
Η  «Διάσταση»  γιορτάζει  30 χρόνια προσφοράς και 

παρουσιάζει τη παράσταση 

«ΞΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ»  με τη μουσική και τα 

τραγούδια του  ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ 

Συμμετέχει ο ΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 
«Ξανά από την αρχή»  …….συνέχεια 

H «Διάσταση»  συνεχίζει  με το τίτλο «Ξανά από την αρχή» για να στείλει το μήνυμα ότι θα 

πάμε κόντρα και θα αντισταθούμε σε όλες τις ασχήμιες του καιρού που ζούμε.  

Καλεί λοιπόν τους φίλους  της να αφήσουν για λίγες ώρες τα βάσανα  και τα προβλήματα της 

καθημερινότητας και να έρθουν να ταξιδέψουν μαζί με το Φωνητικό Σύνολο και την Ομάδα 

Χορού στις μελωδίες και τη μαγεία της μουσικής και των τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι.  

Μαζί με την «Διάσταση»  σ’αυτό το υπέροχο ταξίδι θα συνταξιδεύσει  μία από τις σπάνιες 

φωνές του ποιοτικού  ελληνικού τραγουδιού ο Δώρος Δημοσθένους   που ξέρει να ερμηνεύει 

το μεγάλο συνθέτη όσο πολύ λίγοι τραγουδιστές.  

Τους τραγουδιστές θα συνοδεύει  ορχήστρα  από σπουδαίους σολίστες  μουσικούς υπό την 

διεύθυνση του Βάσου  Αργυρίδη που θα είναι και στο πιάνο, κιθάρα Άδμητος Πιτσιλλίδης, 

κλαρίνο Αχιλλέας Ιωάννου και κοντραμπάσο ο Κώστας Χαλλούμας.  Το Φωνητικό Σύνολο 

διευθύνει η Αντριάνα Σεργίδου, οι χορογραφίες έγιναν από τη Μαρία Μέση, Ναδίνα Λοϊζίδου   

Βασιλική Βέβη και Ελιάνα  Μαυροκορδάτου.  

Φέτος είναι και μια ειδική χρονιά  με τη συμπλήρωση των 20 χρόνων από το θάνατο του 

Μάνου Χατζιδάκι.  «Ξανά από την Αρχή λοιπόν  με τα τραγούδια και τις μουσικές του Μάνου 

Χατζιδάκι. Πάμε να ξαναβρούμε τις αλήθειες που βγαίνουν μέσα από τους υπέροχους στίχους 

του Νίκου Γκάτσου που έχει χαρίσει στο Μάνο Χατζιδάκι απλόχερα το μεγάλο του ταλέντο.  

Θα ακουστούν τραγούδια που η Διάσταση μέσα στη30χρονη πορεία της δεν τα έχει 

ακουμπήσει καθόλου.  Θα ακουσθούν τραγούδια μιας άλλης πλευράς του Μάνου Χατζιδάκι, 

τραγούδια που τραγούδησαν με ιδιαίτερο τρόπο κορυφαίες λαϊκές φωνές  όπως ο Γρηγόρης 

Μπιθικώτσης, Μανώλης Μητσιάς,  η Δήμητρα Γαλάνη  κα. 

Οι παραστάσεις θα γίνουν 
Λάρνακα   Παρασκευή  21  Φεβρουαρίου  
Λεμεσός    Σάββατο και Κυριακή      22 &  23  Φεβρουαρίου     
Οι παραστάσεις αρχίζουν στις  20:30   
 

Εισιτήρια  προπωλούνται :  

 Όλα τα καταστήματα της ACS Courier  

 Ταμείο στην  «Οδό Ειρήνης 158»  τηλ: 25 87 87 44   

 Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας   τηλ:   24  66 57 95  

 www.tickethour.com.cy 


