
Kαλή Χρονιά        με τον Διονύση Σαββόπουλο  

«Στα τραγούδια των άλλων» 

Δεν υπάρχει ωραιότερος τρόπος για να ξεκινήσει μουσικά το 2019. Δεν υπάρχει ωραιότερος 
τρόπος για να υμνήσουμε  την Ελληνική μουσική  και τους μεγάλους δημιουργούς της.  Ο 

Διονύσης  Σαββόπουλος με  70 άτομα επί σκηνής  θα ερμηνεύει «Τα τραγούδια των άλλων».  
 
Τραγούδια άλλων ομότεχνων του, παλαιοτέρων και νεοτέρων, από τον Αττίκ ή τον Μάρκο 
Βαμβακάρη π.χ. μέχρι τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, τον Φοίβο Δεληβοριά και πολλών 
άλλων, τραγουδά και παρουσιάζει σ΄αυτή τη συναυλία του ο Διονύσης Σαββόπουλος. 
 
Είναι  μια μουσική παράσταση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά από τον μεγάλο αυτό 
τραγουδοποιό τον Διονύση Σαββόπουλο  ο οποίος επέλεξε να έχει μαζί του το Φωνητικό 
Σύνολο «Διάσταση», με 30 μουσικούς από Κύπρο και Ελλάδα και με τις ενορχηστρώσεις δύο 
σπουδαίων μουσικών, του Ελλαδίτη και μόνιμου συνεργάτη του Διονύση Σαββόπουλου, Γιώτη 
Κιουρτσόγλου και του Κύπριου συνθέτη Βάσου Αργυρίδη.   
Επί σκηνής  κλιμάκιο πνευστών της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Μέσα Γειτονιάς  υπό 
την διεύθυνση  του Πάρη Ξάνθου.   
Διεύθυνση του Φωνητικού Συνόλου Αντριάνα Σεργίδου. 
 
Το πρόγραμμα του διανθίζεται από τις αφηγήσεις του πάνω στην γνωριμία, τις αναμνήσεις και 
τις σκέψεις του γι αυτούς τους αξιαγάπητους δημιουργούς και τα τραγούδια τους.  
Είναι η πρώτη φορά που ο Διονύσης Σαββόπουλος παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που δεν 
στηρίζεται στα δικά του τραγούδια αλλά – κυρίως- στα τραγούδια των άλλων που αγάπησε 
και τα ζήλεψε. Η ομορφιά τους τον βοήθησε να εμβαθύνει και στη δική του τέχνη, όπως λέει ο 
ίδιος. Όλοι οι συντελεστές  τραγουδούν και παίζουν εικοσιτέσσερα τραγούδια, σαν μια 
μεγάλη μουσική τοιχογραφία που καλύπτει εκατό χρόνια ελληνικής τραγουδοποιοίας.   
Τα τραγούδια θα συνοδεύονται από ειδικές προβολές με φωτογραφίες όλων των πιο πάνω 
συνθετών. 
Θα πραγματοποιηθούν παραστάσεις  ως ακολούθως:  

15 Ιανουαρίου  Θέατρο Δήμου Στροβόλου   

17 Ιανουαρίου   Παττίχειο Θέατρο  

18 Ιανουαρίου  Δημοτικό θέατρο Λάρνακας  - με τη συνεργασία του Δήμου Λάρνακας μέσα 

στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού  πολιτιστικού χειμώνα  

Χορηγοί   ΚΟΤ  ΟΠΑΠ  Έχει ήδη αρχίσει  η προπώληση  των εισιτηρίων.    
Για τη Λευκωσία  και την Λάρνακα  από την tickethour.com.cy  & ACS couriers τηλ 77 77 70 40 
Για τη Λεμεσό από το ταμείο του Παττιχείου Θεάτρου  τηλ. 25 377277 και την 
soldouttickets.com.cy  


