ισιδώρου 12

Παναγία

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 
—

@21:30

ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Stratos Emmanouilidis

The classical guitarist will play 
compositions from his first solo 
album entitled “Nostimon Imar. 
The Day of Return” as well as 
covers of well known songs that 
have influenced him both as a 
composer and player.

Instrument Classical guitar

16.07 | @21:30

Anna’s Courtyard, 12 Isidorou 
Parodos A’, Panagia, Kavala, GR
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Σύγχονη τροπική μουσική δημιουργία βασισμένη στην παράδοση 
της Ανατολικής Μεσογείου

Παίζουν
Δανάη Λουκίδη Βιολί, τραγούδι
Μαρίνα Λιόντου-Μωχάμεντ Ούτι, λάφτα, φωνή

«Καρυδιά»
Φειδίου 24

Παναγία

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 
—

@21:30

DaMa
IN DUET

Οι DaMα παρουσιάζουν μια μουσική παράσταση βασισμένη σε συνθέσεις ανατολικής 
τροπικής μουσικής (σύγχρονων συνθετών καθώς και δικών τους), εξερευνώντας ταυτό-
χρονα τις δυνατότητες, τον ήχο και τα όρια ενός «παραδοσιακού» ντουέτου.

Εκκινώντας από έργα συνθετών του 20ού αιώνα, με αναφορές στην ευρεία και πολυδιάστατη 
μουσική παράδοση της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, καταλήγουν στις δικές τους συν-
θέσεις, περιγράφοντας έτσι και το ταξίδι τους σ’ αυτήν τη μουσική.

DaMa in Duet

A female duo exploring the 
sounds and links between 
Contemporary Modal and 
Traditional Anatolian Music. 

Instruments Violin, Oud, Lafta, 
Vocals

16.07 | @21:30

“Karidia”, 24 Fidiou Street, 
Panagia, Kavala, GR
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Μουσική και τραγούδια από την Καππαδοκία, τον Πόντο και τα 
προσφυγικά χωριά της Βόρειας Ελλάδας

Παίζουν
Ζαφείρης Ευθυμιάδης Κεμανές, τραγούδι
Σωτήρης Τσουλουφίδης Ούτι
Κώστας Αποκατανίδης Κρουστά

«Μπακαλάκια»
Πάροδος Βυζαντίου 18

Παναγία

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 
—

@21:30

ΚΙΟΡ
ΤΟΠΑΛ

Ένα τρίο που δημιουργήθηκε αναβιώνοντας μια παλιά μπάντα Ελλήνων μουσικών της 
Καππαδοκίας οι οποίοι μετέφεραν την πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη μουσική τους παρά-
δοση στη νέα τους πατρίδα. Οι σκοποί και τα τραγούδια που ερμηνεύουν είναι αποτέ-
λεσμα βιωματικής σχέσης και καταγραφής. Η μουσική τους μας έρχεται από τα υψίπεδα 
και τις υπόγειες πόλεις της Καππαδοκίας, από τις ιστορικές πόλεις του Δυτικού Πόντου 
και από τα προσφυγικά χωριά της Βόρειας Ελλάδας.

Το καλοκαίρι του 2019 οι Κιορ Τοπάλ κυκλοφόρησαν το πρώτους album «Τραγούδια και σκο-
ποί της Καππαδοκίας» με 16 από τα πιο δημοφιλείς καππαδοκικές μελωδίες. Μέχρι το τέλος 
του 2020 θα κυκλοφορήσει και το δεύτερο album τους με μουσική βασισμένη αποκλειστικά 
στην καταγραφή προσφύγων πρώτης γενιάς από την Καρβάλη (Gelveri) της Καππαδοκίας, της 
ιδιαίτερης πατρίδας των «Κιορ Τοπάλ».

Kior Topal

A trio revivng a historic music 
band from Cappadocia, 
interpreting songs from the 
area, as well as Pontos and 
refugee villages of Northern 
Greece. 

Instruments Kemane [Pontian 
Lyre], Oud, Percussion, Vocals

23.07 | @21:30

“Bakalakia”, 18 Vyzantiou 
Parodos, Panagia, Kavala, GR
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Λόγιες μουσικές της Ανατολής και παραδόσεις του Σήμερα 
μέσα από συνθέσεις Ελλήνων, Αρμενίων και Τούρκων

Ένα βιολί και ένα νέι. Δύο όργανα με συνεχή ήχο και αυτοσχεδιαστική διάθεση, εκφρα-
στές δύο διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τη μία το βιολί, πρωταγωνιστής σε μου-
σικές παραδόσεις του ελλαδικού χώρου και από την άλλη το νέι, εκφραστής της οθω-
μανικής μουσικής παράδοσης, αναζητούν κοινές ρίζες ανατρέχοντας στο παρελθόν.

Ο Μάκης Μπακλατζής στο βιολί και η Ανδριάνα Αχιτζάνοβα στο νέι μας ταξιδεύουν πίσω το 
χρόνο. Ξεκινώντας με συνθέσεις Ελλήνων, Αρμένιων και Τούρκων που έδρασαν κατά τους 
οθωμανικούς χρόνους, φτάνουν σε παραδοσιακούς σκοπούς του σήμερα επαναφέροντας 
ακούσματα, αρώματα, μνήμες και συναισθήματα σε μια νοητή γραμμή όπου τα όρια μεταξύ 
νέου και παλιού δεν είναι διακριτά.

Παίζουν
Ανδριάνα Αχιτζάνοβα Πεταλά Νέι, τραγούδι
Μάκης Μπακλατζής Βιολί, τραγούδι

Αυλή Χριστίνας 
Μεσολογγίου 14

Παναγία

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 
—

@21:30

ΕΝΑ ΒΙΟΛΙ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΝΕΪ

A Violin and a Ney

A duo set to offer us a travel 
back in time, in Ottoman 
Times through compositions 
of “Classical” Greek, Armenian 
and Turkish composers, 
blending “ancient” sounds 
with contemporary colors and 
flavors.

Instrument Violin, Ney, Vocals

23.07 | @21:30

Christina’s Courtyard, 14 
Mesolongiou Street, Kavala, GR
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Μελοποιημένη ποίηση με «ακούσματα» από την Κρήτη, την Ήπειρο 
και την Ανατολή μέχρι την τζαζ και τη σύγχρονη Δυτική Μουσική

Ο πολυοργανίστας και συνθέτης Μιχάλης Πρεπόνης «συστήθηκε» στο ευρύ κοινό 
με την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου του «Η νύχτα με συμφέρει» [Κάπα Εκδοτική, 
2017] με μελοποιημένη ποίηση του Νίκου Καρούζου. Τα 16 τραγούδια του album 
έχουν ως πυρήνα την τζαζ αρμονική ατμόσφαιρά και οι ρυθμοί τους είναι «πρόγονοι» 
ή... «απόγονοι» της τζαζ: μπλουζ, φανκ, σουίνγκ, ρέγγε, ατμοσφαιρικό μπιτ εναλλάσσο-
νται ακόμα και στο... ίδιο κομμάτι!

Επιμένοντας στην ποίηση, ο Μιχάλης Πρεπόνης παρουσιάζει με μία «μικρή», ακουστική έκδο-
ση της ορχήστρας του «Λοξάτοι πετεινοί» ακυκλοφόρητα ακόμη τραγούδια του βασισμένα σε 
ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη, του Οδυσσέα Ελύτη, του Γιώργου Σεφέρη, της Κικής Δημουλά, του 
Νίκου Καρούζου κ.ά.

Παίζουν
Μιχάλης Πρεπόνης Λαούτο, κλαρίνο, τραγούδι
Απόστολος Πρεπόνης Γιαλί ταμπούρ, κεμεντζές
Ιωάννης Τσίγκας Άταστη, κλασική κιθάρα, μαντολίνο

Προαύλιο Φυλακής Φρουρίου Καβάλας
Ισιδώρου 28

Παναγία

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 
—

@21:30

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΕΠΟΝΗΣ
& ΛΟΞΑΤΟΙ ΠΕΤΕΙΝΟΙ TRIO

Michalis Preponis Trio

The multi-instrumentalist 
and composer performs trio 
versions of his songs based on 
the poetry of Kavafis, Elytis, 
Seferis, Dimoula, Karouzos and 
others.

Instruments Lute, Clarinet, 
Yayli Tanbur, Kemance, Fretless 
Classical Guitar, Mandolin, 
Vocals

23.07 | @21:30

Prison Yard, Fortress of Kavala, 
28 Isidorou Street, Panagia, 
Kavala, GR
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Δύο μουσικές «φωνές» συνθέτουν ένα φανταστικό soundtrack που 
εκτείνεται από την κλασική μέχρι την παραδοσιακή μουσική

Παίζουν
Στέλλα Τέμπρελη Βιολοντσέλο
Θάνος Σταυρίδης Ακορντεόν

«Καρυδιά»
Φειδίου 24

Παναγία

30 ΙΟΥΛΙΟΥ 
—

@21:30

TALES
FROM THE BOX

Ένα βιολοντσέλο και ένα ακορντεόν. Δύο όργανα που είναι πολύ κοντά στην ανθρώπι-
νη φωνή και παράλληλα τα συναντάμε σε πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής. Δύο 
μουσικοί που τους αρέσει να παίζουν πολλά είδη μουσικής και να τα αναμειγνύουν δη-
μιουργώντας ιστορίες. Ιστορίες που φέρνουν στο νου έργα κλασικά, παλιό ραδιόφωνο, 
διεθνή και ελληνικό κινηματογράφο αλλά και ακούσματα από προηγούμενες δεκαετίες.

Οι Tales from the Box μέσα από τις μουσικές που επιλέγουν, μας παρουσιάζουν ένα καλειδο-
σκόπιο εικόνων, ήχων, αναμνήσεων και βιωμάτων. Μουσικές ιστορίες βγαλμένες μέσα απ’ το 
κουτί που κουβαλάει ο καθένας μας και συνθέτουν το soundtrack της ζωής του.

Tales from the Box

An accordeon and cello 
duo orchestrating renditions 
of classical and folk tunes 
that compose an imaginary 
soundtrack. 

Instruments Cello, Accordeon

30.07 | @21:30

“Karidia”, 24 Fιdiou Street, 
Panagia, Kavala, GR
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Επαρχιακά μπλουζ νόστου & ερώτων από τον Βασίλη και τον 
Δημήτρη Ευφροσυνίδη

Δυο αδέρφια που ζουν και εργάζονται στην Καβάλα δημιούργησαν το 2015 τα «Βαρέα 
& Ανθυγιεινά». Το συγκρότημα προέκυψε ταυτόχρονα με την ανάγκη να παρουσιά-
σουν τα τραγούδια τους. Η ενασχόληση για αυτούς με τη μουσική αλλά και με οποιαδή-
ποτε μορφή τέχνης είναι μια ανάγκη. Ανάγκη όχι με τον βάρβαρο χαρακτήρα της, αλλά 
με τη ζωτική της σημασία. Όπως η ανάγκη για οξυγόνο. Είναι μια καλή μέθοδος να πα-
ραμείνει ο άνθρωπος αυτό που θέλει, όταν όλα γύρω του προσπαθούν για το αντίθετο.

Ο Βασίλης και ο Δημήτρης Ευφροσυνίδης θα παρουσιάσουν με λιτή ενορχήστρωση τραγού-
δια και μουσικές από τις δύο δισκογραφικές τους δουλειές «Βαρέα & Ανθυγιεινά» (2015) και 
«Επαρχιακά μπλουζ νόστου & ερώτων» (2018), καθώς και νέα ακυκλοφόρητα τραγούδια.

Παίζουν
Αναστασία Χατζηαποστολίδου Τραγούδι 
Βασίλης Ευφροσυνίδης Κλασική Κιθάρα, τραγούδι
Δημήτρης Ευφροσυνίδης Ακουστική κιθάρα

«Παλιά Μουσική»
Μεχμέτ Αλή & Ανθεμίου

Παναγία

30 ΙΟΥΛΙΟΥ 
—

@21:30

ΒΑΡΕΑ
& ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ

Varea & Anthigieina

Brothers Vassilis & Dimitris 
Efrosinidis perform songs 
from their two albums bearing 
nostalgic notions love and life 
in the rurals.

Instruments Classical Guitar, 
Acoustic Guitar, Vocals

30.07 | @21:30

“Palia Mousiki”, Mechmet Ali 
& Anthemiou Street, Panagia, 
Kavala, GR
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Ένα πανόραμα της 100χρονης ιστορίας του ελληνικού 
τραγουδιού

Η Σοφία Νεοχωρίτου, από οικογένεια με έντονη μουσική κουλτούρα, συνεχίζει την πα-
ράδοση αφήνοντας έντονο το στίγμα της στη μουσική πραγματικότητα της Ελλάδος και 
όχι μόνο. Με την ιδιαίτερη και πολύ χαρακτηριστική φωνή της έχει κερδίσει την αγάπη 
και την εκτίμηση των φίλων της ποιοτικής μουσικής. Με το Τρίηχο υπόσχεται να μας 
οδηγήσει σε μουσικά μονοπάτια που μοσχοβολούν… Ελλάδα!

Το μουσικό σχήμα Τρίηχο θα παρουσιάσει τραγούδια που γράφτηκαν από εξαιρετικούς στι-
χουργούς και συνθέτες και τα οποία αγαπήθηκαν τα τελευταία 100 χρόνια στην Ελλάδα.

Παίζουν
Σοφία Νεοχωρίτου Τραγούδι
Σωτήρης Μπέης Πιάνο
Θανάσης Κουλεντιανός Κανονάκι

Φάρος Καβάλας
Θεοδώρου Πουλίδου 71

Παναγία

30 ΙΟΥΛΙΟΥ 
—

@21:30

ΤΡΙΗΧΟ

Tri-Echon

Much loved and appreciated 
songs of the past 100 years 
bearing the signature of well 
renowned Greek composers.

Instruments Piano, Kanun, 
Vocals

30.07 | @21:30

Faros [Lighthouse] of Kavala, 
71 Theodorou Poulidou Street, 
Panagia, Kavala, GR
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Ένας μουσικός διάλογος 
ανάμεσα σε μια κιθάρα και ένα φλάουτο

Παίζουν
Ρεβέκκα Μελετιάδου Φλάουτο
Αλέξανδρος Παρισσίδης Κιθάρα

«Κυπαρίσσι»
Ιουστινιανού 32

Παναγία

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
—

@21:30

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ 
ΤΟΥ BUENOS AIRES

Ένα εκρηκτικό dueto μάς συναρπάζει με τις μελωδίες του. Οι χορδές που πάλλονται 
στην κλασσική κιθάρα και το φύσημα του αέρα στο φλάουτο ταξιδεύουν τη φαντασία 
μας, αφήνοντάς την ελεύθερη να περιηγηθεί σε διαφορετικούς, παράξενους και μα-
κρυνούς τόπους, δημιουργώντας ειδυλλιακές εικόνες στον νου. Με μελωδίες από τη 
Λατινική Αμερική μέχρι τα σοκάκια του Παλέρμο, οι δυο μουσικοί, με τη σαγηνευτική 
συνήχηση των οργάνων τους, θα ερμηνεύσουν για πρώτη φορά επί σκηνής ως ντουέτο 
συνθέσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, τους μεγάλους κλασικούς μέχρι σύγχρο-
νους συνθέτες που είναι εν ζωή.  

Θα ακουστούν έργα των: Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), Pujol (1957), Hector Villa-Lobos 
(1887-1959), Andrew York (1958), Franz Schubert (1797-1828), F. Sor (1778 -1839) και Atanas 
Ourkouzounov (1970).

Strolling the streets 
of Buenos Aires

Playing together for the first 
time as a duet, two “masters of 
their trade” will perform pieces 
inspired and reminiscent of  
travels from Latin America to 
the South of Italy.  

Instruments Flute, Classical 
Guitar

06.08 | @21:30

“Kiparissi”, 32 Ioustinianou 
Street, Panagia, Kavala, GR
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Ένα μουσικό οδοιπορικό «κινηματογραφικών» διαστάσεων με 
«σταθμούς» τους ρυθμούς και τους χορούς της Αργεντινής

Δύο εξαιρετικοί μουσικοί, με την τέχνη αλλά και την αισθητική τους αγκαλιάζουν το 
κοινό με ιδιαίτερη μουσικότητα. Ένα συναρπαστικό performance όπου το σώμα των 
μουσικών ακολουθεί τις ανάλαφρες, σχεδόν χορευτικές κινήσεις των χεριών τους, πα-
ράγοντας ήχους μοναδικούς και ξεχωριστούς, ταξιδεύοντας ακόμη και το πιο απαιτητι-
κό ακροατήριο στη μαγευτική τέχνη της μουσικής και των ήχων.

Τα τελευταία 5 χρόνια το Reverie Duo εμφανίζεται σε διάφορες μουσικές σκηνές παίζοντας 
αργεντίνικο τάνγκο, βαλς και κινηματογραφική μουσική κυρίως με έργα των Astor Piazzolla 
και Kurt Weill.

Παίζουν
Γιάννης Κεραμίδης Βιολί
Σπύρος Λαμπρινόπουλος Ακορντεόν

Αυλή Χριστίνας
Μεσολογγίου 14

Παναγία

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
—

@21:30

REVERIE DUO
-TANGO WITH TWO

Reverie Duo

Αrgentinian Tango, Waltzes as 
well as cinematic music from 
the likes of Astor Piazzolla and 
Kurt Weill.

Instruments Violin, Accordeon

06.08 | @21:30

Christina’s Courtyard, 14 
Mesolongiou Street, Panagia, 
Kavala, GR
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Μια πρωτοποριακή ζυγιά με ένα βιολί και μια λύρα, δυο όργανα που 
σπάνια «συναντιούνται» σε μια τυπική νησιωτική κομπανία

Παίζουν
Μάκης Μπακλατζής Βιολί, τραγούδι
Κώστας Κυριτσάκης Κρητική λύρα, τραγούδι

«Καρυδιά»
Οδός Φειδίου 14

Παναγία

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
—

@21:30

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικά πλούσιος μουσικά τόπος, με τεράστια ποικιλία σε ό,τι 
αφορά τις μελωδικές κλίμακες, τους ρυθμούς, αλλά και το οργανολόγιο. Και μολονότι 
στην ηπειρωτική Ελλάδα έχει σχεδόν καθολικά επικρατήσει το κλαρίνο ως κυρίαρχο 
όργανο στην κομπανία, στη νησιωτική χώρα συναναντάμε σχεδόν αποκλειστικά το βιο-
λί και τη λύρα ως πρώτα όργανα στις ορχήστρες. Ωστόσο, τα δύο αυτά όργανα, λόγω 
της ισχυρής συνάφειάς τους, σπανίως συνυπάρχουν στην ίδια ορχήστρα.

Ο Μάκης Μπακλατζής και ο Κώστας Κυριτσάκης δημιουργούν μια πρωτοποριακή ζυγιά, στην 
οποία, πέραν από τους συνηθισμένους ρόλους του οργάνου τους, θα δοκιμάσουν να αναλά-
βουν και τους ρόλους των υπόλοιπων οργάνων μιας τυπικής νησιώτικης κομπανίας, όπως είναι 
το λαούτο, το τουμπάκι ή ακόμα και η τσαμπούνα.

Music from the Greek 
Islands

A rare pairing between the 
violin and the cretan lyre 
performing together as one, 
incorporating roles of typical 
orchestras to be met in the 
islandic Greek tradition. 

Instruments Violin, Cretan Lyre, 
Vocals

06.08 | @21:30

“Karidia”, 14 Fidiou Street, 
Panagia, Kavala, GR
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Ένα πολύχρωμο μωσαϊκό ήχων, ρυθμών και χορών 
στα μονοπάτια του Διονύσου

Τα βουνά της Ροδόπης, της μεγαλύτερης οροσειράς στη Θράκη, αποτελούν ενωτικό 
κρίκο συνδέοντας μουσικά και τους λαούς των τριών χωρών που «διατρέχουν». Η μου-
σική παρέα του σχήματος Rodopi ξεκίνησε να συνεργάζεται μουσικά τη δεκαετία του 
’90 στη Θράκη και τη Μακεδονία, περιοχές της Ελλάδος όπου οι άνθρωποι συμβιώ-
νουν, διαμορφώνοντας από κοινού μια ιδιαίτερη πολιτισμική κουλτούρα.

Έχοντας πρόσφατα κυκλοφορήσει τον πρώτο τους δίσκο στην παγκόσμια αγορά με τίτλο 
«Thrace: The Paths of Dionysus» [Arc Music, 2019], οι Rodopi συνεχίζουν να εμφανίζονται σε 
διακεκριμένες μουσικές σκηνές και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, αλλά και σε εκδηλώσεις, γά-
μους και πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα, έχοντας στο ρεπερτόριό τους χασάπικα, τσιφτετέλια, 
καρσιλαμάδες, ζεϊμπέκικα και άλλους χορούς που συνθέτουν ένα πολύχρωμο μωσαϊκό ήχων 
και ρυθμών.

Παίζουν
Κυριάκος Πετράς Βιολί
Δρόσος Κουτσοκώστας Τραγούδι, λαούτο
Γιώργος Παγκοζίδης Κρουστά

Φάρος Καβάλας 
Θεοδώρου Πουλίδου 71

Παναγία

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
—

@21:30

RODOPI
TRIO

Rodopi Trio

Following the Paths of 
Dionysus, this energetic trio-
version of the world famous 
Rodopi Ensemble will play 
popular music and dances of 
the greater region of Thrace.

Instruments Violin, Lute, 
Percussion, Vocals

13.08 | @21:30

Prison Yard, Fortress of Kavala, 
28 Isidorou Street, Panagia, 
Kavala, GR
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Μία δημιουργική προσέγγιση επάνω 
σε παραδοσιακούς χορούς των Βαλκανίων

Παίζουν
Μάκης Μπακλατζής Βιολί
Σταμάτης Πασόπουλος Ακορντεόν, tapes, σύνθεση

Βόρεια Πύλη Φρουρίου Καβάλας
Τέρμα οδού Καψάλη

Παναγία

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
—

@21:30

g - MBT

Πρωτότυπες δραματοποιημένες μουσικές συνθέσεις εμπνευσμένες από τον βαλκανικό 
χαρακτήρα της βόρειας διασυνοριακής περιοχής της Ελλάδας. Δρομικά όργανα και 
δρομικά ηχοτοπία αποτυπώνουν από τη μία την ομορφιά που προκύπτει από την πρό-
σμιξη της τοπικής διαφορετικότητας και από την άλλη το σύγχρονο «μοντέλο» της κοι-
νωνικής διαφοροποίησης. Χοροί της περιοχής που προσδίδουν μία σειρά από στοιχεία 
συλλογικής ταυτότητας μεταμορφώνονται σε ολοκληρωμένες ηχητικές προσωπικότη-
τες δίνοντας τη δική τους οπτική και ερμηνεία στη συνολική εξιστόρηση. 

Το βιολί και το ακορντεόν ως βασικά όργανα των παραπάνω μουσικών πολιτισμών και μέσα 
από την έντονη μουσική προσωπικότητα των δύο ερμηνευτών, ενεργοποιούνται σε ένα «λόγιο» 
πλαίσιο εμπεριέχοντας ταυτόχρονα το πρωτογενές λαϊκό στοιχείο που τα χαρακτηρίζει.

g - MBT

Balkan dances interpreted 
with a contemporary “look” 
that  creates sonic “travels” that 
compose an alternative vision 
of cohesion and belonging. 

Instruments Violin, Accordeon, 
Tapes

13.08 | @21:30

The Northern Gate, Fortress of 
Kavala, Kapsali Street, Panagia, 
Kavala, GR
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Οκτώ χορδές, τέσσερα χέρια, μία μουσική:
Από την προκλασική μέχρι τη σύγχρονη εποχή 

Παίζουν
Δήμητρα Κατιώνη Βιολί
Στέφανος Σεκέρογλου Βιολί

Αυλή Άννας
Α΄ Πάροδος Ισιδώρου 12

Παναγία

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
—

@21:30

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΓΙΑ ΔΥΟ ΒΙΟΛΙΑ

Ο ήχος του βιολιού, αυτού του ξεχωριστού οργάνου, κοιτάζεται για μία νύχτα στον κα-
θρέφτη. Δύο μουσικοί ενώνουν το βλέμμα τους απέναντι στη μουσική δωματίου, στους 
συνθέτες από την προκλασική μέχρι τη σύγχρονη εποχή, στις προκλήσεις του οργάνου 
τους και στην ομορφιά που καλούνται να γεννήσουν.

Ο Στέφανος Σεκέρογλου και η Δήμητρα Κατιώνη δημιούργησαν ένα ρεπερτόριο για ντουέττο 
βιολιών από αγάπη για τον μαγευτικό ήχο του οργάνου και από ενθουσιασμό για το ρεπερτό-
ριο που τόσοι μεγάλοι συνθέτες τίμησαν ανά τους αιώνες. Μία μουσική, τέσσερα χέρια, γερά 
πλεγμένα μεταξύ τους, οκτώ χορδές, άπειρες νότες-απαρχές ή αναμνήσεις ενός κόσμου πιο 
ενωμένου, πιο σύμπνοου, πιο δυνατού, πιο όμορφου. Αυτού, της μουσικής μας φύσης.

Chamber Music 
for Two Violins

From the pre-Classical to the 
Contemporary era, eight strings 
and four hands explore the 
oneness of our music “nature”. 

Instruments Violins

13.08 | @21:30

Αnna’s Courtyard, 12 Isidorou 
Parodos A’, Panagia, Kavala, GR
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Ακουστικές εκτελέσεις γνωστών τραγουδιών από το ρεπερτόριο της 
ποπ και ροκ μουσικής 

Τρεις Καβαλιώτες μουσικοί εκφράζουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες και υπόσχο-
νται ένα φρέσκο, ζωηρό πρόγραμμα βασισμένο στην ξένη κυρίως, ποπ και ροκ μουσι-
κή. Στο ρεπερτόριό τους, τραγούδια παλιά αγαπημένα  αλλά και καινούριες εμπνεύσεις,  
που ζωντανεύουν με την καθαρότητα της unplugged εκτέλεσης. Ήχοι αυθεντικοί, ρυθ-
μός και πάθος για τη μουσική, είναι τα ζητούμενα της συνεύρεσής τους.

Το σχήμα βασίζεται στη «δροσερή» και ιδιαίτερη  φωνή της Υρούς Ζερβούδη και κοσμείται  
από τις πολυφωνίες  του σχήματος. Το πάντρεμα του ρυθμικού cajon και η μελωδικότητα της 
ακουστικής  κιθάρας, ταυτόχρονα με ιδιαίτερους αυτοσχεδιασμούς, χαρακτηρίζουν αυτή την 
πρωτοποριακή μουσική πρόταση και κάνουν την ακρόαση μια ευχάριστη  εμπειρία.

Παίζουν
Υρώ Ζερβούδη Τραγούδι
Αλέξης Μαντιράκης Cajon, φωνητικά
Ευριπίδης Ταρασίδης Ακουστική κιθάρα, φωνητικά

«Μπακαλάκια» 
Πάροδος Βυζαντίου 18

Παναγία

20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
—

@21:30

ONCE UPON
A SUMMER NIGHT...

Once Upon A Summer 
Night...

An acoustic Pop and Rock 
session bound to revive well 
known hits, both from the past 
and present of the scene.

Instruments Acoustic Guitar, 
Cajon, Vocals

20.08 | @21:30

“Βakalakia”, 18 Parodos 
Vyzantiou, Panagia, Kavala, GR
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Μουσικά «πορτρέτα» γυναικών
μέσα από αγαπημένα ελληνικά τραγούδια

Παίζουν
Λίτσα Ασωνίτου Τραγούδι
Χρύσανθος Γιαννικόπουλος Βιολί
Κώστας Κατιώνης Κιθάρα

Κήπος «Στρατηγού»
Θεοδώρου Πουλίδου 62

Παναγία

20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
—

@21:30

ΓΥΝΑΙΚΑ:
ΜΑΝΑ-ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ-ΕΡΩΜΕΝΗ

Αφιερωμένη μοναδικά στα παιδιά της, στον αγώνα της καθημερινότητας και φυσικά 
στην ομορφότερη συναίσθηση του έρωτα. «Κοιμήσου, αγγελούδι μου»… τι γλυκιά κου-
βέντα και πόσο όμορφη εικόνα με τη μάνα να νανουρίζει το μωρό! Ή αργότερα «παιδί 
μου, ώρα σου καλή»… η αγωνία της μητέρας για την πορεία του παιδιού της.

Μήπως όμως είναι λίγος και ο καθημερινός αγώνας σαν αυτόν της «Μαίρης Παναγιωταρά» ή το 
«Μητέρα κι αδερφή» και… «όταν πίνει μια γυναίκα πως πονάει δεν ξέρετε»! Δεν ξεχνούμε όμως 
και τις λίγες περιπτώσεις όπως αυτή της «αχάριστης» αλλά και της γλυκιάς «Γκιούλ Μπαχάρ»…

Woman: Mother-
Fighter-Lover

Three renowned and 
experienced musicians from 
Kavala deliver “portraits of 
women through Greek songs. 

Instruments Violin, Guitar, 
Vocals

20.08 | @21:30

The Garden of “General’s 
House”, 62 Theodorou 
Poulidou Street, Panagia, 
Kavala, GR
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Hot Dixie Society

A combo quartet playing 
dixieland and jazz standards 
using both melody and rhythm 
as a means to revive the 
golden era of Stefan Grappeli 
“and Co”.

Instrument Violin, Percussion, 
Cello, Piano

20.08 | @21:30

Prison Yard, Fortress of Kavala, 
28 Isidorou Street, Panagia, 
Kavala, GR Μελωδικές και ρυθμικές αναζητήσεις 

με dixieland και jazz διάθεση

Ένα jazz combo κoυαρτέτο που συνδυάζει μελωδικά όργανα κλασικών καταβολών, 
όπως βιολί και τσέλο και τη ρυθμική και αρμονική συμπεριφορά των τυπικών μου-
σικών οργάνων της jazz όπως κρουστά και πιάνο. Το μουσικό σχήμα ιδρύθηκε τον 
Δεκέμβριο 2019 πολύ αυθόρμητα. Η αγάπη του Γιάννη Κεραμίδη για τον Γάλλο βιολο-
νίστα Stefan Crappeli τον ώθησε να ψάξει στη δισκογραφία του αγαπημένα κομμάτια 
όπως το Sweet Georgia Brown, το Baby, το Shine, το I’ve found a new baby και άλλα, και 
να κάνει πρόταση στους υπόλοιπους μουσικούς να πλαισιώσουν το σχήμα.

Το ρεπερτόριό τους βασίζεται σε παραδοσιακά κομμάτια της dixieland και της jazz που σε συν-
δυασμό με την αυτοσχεδιαστική ευκαίρια των ερμηνευτών, δημιουργεί το ιδιαίτερο ηχόχρωμα 
της μπάντας κάνοντας το project πραγματικά πολύ ενδιαφέρον στον ακροατή.

Παίζουν
Γιάννης Κεραμίδης Βιολί
Κρίστοφερ Mπάκα Κρουστά
Bάσω Ζήσου Βιολοντσέλο
Πάρης Tσίρτσης Πιάνο

Προαύλιο Φυλακής Φρουρίου Καβάλας
Ισιδώρου 28

Παναγία

20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
—

@21:30

HOT DIXIE
SOCIETY
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“Tonight we bring our love to town”! Το «όνειρο» της indie rock 
επιστρέφει στην πόλη όπου γεννήθηκε

Παίζουν
Νίκος Μπακιρτζής Κιθάρα, τραγούδι
Τότα Ευλαβή Τραγούδι
Αλέξανδρος Κυριλλίδης Μπάσο
Δημήτρης Φραντζής Κιθάρα
Κώστας Μπακιρτζής Πλήκτρα
Θανάσης Κωνσταντινίδης Τύμπανα
Κωνσταντίνος Κουτσουπάκης Τρομπέτα
Φωτεινή Σταυρούδη Τρομπέτα

Πλατεία Καπνεργάτη

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
—

@21:00

THE 
DREAMERS

Οι Dreamers είναι ένα indie rock συγκρότημα από την Καβάλα που σχηματίστηκε όταν 
τα μέλη του συγκροτήματος ήταν ακόμη μαθητές. Έχουν εμφανιστεί σε μουσικές σκη-
νές σε όλη τη χώρα μεταξύ των οποίων το Block 33 στη Θεσσαλονίκη και το six d.o.g.s 
στην Αθήνα, καθώς και σε πολλά μουσικά φεστιβάλ.

Πριν δύο χρόνια πραγματοποίησαν την πρώτη τους διεθνή εμφάνιση στο εξωτερικό συμμετέ-
χοντας στο Fairytale Festival στο Osnabrück της Γερμανίας. Έχουν κυκλοφορήσει ανεξάρτητα 
δύο δισκογραφικές δουλειές. Ο πρώτος τους δίσκος με τίτλο “The Dreamers” κυκλοφόρησε το 
2013. Ο δεύτερος δίσκος με τίτλο “Songs of the heart & bed” που αποτελείται από 13 τραγού-
δια κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2019.

The Dreamers

The Thessaloniki-based 
indie rock band from Greece 
perform songs from their self-
titled debut album as well as 
their newest release entitled 
“Songs of the heart & bed”. 

Instruments Electric Guitars, 
Electric Bass, Keyboards, 
Drums, Trumpets, Vocals

27.08 | @21:00

Kapnergati Square, Kavala, GR
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Ο Haig Yazdjian συναντά επί σκηνής τον Αλέξανδρο Παρχαρίδη 
και το μουσικό σχήμα Argatia Ensemble

Τα νερά της Μαύρης Θάλασσας χωρίζουν την Ανατολική Ευρώπη από τη Δυτική Ασία. 
Ενώνουν όμως τις ανάσες και τα τραγούδια πολλών λαών στις ακτές της...

Ο μoναδικός σολίστας στο ούτι και σπάνιος ερμηνευτής Haig Yazdjian που συγκινεί με την εκ-
φραστική αμεσότητα της φωνής του, παρέα με τους Argatia και τον Αλέξανδρο Παρχαρίδη, 
όλοι τους βιγλάτορες στο Αραράτ, θα διακονήσουν Ωδές και Νότες της ευλογημένης Ανατολίας 
αναζητώντας τα δίκια των λαών της.

Παίζουν
Haig Yazdjian Ούτι, Tραγούδι
Tigran Sargsyan Ζουρνάς, ντουντούκ
Φίλιππος Κεσαπίδης Ποντιακή λύρα
Γιάννης Καρακαλπακίδης Μπάσο
Χρήστος Τάσιος Κρουστά
Θανάσης Κουλεντιανός Κανονάκι
Στέλλα Καμπουρίδου Καβάλ
Onur Senturk Ποντιακή Λύρα, τουλούμ (γκάιντα), σάζι
Έλσα Μουρατίδου Τραγουδι
Κώστας Καλούσης Τραγουδι
Special Guest
Αλέξανδρος Παρχαρίδης Τραγούδι

Λιμένας Καβάλας «Απόστολος Παύλος» 
Λιμενοβραχίονας

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
—

@22:30

ΑΡΜΕΝΙΑ-ΠΟΝΤΟΣ

Armenia-Pontus

A musical “meeting” to be held 
for the first time at Cosmopolis 
Festival brings together on 
stage highly acclaimed artists 
from Armenia [Haig Yazdjian] 
and Pontus [Argatia Ensemble 
and special guest vocalist 
Alexanros Parcharidis].

Instruments Oud, Zourna, 
Duduk, Pontian Lyre, Bass, 
Percussion, Kanun, Kaval, 
Tulum, Saz, Vocals

27.08 | @22:30

The Jetty at the Port “St. Paul” 
of Kavala, GR
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Ο ψηφιακός ήχο συναντά τον αναλογικό σε ένα full band soulful, 
disco, triphop, χορευτικό αλλά και ρομαντικό σετ

Παίζουν
Moody Sanchez MPC
Νίκη Σφακιανού Τραγούδι
Γιάννης Μπερμπέρογλου Ηλεκτρική κιθάρα
Στέλιος Μαχμουκιώτης Ηλεκτρικό μπάσο
Θωμάς Πάπας Πλήκτρα

GANGSTERS
OF LOVE

Περισσότερο οικογένεια παρά φίλοι, έτσι «συστήνονται» οι Gangsters of Love. Με 
έδρα τους τη Θεσσαλονίκη, ο MoodySanchez μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτή-
ματος, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό τον Δεκέμβριο του 2015 ως opening 
act στη συναυλία των Dub Pistols.

To 2017 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος των Gangsters με τίτλο ”An Inmost Reality”, η επίσημη 
παρουσίαση του οποίου πραγματοποιήθηκε στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών όπου έπαι-
ξαν ως opening act για τους Monophonics. Mέχρι σήμερα, οι Gangsters έχουν πραγματοποιή-
σει πολλές εμφανίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο (In-Edit Festival, Kapani Project, PopUp Festival, 
TedX Θεσσαλονίκης, Ράδιο Αρβύλα, 59ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κ.ά.). Αυτή 
την περίοδο ετοιμάζουν τον δεύτερό τους δίσκο σε μία παραγωγή του Cayetano.

Πλατεία Καπνεργάτη

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
—

@21:00

Gangsters of Love

Combining 70’s grooves, blues 
samples, live jams and soul 
essence, the Thessaloniki-
based band re-invents the 
music of the past and marry 
it to todays, in the light of 
sampling, on an uplifting, 
dancing, still romantic set. 

Instruments MPC, Electric 
Guitar, Electric Bass, Keys, 
Vocals

28.08 | @21:00

Kapnergati Square, Kavala, GR
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Ένα πρόγραμμα εφ’ όλης της ύλης με τραγούδια από τη 40χρονη 
παρουσία τους στη μουσική σκηνή με οκτώ δίσκους και άλλα ανέκδοτα

Ο Αργύρης Μπακιρτζής, βασικός συνθέτης,  στιχουργός και τραγουδιστής του συγκρο-
τήματος, ζει από το 1975 στην Καβάλα κάτι που επηρέασε τη στιχουργική του έμπνευ-
ση. Πολλά τραγούδια του, όπως και αρκετά του μακαρίτη στενού του φίλου Σταύρου 
Καραμανιώλα απ’ το Καζαβήτι της Θάσου, αναφέρονται στην Καβάλα και είναι αυτά 
που θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό της συναυλίας των Χειμερινών Κολυμβητών.

Γνωστοί για τις ιδιαίτερα επιτυχημένες live εμφανίσεις τους και τους φανατικούς οπαδούς τους, 
οι Χειμερινοί Κολυμβητές προτείνουν μία διαφορετική, sui generis συναυλία, που μένει αξέχα-
στη σε όσους την παρακολουθούν.

Παίζουν
Aργύρης Μπακιρτζής Τραγούδι
Κώστας Βόμβολος Ακορντεόν
Κώστας Σιδέρης Τζουράς, τραγούδι
Μιχάλης Σιγανίδης Κοντραμπάσο, τραγούδι
Μπάμπης Παπαδόπουλος Κιθάρα
Χάρης Παπαδόπουλος Μπουζούκι
Special Guests
Τότα Ευλαβή Τραγούδι ||| Μιχάλης Πρεπόνης Σαξόφωνο
Κώστας Κουτσουπάκης Τρομπέτα ||| Δημοσθένης Σιούλας Τραγούδι

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ

Λιμένας Καβάλας «Απόστολος Παύλος» 
Λιμενοβραχίονας

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
—

@22:30

Chimerini Kolimvites

Spanning 40 years of history, 
one of Greece’s most successful 
bands will deliver a full set 
focused on songs inspired by 
Kavala, the city where singer-
songwriter Argiris Bakirtzis lives 
in since 1975.

Instruments Βouzouki, Guitar, 
Accordeon, Double Bass, 
Tzoura, Saxophone, Trumpet, 
Vocals

28.08 | @22:30

The Jetty at the Port “St. Paul” 
of Kavala, GR
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Η πενταμελής μπάντα από την Καβάλα παρουσιάζει για πρώτη φορά 
στην πόλη της τα καινούρια τραγούδια από τον νέο της δίσκο

Παίζουν
Γιώργος Νικολάου Τραγούδι
Κωστής Τσιλιγγίρης Ηλεκτρική Κιθάρα
Θάνος Καλαντζόπουλος Ηλεκτρική Κιθάρα
Λευτέρης Νάσος Ηλεκτρικό Μπάσο
Μιχάλης Σαρόγλου Τύμπανα

WILD SOULS

Οι melodic hard rockers – Wild Souls δημιουργήθηκαν στην Καβάλα το 2010. Είναι 
μια πενταμελής μπάντα που αγαπάει το «μελωδικό ροκ» της δεκαετίας του ’80 και συ-
νεχίζει την «παράδοση» και την «κληρονομιά» που έχουν αφήσει πίσω τους συγκροτή-
ματα όπως οι MÖtley Crüe, οι Whitesnake, οι Bon Jovi και τόσα άλλα.

Τον Σεπτέμβριο του 2011 ηχογράφησαν και δημοσίευσαν το πρώτο τους τραγούδι με τίτλο 
“Brokenheart”, την επιτυχία του οποίου ακολούθησαν αρκετές εμφανίσεις σε όλη τη χώρα. To 
2013 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος “On The Road” από την Final Touch 
Records σε συνεργασία με τον Doug Aldrich. Αρχές του 2014 γύρισαν το πρώτο τους video clip 
και με τον ερχομό του 2016 ολοκλήρωσαν τις ηχογραφήσεις του δεύτερου τους δίσκου που 
κυκλοφόρησε από την δισκογραφική εταιρεία Lions Pride Music με τίτλο “Game Of Love”. Το 
τρίτο δισκογραφικό τους αποτύπωμα με 12 τραγούδια και τίτλο «Queen of my Heart», κυκλο-
φόρησε στις 29 Μαΐου 2020 από τη Lions Pride Music.

Wild Souls

Heavy guitar riffs merged with 
melodic voice lines is what 
creates the melodic hard 
rockers’ characteristic sound, 
a sound that was quickly 
embraced by fans around 
the globe. They will play old 
favorites from their albums “On 
The Road” [2013] and “Game 
of Love” [2016] as well as for 
the first time perform songs 
from their brand new outing 
“Queen of My Heart” [2020].    

Instruments Electric Guitars, 
Electric Bass, Drums, Vocals

29.08 | @21:00

Kapnergati Square, Kavala, GR

Πλατεία Καπνεργάτη

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
—

@21:00
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Τρεις φανταστικοί κιθαρίστες μαζί με την Ιφιγένεια Ιωάννου στο 
τραγούδι, παίζουν και τραγουδούν «Τα ρεμπέτικα της κιθάρας»

Η κιθάρα, ένα από τα σημαντικότερα λαικά μουσικά όργανα σε όλο τον κόσμο, έχει την 
ιδιαίτερη και πολύ σημαντική θέση της και στο ρεμπέτικο τραγούδι. Ο Δημήτρης είναι 
από τους λίγους σύγχρονους εκτελεστές της που κατέγραψε με ακρίβεια τον ρόλο και 
τις τεχνικές της λαικής κιθάρας στην ρεμπέτικη κομπανία. Ένας ρόλος τόσο συνοδευτι-
κός αλλά, εξίσου και σολιστικός όταν αυτό ήταν απαραίτητο.

Με μουσικούς του συνοδοιπόρους τους συνεργάτες όλων των προηγούμενων ετών, ο ακα-
δημαϊκός δάσκαλος και δεξιοτέχνης Δημήτρης Μυστακίδης μας καλεί να απολαύσουμε ατμο-
σφαιρικές διασκευές και επανεκτελέσεις αγαπημένων ρεμπέτικων που άντεξαν στο χρόνο. Εκτε-
λέσεις που δεν λογάριασαν τάσεις και μόδες κι ακόμη και σήμερα καταφέρνουν να χτυπούν 
κατευθείαν στην καρδιά μας!

Παίζουν
Δημήτρης Μυστακίδης Τραγούδι, κιθάρα
Ιφιγένεια Ιωάννου Τραγούδι
Δημήτρης Παππάς Τραγούδι, κιθάρα
Γιώργος Τσαλαμπούνης Κιθάρα, τραγούδι

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ

Λιμένας Καβάλας «Απόστολος Παύλος» 
Λιμενοβραχίονας

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
—

@22:30

Dimitris Mystakidis

The Greek folk guitar virtuoso, 
who for the last 20 years has 
pursued his personal quest 
investigating the roots and 
branches of rembetiko, will 
perform a live show-tribute to 
The Rembetiko Songs of the 
Guitar.

Instrument Folk Guitars, Vocals

29.08 | @22:30

The Jetty at the Port “St. Paul” 
of Kavala, GRKavala, GR
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Μελωδίες από την Ελληνική Παράδοση 
σε ένα μεγάλο, υπαίθριο γλέντι για όλους τους φίλους του Cosmopolis

Παίζουν
Δρόσος Κουτσοκώστας Τραγούδι
Σοφία Νεοχωρίτου Τραγούδι
Αστέριος Τράκας Βιολί
Κώστας Αργύρογλου Κλαρίνο
Δημήτρης Μυλωνάς Λαούτο
Σωτήρης Μπέης Κρουστά

ΣΟΦΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ
ΔΡΟΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ

Με τις μοναδικές αξιαγάπητες φωνές τους, την πολύχρονη εμπειρία τους και με τη 
μουσική ομάδα που θα τους πλαισιώσει, η Σοφία και ο Δρόσος θα «ταξιδέψουν» τους 
επισκέπτες του Cosmopolis σε τραγούδια και ήχους της ελληνικής παραδοσιακής μου-
σικής με στόχο ένα ξέφρενο, γεμάτο κέφι και χορό γλέντι για όλους!

Με αφορμή τη λήξη του καλοκαιρινού Cosmopolis, η πλατεία Καπνεργάτη θα «μεταμορφωθεί» 
σε μία απέραντη «σκηνή» ενός λαϊκού ελληνικού πανηγυριού και θα «πλημμυρίσει» με παρα-
δοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη και τα νησιά μέχρι τη 
Μακεδονία και τη Θράκη.

Πλατεία Καπνεργάτη

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
—

@21:00

Sophia Neochoritou
Drosos Koutsokostas

Much experienced musicians 
from the Greek Folk Scene 
revive a “panighiri”, a feast 
usually taking place in village 
squares around the country 
during the summer.

Instruments Violin, Clarinet, 
Lute, Percussion, Vocals

30.08 | @21:00

Kapnergati Square, Kavala, GR
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Τραγούδια από Ασία, Αφρική, Ευρώπη, Αμερική, με βασικό άξονα 
τους ήχους της παράδοσης, εντροχιασμένους στο σήμερα

Παίζουν
Μαρίνα Σάττι Τραγούδι
Ερασμία Μαρκίδη Τραγούδι
Ελένη Παπαδημητρίου Τραγούδι
Ελένη Ποζατζίδου Τραγούδι
Βιργινία Φραγκούλατζη Τραγούδι
Κώστας Φόρτσας Γκάιντα, καβάλ
Ορέστης Μπενέκας Πλήκτρα
Σωτήρης Ντούβας Τύμπανα
Άγγελος Πολυχρόνου Κρουστά

ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ

Η νεαρή τραγουδοποιός που μετράει δεκάδες εκατομμύρια views στο YouTube, με τις 
επιτυχίες “Κούπες”, “Νιφάδα” και “Μάντισσα”, παρουσιάζει με τις Fonέs και ένα σύ-
νολο εξαίρετων μουσικών σολίστ, ένα μοναδικό και ιδιαίτερο μουσικό θέαμα, βαθιά 
επηρεασμένο από παραδοσιακές καταβολές περίτεχνα συνδυασμένες με τις σύγχρονες 
gypsy punk, reggae και electronica τάσεις.

Στη σκηνή την πλαισιώνουν το γυναικείο φωνητικό σύνολο Fonέs και μια εξαιρετική μπάντα, 
σε ένα σύγχρονο μουσικό “πανηγύρι” με μουσικές του κόσμου, με ακομπλεξάριστη pop art 
αισθητική, πολυφωνικές αλχημείες και απροσδόκητες ενορχηστρώσεις. Ένα θέαμα το οποίο θα 
παρασύρει το κοινό σε μία απίστευτη μουσική εμπειρία.

Λιμένας Καβάλας «Απόστολος Παύλος» 
Λιμενοβραχίονας

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
—

@22:30

Marina Satti

Considered an inspiration by 
young people across Greece, 
Marina Satti is a performer with 
a deep love of theatre, design 
and song. With her all-female 
polyphonic vocal group, Fonέs, 
Satti’s live show is a joyous, 
choreographed celebration of 
equality, pride and tolerance – 
obviously influenced by Greek, 
Balkan and Middle–Eastern 
music – but with a modern, 
urban edge. 

Instruments Gaida, Kaval, 
Keyboards, Drums, Percussion, 
Vocals

30.08 | @22:30

The Jetty at the Port “St. Paul” 
of Kavala, GRKavala, GR
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CosmoYouth

Παιχνίδια για παιδιά, δράσεις για νέους

Τα παιδιά, αυτός ο πανέμορφος καμβάς μάθησης, αξιών, χαράς και ανεμελιάς αποτε-
λεί ευθύνη δική μας να ζωγραφιστεί με χρώματα ανεξίτηλα. Το CosmoYouth αποτελεί 
μια υπέροχη διαδραστική εμπειρία και μια ιδιαίτερη ευκαιρία να γνωρίσουν μακρινούς 
πολιτισμούς οι μικροί μας φίλοι. Θεατρικές παραστάσεις, κινηματογράφος, κουκλοθέα-
τρο, παραδοσιακά παιχνίδια από όλον τον κόσμο και ένα πλήθος εργαστηρίων σχετικά 
με τις τέχνες, κοινωνικοποιούν τους μικρούς επισκέπτες του Cosmopolis και τους μα-
θαίνουν αξίες όπως η ισότητα, ο αλληλοσεβασμός και η συνεργασία.

Οι νέοι είναι πλέον οι βασικοί μας συνεργάτες στην υλοποίηση του Cosmopolis festival. 
Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε δράσεις ευαισθητοποίησης τους σε ζητήματα περιβάλ-
λοντος και κυκλικής οικονομίας, τους ακούμε πολύ προσεκτικά στις καινοτόμες προ-
τάσεις τους,  σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μαζί τους για ένα μέλλον που δικαιωματικά 
τους ανήκει.

Δύο ιδιαίτερα ενεργές ομάδες νέων στην πόλη, η Action Team και ο Διάλογος Νέων συνεργά-
ζονται στενά με τον θεσμό του Cosmopolis υποστηρίζοντας πρωτοπόρες δράσεις.

CosmoLights

Mapping Projection & Light Festival

Φωτίζουμε τις γωνιές της πόλης αναδεικνύοντας κτίρια με ιδιαίτερη ιστορική αξία σε 
μια προσπάθεια ανανέωσης της εικόνας τους. Μια από τις πιο επιβλητικές και εμβλη-
ματικές όψεις κτιρίου αυτή του καπνομάγαζου στην ιστορική πλατεία του Καπνεργάτη, 
φωτίζεται με την τεχνική του mapping projection με δημιουργικές προτάσεις που φτά-
νουν στα χέρια μας από κάθε άκρη του πλανήτη. 

Ένας διαγωνισμός για την καλύτερη δημιουργία προσελκύει καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο 
δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό γεγονός τόσο για την πόλη όσο και για την Ελλάδα, 
αφού είναι το πρώτο σε όλη την χώρα και από τα λίγα στην Ευρώπη.

CosmoEvents

Δράσεις για όλους

Η πόλη αλλάζει και γεμίζει ζωή. Πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων λαμβάνουν χώρα 
κατά την διάρκεια του CosmoWorld. Τα χρώματα, ο πολιτισμός και η χαρά διαχέονται 
μέσα στην πόλη.

Οι επισκέπτες του φεστιβάλ έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκθέσεις φωτογραφί-
ας και ζωγραφικής, συζητήσεις για τον πολιτισμό, μοντέρνες και παραδοσιακές χορευτικές πα-
ραστάσεις, να δοκιμάσουν γεύσεις από κάθε άκρη της γης, να διασκεδάσουν και να περιηγηθούν 
σε δράσεις που κρατούν το ενδιαφέρον τους ενεργό κατά την διάρκεια αυτών των 4 ημερών. 

COSMOWORLD |||  ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Παρουσίαση έργων του συνθέτεη 
βασισμένων στα λόγια μεγάλων Ελλήνων ποιητών

Πιάνο και φωνή. Δύο σημαντικές, σταθερές παρουσίες στο συνθετικό έργο του Γιάν-
νη Α. Παπαϊωάννου. Η τριπλή ιδιότητα πιανίστα, συνθέτη και παιδαγωγού που τον 
χαρακτηρίζει υποδεικνύει την ιδιαίτερη σχέση του συνθέτη με το πιάνο. Η πλούσια 
εργογραφία του για το όργανο αυτό φανερώνει την συνεχή εξερεύνηση νέων ιδεών, 
συνθετικών τεχνικών, πιανιστικής γραφής και μουσικής έκφρασης. Σε όλη τη δημιουρ-
γική του πορεία, η λογοτεχνία και η ποίηση αποτέλεσαν μια σταθερή δημιουργική αφε-
τηρία, η οποία αποτυπώθηκε σε ένα πλήθος φωνητικών έργων. Η ιδιαίτερη σχέση του 
συνθέτη με τους Έλληνες ποιητές (όπως οι Ι. Γρυπάρης, Κ. Παλαμάς, Κ.Π. Καβάφης, 
Π. Νιρβάνας, κ.ά.) αναδεικνύεται μέσα από τα έργα του για φωνή και πιάνο.

Στο πλαίσιο της παρούσας συναυλίας παρουσιάζονται έργα για σόλο πιάνο όλων σχεδόν των 
δημιουργικών περιόδων του συνθέτη σε συνδυασμό, αντιπαράθεση και συνομιλία με αντιπρο-
σωπευτικά τραγούδια για γυναικεία φωνή και πιάνο, προσφέροντας ένα  δείγμα της πολύπλευ-
ρης συνθετικής γραφής του Γ. Α. Παπαϊωάννου.

Παίζουν
Μέλα Γεροφώτη Τραγούδι [Σοπράνο]
Φανή Καραγιάννη Πιάνο

Μεγάλη Λέσχη
Καβάλα

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
—

@20:30

Η ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΤΟΥ Γ.Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Vocal Works 
of G.A. Papaioannou

A soprano and a piano 
player perform selections 
from the late composer’s 
oeuvre featuring the poetry 
of Palamas, Kavafis, Gryparis, 
Nirvanas a.o.

Instruments Piano, Vocals

06.11 | @20:30

The Great Club [“Megali 
Leschi”], 12 Kyprou Street, 
Kavala, GR

ΗΜΕΡΕΣ Γ.Α .  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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Chamber Works 
of G.A. Papaioannou

Τhree talented and highly 
acclaimed Greek soloists 
present a panorama of the 
composer’s line of works.    

Instruments Violin, Cello, Piano

07.11 | @20:30

The Great Club [“Megali 
Leschi”], 12 Kyprou Street, 
Kavala, GR

Ένα πανόραμα της δημιουργίας του Γ. Α. Παπαϊωάννου, δοσμένο όχι 
με ιστορικά γραμμικό τρόπο

Το ρεπερτόριο που θα ακουστεί θα περιλαμβάνει έργα του συνθέτη για σόλο πιάνο, για 
βιολί και πιάνο, για σόλο τσέλο, για τσέλο και πιάνο, καθώς και για τρίο (βιολί, τσέλο 
και πιάνο).

Ο Απόλλων Γραμματικόπουλος είναι Κορυφαίος Α΄ [βιολί] της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών 
ενώ εκτελεί τακτικά και χρέη εξάρχοντος. Η Ήβη Παπαθανασίου αποτελεί μόνιμο μέλος της 
ίδιας ορχήστρας, ενώ ηχογράφησε μουσική του Γ. Α. Παπαϊωάννου για CD που κυκλοφόρησε 
τον Μάιο του 2013 από την εταιρία Naxos, το οποίο βραβεύθηκε από την Ένωση Κριτικών 
Μουσικής και Θεάτρου το 2015. Ο Κώστας Χάρδας είναι Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο τη Συστηματική Μουσι-
κολογία με έμφαση στη Μουσική Θεωρία και Ανάλυση.

Παίζουν
Απόλλων Γραμματικόπουλος Βιολί
Ήβη Παπαθανασίου Βιολοντσέλο
Κώστας Χάρδας Πιάνο

Μεγάλη Λέσχη
Καβάλα

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
—

@20:30

ΕΡΓΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΤΟΥ Γ.Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΗΜΕΡΕΣ Γ.Α .  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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Συναυλία καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας και διάλεξη 
από τον Μουσικολόγο Κώστα Χάρδα

Το αποτύπωμα του συνθέτη στο μουσικό όργανο που άνθισε περισσότερο τον 20ό αι-
ώνα. Τα έργα Αρχαϊκό (για 2 κιθάρες), Σουίτα (σόλο κιθάρα), Σονατίνα (φλάουτο και κι-
θάρα), Τρίο (φλάουτο, βιόλα και κιθάρα), Κουαρτέτο (φλάουτο, κλαρινέτο, βιολοντσέλο 
και κιθάρα) ερμηνευμένα από καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας.

Μία εισαγωγή στη συνθετική πορεία του Γιάννη Α. Παπαϊωάννου: Αναζήτηση και Πρωτοπορία. 
Οι βάσεις για την σύγχρονη Ελληνική μουσική δημιουργία.

Παίζουν
Αλέξης Παρισίδης Κιθάρα
Vaselin Belomazov Φλάουτο
Χρήστος Κόζαλης Βιολοντσέλο
Αντώνης Τζιβένης Βιόλα
Δημήτρης Μπαχαρίδης Κλαρινέτο
Φώτης Κουτσοθόδωρος Κιθάρα
Κώστας Χάρδας Πιάνο-Μουσικολόγος

Μεγάλη Λέσχη
Καβάλα

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
—

@20:30

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑ
ΤΟΥ Γ.Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΗΜΕΡΕΣ Γ.Α .  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Guitar Works 
of G.A. Papaioannou

Professors of The Municipal 
Conservatory of Kavala 
perform works by the late 
composer written for the 
guitar and other instruments 
[Solo, Duo, Trio, Quartet] 
and Musicologist Kostas 
Chardas delivers a lecture on 
Papaioannou’s course.

Instruments Guitar, Flute, 
Cello, Viola, Clarinet, Piano

08.11 | @20:30

The Great Club [“Megali 
Leschi”], 12 Kyprou Street, 
Kavala, GR
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Mοτίβα προερχόμενα από την έντονη παράδοση των Καρπαθίων 
συνδυασμένα με κλασικές επιρροές

Υπερβαίνοντας τα όρια των εγχόρδων οργάνων, οι VOŁOSI κατόρθωσαν κάτι μοναδι-
κό, το οποίο εξελίσσεται πέραν από τις καρπαθικές ρίζες, ακόμα πιο σύγχρονο, δυνατό 
και συναισθηματικό. Η μουσική τους παιδεία βασίζεται στην κλασική μουσική και οι 
ίδιοι προωθούν ένα νέο μοντέλο παρουσίασης επί σκηνής.

Οι VOŁOSI έχουν πραγματοποιήσει παραπάνω από 700 συναυλίες σε 26 ευρωπαϊκές χώρες, 
Καναδά, Κίνα, Ιαπωνία, Ν. Κορέα, Μαλαισία και έχουν κερδίσει όλα τα πιθανά βραβεία στα 
New Tradition Polish Radio Festival, Grand Prix EBU Svetozar Stracina, Grand Prix Czech Music 
Crossroads Award at Colours of Ostrava Festival. Επίσης, έχουν παίξει ζωντανά στα Polish Radio 
2. και 3., στο BBC, στο WDR3 και στο Ö1.

Παίζουν
Krzysztof Lasoń Βιολί
Zbigniew Michałek Βιολί
Jan Kaczmarzyk Βιόλα
Stanisław Lasoń Βιολοντσέλο
Robert Waszut Κοντραμπάσο

Μεγάλη Λέσχη
Καβάλα

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
—

@20:30

VOŁOSI
BAND

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

VOŁΟSI Band

The critics universally agree 
that VOŁOSI have managed 
to achieve a unique and 
original musical style, escaping 
categorization. By exceeding 
the limits of string instruments 
they create music that can 
be described as thoroughly 
modern and attractive for 
contemporary listener – 
growing out of the Carpathian 
roots, but also bearing marks of 
jazz improvisation charged with 
rock energy and full swing of 
emotional content.

Instruments Violin, Viola, Cello, 
Double Bass

14.11 | @20:30

The Great Club [“Megali 
Leschi”], 12 Kyprou Street, 
Kavala, GR
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Ζωντανή παρουσίαση του δίσκου Fragments

Mικρά ή μεγαλύτερα έργα, όλα ερμηνευμένα σε κλασική κιθάρα και χωρισμένα σε τρεις 
ενότητες. Πρόκειται για συνθέσεις του Κώστα Μακρυγιαννάκη, αλλά και μεταγραφές έρ-
γων του συνθέτη François Couperin οι οποίες στο σύνολό τους συνιστούν ένα ηχοτοπί-
ο-μωσαϊκό αφηγηματικού χαρακτήρα με σαφείς αναφορές στην ποπ μουσική, καθώς και 
άλλες που προέρχονται από μουσική χορογραφιών για τις οποίες δούλεψε ο μουσικός.

Παίζει ο
Κώστας Μακρυγιαννάκης Κιθάρα

Μεγάλη Λέσχη
Καβάλα

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
—

@20:30

ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΚΙΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

Masterclass για κιθάρα & φλάουτο
MIE OGURA |||  ATANAS OURKOUZOUNOV |||  ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΣ

Μεγάλη Λέσχη
Καβάλα

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Θα πραγματοποιηθούν
δύο σεμινάρια

10:00-13:00 & 16:00-19:00

CONCERT

Kostas Makrigiannakis

Greek soloist and composer 
presents “Fragments”, his 
new album, featuring his 
own compositions as well as 
fragments of pieces by François 
Couperin.    

Instrument Guitar

20.11 | @20:30

MASTERCLASS

Mie Ogura
Atanas Ourkouzounov
Fotis Koutsothodoros

Acclaimed performers share 
“secrets” of their craft.    

Instruments Guitar, Flute

20.11 | @10:00 & 16:00

The Great Club [“Megali 
Leschi”], 12 Kyprou Street, 
Kavala, GR
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Συναυλία Μουσικής Δωματίου: Πάντρεμα πολιτισμών μέσω του ήχου

Το παγκοσμίως αναγνωρισμένο ντούο φλάουτο-κιθάρα Ogura-Ourkouzounov πα-
ρουσιάζουν ένα ποικίλο πρόγραμμα αποτελούμενο από διασκευές έργων τζαζ και 
κλασσικών συνθετών του 20ού αιώνα καθώς και πρωτότυπες συνθέσεις του Atanas 
Ourkouzounov ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο σημαντικούς συνθέτες για 
κιθάρα στις μέρες μας.

Παίζουν
Mie Ogura Φλάουτο
Atanas Ourkouzounov Κιθάρα

Μεγάλη Λέσχη
Καβάλα

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
—

@20:30

MIE OGURA
& ATANAS OURKOUZOUNOV

ΚΙΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

CONCERT

Mie Ogura
Atanas Ourkouzounov

The world renowned Flute & 
Guitar Duet perform covers of 
jazz standards, classical pieces 
of the 20th Century, as well 
as compositions of Atanas 
Ourkouzounov.    

Instruments Flute, Guitar

21.11 | @20:30

MASTERCLASS

Fotis Koutsothodoros

Μastering techniques of 21st 
Century Guitar Playing.    

Instrument Guitar

21.11 | @10:00 & 16:00

The Great Club [“Megali 
Leschi”], 12 Kyprou Street, 
Kavala, GR Masterclass για κιθάρα 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΣ |||  Η  ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Μεγάλη Λέσχη
Καβάλα

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Θα πραγματοποιηθούν
δύο σεμινάρια

10:00-13:00 & 16:00-19:00
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Συναυλία των Καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας

Ένα αφιέρωμα στον συνθέτη και πιανίστα ο οποίος έχει εδραιωθεί ως μια από τις πλέον 
σημαντικές φιγούρες της τζαζ μουσικής σκηνής.

Παίζουν
Ρεβέκκα Μελετιάδου Φλάουτο
Φώτης Κουτσοθόδωρος Κιθάρα
Ευάγγελος Κοντόπουλος Μπάσο
Κώστας Τσαφής Πιάνο
Πάρις Τσίρτσης Πιάνο
Christopher Baka Τύμπανα

Μεγάλη Λέσχη
Καβάλα

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
—

@20:30

CLAUDE BOLLING: 
Το πνευματικό παιδί του Duke Ellington

ΚΙΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

CONCERT

A Tribute 
to Claude Bolling

Professor of The Municipal 
Conservatory of Kavala 
perform compositions of 
one of the most influential 
composers and piano soloists 
of the jazz scene.    

Instruments Flute, Guitar, Bass, 
Piano, Drums

22Ελε.11 | @20:30

MASTERCLASS

Mie Ogura
Atanas Ourkouzounov

Acclaimed performers share 
“secrets” of their craft. 

Instruments Flute, Guitar

22.11 | @10:00 & 16:00

The Great Club [“Megali 
Leschi”], 12 Kyprou Street, 
Kavala, GR

Masterclass για φλάουτο & κιθάρα
MIE OGURA |||  ATANAS OURKOUZOUNOV

Μεγάλη Λέσχη
Καβάλα

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Θα πραγματοποιηθούν
δύο σεμινάρια

10:00-13:00 & 16:00-19:00
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Ένα καράβι σαλπάρει φορτωμένο με τον φόβο. Αλλά… ποιος φοβάται;

Τα λαϊκά παραμύθια αποκαλύπτουν πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς που οδηγούν στην 
κατανόηση της ανθρώπινης φύσης. Ακολουθούμε τους ήρωες των παραμυθιών στο ταξίδι τους 
και κάνουμε κι εμείς ένα φανταστικό ταξίδι, γνωρίζοντας ηθικές αξίες, ανθρώπινα δικαιώματα, 
τον αληθινό κόσμο μέσα από τις διηγήσεις του λαού μας. Οι ήρωες ζωντανεύουν με τη φωνή, 
την κίνηση, τη μιμική της αφηγήτριας και η μουσική από το ακορντεόν, την κιθάρα και τα μικρά 
κρουστά συντροφεύει τους ήρωες και τραγουδά τα κατορθώματά τους.

Με τους
Ανθή Θάνου Αφήγηση
Αλέξανδρος Μακρής Μουσική επιμέλεια

Κινηματοθέατρο Oscar
Καβάλα

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
—

@10:30

ΠαραμυΘάΜα ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ & ΛΟΓΟΣ

Τσιφήδεοι διάγοντες βίον ανθρώπινον

Έσμιξε ο Ουρανός και η Γη και έφτιαξαν την πρώτη  σάρα των θεών αυτών που μας παιδεύ-
ουν μέχρι σήμερα. Όμως σ’ αυτούς χρωστάμε το ελεύθερο πνεύμα, αυτό που δεν υποτάσσεται 
σε περιορισμούς που πετάει ελεύθερο πάνω από θάλασσες, δάση, πολιτείες. Μια παράσταση 
εμπνευσμένη από τη Θεογονία του Ησίοδου και την Ελληνική Μυθολογία του Ν. Τσιφόρου.

Μεγάλη Λέσχη
Καβάλα

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
—

@20:30

ΠαραμυΘάΜα 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ParamyTháMa

Anthi Thanou [Storytelling] 
and Alexandros Makris [Music 
Scaping] deliver two shows, 
one for children and one for... 
everyone!

Instruments Classical Guitar, 
Accordeon, Percussion

27.11 | @10:30

“Oscar” Movie Theatre, 16 
Filellinon Street, Kavala, GR

27.11 | @20:30

The Great Club [“Megali 
Leschi”], 12 Kyprou Street, 
Kavala, GR
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Πάρις Τσενίκογλου: Η πιανιστική τέχνη μέσα από το έργο 
τεσσάρων συνθετών

Θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια: 10:00-13:00 & 16:00-19:00

Μεγάλη Λέσχη
Καβάλα

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
—

@10:00
&

@16:00

Masterclass
ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

MOYΣΙΚΗ & ΛΟΓΟΣ

Πάρις Τσενίκογλου: Η πιανιστική τέχνη μέσα από το έργο 
του Ludwig van Beethoven

Θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια: 10:00-13:00 & 16:00-19:00

Μεγάλη Λέσχη
Καβάλα

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
—

@10:00
&

@16:00

Masterclass
ΕΤΟΣ BEETHOVEN

Piano Masterclasses

The prize-winning Greek 
pianist Paris Tsenikoglou who 
has repeatedly earned rave 
reviews from the international 
press about his performances 
and his discography will deliver 
two masterclasses on the art of 
piano playing.

Instrument Piano

Piano Art
27.11 | @10:30 & @16:00

Beethoven Year
29.11 | @10:30 & @16:00

The Great Club [“Megali 
Leschi”], 12 Kyprou Street, 
Kavala, GR
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Ο διακεκριμένος πιανίστας Πάρις Τσενίκογλου
σε έργα των Albeniz, Beethoven, Chopin, Debussy

Οι ταξιδιωτικές εικόνες του Isaac Albeniz, ένα αφιέρωμα στο έτος Ludwig van 
Beethoven, η μαγική αίσθηση του έργου του Frédéric Chopin και η ηχοχρωματική 
παλέτα Claude Debussy, πλασμένα με την μαεστρία ενός από τους πιο ταλαντούχους 
πιανίστες στον κόσμο.

Ο βραβευμένος Έλληνας πιανίστας έχει αποσπάσει επανειλημμένα διθυραμβικές κριτικές από 
το διεθνή Τύπο για τις εμφανίσεις και τη δισκογραφία του. Η Süddeutsche Zeitung τον έχει χα-
ρακτηρίσει «Αγαπημένο των Θεών» και «Μία αξιοθαύμαστη ανακάλυψη».

Παίζει ο
Πάρις Τσενίκογλου Πιάνο

Μεγάλη Λέσχη
Καβάλα

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
—

@20:30

A, B, C, D,
ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ & ΛΟΓΟΣ

A, B, C, D | Piano Recital
by Paris Tsenikoglou

The world renowned Greek 
pianist delivers a recital playing 
works of Isaac Albeniz, Ludwig 
van Beethoven, Frédéric 
Chopin and Claude Debussy. 

Instrument Piano

28.11 | @20:30

The Great Club [“Megali 
Leschi”], 12 Kyprou Street, 
Kavala, GR



86 87

PR
ES

S 

ON
LY PR

ES
S 

ON
LY

To Cosmopolis δημιουργεί τη δική του Ορχήστρα Νέων

Η ορχήστρα νέων του Cosmopolis αποτελεί μια νεανική δραστηριότητα ενταγμένη στο 
φεστιβάλ που υλοποιείται με τη συνεργασία της ομάδας εθελοντών της ΠΥΘΙΑΣ. Η 
μουσική ενώνει όλους τους ανθρώπους ανά τους αιώνες και φυσικά δεν θα μπορούσε 
να μην ενώσει και την Ευρώπη καθώς, νέοι με μουσικό υπόβαθρο από διάφορες ευ-
ρωπαικές χώρες θα τιμήσουν τους Καβαλιώτες και όχι μόνο μουσικούς δημιουργούς. 
Μέσα από την συνεργασία και τα μουσικά όργανα όλων αυτών των νέων, κλασσική 
μουσική θα ξεχυθεί στις αίθουσες συναυλίων με σκοπό να παρουσιάσουν μουσικά κον-
σέρτα που θα μείνουν αξέχαστα. Οι νέοι μας ανταλλάσουν γνώσεις και τεχνικές, γνω-
ρίζουν νέους φίλους και αλληλεπιδρούν για να προβάλλουν την μουσική τους τέχνη 
στην τοπική κοινωνία. Υπερβαίνουν το εμπόδιο της γλώσσας και με εφόδιο τη μουσική, 
μας ταξιδεύουν σε ένα ταξίδι χωρίς σύνορα. Εν τέλει, εφοδιάζονται με καινούργιες δε-
ξιότητες και κάνουν νέες γνωριμίες που θα τους βοηθήσουν να ονειρεύονται ενωμένοι 
τα επόμενα βήματα στη ζωή τους.

Οι νέοι μουσικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ορχήστρα νέων του Cosmopolis 
καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα στον επίσημο ιστότοπο του φεστιβάλ.

Δηλώσεις συμμετοχής
www.cosmopolisfestival.gr

Κινηματοθέατρο Oscar
Καβάλα

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
—

@20:30

CosmoClassical
YOUTH ORCHESTRA

ΚΛΑΣΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ COSMOPOLIS

CosmoClassical 
Youth Orchestra

Cosmoclassical Youth Orchestra 
is part of the music events of 
Cosmopolis Festival and will be 
implemented and coordinated 
in cooperation with Pythia 
Social Cooperative Enterprise. 
Cosmoclassical Youth Orchestra 
is part of the music events 
of Cosmopolis Festival and 
will be implemented and 
coordinated in cooperation 
with Pythia Social Cooperative 
Enterprise and Municipal 
Conservatory. Cosmopolis has 
been embracing classical music 
and its genres for centuries. 
Young people, who study it, will 
be able to be part of a youth 
orchestra, meet renowned 
artists and envision their future 
relationships..

Concert
05.12 | @20:30

“Oscar” Movie Theatre, 16 
Filellinon Street, Kavala, GR
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