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Το Loutraki Festival υποδέχεται την πανσέληνο με την Άλκηστις Πρωτοψάλτη! 

 
Μια μοναδική συναυλία, υπό το φως της πανσελήνου του Αυγούστου, θα έχουν την 
ευκαιρία να απολαύσουν όσοι παρευρεθούν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου 
την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2016. Το μεγαλύτερο φεγγάρι του έτους υποδέχονται η 
Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Αλέξης Κωστάλας υποσχόμενοι μια μοναδική βραδιά! 

 
Με ένα ουράνιο μουσικό τόξο με χρώματα από την Ελλάδα, θα έχουμε την ευκαιρία 

να απολαύσουμε την  Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μια από τις πιο αγαπημένες 
διαχρονικές Ελληνίδες ερμηνεύτριες, η οποία φημίζεται για την “δωρική” και 

τρυφερή φωνή της, την ξεχωριστή έκφρασή της αλλά και την μοναδική σκηνική της 
παρουσία που ξεσηκώνει το κοινό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. 

 
Η “μοναδική” Άλκηστις όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν όσοι έχουν την τύχη να 

την ακούσουν, είναι ο κρίκος που ενώνει την Ελληνική μουσική με τον διεθνή 
κινηματογράφο και το μιούζικαλ:  “κάθε εμφάνιση αυτής της μούσας είναι μία 

εμπειρία μοναδική χωρίς σύγκριση” έχει σχολιάσει αρκετές φορές ο διεθνής τύπος. 
 

H  εξαιρετική ερμηνεύτρια θα μας συγκινήσει τραγουδώντας μελοποιημένη ποίηση 
του Νομπελίστα Οδυσσέα Ελύτη, και θα συνεχίσει με σύγχρονη Ελληνική μουσική, 
χαρίζοντας μας τα καλύτερα της, τραγούδια που θα μας κάνουν να ονειρευτούμε, 

να αγαπήσουμε, να ξεχάσουμε, τραγούδια με χρώματα από την Ελλάδα, μελωδικά, 
με ροκ πινελιές, τραγούδια που θα γεμίσουν την ψυχή μας. 

 
Μαζί της μία ομάδα εξαιρετικών μουσικών, διακεκριμένων σολίστ, οι οποίοι 

ξεχωρίζουν με το πάθος τους, ξεδιπλώνοντας μοναδικά στην σκηνή το ταλέντο τους. 
 

Την παρουσίαση θα κάνει ο Αλέξης Κωστάλας, φωνή συνυφασμένη με τις 
πανσελήνους στο Λουτράκι! 

 
Προμηθευτείτε τώρα τα εισιτήρια σας! 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα εισιτήρια στα καταστήματα 
Χαρτομανία, Ύφος και BeeLoo στο Λουτράκι, στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου και 

στην Αγκινάρα στην Κόρινθο, στο φούρνο Ζώης στα Ίσθμια και στο Cine Club στους 
Αγίους Θεοδώρους. Επίσης και ηλεκτρονικά μέσω της Ticket Services. 

 
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2016 
Ώρα 21.00 
1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου 
Εισιτήριο: 10€ προπώληση, 12€ ταμείο 


