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Ξεχάστε το ταγκό, φλαµένκο και fado, το ρεµπέτικο είναι η αληθινή µπλουζ µουσική του πάθους. 
Στη µελωδία του οι ώριµοι άνδρες δακρύζουν. Ως τµήµα του προγράµµατος Ανοικτό Φεστιβάλ 
Μάρικβιλ και µε την υποστήριξη του Marrickville Council, το Ελληνικό Φεστιβάλ του Σίδνεϊ θα 

παρουσιάσει µια βραδιά Ρεµπέτικα. Γυρίστε πίσω στο χρόνο, στην εποχή που το Ρεµπέτικο αναπτύ-
χθηκε γύρω από τα λιµάνια και τα αστικά κέντρα στην Ελλάδα  κατά το τέλος του 19ου και µέχρι το 
πρώτο µισό του 20ου αιώνα. Ζήστε µε ζωντανή µουσική και χορό τα Ρεµπέτικα που αφηγούνται την 
ιστορία των αγώνων των λαϊκών µαζών.

Τα Ρεµπέτικα, που κάποτε κακολογήθηκαν, τώρα αναβιώνουν και είναι ένα από τα πιο αγαπηµένα 
µουσικά προγράµµατα σε όλο τον κόσµο. Τραγούδια µιας υποκουλτούρας των προσφύγων που γεννή-
θηκαν σε αστικές περιοχές, λένε για την ζωή και τον συνεχή αγώνα των λαϊκών µαζών, µε τη φτώχεια, 
την αγάπη, την κοινωνική αδικία, τους αγώνες της εργατικής τάξης και της ελευθερίας των Ελλήνων 
από φασίστες όλων των ειδών. Αυτή η υποκουλτούρα ξαναέρχεται µετά από δεκαετίες, µε τον Ιωάννη 
Αναστασιάδη και την ορχήστρα του να αναβιώνουν τα ρεµπέτικα τραγούδια από τις ρίζες τους και καθ 
όλη τη διαδροµή µέχρι τα τελευταία ρεµπέτικα του Τσιτσάνη και Βαµβακάρη. 

Ο κ. Αναστασιάδης που το κύριο ρεπερτόριό του είναι τα ρεµπέτικα ξεκίνησε τη µουσική του καριέρα 
στη δεκαετία του 1970 και ήταν ο ιδιοκτήτης του Σίδνεϊ ΡΕΜΠΕΤΑ∆ΙΚΑ Red Martins. Συνοδεύεται 
από το χορευτικό συγκρότηµα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ο. Τα Ρεµπέτικα είναι µια 
παράσταση που δεν πρέπει να χαθεί. «Αυτή είναι η µουσική που τραβά τους ανθρώπους», τονίζει η 
πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ, Ουρανία Καρτέρη και συµπληρώνει: «Είναι ο  κοινός κρίκος των 
γενεών και των πολιτισµών και η γέφυρα προς την πατρίδα».

Όλοι το Σάββατο 23 Ιουνίου 2012 στο Addison Road, Community Centre Hall. Για περισσότερες 
πληροφορίες και εισιτήρια επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.greekfestivalofsydney.com.au 

Το Ανοικτό Φεστιβάλ Μάρικβιλ
παρουσιάζει Ρεµπέτικα

Το Ανοικτό φεστιβάλ Μάρικβιλ (23 Ιουνίου 2012 – 1 Ιουλίου 2012) είναι µία σειρά 
εκδηλώσεων υπό την αιγίδα του Marrickville Council. Το Ανοικτό φεστιβάλ Μάρικβιλ 
αναζητά τα ταλέντα και την δηµιουργικότητα των τοπικών κοινοτήτων και γιορτάζει 
τις πολλές και ποικίλες πολιτιστικές κληρονοµιές του Μάρικβιλ. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Council, www.marrickville.nsw.gov.au
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