MEDIA RELEASE
Ελάτε να απολαύσeτε τη φηµισµένη τραγουδίστρια Γλυκερία σε µια
οδύσσεια Ελληνικού πολιτισµού στο Φεστιβάλ «Αντίποδες» της
Μελβούρνης
Η διεθνώς αναγνωρισµένη Ελληνικίδα τραγουδίστρια Γλυκερία θα είναι στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια του διήµερου Φεστιβάλ Αντίποδες,
όπου γιορτάζουµε ό,τιδήποτε ελληνικό από τις 21 Μαρτίου. Γνωστή ως η «Η
Γλυκιά», η Ελληνίδα τραγουδίστρια πρόκειται να ζωντανέψει το Ελληνικό
ελληνικό τµήµα της Μελβούρνης µε µια µουσική πανδαισία κατά τη διάρκεια των
διήµερων δωρεάν εορταστικών εκδηλώσεων. Η Γλυκερία, η οποία είναι διάσηµη
όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσµο, θα παρουσιάσει τραγούδια
της ζωντανά, σε µια υπαίθρια συναυλία στην οδό Λόνστειλ, το βράδυ της 21ης
Μαρτίου.
Στο πρόγραµµα θα συµµετέχει και η Μάρω Λύτρα, γνωστή για το ρόλο της στο
ελληνικό τηλεοπτικό µουσικό ριάλιτι πρόγραµµα «Fame Story».
Ο πρόεδρος του Φεστιβάλ «Αντίποδες» Λεωνίδας Βλαχάκης δήλωσε: "Είναι µια
συναρπαστική στιγµή για το ανανεωµένο Φεστιβάλ «Αντίποδες» µετά από ένα
χρόνο αδράνειας. Η οδός Λόνστειλ θα µετατραπεί σε µια οδύσσεια του
σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού στην Αυστραλία. Θα είναι µια γιορτή τροφίµων
µε πολλές µαγειρικές απολαύσεις και τα ειδικά εργαστήρια µε το Βασίλη
Κανιδιάδη, που αγαπήθηκε πολύ από το πρόγραµµα του καναλιού 31, ο «Κήπος
του Βασίλη». Ο Βασίλης θα διδάξει όλους τους επίδοξους κηπουρούς απλές
παραδοσιακές µεθόδους κηπουρικής, ανακύκλωσης και εξοικονόµηση
ενέργειας.''
Ολος ο δρόµος θα σφύζει από ζωή και από τη µουσική τοπικών καλλιτεχνών που
θα µπορεί να απολαύσει όλη η οικογένεια. Ενας µεγάλος χώρος θα διατεθεί για
την ψυχαγωγία των παιδιών, ενώ οι γονείς µπορούν να χαλαρώσουν στους
χλωροτάπητες, όπου από δύο µεγάλες οθόνες θα προβληθούν βίντεο από τις
δύο µουσικές εξέδρες και τους υπαίθριους πάγκους κατά µήκος της οδού
Λόνστειλ.
«Για πρώτη φορά διοργανώνεται Οδύσσεια Disco µε ορισµένους από τους
καλύτερους Ελληνες DJ της Μελβούρνης, που θα παρουσιάζουν συνδυασµούς
σύγχρονης ελληνικής µουσικής,» δήλωσε ο Συντονιστής του Φεστιβάλ Ιωσήφ
Μαυρίκος.
«Άλλες εκδηλώσεις περιλαµβάνουν το περίφηµο χορό Ζορµπά µέχρι πτώσεως
(µια πραγµατική δοκιµασία αντοχής), διαγωνισµό κατανάλωσης µπακλαβά,
πρωτάθληµα τάβλι (backgammon) και επίδειξη µόδας.»
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MEDIA RELEASE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Πότε: Σάββατο 21 & Κυριακή Μάρτιο 22η Μαρτίου
Πού: Lonsdale Street ελληνική περιοχή της Μελβούρνης (Mεταξύ των οδών
Exhibition & Swanston)
Είσοδος: ΔΩΡΕΑΝ
Περισσότερες πληροφορίες: www.antipodesfestival.com.au
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