ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010,ώρα 8.30μ.μ.
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλοξενεί το Δημήτρη Μπάση. Τα
πολλά πρόσωπα και η ομορφιά της ελληνικής μουσικής, είναι το περιεχόμενο της συναυλίας
που θα παρουσιάσει με τους συνεργάτες του ο Δημήτρης Μπάσης στον Χώρο Τεχνών στη
Βέροια, την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010, ώρα 8.30μ.μ.
Ο τραγουδιστής, σε μια σημαντική στιγμή της καριέρας του, προσπαθεί να φέρει στο φως
τη συλλογική μνήμη και τη συγκίνηση που κρύβουν μέσα τους σημαντικά τραγούδια της
ελληνικής μουσικής.
Οι δύο ώρες του προγράμματος ξετυλίγουν μια διαδρομή που μας ταξιδεύει από τα
ηχοχρώματα της δημοτικής μουσικής κι από τους δρόμους του λαϊκού τραγουδιού, στα έργα
των μεγάλων μας συνθετών και την σύγχρονη τραγουδοποΐία.
Το όχημα για την παρουσίαση των τραγουδιών είναι λιτό. Πιάνο, μπουζούκι και φωνή. Η
επιλογή αυτής της απλότητας κάθε άλλο από συμπτωματική είναι. Προσπάθεια των
συντελεστών είναι η αφαιρετική και χωρίς ηλεκτρισμό απόδοση των τραγουδιών.
Το πρόγραμμα ξετυλίγει το νήμα από τα δημοτικά τραγούδια, το σμυρνέϊκο και το
ρεμπέτικο των Βαμβακάρη - Τσιτσάνη και φτάνει στη συνάντηση των Θεοδωράκη Χατζιδάκι με τους μεγάλους ποιητές. Δεν αφήνει έξω χαρακτηριστικά τραγούδια του
Καλδάρα, του Πλέσσα, του Ξαρχάκου, τις σημαντικές στιχουργικές στιγμές του Λευτέρη
Παπαδόπουλου. Περνάει στον Κουγιουμτζή και τον Λοΐζο και πλησιάζει τις δεκαετίες του
ογδόντα και του ενενήντα για μια κοντινή ματιά στους σύγχρονους δημιουργούς και το
προσωπικό ρεπερτόριο του Δημήτρη Μπάση.
Στο πιάνο και τις ενορχηστρώσεις βρίσκεται ο Γρηγόρης Παπαντώνης που μετά την
συνεργασία του με σημαντικούς ερμηνευτές βάζει και την δική του υπογραφή σε αυτό το
πρόγραμμα.
Στο μπουζούκι ο Βασίλης Παπαδόπουλος ξεδιπλώνει το πολυσχιδές ταλέντο και την λαϊκή
του φλέβα.
Στην επιμέλεια του ήχου βρίσκεται ο Κώστας Βακάλογλου.
Ο Δημήτρης Μπάσης τραγουδά με την παιδεία του στην βυζαντινή μουσική, με τα διδάγματα
από τις σημαντικές του συνεργασίες, με την πείρα του από το λαϊκό πάλκο, και με την
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μαθητεία του ως ερμηνευτής των έργων του Μίκη Θεοδωράκη.
Πληροφορίες προπώλησης εισιτηρίων στα τηλ. 23310 63960, 23310 63702, 23310 78100.
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