ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ - Ο ΚΩΣΤΗΣ
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

Ο ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΛΕΙΨΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΗΛΙΩΝΗ, ΑΚΗΣ ΚΑΚΑΓΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Είσοδος : 12 €
Ο Κωστής Μαραβέγιας, μετά την πανηγυρική λήξη του Voice, παρουσιάζει τους τέσσερις φιναλίστ
της ομάδας του, Γιάννη Μαργάρη, Κασσιανή Λειψάκη, Νικολέττα Μηλιώνη, και Άκη Κακαγή, σε ένα
μοναδικό live στον Σταυρό του Νότου, το Σάββατο 22 Απριλίου.
Πρόκειται για μία ομάδα ιδιαίτερη, καθώς ο καθένας καλλιτέχνης φέρνει το δικό του στοιχείο
μουσικής και το αποτέλεσμα είναι καθηλωτικό.
Ο Γιάννης Μαργάρης, που είναι και ο νικητής του παιχνιδιού, έχει την φωνή που σου ξυπνά
αναμνήσεις από παλιές εποχές, έντονη θεατρικότητα, σε συνδυασμό όμως με ένα μοντέρνο ύφος.
Η Κασσιανή Λειψάκη με απίστευτο εύρος φωνής, έχει την ικανότητα να εκφράζεται άρτια τόσο σε
ελληνικό όσο και σε ξένο ρεπερτόριο και να μαγνητίζει το κοινό.
Η Νικολέττα Μηλιώνη με ήχο παραδοσιακό και φωνή και όψη που μαγεύουν, δημιουργεί μια
ατμόσφαιρα που αξίζει να ζήσεις.
Ο Άκης Κακαγής φέρνει το ροκ στοιχείο σε αυτήν την συναυλία αλλά με μία ιταλική φινέτσα, μιας
και κατάγεται από εκεί. Είτε παίζοντας την κιθάρα του, είτε με την φωνή του, ξεσηκώνει τον κόσμο
και όλοι ακολουθούν τον ρυθμό του.
Ο Κωστής Μαραβέγιας όπως υποσχέθηκε μέσα στο παιχνίδι, θέλει να δώσει την ευκαιρία στο κοινό
να γνωρίσει τα τέσσερα αυτά ταλαντούχα παιδιά, σε μία βραδιά δικιά τους, γεμάτη κέφι, και ωραία
μουσική! Επιμελείται το πρόγραμμα και βεβαίως θα συμμετέχει και σε αυτό, για να ανεβάσει τον
κόσμο όπως μόνο εκείνος ξέρει.
Σας περιμένουμε λοιπόν όλους, το Σάββατο, 22 Απριλίου, στον Σταυρό του Νότου για μία εκρηκτική
βραδιά μουσικής!

Σταυρός του Νότου
Σάββατο 22 Απριλίου 2017
Είσοδος: 12€
Έναρξη: 22.30
Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος,
Τηλ. επικοινωνίας και κρατήσεων: 210.9226975

