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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (24-26 ΙΟΥΛΙΟΥ) 

 
Ο Δήμος Ορεστιάδας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Πολιτιστικής Αναπτυξής Ορεστιάδας  διοργανώνουν υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού τρεις μουσικές βραδιές από 24 έως 26 
Ιουλίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης μας. Ζούμε ένα 
πρωτόγνωρο καλοκαίρι, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να συνεχίζουμε τις 
πολιτιστικές μας δράσεις για την ψυχαγωγία των συμπολιτών μας, τηρώντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής,. Η είσοδος στις συναυλίες θα είναι 
ελεύθερη.  
 
 

Πρόγραμμα 
24/07/2020  
Ώρα έναρξης: 21:00 
 
ΛΗΓΜΕΝΕΣ ΜΠΥΡΕΣ 
Οι Ληγμένες Μπύρες, είναι ένα project που αποτελείται από 10 μέλη, που αν και 
προέρχονται από διαφορετικές μουσικές αφετηρίες, συνδυάζουν την αγάπη τους 
για το διαχρονικό τραγούδι. Με γνώμονα τη πολυφωνία και τους ροκ ρυθμούς 
μεταφέρουν το θετικό κλίμα της παρέας στις ζωντανές εμφανίσεις τους. Η 
μπάντα δημιουργήθηκε σαν εξέλιξη πολλών παράλληλων μουσικών διαδρομών 
το 2018 και μέσα στον επόμενο χρόνο ξεκίνησε τις ζωντανές εμφανίσεις. 
 
ΕΒΡΙΤΙΚΗ ΖΥΓΙΑ 
Γιώργος Δρικούδης - ακορντεόν 
Όσοι  γνώρισαν τα μέλη του μουσικού σχήματος «Εβρίτικη Ζυγιά», με χαρά 
διαπίστωσαν, ότι τα ιδιαίτερα γνωρίσματα και  τα πολιτισμικά στοιχεία από τον 
πλούτο της λαϊκής παράδοσης του τόπου μας, βρίσκουν ακόμη και σήμερα 
απήχηση σε πολλούς νέους ανθρώπους που έχουν τη διάθεση να πορεύονται με 
αυτά, που τα διατηρούν και αγωνιούν για να τα προβάλλουν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Ηλικιακά νέοι οι μουσικοί της «Εβρίτικης Ζυγιάς», δημιουργούν 
με ιδιαίτερη ευαισθησία και συνθέτουν με γνήσια συστατικά από τον 
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λαογραφικό πλούτο του Έβρου ,μια εντυπωσιακή διαδρομή προς το μέλλον. 
Μυημένοι στον παραδοσιακό τρόπο διασκέδασης, με καταγεγραμμένες στο 
ενεργητικό τους πολλές έρευνες και έχοντας στη σύνθεσή τους αποκλειστικά 
αρχέγονα παραδοσιακά θρακιώτικα όργανα, θα θυμίσουν στους παλαιότερους 
προσωπικά βιώματα και θα ταξιδέψουν τους νεώτερους σε όλες τις γωνιές του 
Θρακικού χώρου (Βόρεια, Ανατολική και Δυτική Θράκη). Εκεί, στα ατελείωτα 
θρακιώτικα πανηγύρια, που όλα ήταν αυθεντικά με ανθρώπους απλούς. Τότε 
που ο κόσμος γλεντούσε με τα αφτιά και την ψυχή και όχι με τα μάτια ! 
  
 
25/07/2020  
Ώρα έναρξης: 21:30 
 
ΜΑΡΘΑ ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ 
Eξομολογήσεις  - μια de profundis παράσταση για φωνή, πιάνο, μπάσο και 
τύμπανα- 
 
Η Μάρθα Φριντζήλα παρουσιάζει υλικό από την δισκογραφία την δική της και 
των καλλιτεχνών που αγαπά πλαισιωμένη από τρεις εξαίρετους μουσικούς: Τον 
Τάκη Φαραζή στο πιάνο, τον Νίκο Παπαϊωάννου στο μπάσο και τον Βασίλη 
Μαντζούκη στα τύμπανα. Mια μουσική υπενθύμιση της ομορφιάς που μας 
περιβάλλει με οδηγό τα λόγια αγαπημένων ποιητών και την ερμηνεία τεσσάρων 
καλλιτεχνών που συνομιλούν, αναπολούν, πειραματίζονται και εξομολογούνται 
παίζοντας το σοβαρό τους παιχνίδι επί σκηνής.  
 
“Το τραγούδι μου είναι μια μυστική πηγή, μια στάση πρέπουσα και ηθική απέναντι 
στα ψεύδη του καιρού μας, ένα παιχνίδι ευφάνταστο μ' απρόβλεπτους κανόνες, μια 
μελωδία απρόσμενη που γίνεται δική σας, δεμένη αδιάσπαστα με άφθαρτες λέξεις 
ποιητικές και ξαναγεννημένες.”  
 
Ας είναι τα λόγια αυτά του Μάνου Χατζιδάκι ο οδηγός στις “Εξομολογήσεις”. Ας 
γίνουν τα τραγούδια μας ασπίδες στα βέλη τής ασχήμιας, ας γίνουν 
πολιορκητικοί κριοί στην κερκόπορτα της απάθειας και της ανοχής. Αυτό μας 
έχει απομείνει. Και μην γελιέστε, είναι πανίσχυρο όπλο το τραγούδι. Και είναι 
ακατανίκητη δύναμη η ποίηση.   
 
“...τα πούλμαν ας μείνουνε ακίνητα 
την όχθη θα την περάσουμε πεζή”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26/07/2020 
Ώρα έναρξης: 21:30 
 
ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ  
Η ΣΑΜΠΑ ΤΣΙΚΙΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΑΣ 
  
Η ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ, η ερμηνεύτρια με τα χίλια πρόσωπα,  
Θα παρουσιάσει για πρώτη φορά τη μουσικοχορευτική νουβέλα της υπό τον 
Ελληνικό ουρανό.  
Στην ιστορία της έχουν όλοι έναν σημαντικό ρόλο.  
Παλιοί, νεότεροι, ακόμη πιο νέοι και ακόμη πιο παλιοί, ευρωπαίοι, 
λατινοαμερικάνοι, φανταστικοί και πραγματικοί φίλοι θα είμαστε εκεί για να 
χορέψουμε στις καρέκλες μας, να ενοχλήσουμε το κακό και να το βάλει στα 
πόδια και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί!  
  
Τι είναι ακριβώς αυτή η συναυλία; 
  
Αν δεν την δεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. 
  
Κι όταν την δεις, δε θα μπορείς να την εξηγήσεις. 
  
Αλλά τέτοιες βραδιές είναι για να τις ζούμε κι όχι για να τις αφηγούμαστε. 
 
 
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους κανόνες 
τήρησης των αποστάσεων προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού. 
 
Αυτό το καλοκαίρι είναι διαφορετικό για όλους μας. Μερικές χρήσιμες 
πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που έρχονται, για την αποφυγή ταλαιπωρίας 
και κινδύνων: 
 

• Η πληρότητα στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο δεν υπερβαίνει πλέον το 
75%. Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι απαραίτητες αποστάσεις και για τον 
λόγο αυτό οι θεατές θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των 
διοργανωτών.  

• Οι πόρτες θα ανοίγουν σχεδόν 1 ώρα νωρίτερα ώστε να πραγματοποιείται 
σταδιακή προσέλευση. Σας παρακαλούμε μην έρθετε τελευταία στιγμή.  

• Μόλις καλυφθεί το 75% των θέσεων οι πόρτες θα κλείσουν και θα 
σταματήσει η προσέλευση του κοινού.  

 

Ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ 

Βαρσαμακίδης Δημήτριος 


