Πρόγραμμα Φεςτιβάλ Βερζκυνκου 2016
Κυριακι 7 Αυγοφςτου 2016
Θ προφεςτιβαλικι βραδιά ςτον Βερζκυνκο ξεκινά με ζνα Πραχτικό μάκθμα για αλθκινό ψωμί ςτισ
6.00 μ.μ., με τθν κυρία Μαλάμω Μυλογιαννάκθ.
τισ 9.00 μ.μ. ο Λεωνίδασ Μαριδάκθσ ςε μία ςόλο εμφάνιςθ, ςε ζνα ακουςτικό πρόγραμμα με τθν
κικάρα του κα πάρει τθν ςκυτάλθ .
τισ 10.00 μ.μ. ακολουκεί μια διαδραςτικι παράςταςθ από τον Δθμιτρθ και τθν Φρφνθ.
Κα ςυνεχίςουμε με μία Σάνγκο Μιλόγκα, με τον Δθμιτρθ ςτο ρόλο του Dj και χορό.
Θ βραδιά κα κλείςει με ζνα dj set με μουςικζσ από τθν μεςόγειο.

Δευτζρα 8 Αυγοφςτου 2016
τισ 5.00 μ.μ. εμινάριο κίνθςθ – χώροσ – αντικείμενο. Κα διδάξει θ οφία Φαλιζρου.
τισ 6.00 μ.μ. Εργαςτιριο Μαντοφρασ με τον Γιώργο κρζτθ.
Χοροθέατρο (ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ)
τισ 8.00 μ.μ. "Η Ομάδα Κινθςιολογίασ του Garaze...ςε κίνθςθ" (Ρζκυμνο)
Πωσ είναι όταν τα ςϊματά ςυν-ταξιδεφουν και μοιράηονται τισ αναηθτιςεισ τουσ;
Ο δομθμζνοσ αυτοςχεδιαςμόσ και ι χορογραφικι φόρμα που κα παρουςιάςει ι ομάδα
κινθςιολογίασ προζκυψε, από τθν παρατιρθςθ των προςωπικϊν ςτοιχείων του κάκε ερμθνευτι
αλλά και τισ ςυναιςκθματικζσ και εκφραςτικζσ διαδράςεισ τθσ ομάδασ.
Χορογραφικι δομι: οφία Φαλιζρου.
ΜΟΤΙΚΗ
τισ 9.00 μ.μ. Άκθσ Πιτςάνθσ με το «The lonely man project».
Ζνα solo project που ςυνδυάηει θχοχρϊματα ανατολισ και δφςθσ. Με βάςθ τθν θλεκτρικι κικάρα
και τθ ςυνφπαρξθ παραδοςιακϊν οργάνων, όπωσ το νζυ και θ αχλαδόςχθμθ λφρα
τισ 10.00 μ.μ. XYLOURIS WHITE.
Ο Γιώργθσ Ξυλοφρθσ (Ψαρογιώργθσ) εξαιρετικόσ λαουτίςτασ. Ο Jim White από τθν άλλθ, χρόνια
ντραμερ ςτουσ Dirty Three, ζχει ςτο ενεργθτικό του ςυνεργαςίεσ με Nick Cave, Warren Ellis, Will
Oldham και PJ Harvey. Μουςικοί από διαφορετικά θχθτικά μετερίηια, ςυνδιαλζγονται και φζρνουν
ςτο τραπζηι το δικό τουσ μουςικό φορτίο με το οποίο κακθλϊνουν τον τελευταίο χρόνο το κοινό ςε
όλο τον κόςμο.
τισ 12.00 μ.μ. Donkey Hotties
Μιχάλθσ Παππάσ - θλ.κικάρα
Παντελισ Μπακογεώργοσ – μπάςο
Λυκοφργοσ Βακυλάκθσ - τφμπανα
Αλεξία Κατςανεβάκθ - φωνι
Σζςςερισ μουςικοί με διαφορετικζσ μουςικζσ καταβολζσ ενϊνουν τισ πορείεσ τουσ το 2016, με
άξονα τθν αγάπθ τουσ για τα μελωδικά φωνθτικά τθσ soul και τουσ ζντονουσ ρυκμοφσ του funk.
Ακολουκοφν τθ διαδρομι τθσ soul και του funk ςτο χρόνο και εμπνζονται από τθ διαφορετικότθτα
των ςπουδαίων δθμιουργϊν και ερμθνευτϊν τθσ.

Σρίτθ 9 Αυγοφςτου
τισ 5.00 μ.μ. εμινάριο κίνθςθ – χώροσ – αντικείμενο. Κα διδάξει θ οφία Φαλιζρου.
τισ 6.00 μ.μ. Εργαςτιριο καταςκευισ Μαριονζτασ με τθν Βαγγελιώ Φαςουλάκθ και τθν Εφθ
Καμπουράκθ.
ΚΟΤΚΛΟΘΕΑΣΡΟ (ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ)
τισ 8.30 μ.μ. «Ο ΩΣΗΡΗ Ο ΦΑΚΙΡΗ» με τισ: Βαγγελιώ Φαςουλάκθ και Εφθ Καμπουράκθ.
ΜΟΤΙΚΗ
τισ 9.30 μ.μ. ‘ΜΕΛΣΕΜΙΑ"
Ράνια Ρωςοποφλου - Φλάουτο, Δανάθ Κολζτςα - Βιολί, Ελευκερία Μπλαηάκθ - Ακορντεόν, Νίνα
Γαμπά - Μαντολίνο, Κυριάκοσ Ελευκεριάδθσ - Οφτι, Πάνοσ ιάςιοσ -Κοντραμπάςο, Miloud Haidoud
- Κρουςτά.
Μελωδικοί άνεμοι από τθ Μεςόγειο ζωσ και τθ Βορειοδυτικι Ευρϊπθ αναμιγνφονται και
αποκτοφν μια ιδιαίτερθ ζκφραςθ. Ζνα ταξίδι γεμάτο ρυκμοφσ και θχοχρϊματα Δφςθσ και
Ανατολισ με οφτι, βιολί, φλάουτο, ακορντεόν, μαντολίνο, κοντραμπάςο και κρουςτά.
τισ 10.30 μ.μ. Αχιλλεασ Περςίδθσ quintet
Ιχοι δωματίου, βιωματικοί, πότε ονειροπόλοι κι άλλοτε τελετουργικοί, ιχοι τθσ υπαίκρου και των
μυςτικϊν τόπων, μουςικοί δρόμοι φτιαγμζνοι ςαν πάνω ςε ηωγραφικι παλζτα οι ςυνκζςεισ του
κικαρίςτα Αχιλλζα Περςίδθ ενςωματϊνουν ςτοιχεία και επιρροζσ από τθν παλαιά γεωγραφικι
μουςικι ςυνάφεια Πόλθσ, Κριτθσ, Μεςογείου και τθν ςφγχρονθ αιςκθτικι τθσ οργανικισ
μουςικισ. Αυτόσ μεταξφ άλλων είναι ο Αχιλλζασ Περςίδθσ που αναλαμβάνει να μασ ταξιδζψει
μουςικά…
τισ 12.00 μ.μ. Alan Dalon
Με swing διάκεςθ και ατμοςφαιρζσ διαςκευζσ οι Alan Dalon αναλαμβάνουν να κλείςουν τθν Σρίτθ
βραδιά του Φεςτιβάλ Βερζκυνκοσ 2016.
Οι Alan Dalon είναι :
Βαγγελιϊ Φαςουλάκθ, φωνι
ωτιρθσ Αλεξάκθσ, κικάρα - φωνι
Νίκοσ Βζργοσ, κικάρα

Σετάρτθ 10 Αυγοφςτου 2016
τισ 5.00 μ.μ. εμινάριο κίνθςθ – χώροσ – αντικείμενο. Κα διδάξει θ οφία Φαλιζρου.
τισ 6.00 μ.μ. εμινάριο κρουςτών με τον Γιάννθ Παπατηανι.
Από τισ 9.00 μ.μ. Αςτροπαρατιρθςθ για το κοινό με εξοπλιςμό από τον φλλογο φίλων
Αςτρονομίασ Κριτθσ.
Χοροθέατρο (ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ)
τισ 8.30 μ.μ. "Alicante" dueto & "πρόςκλθςθ για τςάι" ομαδικό
Σο πρϊτο dueto, είναι εμπνευςμζνο από το ποίθμα "Alicante" του Γάλλου ποιθτι Ηακ Πρεβζρ. Ενϊ
το δεφτερο, από τθν "Αλίκθ ςτθ χϊρα των καυμάτων". Θ χορογραφικι ςφνκεςθ είναι τθσ οφίασ
Φαλιζρου και των ερμθνευτριϊν.

ΜΟΤΙΚΗ
τισ 9.00 μ.μ. Σαξιάρχθσ Γεωργοφλθσ & Γιώργοσ Ψάλτθσ
Σραγοφδια, οργανικοί ςκοποί, τουρκόφωνα Zeybek κα αποτελζςουν το κεντρικό πυρινα του
ρεπερτοριακοφ υλικοφ. Παράλλθλα το εν λόγω corpus κα πλαιςιωκεί από μια ςειρά τραγουδιϊν
τθσ Καππαδοκίασ και τθσ Μακεδονίασ
τισ 10.00 μ.μ. Ross Daly, Bαςίλθσ ταυρακάκθσ, Γιώργοσ Μανωλάκθσ, Κζλυ Θωμά, Γιάννθσ
Παπατηανισ.
Ο Ross Daly ζχει χαράξει τθν μουςικι με τα απζραντα ταξίδια του ςτουσ πολιτιςμοφσ τθσ
Μεςογείου και όχι μόνο. Δεξιοτζχνθσ, ανιχνευτισ, δάςκαλοσ αλλά κυρίωσ πακιαςμζνοσ ακροατισ
των μουςικϊν του κόςμου. Ο Βαςίλθσ ταυρακάκθσ εμβλθματικόσ ερμθνευτισ. Οι Γιϊργοσ
Μανωλάκθσ, Κζλυ Κωμά και Γιάννθσ Παπατηανισ ςτακεροί καλλιτεχνικοί ςυνοδθπόροι …
τισ 12.00 μ.μ. Μαρία Φαςουλάκθ ‘Δυτικόσ άνεμοσ ςτο Ανατολικό παράκυρο’
Θ Μαρία Φαςουλάκθ παρουςιάηει με τουσ Χάρθ Βλαςτάκθ, Γιάννθ Πολυχρονάκθ και Παναγιϊτθ
Καπιηιϊνθ τραγοφδια που γεννικθκαν ςτον Ελλαδικό χϊρο από επιρροζσ τθσ Δφςθσ και τθσ
Ανατολισ.
το εργαςτιριο Νο 33 κα υπάρχει ςτθ διάρκεια του Φεςτιβάλ εικαςτικι εγκατάςταςθ με τίτλο «το
φλάουερ» του Δθμιτρθ Μακράκθ.

