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“Sakotura Jazz Fest 2”
Κυριακή 13/08/17 @ 21:00 - Υπαίθριο Θέατρο, Χόρτου
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Sakotura Jazz Fest 0.2

Ένα αφιέρωμα στον Νίκο Ψοφογιώργο / A tribute 
to the drummer Nikos Psofogiorgos featuring:

Magnanimus trio

Κώστας Θεοδώρου-Lοst Anthropology Μαρία 
Θωίδου & Drasta

g
Sakotura Jazz Fest 0.2

 Πέρασε ένας  χρόνος από τη στιγμή που ο 
ντράμερ Νίκος Ψοφογιώργος έφυγε από τη 
ζωή.  Οι φίλοι του ιδρύσαμε έναν σύλλογο, με 
σκοπό να διατηρήσουμε τη μνήμη του. Με πολύ 
μουσική.

Ο Νίκος στα 30 χρόνια που έμεινε στη Θεσσαλονίκη έπαιξε σχεδόν όλα τα είδη μουσικής.  
Η μεγάλη του αγάπη όμως ήταν η jazz και η ελευθερία που δίνει αυτή, σε αυτόν που 
παίζει ή ακούει απλά. 

Στον όρο αυτό βέβαια έδινε μια πολύ πιο ευρεία έννοια από την προφανή. Έίναι η 
μουσική χωρίς όρια και ταμπέλες. Έλευθερία μουσικής και συναισθηματικής έκφρασης. 

Με αυτό σαν γνώμονα, ξεκινήσαμε 
πέρσι το καλοκαίρι, οργανώνοντας 
ένα φεστιβάλ στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του Νίκου Ψοφογιώργου, 
στο νότιο Πήλιο. Με την ευγενή 
υποστήριξη του Ιδρύματος 
Αγγελίνης – Χατζηνίκου, και την 
βοήθεια πολλών ανθρώπων 
και ιδιαίτερα, μουσικών, 
πραγματοποιήθηκε το Sakotura 
Jazz Fest 0.1 ελπίζοντας να 
συνεχιστεί και να εδραιωθεί ένα 
μόνιμο φεστιβάλ στο Νότιο Πήλιο. 
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Για η μουσική. Για το Νίκο.

 Για δεύτερη συνεχή χρονιά λοιπόν, διοργανώνεται το Φεστιβάλ  Sakotura Jazz Fest 0.2, 
στη μνήμη του Νίκου Ψοφογιώργου. Αυτή τη φορά υπό τη σκέπη του νεοϊδρυθέντος 
Συλλόγου ΣΑΚΟΤΟΥΡΑ – Φίλοι Ν. Ψοφογιώργου, σε συνεργασία με το Κοινωφελές 
Ιδρυμα Αγγελίνης – Χατζηνίκου.

Το φετινό πρόγραμμα ανοίγει τα φτερά του και σε άλλους κόσμους της jazz:

 

MAGNANIMUS trio

Tζαζ Ανατολικής Μεσογείου, αυτοσχεδιασμος και τροπικές μελωδίες

Χρήστος Μπάρμπας / πιάνο, νέι, καβάλ, φωνή

Παύλος Σπυρόπουλος / κοντραμπάσο

Δημήτρης Τασούδης / τύμπανα, πιάνο, πλήκτρα, marimba

 

ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ – Lost_anthropology

Αφηγηματική Έδεσσαϊκή Τζαζ με προεκτάσεις

Κυριάκος Ταπάκης  /ούτι

Σταμάτης Πασόπουλος / μπαγιάν

Βαγγέλης Πασχαλίδης / σαντούρι

Dine Doneff / κοντραμπάσο

 

ΜΑΡΙΑ ΘΩΙΔΟΥ & DRASTA

…Ο γλάρος χορεύει τον άτυχο χορό στην 

άκρη του βράχου. Μ’ αφού όμως μπορεί να πετάξει, τί νόημα έχει να φοβάται;…

Μαρία Θωίδου / Φωνή

DRASTA

Έλσα Μουρατίδου / φωνή

Φίλιππος Κωσταβέλης / πιάνο

Αγαμέμνων Μάρδας / κοντραμπάσο 

Δημήτρης Τασούδης / τύμπανα

 

official site  http://shiloram.wix.com/nikos-psofogiorgos 
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http://shiloram.wix.com/nikos-psofogiorgos





