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Ένας μουσικός μαραθώνιος από την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη σε ζωντανή μετάδοση! 

 

Το καλοκαίρι φέτος, θα είναι διαφορετικό, αλλά η μουσική βρίσκει τον τρόπο να δώσει τον τόνο και 

τον ρυθμό για αισιοδοξία, συνεργασίες και νέα ξεκινήματα! 

 

Η 21η διοργάνωση της Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού και χάρη στην ισχυρή θέληση και την συντονισμένη προσπάθεια δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων από όλη την Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί και φέτος, για 21η συνεχόμενη χρονιά, 

σε πείσμα των καιρών, έστω και διαδικτυακά!  

 

Σε εθνικό επίπεδο, 27 πόλεις από όλη την Ελλάδα διοργανώνουν συναυλίες που θα μεταδοθούν 

ζωντανά (περιλαμβανομένων και μαγνητοσκοπημένων εκδηλώσεων ειδικά για την περίσταση) ενώ σε 

διεθνές επίπεδο, έπειτα από πρωτοβουλία του Ελληνικού δικτύου και σε συνεργασία με μέλη του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου, για πρώτη φορά, φέτος, 12 ευρωπαϊκές πόλεις (Αθήνα, Βερολίνο, Βουδαπέστη, 

Βουκουρέστι, Κρακοβία, Κωνσταντινούπολη, Μάντσεστερ, Μιλάνο, Λιουμπλιάνα, Λισαβόνα, Πράγα 

και Σκόπια) ενώνουν τις μουσικές τους δυνάμεις και παρουσιάζουν συναυλίες από αμφιθέατρα, 

ταράτσες, πάρκα και γέφυρες σε κάθε άκρη της Γηραιάς Ηπείρου! 

 

Ένας μουσικός μαραθώνιος 10 ωρών που θα μεταδοθεί ζωντανά σε multicast ώστε να μπορεί κανείς 

να το παρακολουθήσει από το κινητό στη θάλασσα, το laptop στη βεράντα ή και την τηλεόραση στο 

σαλόνι του σπιτιού μέσω Youtube, γιατί η Μουσική βρίσκεται παντού και ακούγεται δυνατά! 

 

Με κλασσική, jazz και παραδοσιακά μέχρι pop, rock και funk θα βρεθούμε σε αγαπημένα, 

εμβληματικά αλλά και απρόσμενα σημεία της Ελλάδας και της Ευρώπης! Από την Μεσαιωνική πόλη 

της Ρόδου ή την Βίλα του Άγγελου Σικελιανού στην Συκιά Κορινθίας την σκυτάλη θα λάβουν οι 

ρεμπέτες του Ναυπηγείου Ταρσανάς στη Σύρο και από το Παρατηρητήριο της Τεχνόπολης Δήμου 

Αθηναίων έως τα ιστορικά σοκάκια της Ξάνθης.  

 

Σε αυτή την κινητή μουσική γιορτή θα περάσουμε επίσης από την Κοιλάδα του Αχελώου στην γέφυρα 

Cobblers της Λιουμπλιάνας, από την Λίμνη Κρεμαστών στα Άγραφα στην ταράτσα του Γαλλικού 

Ινστιτούτου στο Βερολίνο, από τα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα & Κεφαλονιά) και του Αιγαίου (Νάξο, 



Σύρο, Σαντορίνη) στο πλωτό θέατρο της Βουδαπέστης, και από την Αθηναϊκή Πλατεία Βαρνάβα στο 

Παγκράτι στα μουσικά στενά της Λισαβόνας και τους κήπους του Μάντσεστερ θα καταλήξουμε σε 

ένα μοναδικό πάρτυ σε ταράτσα του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη!  

 

Όλες οι εκδηλώσεις θα μεταδοθούν από τα ψηφιακά κανάλια της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής 

και όλοι θα μπορούν να απολαύσουν αυτό το μοναδικό ψηφιακό ταξίδι από όπου κι αν βρίσκονται!  

 

Οι λεπτομέρειες για την έναρξη της ζωντανής μετάδοσης και για όλο το Πρόγραμμα θα αναρτηθούν 

στην ιστοσελίδα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής. 

 

Εθνικές διοργανώσεις: Αθήνα, Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Αγιάννης-Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, Δήμος 

Αμφιλοχίας (Όρη Βάλτου), Δήμος Άγραφων - Λίμνη κρεμαστών (ιστορικές πηγές Αχελώου), Δήμος 

Αργιθέας- Μάραθος, Βέροια, Θεσσαλονίκη, Κεφαλονιά, Κοιλάδα Αχελώου (Γέφυρα Αυλάκι), Δήμος Γ. 

Καραΐσκάκη Άρτας, Κόρινθος, Κύθηρα, Λειβαδιά, Λουτράκι, Λευκάδα, Νάξος, Νίσυρος, Ξάνθη, Πάτρα, 

Πύργος,  Ρόδος, Συκιά Κορινθίας, Σύρος, Σαντορίνη και Χανιά  

 

 

 

Ευρωπαϊκές διοργανώσεις και καλλιτέχνες: Βερολίνο με τον Junk-E-Cat / Βουκουρέστι με τον 

Manuel Riva / Βουδαπέστη με τους Goodbye Darjeeling /  Λισαβόνα με τους MURAIS / 

Λιουμπλιάνα με τους Pantaloons /  Μάντσεστερ με τους Diving Station / Πράγα με τους Teepee 

/  Σκόπια με τους Foltin / Κωνσταντινούπολη με τον Hey! Douglas (οι καλλιτέχνες από το Μιλάνο 

και Κρακοβία θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες) 

Την Αθήνα θα εκπροσωπήσουν οι Tfatfy, Mica Eio και η Αγγελική Τουμπανάκη με το project 

CrossOvers από το Παρατηρητήριο της Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων 

https://www.facebook.com/junkEcat/
https://www.facebook.com/djmanuelriva
https://www.facebook.com/muraismusica
https://www.facebook.com/pantaloonsTrio/
https://www.facebook.com/divingstationmusic/
https://www.facebook.com/teepeeband
https://www.facebook.com/foltin.band
https://www.facebook.com/heydouglas
https://www.facebook.com/tfatfy/
https://www.facebook.com/micaeiomusic/
about:blank


 

Περισσότερες Πληροφορίες:  
web | instagram | facebook | twitter 

 

Αιγίδα: 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Ευρωπαϊκός & Εθνικός Συντονισμός:  
M.E.Σ.O. Μουσικές Εκδηλώσεις  

Συνδιοργάνωση Αθηνών:  
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

 

http://www.europeanmusicday.gr/
http://www.instagram.com/europeanmusicday
http://www.facebook.com/EuropeanMusicDay.Gr
https://twitter.com/EMD_Greece

