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Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη live για τους 
ομογενείς της Αυστραλίας μέσω του διαδικτύου

Τ
ο Gazarte είναι ένας πολυχώρος Τέχνης 
και Πολιτισμού, περί τα 4.500 τ.μ., ο 
οποίος βρίσκεται στο Γκάζι της Αθήνας. 
Με ιδιαίτερη αισθητική και απόλυτα προ-

σωπικό ύφος, η Κεντρική Σκηνή του Gazarte δί-
νει έμφαση στο ποιοτικό ρεπερτόριο. Στόχος, τα 
υψηλά θεαματικά standards, οι προσεγμένες πα-
ραγωγές και η προσφορά στο κοινό της μέγιστης 
δυνατής ακουστικής αλλά και οπτικής ικανοποί-
ησης.

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια το Gazarte πρωταγω-
νιστεί στα πολιτιστικά δρώμενα της ελληνικής 
πρωτεύουσας, προσπαθώντας πάντα να ισχυρο-
ποιήσει το στίγμα του και να ενισχύσει την ταυ-
τότητά του μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριό-
τητες και μετακλήσεις σημαντικών καλλιτεχνών 
από την Ελλάδα και από τη διεθνή σκηνή. Με 
πρωτεργάτες τους Γιάννη Πετρόπουλο και Αιμι-
λία Λεοντιάδου, ανθρώπους με μακρά, καταξι-
ωμένη διαδρομή στον καλλιτεχνικό χώρο, στον 
κινηματογράφο και την τηλεόραση, τα τελευταία 
οχτώ έχει αναλάβει τη σκυτάλη και συνεχίζει επά-
ξια το όραμά τους ο Λεωνίδας Πετρόπουλος. 

Από τη σκηνή του Gazarte έχουν περάσει ορι-
σμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνι-
κού πενταγράμμου, καθώς και σπουδαίοι ξένοι 
καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα. Ανάμεσά τους, 
οι Σταύρος Ξαρχάκος, Χάρις Αλεξίου, Διονύσης 
Σαββόπουλος, Γιώργος Νταλάρας, Ελευθερία 
Αρβανιτάκη, Στέφανος Κορκολής και, φυσικά, 
η αγαπημένη Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Η καλλι-
τεχνική συνεργασία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη 
με το Gazarte ξεκίνησε το 2008 και μετράει ήδη 
πάνω από μία δεκαετία. Οι εμφανίσεις της στην 
Κεντρική Σκηνή έχουν αφήσει ιστορία και στιγ-
μές στο χρόνο γεμάτες δυνατά συναισθήματα. Δε 
θα μπορούσε, λοιπόν, να είναι άλλη πέρα από τη 
μεγάλη ερμηνεύτρια, η οποία θα εγκαινιάσει τα 
LiveStreaming Sessions του Gazarte. 

Η σειρά LiveStreaming συναυλιών προέκυψε ως 
μια ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνθήκες που 
δημιούργησαν οι περιορισμοί της πανδημίας, 
προκειμένου να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε 
τη μουσική που τόσο αγαπάμε. Το έναυσμα δίνε-
ται με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, της οποίας τα 
διαχρονικά τραγούδια θα ξεπεράσουν τα όρια και 
τα σύνορα, και θα ηχήσουν στην άλλη άκρη της 
γης με τη δύναμη της τεχνολογίας.

Το παλιό ξύλινο πάτωμα, οι πέτρινοι τοίχοι και 
το απαλό φως των κεριών δημιουργούν μια ατμό-
σφαιρα θαλπωρής και οικειότητας. Πολυθρόνες 
και δερμάτινοι καναπέδες, φωτογραφίες στους 

τοίχους και πράσινες πινελιές, διαμορφώνουν 
ένα άνετο καθιστικό και συνθέτουν το σκηνικό 
μέσα στο οποίο η μοναδική Άλκηστις Πρωτο-
ψάλτη και το κοινό θα γίνουν όλοι μια μεγάλη 
συντροφιά.

Μία εικόνα και αγαπημένες μελωδίες ξυπνάνε 
όλες μας τις αισθήσεις και η κορυφαία τραγουδί-
στρια με τις ξεχωριστές της ερμηνείες και την ευ-
αισθησία της, με ροκ διάθεση και συντροφιά τους 
ταλαντούχους μουσικούς της μας καλεί κοντά της 
και στέλνει σε όλους μας ένα μήνυμα:

Μετά από τόσο καιρό και την διάθεση να ανε-
βάζει θερμοκρασίες σαν τη λάβα του ηφαιστείου,
η ψυχή μας αυτή τη φορά θα ενωθεί διαδικτυακά.
Ενέργεια, δύναμη, πάθος και ευαισθησία θα ορ-
μήσουν να σας  αγκαλιάσουν.
Εσείς είστε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου 
και του μουσικού σύμπαντός μου. Εδώ λοιπόν 
στο Gazarte, εμείς θα σας περιμένουμε!!
Απ’ ευθείας στη καρδιά με τη μουσική, κινητήριο 
δύναμη. Μου έλειψε πάρα πολύ αυτή η επικοι-
νωνία και έχω χαρεί αφάνταστα που, έστω μέσα 
από την τεχνολογία, η προέκταση των συναισθη-
μάτων μου θα σας αγκαλιάσει. Καλή αντάμωση!!!

Την Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 μ.μ., ώρα Μελβούρνης και Σύδνεϋ, η Ελλάδα 
θα συνδεθεί με την Αυστραλία και η φωνή της Άλκηστης Πρωτοψάλτη θα χτίσει μία μουσική  
γέφυρα που θα μας φέρει όλους κοντά. Η ειδικά αφιερωμένη στους Έλληνες της Αυστραλίας  
συναυλία, φιλοδοξεί να μας μεταφέρει ήχους, εικόνες και πάνω από όλα αισθήσεις από την Ελλάδα. 
Η κορυφαία τραγουδίστρια επιστρέφει με την εκρηκτική της ενέργεια στον αγαπημένο της χώρο, 
το Gazarte, και θα ταξιδέψει διαδικτυακά μέχρι τους Αντίποδες για να μπει απευθείας στα σπίτια 
μας και στις καρδιές μας.

Μουσικοί
Θωμάς Κοντογεώργης | Πιάνο/Ενορχηστρώσεις
Πέτρος Βαρθακούρης | Μπάσο
Παντελής Ντζιάλας | Κιθάρες
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος | Τρομπόνι
Κώστας Μυλωνάς | Drums
Τάκης Βασιλείου | Κρουστά

Οργάνωση Παραγωγής 
Τώνια Δραγούνη

Βοηθός Παραγωγής 
Μυρτώ Μαγκριώτη

Παραγωγός
Breakthrough Productions

Τεχνική Ομάδα
Ζαχαρίας Σταμούλος - Ηχοληψία
Στέφανος Χατζόπουλος - Ηχοληψία Σκηνής
Αλέξανδρος Χιλλς - Χειρισμός και Σχεδιασμός 
Φώτων
Ιωάννης Πετρόπουλος - Σκηνοθεσία
Θεοφάνης Γκουντινάκης - Τεχνικός και Μίξη 
Εικόνας

Ημερομηνίες και ώρες
Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 στις 11.00 μμ

Τιμές Εισιτηρίων
Κανονικό 12€
Κανονικό με pre-show 15€

(Το pre-show περιλαμβάνει αποκλειστικές 
σκηνές από το backstage και την προετοιμασία 
της παράστασης και της ερμηνεύτριας μέχρι την 
επίσημη εμφάνισή της στη σκηνή)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Ηλεκτρονικά στο www.viva.gr και τηλεφωνικά 
στο 11876
*Το viva.gr και το επίσημο δίκτυο μεταπωλητών 
του αποτελούν τα μόνα εξουσιοδοτημένα κανά-
λια πώλησης εισιτηρίων
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