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ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΟΣΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
121 Norton St., Leichhardt

Ρεμπέτικο - Κυριακή 30 Οκτωβίου

Τασούλα Καλλένου - φωνητικά
Κώστας Θεοδοσόπουλος - μπουζούκι 
και φωνητικά
Γιώργος Σπανός - μπάσο, μπαγλαμάς, ούτι
Γιάννης Πόλκας - κιθάρα και μπουζούκι

Τ
ην Κυριακή 30 Οκτωβρίου, θα 
προβληθεί (στις 20:30) στο πλαί-
σιο 18ου Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηματογράφου το ντοκιμαντέρ 
«Καναρίνι μου γλυκό». Το ντοκι-

μαντέρ αναφέρεται στην ζωή και τα τραγούδια 
της Ρόζας Εσκενάζυ κι αποτελεί ένα μουσικό 
ταξίδι στα βήματα της μεγάλης ρεμπέτισσας. 
Αμέσως μετά θα λάβει χώρα στη μουσική σκη-
νή Νόστος η αποχαιρετιστήρια εκδήλωση του 
φετινού Φεστιβάλ. Η βραδιά θα είναι αφιερω-
μένη στο ρεμπέτικο, με ειδική αναφορά στη 
Ρόζα Εσκενάζυ.

Ο ΚΟΣΜΟΣ επισκέφθηκε το Νόστος και μίλη-
σε με τους συντελεστές της μουσικής σκηνής 
του για την βραδιά αυτή, αλλά και τη ρεμπέτικη 
μουσική γενικότερα.

«Θα παρουσιάσουμε στην μουσική σκηνή 
Νόστος και στο πλαίσιο του 18ου Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηματογράφου μία ρεμπέτικη 
βραδιά. Θα παίξουμε όλους τους παλιούς, κλα-
σικούς ρεμπέτες και θα υπάρχει μία αναφορά 
στην Ρόζα Εσκενάζυ», μας λέει ο Γιάννης Πόλ-
κας καθώς κουρδίζει την κιθάρα του.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η μουσική 
σκηνή Νόστος, με τους έμπειρους μουσι-
κούς Κώστα Θεοδοσόπουλο, Γιάννη Πόλκα 
και Γιώργο Σπανό και την μοναδική φωνή της 
Τασούλας Καλλένου μας ταξιδεύει μέσα από 
την έντεχνη, ρεμπέτικη και δημοτική μουσι-

κή. «Φιλοδοξούμε να έχουμε κάθε εβδομάδα 
διαφορετικό ρεπερτόριο κι είναι για μένα μια 
ευκαιρία να μάθω διαφορετικά είδη μουσικής, 
δίπλα σε μεγάλους μουσικούς. Μεγάλωσα 
με την ελληνική μουσική και χαίρομαι να την 
τραγουδάω», μας εξηγεί η Τασούλα Καλλένου, 
η οποία εμφανίζεται πλέον αποκλειστικά στη 
μουσική σκηνή Νόστος. Αυτήν την Κυριακή ο 
χώρος θα πλημμυρίσει από ρεμπέτικα. Όμως, 
μην αναζητήσετε θέση, γιατί δεν υπάρχει δια-
θέσιμη ούτε για δείγμα. Γι’ αυτό οι συντελεστές 
του Νόστος θα επαναλάβουν την βραδιά την 
επόμενη Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου.

«Προσπαθούμε να παίξουμε τα ρεμπέτικα με 
γνήσια παραδοσιακά όργανα.Με ούτι, με μπα-
γλαμάδες και με τζουράδες. Να έχουμε τον αυ-
θεντικό ήχο», διευκρινίζει ο Γιώργος Σπανός, 
λίγο πριν ο μπαγλαμάς του αρχίσει να κελαϊδά.

«Προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε τον κό-
σμο. Τα γούστα διαφέρουν, ανάλογα με την 
παρέα, όμως κάνουμε ότι μπορούμε», μας λέει 
χαμογελώντας η Τασούλα, λίγο πριν αρχίσει η 
πρόβα. «Είμαστε χαρούμενοι κι είναι τιμή μας 
που το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 
μας επέλεξε για την αποχαιρετιστήρια βραδιά 
του 18ου Φεστιβάλ. Ευχαριστούμε την πρόεδρο 
Ουρανία Καρτέρη και την συντονίστρια Δήμη-
τρα Λαφαζάνου, οι οποίες μας υποστηρίζουν 
πάντα. Θέλουμε να ανταποδώσουμε με μία 
καλή εμφάνιση», υπόσχεται ο Γιώργος Σπανός.

Το ρεµπέτικο 
στη µουσική σκηνή 
Νόστος Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


