MEDIA RELEASE
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ στο φετινό Φεστιβάλ Αντίποδες
και στο Ελληνικό Φεστιβάλ του Σύδνεϋ.
Η εμφάνιση του ταλαντούχου και εξαιρετικά δημοφιλή Κύπριου καλλιτέχνη, Μιχάλη Χατζηγιάννη, στο
φετινό Φεστιβάλ «Αντίποδες» της Μελβούρνης, το Σάββατο 16 Μαρτίου στο Lonsdale Street, και στο
Ελληνικό Φεστιβάλ του Σύδνεϋ στο Darling Harbour την Κυριακή 17 Μαρτίου, χαρακτηρίστηκε από τους
οργανωτές των Φεστιβάλ ως η καλλιτεχνική έκπληξη της χρονιάς.
Ο Χατζηγιάννης γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου και απεφοίτησε από τη Μουσική Ακαδημία Κύπρου
(Βασιλικό Κολέγιο Λονδίνου) με πτυχίο στο πιάνο, στην κιθάρα και στη θεωρία μουσικής. Στα 17 του χρόνια
προκρίθηκε στο διαγωνισμό της Eurovision, κυκλοφόρησε τρεις δίσκους (και οι τρεις έγιναν πλατινένιοι
στην Κύπρο) και στα 20 του χρόνια διαγωνίστηκε στο διαγωνισμό της Eurovision. Ακολούθησαν πολύ
επιτυχημένες μουσικές περιοδείες και πλατινένιοι δίσκοι σε όλο τον ελληνόφωνο κόσμο. Σ΄αυτά
περιλαμβάνονται και δύο πολύ επιτυχημένες περιοδείες στην Αυστραλία.
Τόσο το Φεστιβάλ Αντίποδες της Μελβούρνης όσο και το Ελληνικό Φεστιβάλ του Σύδνεϋ είναι
παγκόσμια γνωστά ως οι μαζικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκτός Ελλάδας. Δεκάδες χιλιάδες κόσμος
παίρνει μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις των Φεστιβάλ, αποκορύφωμα των οποίων είναι η εμφάνιση ενός
καταξιωμένου καλλιτέχνη, από την Ελλάδα, στο Γλέντι στο Lonsdale Street και στο Darling Harbour.
Η εμφάνιση του Χατζηγιάννη στα δύο αυτά Φεστιβάλ αποτελεί συνέχεια των εμφανίσεων από
καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Γιώργος Νταλάρας, η Χαρούλα Αλεξίου,
η Γλυκερία, η Δήμητρα Γαλάνη, η Αλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Παντελής Θαλασσινός.
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα έχουμε μαζί μας έναν από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες που
πέρασαν ποτέ από το Φεστιβάλ μας»: Λεωνίδας Βλαχάκης , Φεστιβάλ Αντίποδες.
« Εκτός από το γεγονός ότι ο Χατζηγιάννης είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες, είναι και
ιδιαίτερα αγαπητός ανάμεσα στους νέους»: Νία Καρτέρη, Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ.
Η τελευταία εμφάνιση του Χατζηγιάννη στην Αυστραλία ήταν το 2011. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα
δώσουμε την ευκαιρία στου φίλους των Φεσιβάλ μας να απολάυσουν, εντελώς δωρεάν, το πολύπλευρο
ταλέντο του και την ποικιλία των τραγουδιών του.
Το Γλέντι στο Lonsdale Street αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση του Φεστιβάλ Αντίποδες, το οποίο
αποτελεί τον πολιτιστικό βραχίονα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώριας. Στα
πλαίσια του Φεστιβάλ, το γνωστό ελληνικό κέντρο της Μελβούρνης μετατρέπεται, για ένα διήμερο, σε ένα
τεράστιο υπαίθριο γλέντι με την παρουσία ντόπιων και ξένων καλλιτεχνών, με εκδηλώσεις για παιδιά και
φυσικά με άφθονο ελληνικό φαγητό.
Το Ελληνικό Φεστιβάλ του Σύδνεϋ θα κατακλύσει, το Darling Harbour, το Σαββατοκύριακο 16-17
Μαρτίου με ήχους από την εξαιρετική ελληνική μουσική, με αρώματα της ελληνικής κουζίνας, με ελληνικούς
χορούς και με πολλές εκπλήξεις για τα παιδιά. Το Φεστιβάλ αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για το γιορτασμό
του ζωντανού πολυπολιτιστικού χαρακτήρα του Σύδνεϋ και της όμορφης Ελληνικής πολιτιστικής
παράδοσης.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ:
ΧΡΟΝΟΣ:

Κύρια εμφάνιση του καλλιέχνη ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ στα Ελληνικά Φεστιβάλ.
Σάββατο 16 Μαρτίου στο Φεστιβάλ Αντίποδες της Μελβούρνης στο Lonsdale Street
Κυριακή 17 Μαρτίου στο Ελληνικό Φεστιβάλ του Σύδνεϋ στο Darling Harbour.
ΣΗΜ:
ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙς ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ.
Για πληροφορίες και φωτογραφίες παρακαλούμε επικοινωνήστε :
Στη Μελβούρνη με την Παναγιώτα Κυπριανού, 0414 717 250 I penny.kyprianou@antipodesfestival.com.au
Στο Σύδνεϋ με τη Δήμητρα Λαφαζάνη, 02 9750 0440 | greekfestival@goc.com.au
www.antipodesfestival.com.au | www.greekfestivalofsydney.com.au
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