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Από τις 31 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου, οι χιλιάδες επισκέπτες
του μεγαλύτερου μουσικού και κατασκηνωτικού φεστιβάλ της
Ελλάδας θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν το απόλυτο μουσικό
πάρτι στις όχθες του Αλιάκμονα.

Το περσινό River Party φιλοξένησε περισσότερους από 50 χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και χάρισε σε όλους
ανεξάντλητες στιγμές κεφιού. Η επιτυχία του ήταν τέτοια που το κατέταξε στα 12 σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ του
“Europe Festival Awards 2012”.
Το φετινό καλοκαίρι υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερη απογείωση, με πολύ τραγούδι και χορό δίπλα στο ποτάμι: περισσότεροι
από 35 καλλιτέχνες υπόσχονται αμείωτο κέφι, ενώ πλάι στα πιο γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής φέτος θα
είναι και οι James, ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα του ελληνικού κοινού, με σταθερή πορεία στο παγκόσμιο
μουσικό στερέωμα από τις αρχές της δεκαετίας του 80.
Εν ολίγοις: πάρτε τις σκηνές σας, την καλή σας διάθεση και ετοιμαστείτε για τις καλύτερες διακοπές του φετινού
καλοκαιριού μαζί με πολλούς και σημαντικούς καλλιτέχνες του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 35ΟΥ RIVER PARTY
Τετάρτη 31/7
DUB Inc.
Σωκράτης Μάλαμας
Γιάννης Αγγελάκας
Tricky Pony
Γιώργης Χριστοδούλου
C. Roussos

Τιμή Ημερησίου Εισιτηρίου 31ης Ιουλίου: 15,00 €

Πέμπτη 01/8
JAMES
Νατάσα Μποφίλιου
Υπόγεια Ρεύματα και Θάνος Ανεστόπουλος
Mikael Delta
Πάνος Μουζουράκης (The Big Band Project)
The Burning Sticks
Τιμή Ημερησίου Εισιτηρίου 1ης Αυγούστου: 20,00 €
Παρασκευή 2/8
Μάριος Φραγκούλης (Show must go on)

Άλκηστις Πρωτοψάλτη με τον Γιώργο Περρή
Γιάννης Χαρούλης
Marietta Fafouti
Minor Project & Sma Rag Da
Steve Kis
Τιμή Ημερησίου Εισιτηρίου 2 Αυγούστου: 20,00 €
Σάββατο 3/8 : νέο πρόγραμμα
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Μπάμπης Στόκας, Δημήτρης Σταρόβας, Γιάννης Ζουγανέλης
Κωστής Μαραβέγιας
Imam Baildi
Rous
CJ Jeff
Τιμή Ημερησίου Εισιτηρίου 3 Αυγούστου: 20,00 €
Kυριακή 4/8
Στέλιος Ρόκκος
Goin' Through the band
Μίκρο
Olga Kouklaki feat. Liset Alea
Banda Latiniko
Dinamiss
Τιμή Ημερησίου Εισιτηρίου 4 Αυγούστου: 15,00 €

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Τα πρώτα χίλια πενθήμερα εισιτήρια στις ειδικές τιμές των 40 € και 50 € αντίστοιχα, έχουν ήδη εξαντληθεί! Δεδομένης της
μεγάλης ανταπόκρισης, αποφασίσαμε να παρατείνουμε -για 1000 ακόμη εισιτήρια- την προπώληση εισιτηρίων στην ειδική
τιμή προσφοράς των 50 €!

Κι αν είστε από εκείνους που θέλουν να απολαύσουν μεμονωμένες ημέρες στο Φεστιβάλ, τότε δεν έχετε παρά να αγοράσετε
τα εισιτήρια για τη μέρα που σας αρέσει! Καθώς από σήμερα ξεκινά η προπώληση και για τα ημερήσια εισιτήρια στις
ακόλουθες τιμές:
15, 00 € (31/07 και 04/08) και 20, 00 € ( 01, 02 και 03/08).
Μην χάνετε, λοιπόν, χρόνο και προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο www.livetickets.gr, τα καταστήματα Public και
τα εκδοτήρια της Ticket Services (Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσματζόγλου).
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Ενημερωθείτε και κλείστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας από το Axos Travel στη δ/νση: http://www.axos-travel.gr/axos-travel/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
www.riverparty.org
facebook:RiverPartyNestorio
twitter:@River_Party

