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Ακούστε το τραγούδι...

Λίγα λόγια για το τραγούδι από τον Μέλιο Κατσαμάκη:
"Λεμονιά ήταν το όνομά της, εμείς όμως την φωνάζαμε κοροϊδευτικά Nερατζιά
γιατί η πίσω αυλή του σπιτιού της ήταν γεμάτη νερατζιές με ένα ψηλό τεράστιο
πέτρινο τοίχο που με δυσκολία μπορούσες να διακρίνεις ακόμη κ την καμινάδα
στη σκεπή της.
Από το σπίτι τους ακουγόταν συνέχεια μουσική καθώς ο παππούς της έπαιζε τα
ρεμπέτικα και τα δυο της αδέρφια από μικρά κατείχαν την τέχνη του
μπουζουκιού.
Εγώ κάθε μεσημέρι σκαρφάλωνα τον ψηλό τοίχο και παρακολουθούσα
μαγεμένος το "μάθημα" .
Μετά από λίγο καιρό ξέχασα το μάθημα και παρακολουθούσα μαγεμένος μόνο
αυτή.
Αυτός ο τοίχος είχε γίνει το δεύτερο σπίτι μου. Το πρωί σχολείο και αμέσως
μετά πήγαινα στη φυλαρμονική όπου παίζαμε κάτι ξεκούρδιστες πατινάδες με
τα πνευστά μας και μετά το πρόγραμμα είχε... "τοίχο" .
Ξεπατίκωνα μελωδίες που έπαιζε ο παππούς της στο μπουζούκι με την τρομπέτα μου, παρακολουθώντας τη Λεμονιά να
χτενίζει τα μαλλιά της. Ο πρώτος μου έρωτας..!! Τον θυμάμαι ακόμη...για φαντάσου..!!
Τον Ιούνιο τελειώνοντας και το σχολείο πήρα την απόφαση να πάω να της τραγουδήσω τον έρωτά μου.
Αρχίζω το σκαρφάλωμα κ όταν φθάνω στην κορυφή συνειδητοποιώ ότι το σπίτι ήταν άδειο. Τι απογοήτευση..!!
Μάθαμε αργότερα ότι μετακόμισαν στην πόλη.
Όλοι τον πέρασαν αυτόν τον τοίχο μα εγώ απόμεινα εκεί. Να τραγουδώ ακόμη μετά από 20 χρόνια στις νεραντζιές της!!

Όλοι τον πέρασαν αυτόν τον τοίχο μα εγώ απόμεινα παιδί."
Μέλιος Κατσαμάκης

Βιογραφικό
Oι Melios Balkana Mama είναι μια 10μελής μουσική παρέα που τον τελευταίο χρόνο έχει κάνει αισθητή τη παρουσία της στα
μουσικά δρώμενα τόσο με το πολυπληθές σχήμα τους όσο και με τις μουσικές τους εμπνεύσεις και διασκευές
επαναπροσδιορίζοντας το βαλκανικό/έθνικ στοιχείο στην ελληνική μουσική σκηνή με έναν χαρούμενο και ευφάνταστο
τρόπο που σε ξεσηκώνει.
Μέσα από όλο αυτό το μουσικό ταξίδι στα βαλκάνια (στις μουσικές του κόσμου) αλλά και με επιρροές από swing, reggae,
ska, rock μουσικές, οι Melios Balkana Mama μας παρουσιάζουν τη πρώτη τους δισκογραφική δουλειά και μας δίνουν το
προσωπικό τους μουσικό στίγμα στην νέα ελληνική μουσική σκηνή.
Το ταξίδι των "Melios Balkana Mama" στη μουσική ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2011. Μέσα σ' αυτό το λίγο χρονικό διάστημα
έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στα μουσικά δρώμενα με το Βαλκανικό ηχόχρωμα και τους ρυθμούς της κεντρικής
Ευρώπης, μέσα από μια σειρά «πειραγμένων» διασκευών καθώς και με σημαντικές συνεργασίες ( Συμφωνική Ορχήστρα
Δήμου Αθηναίων, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Κότσιρας, Παναγιώτης Καλατζόπουλος, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Σοφία
Παπάζογλου, Idra Kayne, κ.α.) και συμμετοχές σε φεστιβάλ και μεγάλες διοργανώσεις (Athens World Music Festival, ARK
Festival καθώς και στο Διαγωνιστικό Τμήμα Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους με το soundtrack της ταινίας «Μπλε
Καρότσα» σε μουσική του Μέλιου Κατσαμάκη και σκηνοθεσία της Δήμητρας Μπαμπαδήμα).
Μια από τις αγαπημένες συνεργασίες των Melios Balkana Mama ήταν η σύμπραξή με τον Κωστή Μαραβέγια στη μεγάλη του
συναυλία στη Τεχνόπολις το καλοκαίρι του 2012.
To Μάρτιο του 2013 η συνεργασία τους με τον Παναγιώτη Καλαντζόπουλο στη διασκευή του τραγουδιού «Ενός Λεπτού
Φιλί» σε στίχους του Μιχάλη Γκανά και ερμηνεύτρια την Αγγελική Τουμπανάκη αλλά και στις παραστάσεις με τίτλο «Λόγια
του Αέρα», στο «Μικρό Παλλάς» που ακολούθησαν, απέσπασαν τις καλύτερες κριτικές και τους έκαναν ιδιαίτερα
αγαπητούς στο ευρύτερο κοινό.
Το Σεπτέμβριο του 2013 ανοίγουν την τελευταία συναυλία της καλοκαιρινής περιοδείας του Γιάννη Κότσιρα στη Τεχνόπολις
στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του καινούργιου του δίσκου (Μουσικό Κουτί).
Αυτή τη στιγμή οι Melios Balkana Mama βρίσκονται στο στούντιο και ηχογραφούν τη πρώτη τους δουλειά που θα
κυκλοφορήσει μέσα στο 2014 από τη ΜΙΝΟS – ΕΜI.

