
 

  

  

  

 

  

 

GORAN BREGOVIC 
WEDDING AND FUNERAL BAND 

 

ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ 

 

ΔΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

 



  

 



 

  

To ATHENS MUSIC FESTIVAL φιλοδοξεί να γίνει το "σημείο συνάντησης" 

κορυφαίων ονομάτων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής με την αφρόκρεμα των 

Ελλήνων καλλιτεχνών. Πρόκειται για μία νέα πρόταση που ξεπερνά τα 

τετριμμένα φέρνοντας κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και 

προσκαλώντας τους να συνεργαστούν επί σκηνής. Το φεστιβάλ αυτό ξεκινάει 

τον Δεκέμβριο και θα παρουσιάζει δύο διαφορετικές μουσικές παραστάσεις κάθε 

μήνα μέχρι και τον Μάρτιο του 2017.  

Πρώτος προσκεκλημένος του Athens Music Festival είναι o διεθνούς 

φήμης Σερβοκροάτης συνθέτης που μας συγκίνησε με τις πανέμορφες 

κινηματογραφικές μελωδίες του και τα διονυσιακά γλέντια 

του,ο Goran Bregovic. 

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου θα μοιραστεί τη σκηνή με την εξαιρετική 

ερμηνεύτρια Γιώτα Νέγκα, στο Διογένης Studio. 

 

ΜΕΕΤΙΝGS WITH A... TWIST! 

  

Η βραδιά θα ξεκινήσει με μία προσωπική συναυλία της Γιώτας Νέγκα με ειδικά 

επιλεγμένα τραγούδια για τη συγκεκριμένη εμφάνιση. Θα παρουσιαστούν 

επιτυχίες που έχουμε ήδη αγαπήσει από τους δύο τελευταίους της δίσκους 

(ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΦΙΛΙ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΑΥΤΟΣ) καθώς και επιλεγμένα σπουδαία 

τραγούδια κορυφαίων δημιουργών. Με διακριτά τα βαλκανικά ηχοχρώματα και 

αυθεντικές λαϊκές καταβολές η Γιώτα Νέγκα θα συναντήσει με ιδανικό τρόπο 

στη συνέχεια τον Goran Bregovic ερμηνεύοντας τραγούδια που έχουν 

αγαπηθεί όσο λίγα από το ελληνικό κοινό σε στίχους Λίνας 

Νικολακοπούλου,  με την οποία ο συνθέτης δημιούργησε  δίσκους ορόσημο, 

το εμβληματικό «Παραδέχτηκα» και το «Θεσσαλονίκη - Γιάννενα με 

δυο παπούτσια πάνινα», που πιστοποίησαν καλλιτεχνικά την άρρηκτη σχέση 

του με τη χώρα μας. Παράλληλα, θα έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να την 

απολαύσουμε να ερμηνεύει και ένα τραγούδι στη γλώσσα του Bregovic. 

 



Λατρεμένος στην Ελλάδα όσο λίγοι ο Goran Bregovic, με καταγωγή από τη 

Βοσνία, είναι ένας από τους πιο γνωστούς συνθέτες ολόκληρης της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας και ειδικεύεται κυρίως στο βαλκανικό και τσιγγάνικο είδος 

μουσικής. 

 

Τσιγγάνικοι ήχοι, γιατί οι μουσικές του Bregovic είναι σαν τον ίδιο, ελεύθερες. 

Χωρίς πατρίδα και όρια. Γεννημένος στην Βοσνία, από πατέρα Κροάτη και 

μητέρα Σέρβα, πέρασε εμφυλίους πολέμους, διχασμούς και όλα τα δεινά των 

Βαλκανίων και κατάφερε να κάνει τα βιώματα του τραγούδι ξορκίζοντας τον 

πόνο. Τραγούδι εκστασιασμένο, ξεσηκωτικό. 

  

Η πρώτη επαγγελματική επαφή του με τη μουσική ήταν μέσω του 

συγκροτήματος Kodeksi, το οποίο αργότερα εμπλουτίστηκε με νέα μέλη και 

μετονομάστηκε σε Bijelo Dugme. Το συγκρότημα αυτό από το Σαράγιεβο έγινε 

ένα από τα πιο γνωστά της Γιουγκοσλαβίας. Όταν άρχισε να διαλύεται, ο 

Bregovic στράφηκε στη σύνθεση μουσικής για ταινίες. Το στυλ του 

επηρεάστηκε έντονα από τη μουσική των Ρομά, ενώ διατήρησε και πολλά από τα 

στοιχεία της παραδοσιακής μουσικής της περιοχής. Τις πιο γνωστές δουλειές του 

αποτελούν η μουσική για τις ταινίες του Εμίρ Κουστουρίτσα «Ο Καιρός των 

Τσιγγάνων», «Arizona Dream» και «Underground», καθώς και για 

το «Βασίλισσα Μαργκό» του Πατρίκ Σερό. 

Λόγω συγγενούς κουλτούρας, ο αγαπημένος μουσικοσυνθέτης έχει συνεργαστεί 

και με πολλούς καλλιτέχνες της χώρας μας. 

Συγκεκριμένα, η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε στίχους σε μουσική του 

Bregovic, με ερμηνευτές τον Γιώργο Νταλάρα, την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και 

όχι μόνο. 

  

Goran Bregovic, o Βαλκάνιος μουσικοσυνθέτης που αγαπά τη χώρα μας και 

όπως λέει...«Και μόνο το να προφέρει κανείς την λέξη «Ελλάδα», ένα 

χαμόγελο ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του τουλάχιστον για μένα έτσι 

είναι...» 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F_%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F_%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Arizona_Dream&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Underground&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BA_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%8C&action=edit&redlink=1


 

ATHENS MUSIC FESTIVAL... Συνεργασίες απροσδόκητες, συναντήσεις που 

εκπλήσσουν, παραστάσεις που διαφέρουν. Σας περιμένουμε!  



  

 



 

 

 

 

 

 

 

Ένα φεστιβάλ διαφορετικό... 

  

«Cause music goes straight to our hearts» 

  

Υποστήριξη Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου 

Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και κοινωνικού έργου Δήμων Νέας 

Σμύρνης και Γλυφάδας. 

  

To ATHENS MUSIC FESTIVAL αφουγκράζεται τα προβλήματα των 

συνανθρώπων μας και βρίσκεται δίπλα στο σημαντικό έργο του Κέντρου 

Υποδοχής & Αλληλεγγύης του  Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και του 



 

κοινωνικού έργου των Δήμων Νέας Σμύρνης και Γλυφάδας. 

Στο πλαίσιο αυτό, μέρος των εσόδων από τις παραστάσεις θα προσφέρεται για 

την υποστήριξη των δράσεων του Κέντρου και κάθε δήμου για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων στέγασης, σίτισης, υγείας και επανένταξης των αστέγων που 

ζουν στην πόλη καθώς και την υποστήριξη των πολιτών και των οικογενειών 

που, ενώ δεν είναι άστεγοι, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην 

καθημερινότητά τους. 

  

 

  

UPCOMING SHOWS 23/12 

 

Η επόμενη καλλιτεχνική συνάντηση τα έχει όλα. 

Οι Club de Belugas συναντούν τους Mikro και την Μαρίζα Ρίζου την 

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου. 

  

 

 

Διογένης Studio 

Λεωφ. Συγγρού 259, Αθήνα 

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 21.00 

 

Τηλέφωνο Κρατήσεων:  210 94 25 754 

 

Τιμές Εισιτηρίων: 

A' Ζώνη: 30€     *καθήμενοι - εισιτήριο θέασης (10€ το ποτό) 

Β' Ζώνη: 25€     *καθήμενοι - εισιτήριο θέασης (10€ το ποτό) 

Γ' ΖΩΝΗ: 20€     *καθήμενοι - εισιτήριο θέασης (10€ το ποτό) 

Δ' ΖΩΝΗ: 10€     *ορθίων - εισιτήριο θέασης (5€ το ποτό)  

2 ΘΕΩΡΕΙΑ ΔΕΞΙΑ & ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ: 20€   *καθήμενοι 

- εισιτήριο θέασης - με ποτό 

 

 



 

 

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

 

Δίκτυο καταστημάτων Γερμανός, Καταστήματα Cosmote 

 

και ηλεκτρονικά: 

 

 

 

 

http:// http://buy.tickethour.com/ - http://www.diogenis.com/ 

 

 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ  

ALPHA BANK Ι COCA COLA Ι JOHNNIE WALKER Ι FIX HELLAS   

 

 

 
 

Επικοινωνία και προβολή στα ΜΜΕ: 
Χαρά Ζούμα | t. 210 3224765 | 6980 571057 | chara@zumacom.gr 
Νίνα Αλτάνη | t. 210 3224765 | 6985 560600 | nina@zumacom.gr 

 

 

 

 

http://www.diogenis.com/
tel:210%208216849
mailto:chara@zumacom.gr
tel:210%208216849
mailto:semi@zumacom.gr

