
Δελτίο Συμμετοχής 
Όνομα ……………………………………………………

Επίθετο …………………………………………………..

Ημερ. Γέννησης ………………….…………….………..

Διεύθυνση …………………………….………………….

Ταχ. Κώδικας ……………………...…………………….

Πόλη ………..…………………………………………….

Τηλέφωνο ………………………………………………..

E-mail …………………………………………………….

Επίπεδο ………………………………………………….

Καθηγητής ……………………………………………….

Ωδείο ……………………………………………………..

Μέλος:   Ενεργό               Μη ενεργό      

Επιλογή καθηγητών σεμιναρίων

1η προτίμηση ……………………………………………

2η προτίμηση ……………………………………………

3η προτίμηση ……………………………………………

Για τις τάξεις των καθηγητών των σεμιναρίων θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τις 
προτιμήσεις και την ημερομηνία αποστολής της 
δήλωσης συμμετοχής.


Επιθυμώ να συμμετέχω στο 1o Φεστιβάλ κιθάρας 
Λουτρακίου και αποστέλλω το δελτίο συμμέτοχής 
καθώς και την απόδειξη κατάθεσης του δικαιώματος 
συμμετοχής.


Ημερομηνία ….………………………………………….. 


Υπογραφή ……………………………………………….

All That Guitar 
1ο Φεστιβάλ Κιθάρας 

Λουτρακίου 
4-6 Σεπτεµβρίου 2015

Πρόγραμμα 
Παρασκευή 4/9/2015 

19.00 - 20.30: Προσέλευση συμμετεχόντων στο 
Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου.

20.30 - 21.00: Έναρξη Φεστιβάλ. 

21.00 - 22.45: Συναυλία 1ο μέρος Π. Τζίνα & 2ο μέρος 
Χρ. Τζιφάκη.


Σάββατο 5/9/2015 
09.30 - 13.00: Σεμινάρια. 

13.00 - 14.30: Συναυλία 1ο μέρος Β. Καναράς & 2ο 
μέρος ντουέτο Σπ. Φλουράκης-Γ. Σαμουελιάν.

15.00 - 18.00: Εκθέσεις κιθάρας.

18.00 - 18.45: Διάλεξη Κ. Καραγιάννη, με θέμα την 
Βραζιλιάνικη μουσική και την ρυθμολογία της.

18.45 - 19.30: Διάλεξη Χρ. Τζιφάκη με θέμα την 
Φλαμένκο μουσική και τις τεχνικές της.

19.30 - 20.15 Ομιλία και συζήτηση Κ. Γρηγορέα με 
θέμα “Οι νέες τεχνολογίες και η προώθηση στην 
μουσική παραγωγή και δημιουργία”.

21.00 - 22.45: Συναυλία 1ο μέρος Α. Χατζηνικολάου & 
2ο μέρος ντουέτο AnimaCorda.


Κυριακή 6/9/2015 
09.30 - 13.00: Σεμινάρια. 

13.00 - 14.30: Συναυλία 1ο μέρος διακεκριμένοι 
μαθητές σεμιναρίων & 2ο μέρος Δ. Σουκαράς.

15.00 - 18.00: Εκθέσεις κιθάρας. 

18.00 - 19.00: Διάλεξη Δ. Τσιαμπάος με θέμα την 
ηλεκτρική κιθάρα και τον αυτοσχεδιασμό.

19.00 - 20.00: Διάλεξη Σ. Πομώνη και Κ. 
Μητρόπουλου με θέμα την Τσιγγάνικη τζαζ swing 
μουσική και τις τεχνικές της.

21.00 - 22.45: Συναυλία 1ο μέρος Δ. Τσιαμπάος & 2ο 
μέρος ντουέτο Σ. Πομώνη-Κ. Μητρόπουλου.

Καλλιτεχνική δ/νση: Γιώργος Μπεχλιβάνογλου

Οργάνωση: Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος 

Φλοίσβου - Λουτρακίου

Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας 

- Αγ. Θεοδώρων



Προσκεκλημένοι 
Κλασική Κιθάρα 

Κώστας Γρηγορέας 
Κώστας Γρηγορίου  
Βασίλης Καναράς  
Νίκος Μανιταράς  
Μιχάλης Μπρούζος 
Γιάννης Σαμουελιάν 
Νίκος Σουκαράς 

Δημήτρης Σουκαράς  
Σπύρος Φλουράκης 

Αντώνης Χατζηνικολάου 
AnimaCorda 

Ηλεκτρική Κιθάρα 
Δημήτρης Τσιαμπάος 

Τσιγγάνικη Τζάζ Κιθάρα 
Κώστας Μητρόπουλος 
Σωτήρης Πομώνης  

Βραζιλιάνικη Κιθάρα 
Παναγιώτης Τζίνας 

Φλαμένκο Κιθάρα 
Χρήστος Τζιφάκης  

Κατασκευαστές 
Χρήστος Βουλαδάκης 
Γιάννης Σέντουλας  
Χρήστος Τσάβαλος 

Πληροφορίες 
Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 80 € και περιλαμβάνει 
παρακολούθηση σε όλες τις δραστηριότητες του 
φεστιβάλ (συναυλίες, διαλέξεις, εκθέσεις κιθάρας) 
όπως και ενεργή συμμετοχή στα μαθήματα των 
σεμιναρίων. Για τα μη ενεργά μέλη το δικαίωμα 
συμμετοχής είναι 60 €. 

Η καταβολή του δικαιώματος γίνεται με τραπεζική 
κατάθεση στον λογ/σμό της Εθνικής Τραπεζας 
Ελλάδος με αριθμό 713/600756-27, IBAN: 
GR0901107130000071360075627 και με απαραίτητη 
σημείωση του ονοματεπωνύμου. Φωτοτυπία της 
απόδειξης κατάθεσης μαζί με το δελτίο συμμετοχής 
αποστέλλονται ταχυδρομικά στην διεύθυνση: 
Ζερβουδάκη 30, Τ.Κ. 10445, Αθήνα ή ηλεκτρονικά 
στην διεύθυνση: g.bechli@gmail.com. Οι συνοδοί 
(καθηγητές ή γονείς) των μαθητών απαλλάσονται από 
το δικαίωμα συμμετοχής.


Το κόστος διαμονής στα επιλεγμένα ξενοδοχεία του 
Λουτρακίου είναι το χαμηλότερο που μπορεί να 
εξασφαλιστεί την συγκεκριμένη περίοδο και ανέρχεται 
στα 45 € για τις τρείς διανυκτερεύσεις κατ’ άτομο με 
πρωινό ή αλλιώς 15 € την ημέρα για όποιον δεν 
επιθυμεί πλήρη διαμονή. Οι κρατήσεις των δωματίων 
γίνονται από τον ενδιαφερόμενο απευθείας στα 
παρακάτω ξενοδοχεία: 

Economion: Πλ. 25ης Μαρτίου, Ελ. Βενιζέλου, 

203 00 Λουτράκι. τηλ: 2744 022326

Βασιλικόν: Πλ. 25ης Μαρτίου, Ελ. Βενιζέλου, 203 00 
Λουτράκι. τηλ: 2744 022313


Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε 
τηλεφωνικά στο 6937049973 ή με mail στην 
διευθυνση g.bechli@gmail.com

All That Guitar…Όλα αυτά 
είναι κιθάρα! 
Τόσα είδη κιθάρας. Κλασική, φλαμένκο, ακουστική, 
ηλεκτρική… Και σε κάθε είδος τόσες παραλλαγές. 
Όλα όμως είναι κιθάρα! 

Τόσα είδη μουσικής. Είδη τα οποία δημιουργήθηκαν 
και βασίστηκαν πάνω σε ένα όργανο. Είδη 
διαφορετικά μεταξύ τους αλλά με ένα κοινό 
χαρακτηριστικό. Την κιθάρα!


Το 1ο Φεστιβάλ Κιθάρας Λουτρακίου φιλοδοξεί στις 
τρεις μέρες του να ενώσει αυτές τις μουσικές και τον 
κόσμο τους. Να συνδιαλαγούν οι “διαφορετικές” 
προσεγγίσεις και νοοτροπίες και να γίνουν όλα ένα για 
την μουσική και την κιθάρα. Τρεις μέρες γεμάτες από  
μουσικές εμπειρίες μέσα από συναυλίες, σεμινάρια και 
διαλέξεις από κορυφαίους στο είδος τους Έλληνες 
κιθαριστές. Εκθέσεις κατασκευαστών κιθάρας και 
βέβαια ένα παράθυρο στους νέους με συναυλία των 
διακεκριμένων μαθητών των σεμιναρίων και νέων 
κιθαριστών που σίγουρα θα πρωτοστατήσουν τα 
επόμενα χρόνια στην κιθαριστική μουσική σκηνή. 


Το 1ο Φεστιβάλ Κιθάρας Λουτρακίου επιθυμεί να γίνει 
θεσμός σ’ αυτή την μαγευτική πόλη συνδυάζοντας 
έναν από τους πιο όμορφους και γνωστούς 
παραθεριστικούς προορισμούς με την γνώση και την 
καλλιτεχνική δημιουργία. Όλος ο κόσμος της κιθάρας 
είναι εδώ. Σας ευχόμαστε να τον απολαύσετε!


Ο καλλιτεχνικός διευθυντής


Γιώργος Μπεχλιβάνογλου
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