




Το KAPANİ PROJECT ξεκίνησε το 2016 για να υποδεχθεί στην 
κεντρική αγορά της πόλης, τις τέχνες ατόφιες και παραστατικές, 
αλλά και τους ανθρώπους που θα ήθελαν να τις συναντήσουν 
σε ένα αστικό περιβάλλον, που μπορεί να τις φιλοξενήσει. 
Με σεβασμό στην ιστορία του χώρου και δημιουργικό τρόπο 
έφερε τις μουσικές, τις performances και τα εικαστικά σε μια 
αρμονική συνύπαρξη και έδεσε μέσα από στιγμές τα αρώματα, 
τις γεύσεις, τις ποιότητες, τα κύτταρα του πολιτισμού και 
το παρελθόν της Θεσσαλονίκης. 

Το KAPANİ PROJECT δεν είναι κάτι συμβατικό, είναι η μεγάλη 
γιορτή της αγοράς, είναι το σημείο συνάντησης του νέου 
με το παλιό, είναι η κοιτίδα των πιο αυθόρμητων εμπνεύσεων 
και σκοπεύει να δίνει κάθε χρόνο ζωή από την Ασκητού 
ως την Βλάλη κι από την Σπανδώνη ως την Κυδωνιάτου, 
ενώνοντας τη δίψα των κατοίκων και των επισκεπτών 
για κάτι διαφορετικό. Η πορεία που έχει διανύσει ως τώρα 
και η αποδοχή του κόσμου το καθιστά πλέον θεσμό για 
την πόλη και ενισχύει την επιθυμία για εξέλιξη και επιπλέον 
ενότητες, με άξονα πάντα την τέχνη. Το KAPANİ PROJECT 
προκύπτει από ομαδική δουλειά, από βαθιά καλλιτεχνικές 
προθέσεις και από τη συνεργασία με τους ανθρώπους της αγοράς 
και τους φορείς της πόλης. Συνιστά κομμάτι των παράλληλων 
δράσεων των «52ων Δημητρίων» και τελεί υπό την αιγίδα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

www.kapaniproject.gr
#kapaniproject
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Ο πολιτισμός είναι το μέσον για δράση, έκφραση και ανατροπή. 
Παρεμβαίνει, ανατρέπει και προτείνει. Το KAPANİ PROJECT 
για 2η χρονιά είναι η 24ωρη παρέμβαση, ανατροπή και πρόταση 
πολιτισμού και τεχνών σε μία περιοχή αντισυμβατική, με συγκεκριμένο 
χαρακτήρα και περιεχόμενο στον κεντρικό ιστό της πόλης και 
προτείνει με ενέργεια και σύγχρονες προτάσεις, με συνέργειες 
και εμπλοκή φορέων και καλλιτεχνών μια άλλη αφήγηση της περιοχής, 
μια άλλη ανάγνωση και αίσθηση της πόλης και του πολιτισμού της. 

Τα «52α Δημήτρια», έχοντας μία σύγχρονη αντίληψη για την πόλη 
και τη δυναμική της, για τους ανθρώπους της και τον πολιτισμό 
της εντάσσει το KAPANİ PROJECT στο πλαίσιο του παράλληλου 
προγράμματός του, υποστηρίζοντας την δύναμη της ανατροπής 
που έχει και κρύβει η πόλη και οι άνθρωποί της, δημιουργοί και κοινό, 
γιατί εν τέλει ο πολιτισμός είναι παντού, αρκεί να βρεις τον τρόπο 
να τον ανακαλύψεις.

Έλλη Χρυσίδου 
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τεχνών 
του Δήμου Θεσσαλονίκης 





Από τη γέννησή του ο κινηματογράφος ήταν συνυφασμένος 
με την έννοια του πειράματος. Πείραμα ήταν αυτό που έκαναν 
οι αδερφοί Λυμιέρ εκείνο το βράδυ του Δεκεμβρίου του 1895, 
πειράματα ήταν και όλες σχεδόν οι ταινίες του Ζορζ Μελιές. 
Πειράματα όμως ήταν και τα μικρά αριστουργήματα που γύρισαν 
τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα ο φωτογράφος Μαν Ρέι 
και οι ζωγράφοι Μαρσέλ Ντυσάν και Φερνάν Λεζέ. 
Οι ταινίες αυτές και πολλές άλλες, συμπορεύτηκαν με τα κινήματα 
του ντανταϊσμού και του σουρεαλισμού, συνέδεσαν τις κινούμενες 
με τις ακίνητες εικόνες, αναζήτησαν εντελώς καινούργιους 
εκφραστικούς δρόμους και ανακάλυψαν εργαλεία τα οποία 
χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα, ακόμη και από τις mainstream 
χολιγουντιανές υπερπαραγωγές. 

Αυτή την συναρπαστική διαδρομή των κινηματογραφικών 
πειραμάτων ακολουθούμε φέτος στο KAPANİ PROJECT, 
ξεκινώντας από τους πιονέρους του κινηματογράφου και 
καταλήγοντας σε σύγχρονους δημιουργούς όπως είναι 
οι Αμερικανοί αδερφοί Στίβεν και Τίμοθι Κουέι. Μην αναζητήσετε 
χρονολογική σειρά και μην πέσετε στην παγίδα μιας αφήγησης 
με αρχή, μέση και τέλος. Άλλωστε, κάθε αυθεντικό πείραμα γίνεται 
in vivo, διεκδικεί τη συμμετοχή σας, ενώ το τέλος του μπορεί να 
συντελεστεί και μετά την προβολή, όταν θα το έχετε πάρει μαζί σας.

Ορέστης Ανδρεαδάκης
Καλλιτεχνικός Διευθυντής 
του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
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PERFORMANCE ΔΡΟΜΟΥ 
00.01 - 00.30 > Βλάλη με Κυδωνιάτου

ΚΙΝΟΥΜΕ DANCE PROJECT
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛΑ 
ΜΑΣΤΟΡΟΣΤΕΡΙΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ
ΟΥΝ ΚΑΠΑΝ

Ένα παιχνίδι με το χώρο και το χρόνο. Μια κινητική μελέτη του 
αστικού χώρου ως τόπου συνύπαρξης και διατήρησης της μνήμης 
και των εμπειριών. Τι υπάρχει τώρα; Τι υπήρχε πριν; Τι θυμάται 
ο χώρος; Τι θυμάται το σώμα; Πώς ο αστικός χώρος καθορίζει 
τις κινήσεις και τις σχέσεις μεταξύ των σωμάτων; Πώς επηρεάζει 
αυτό που κάνουμε και αυτό που είμαστε; Πώς διαμορφώνεται 
η ανθρώπινη επαφή και η συλλογική εμπειρία μέσα από τη 
ρευστή διάδραση του σώματος με το χώρο;

PERFORMANCE 
11.30 - 12.30 > Βλάλη με Μενεξέ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΣ-ΕΥΧΗ 

Τοποθετώντας τον «Εαυτό» σε ένα σταυροδρόμι από επιλογές, 
ευθύνες, αντιδράσεις και αλληλεπιδράσεις προκύπτει η δημιουργία 
ενός παιχνιδιού αέναων συνειρμών, οι οποίοι τρέχουν να γεμίσουν 
την απουσία στο ερώτημα «Ποιος Είμαι;».



KAPANİ PROJECT

PERFORMANCE 
12.30 - 13.00 > Χαλκέων με Βλάλη

ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΑΡΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ
X,Y – CEMENT & FOOD 

Μια δράση που θίγει την σωματική και συναισθηματική απόσταση, 
που έχει πάρει ο ίδιος ο άνθρωπος από τα πάντα μέσα στην ίδια 
του την καθημερινότητα, επιδιώκοντας να κατέχει πράγματα 
και χώρους και απαιτώντας τον προσωπικό του χώρο και χρόνο... 
φεύγοντας όμως από την ουσία και την εγγύτητα των πραγμάτων 
γύρω του και φτάνοντας σε σημείο να καταστρέφει ό,τι ο ίδιος 
νόμιζε πως επιθυμούσε από πάντα να έχει. Είναι σαν να βλέπουμε 
μια μάζα ανθρώπων με όλα τα σημάδια του σύγχρονου εγωϊσμού 
και της απομόνωσης μέσα σε έναν απίστευτα συνωστισμένο χώρο, 
υλικό και νοητικό. 
Ένα τεράστιο κενό υποβόσκει στην πλήρη πυκνότητα.
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PERFORMANCE - ΟΠΕΡΕΤΑ 
13.00 - 14.00 > Βλάλη με Κυδωνιάτου

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ του ΚΘΒΕ
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
Ο ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΟΣ 

Ο Ζαχαρούλης και η Βιβίκα γιορτάζουν τη δεύτερη επέτειο 
των γάμων τους. Ανάμεσα στους καλεσμένους θα γνωρίσουμε 
την Κική και την Ξανθίππη, παλιές συμμαθήτριες της Βιβίκας, 
μια θεούσα, και τον συνταγματάρχη, θείο της Βιβίκας. 
Οι παρεξηγήσεις αρχίζουν όταν ένας στρατιώτης παρουσιάζεται 
ως ο αγαπημένος βαφτιστικός της Βιβίκας, Μάρκος Κορτάσης. 
Στην πραγματικότητα είναι ο συμπολεμιστής του Πέτρος Χαρμίδης, 
σύζυγος της Κικής, που του μοιάζει πολύ. Ο Χαρμίδης εξομολογείται 
τον έρωτά του στη Βιβίκα και εκείνη, για να δικαιολογηθεί στο θείο 
της τον συνταγματάρχη που τους συλλαμβάνει επ’ αυτοφόρω να 
ερωτοτροπούν, τον παρουσιάζει ως άντρα της και τον Ζαχαρούλη 
–τον άντρα της– ως βαφτιστικό της. Στο τέλος εμφανίζεται 
ο πραγματικός Μάρκος Κορτάσης και η τάξη αποκαθίσταται.

Διδασκαλία, Μουσική επιμέλεια Gil Gourdier-Leroy
Σκηνοθεσία Γιάννης Ρήγας
Κοστούμια Χρήστος Μπρούφας



KAPANİ PROJECT

PERFORMANCE 
15.00 - 20.00 > Χαλκέων με Σολωμού

ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΔΙΩΤΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΑΦΝΟΥ
ΜΑΣΑΤΕ ΓΙΑΤΙ ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ 

Η δράση θα έχει ως βασικό υλικό την «τσίχλα». Σε μια προσπάθεια 
ανοικοδόμησης κάποιας λακκούβας του πλακόστρωτου, 
η λακκούβα θα περιφραχθεί και θα ξεκινήσει το γέμισμά της 
με τσίχλες προσεκτικά μασημένες, οι οποίες στη συνέχεια 
θα τοποθετηθούν στην τρύπα μέχρι εκείνη να καλυφθεί εντελώς. 
Η εγκατάσταση θα γίνει σχεδόν ευλαβικά, με σεβασμό στο χώρο 
και στο υλικό. 
Απ’ την άλλη μεριά, λόγω του υλικού της τσίχλας, η δράση παίρνει 
ταυτόχρονα μια παιχνιδιάρικη τροπή. Ενδεχομένως να χρειαστεί 
και η βοήθεια των περαστικών για την ολοκλήρωση των εργασιών. 
Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα χρωματιστό κομμάτι τεχνητού 
εδάφους, κατασκευασμένο από πολλά διαφορετικά χέρια και 
γνάθους και αποτελούμενο από υλικά που χάνοντας την αρχική 
τους πρακτική ιδιότητα, αποκτούν μια καινούρια χρηστική αξία
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PERFORMANCE ΔΡΟΜΟΥ
16.30 - 18.00 > Σολωμού

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ –
ΤΜΗΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗ 
ΜΙΑ PERFORMANCE ΔΡΟΜΟΣ 

—ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΣΧΟΥ
ΤΑΙΡΑΠ
—ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΣ
—ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ
ΣΤΕΡΕΟ
—ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ
E.T. IN THE WORLD OF HUMANITY
—ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΡΟΔΑΚΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΙΛΕΩΣΗ



KAPANİ PROJECT

SITE SPECIFIC PERFORMANCE 
17.30 - 18.30 > Μενεξέ (ψαραγορά)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
22 STOPS 

Το project “22 stops” είναι μια solo Butoh, site-specific, 
interdisciplinary performance που αποπειράται να διερευνήσει 
την αλληλεπίδραση του σώματος με το αστικό τοπίο, αλλά 
και τη ρευστότητα των ορίων μεταξύ του μέσα και του έξω, 
του δημόσιου και του ιδιωτικού, του Εαυτού και του Άλλου, 
του παρελθόντος και του παρόντος, του διαμεσολαβημένου 
και του «ζωντανού», του εφήμερου και του αιώνιου. Έναυσμα 
του project ήταν το ταξίδι μιας site-specific, Butoh performance 
μακράς διάρκειας, με τίτλο “22 stops”, που δημιουργήθηκε 
κοντά σε 22 σταθμούς του μετρό και αποτυπώθηκε σε μια σειρά 
φωτογραφιών την άνοιξη του 2016. Το “22 stops” παρουσιάστηκε 
αρχικά τον Απρίλιο του 2016 στο In Progress Feedback Festival. 
Σε 12 ώρες δημιουργήθηκαν και παρουσιάστηκαν 
22 αυτοσχεδιαστικές συνθέσεις χορού Butoh σε 22 σημεία 
κοντά σε σταθμούς του Μετρό.

Σύλληψη, Δημιουργία, Ερμηνεία Κατερίνα Δρακοπούλου
Φωτογραφία Ιουλία Λαδογιάννη
Video Τάσος Παπαδόπουλος
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SITE SPECIFIC PERFORMANCE 
19.00 - 19.15 > Σολωμού με Σπανδώνη

ΦΑΙΔΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

Μια site specific performance που αντιμετωπίζει το Καπάνι 
σαν χώρο παιχνιδιού, βασισμένη σε πρωτότυπη μουσική
του Moody Alien.

Σύλληψη και παρουσίαση Χαραλαμπίδου Φαίδρα

PERFORMANCE
20.45 - 20.55 > Ασκητού με Κυδωνιάτου

SVORADOV THEATRE
SILENCIO

Πρόκειται για μια απόπειρα σωματικής έκφρασης και παραστα-
σιακής επιτέλεσης α) των φιλοσοφικών απόψεων του Γερμανού 
διανοούμενου Th. Adorno, όπως αυτές εκφράζονται στο έργο 
του Αρνητική Διαλεκτική, β) των αισθητικών απόψεων 
του D.Lynch, όπως διατυπώνονται στην ταινία του Mullholand Drive, 
ότι δηλαδή “it’s all an illusion, just a tape” και γ) των (αντι)θεατρικών 
οδηγιών του S. Beckett από το μίνιμαλ έργο του Ανάσα, ότι “η ζωή 
είναι μια ανάσα ανάμεσα σε δύο κλάματα... το κλάμα της γέννησης 
και το κλάμα του θανάτου.”

Slideshow Μιχάλης Γιαγκουνίδης



ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ KAPANİ PROJECT 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΤΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ο ζωγράφος Χρήστος 
Αλαβέρας θα καταγράφει σχεδιαστικά τα τεκτενόμενα με τους 
performer, το κοινό, τους περαστικούς, τους μαγαζάτορες 
και τις σκηνές που διαδραματίζονται ανάμεσά τους.
Τα σχέδια του KAPANİ PROJECT 2016 θα εκτίθενται στην Ασκητού.
Ο Χρήστος Αλαβέρας με σπουδές ζωγραφικής στη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Θεσσαλονίκης και στο ΑΚΙ στο Enschede της Ολλανδίας, 
έχει πραγματοποιήσει εκτός πολλές εκθέσεις και αρκετά εικαστικά 
δρώμενα. Ασχολείται επίσης συστηματικά με το σχεδιασμό 
καθημερινών σκηνών στο δρόμο, ενώ έχει παρουσιάσει ποιητικές 
συλλογές και άλλες έντυπες καταχωρήσεις. 

WALKING TOUR 
12:00 - 13:00 > Έναρξη περιπάτου, Συντριβάνι Πλατείας Άθωνος

Ανακαλύπτουμε ολόκληρο το Καπάνι σε μία μόνο ώρα 
διασχίζοντας την αγορά από την μια άκρη έως την άλλη. 
Η Thessaloniki Walking Tours, με οδηγό τον Κωστή Ζαφειράκη, 
ανασύρει τη μνήμη της παραδοσιακής αγοράς, συνδέει το χθες 
με το σήμερα, μιλά με τους ανθρώπους της και μας συστήνει 
εξαρετικά προιόντα.





KAPANİ PROJECT

13.00 - 15.00 > MAIN STAGE  

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1985 από 30 
ξεχωριστούς καλλιτέχνες-παιδαγωγούς όλων των ειδικοτήτων. 
Είναι αναγνωρισμένο από το κράτος και μέλος της «Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Ωδείων και Μουσικών Ακαδημιών και Ανωτάτων Μουσικών 
Σχολών» και το πρώτο ωδείο στην Ελλάδα που δημιούργησε τμήμα 
τζαζ και ροκ μουσικής, θέλοντας έτσι να διευρύνει το πρόγραμμα 
σπουδών. Σήμερα διδάσκουν σε αυτό γύρω στους 60 επίλεκτους
καθηγητές, ενώ το εργαστήρι της τζαζ και της ροκ, όπως και 
η χορωδία του ωδείου, παίρνουν μέρος σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις 
στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, δίνοντας έτσι 
τη δυνατότητα στους μαθητές να εφαρμόσουν στην πράξη 
την εκπαίδευση που έχουν λάβει κατά την φοίτησή τους 
και να βιώσουν την εμπειρία της ζωντανής συναυλίας.

MAIN STAGE
ΣΠΑΝΔΩΝΗ   
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17.30 - 19.00 > MAIN STAGE 

TUFLON

Τuflon, δε σημαίνει κάτι, μα αυτό δε σημαίνει κάτι. Οι Tuflon είναι 
μια 6μελής μπάντα απο τη Θεσσαλονίκη και υπάρχει από το 2007, 
δίνοντας αραιά live. Αν θέλουμε να την κατατάξουμε κάπου, θα λέγαμε 
ότι ανήκει στο experimental groovy noizy είδος. Πετάλια, λαμπάκια, 
μπλιμπλίκια, εφέ και φέτες, που φιλτράρουν τους ήχους της κιθάρας, 
της τρομπέτας, των πλήκτρων και του θέρεμιν και τους “πετάνε” 
πάνω σε μια groovy drum and bass σχάρα, δημιουργώντας έτσι 
το ύφος της μπάντας.

MEΛΗ
Θανάσης Τζίνγκοβιτς, Γιώργος Αβραμίδης, Ορέστης Μπενέκας 
και Εύα Ντούρου, Βασίλης Μπαχαρίδης, Αλέξης Ξανθόπουλος



KAPANİ PROJECT

19.15 - 20.45 > MAIN STAGE 

BRIGHTSIDE. 

Οι Brightside είναι ένα ελληνικό post punk/indie rock συγκρότημα 
που σχηματίστηκε το 2009 στην Θεσσαλονίκη. Βασικές επιρροές 
του συγκροτήματος είναι η new wave, post-punk σκηνή καθώς 
και η αναβίωση της, με τις indie rock μπάντες των ‘00s. 
Από την άνοιξη του 2010 οι BrightSide. έχουν μοιραστεί τη σκηνή 
με τους The Stranglers, White Lies, Motorama, Soviet Soviet, Get 
Well Soon, και με άλλες εναλλακτικές μπάντες. Το Μάιο του 2014 
διακρίνονται στο διαγωνισμό Red Bull Bedroom Jam και κερδίζουν 
την προσθήκη τους στο lineup του Ejekt Festival (Kasabian, Editors, 
White Lies, Darkside, Paul Kalkbrenner). Η εμφάνισή τους σχολιάστηκε 
θετικά από αρκετά μουσικά περιοδικά. Επιπλέον είναι οι ιδρυτές 
του #if (Indie Fest), το οποίο είναι ένα φεστιβάλ για τα συγκροτήματα 
της ελληνικής εναλλακτικής ανεξάρτητης σκηνής. Το πρώτο 
τους studio album με τίτλο “It Begins With A Fall” κυκλοφόρησε 
από την Smash Records τον Ιούνιο του 2016. 

MEΛΗ
Κωνσταντίνος Σκαρλάτος, Νέστορας Μπανανής, Miles Λάππας, 
Θάνος Καραπάντσιος, Νίκος Καλλιάνης
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21.00 - 22.30 > MAIN STAGE 

KATERINE DUSKA

Η Katerine Duska είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της εγχώριας 
αγγλόφωνης μουσικής σκηνής! H χροιά της μας ταξιδεύει στις 
«μαύρες» φωνές περασμένων δεκαετιών. Μέσα από τoυς στίχους 
και τη μουσική της, αποκαλύπτει το μουσικό της υπόβαθρο 
με αφοπλιστικό τρόπο, ακολουθώντας Indie-Pop, Neo-Soul 
και Soulful Pop μονοπάτια και παρασύροντάς μας ταυτόχρονα 
με τη μαγευτική σκηνική της παρουσία. Στα live της παρουσιάζει 
ιστορίες που μιλούν για τον έρωτα, τον δισταγμό και τις άμυνες 
απέναντι σε αυτόν, τον εσωτερικό διχασμό που προκαλούν 
στην εποχή μας τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, τα νέα ξεκινήματα 
και τη νοσταλγία που προκαλούν οι σχέσεις από απόσταση, 
αλλά και την επιθυμία για ζωή και αξιοποίηση του κάθε λεπτού 
που περνάει περιγράφοντας εικόνες ενός ιδανικού, ίσως ουτοπικού 
μικρόκοσμου, ερμηνεύοντας τα αγαπημένα singles που την έκαναν 
να ξεχωρίσει, “Slow”, “One In A Million”, “Won’t Leave”, κομμάτια 
από τον ολοκληρωμένο album της “Embodiment”, καθώς 
και αγαπημένες διασκευές.

Συμμετέχουν οι μουσικοί
Γιώργος Μπουλντής, Αλέξανδρος Λιβιτσάνος και Μανώλης Γιαννίκιος 



KAPANİ PROJECT

22.45 - end > MAIN STAGE 

POLKAR

Οι Polkar δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2013 
και το όνομά τους προέκυψε ύστερα από ένα ταξίδι στη Σερβία. 
Την ώρα που βρισκόντουσαν σε ένα υπόγειο μπαρ ακούγοντας 
παραδοσιακές πόλκες, ένας μεθυσμένος τύπος εισέβαλλε στο χώρο 
διακόπτοντας τη μουσική και ξεκινώντας μόνος του ένα τραγούδι. 
Αυτός, λοιπόν, ήταν ένας Polkar, που στα σλάβικα σημαίνει 
«μεθυσμένος χορευτής που τραγουδάει φάλτσα»! Η μουσική τους 
μπορεί να χαρακτηριστεί folk, rock, indie, country, pop και gospel. 
Όλα τα είδη συνυπάρχουν αρμονικά σε αυτή τη δροσερή παρέα 
με άμεσες αναφορές στις παλιές Αθηναϊκές και Επτανησιακές 
καντάδες. Σε μία τέτοια μουσική διαδρομή γεννήθηκε και 
το πρώτο τους album με τίλο «Όλα Αρχίζουν»!

MEΛΗ
Γιώργος Παπαγεωργίου, Γιάννης Κυρατσός, Λάζαρος Πλιάμπας, 
Γιώργος Αβραμίδης, Χρήστος Γκαΐλας, Μιχάλης Καρανίκος, 
Παναγιώτης Ανδρέογλου
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17.30 - 19.00 > FREESTYLE STAGE  

C SENIOR & CHRIS EX

O Chris Ex είναι στα decks της Θεσσαλονίκης από το 1994, 
με σκοπό του την καλή μουσική και την ενέργεια του πάρτι. 
Ιδρυτής του Black Radio Berlin, συλλέκτης βινυλίου κυρίως μαύρης 
μουσικής, παραγωγός ραδιοφώνου και πάντα στην αναζήτηση 
του τέλειου beat. Μετακομίζοντας στο Βερολίνο το 2012, εμπλούτισε 
τον ήχο του με περισσότερα ηλεκτρονικά στοιχεία και έκανε τα set 
του ακόμα πιο απρόβλεπτα. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη το 2017 
και το Music and Food Project, Soulfood Thessaloniki είναι αυτό 
που γεμίζει τη μέρα του. Μότο του: Expect the unexpected. 
Ο C Senior είναι στα decks της πόλης τα τελευταία 15 χρόνια με τα 
σετ του να μην ασπάζονται τάσεις και μόδες, αλλά με μόνο σκοπό 
την ενέργεια του πάρτι. Afrobeat, funk, early house, disco και όλα 
αυτά μιξαρισμένα μοναδικά. Συλλέκτης βινυλίου, αλλά και λάτρης 
του φαγητού, όντας συνιδρυτής της ομάδος Soulfood Thessaloniki.

FREESTYLE STAGE
ΚΥΔΩΝΙΑΤΟΥ   



KAPANİ PROJECT

19.00 - 20.15 > FREESTYLE STAGE  

COSTAS ARGIRIOU

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Από τα παιδικά του χρόνια η μεγάλη 
του αγάπη ήταν η μουσική. Τελείωσε το λύκειο Φιλοθέης και 
το 2003 τελειώνει την SAE (School of Audio Engineering). Το 2004 
παίρνει Bachelor σε Recordings Arts & History of Music. Ξεκινάει 
να συνθέτει μουσική για video animation και ταινίες. Το 2001 κάνει 
την πρώτη του συνεργασία στον χώρο της μόδας φτιάχνοντας τη 
μουσική για το show της Λουκίας. Το 2014 συνθέτει τη μουσική για 
το show του Άγγελου Μπράτη στο θέατρο του Armani στο Μιλάνο.

20.15 - 21.30 > FREESTYLE STAGE  

BASEMENT FREAKS 

Ανεξάρτητα από την συνθήκη ο Basement Freaks είναι σε θέση 
να ροκάρει σε κάθε είδους party, με άξονα τις μουσικές του 
γνώσεις, την εμπειρία του ως dj και την ικανότητά του να διαβάζει 
το κοινό του. Η μουσική του έχει βραβευτεί από τα MixMag, 
i-DJ Mag και τον νονό των Nu-Skool Breaks – Rennie Pilgrem. 
Αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά headlines των μεγαλύτερων  
φεστιβάλ παγκοσμίως, όπως το Shambhala στον Καναδά και 
το Nave Groove στην Βραζιλία. Τα προηγούμενα χρόνια έχει κάνει 
εμφανίσεις σε Ίμπιζα, Παρίσι, Μπανγκόκ, Σίδνεϋ, Βανκούβερ κ.ά.
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21.30 - 22.45 > FREESTYLE STAGE  

MIX DOJO & TSAROS

Το Mix Dojo περιγράφει μουσικά πως φαινομενικά αντίθετες 
δυνάμεις μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται και να είναι 
αλληλεξαρτώμενες στο μουσικό κόσμο και πως το ένα μπορεί 
να δημιουργήσει το άλλο, χάρη στη μεταξύ τους αλληλοσύνδεση. 
Το Mix Dojo αναπαρίσταται μουσικά από διάφορες δυαδικότητες, 
όπως trip hop, hip hop, drum n bass κ.ά. To Mix Dojo έρχεται στο 
Kapani Project για ένα μοναδικό set μουσικής άσκησης 
του ανθρώπινου νευρικού συστήματος.
Ο Δημήτρης Tσαρουχάς aka Tsaros ξεκίνησε την ενασχόλησή 
του με την μουσική πριν από 16 χρόνια. Αρχικά, ασχολήθηκε 
με την funk και στην συνέχεια εξελίχθηκε σε breaks, breakbeat 
και σε drum n bass. Το μουσικό στιλ που τον χαρακτηρίζει είναι το 
freestyle. Έχει βρεθεί καλεσμένος σε μερικά από τα μεγαλύτερα bars 
και clubs, τόσο της Ελλάδας, όσο και της Ευρώπης, ενώ μετράει 
πολλές συμμετοχές σε φεστιβάλ όπως το Reworks Festival κ.ά. 
Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται εμφανίσεις δίπλα σε δεκάδες 
άλλους καλλιτέχνες.
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22.45 - end > FREESTYLE STAGE  

SK DISCO

Ο SK Disco κάνει το κοινό της Θεσσαλονίκης να χορεύει για 
περισσότερο από 20 χρόνια. Λάτρης του βινυλίου με το μέγεθος 
της συλλογής του να εντυπωσιάζει. Πρόκειται για μια συλλογή 
στην οποία μπορείς να βρεις κυριολεκτικά όλα τα είδη της μουσικής 
και αυτός είναι ο λόγος που πάντα εκπλήσσει με τα DJ set του. 
Έχει εμφανιστεί δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα της dance σκηνής, 
σε μερικά από τα σημαντικότερα ελληνικά venues.
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ALTERNATIVE STAGE
AΣKHTOY 

17.30 - 18.30 > ALTERNATIVE STAGE  

IFFIE 
ΝΙΚΗΤΡΙΑ KAPANİ MIXTAPE CONTEST

Η Iffie από μικρή ηλικία είχε πάθος με την ηλεκτρονική μουσική. 
Το πρώτο της gig ήρθε το 2012, ενώ αργότερα βρέθηκε πίσω 
από τα decks διαφόρων bars και clubs.
Η ενασχόληση της με την techno ήρθε λίγο αργότερα, όπου με τη 
δουλειά της απέσπασε ενθαρρυντικά σχόλια, ενώ έχει ως πρωταρχικό 
της στόχο να μεταδίδει την αγάπη της και το vibe στο κοινό. Μέσα 
στο 2016 ξεκίνησε ένα μηνιαίο show στον CannibalrRadio, απ’ όπου 
κατάφερε να εδραιωθεί ως μια αξιόλογη techno dj.
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18.30 - 19.45 > ALTERNATIVE STAGE 

WALTER

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1975. Παίζει μουσική από τα μέσα της 
δεκαετίας του ‘90 μέχρι και σήμερα. Συλλέγει και παίζει δίσκους 
βινυλίου. Τα αγαπημένα του στιλ είναι τα tech funk και breakbeat. 
Έχει επιρροές από Ζωή Λάσκαρη, Μουσικόραμα, Laky cap, Berwick 
Street και τις κασέτες ραδιοφώνου του Σοφοκλή. 

19.45 - 21.00 > ALTERNATIVE STAGE 

ELIAS TZIKAS

Ο Ηλίας είναι ένας Έλληνας dj και παραγωγός. Έχοντας ένα ευρύ 
υπόβαθρο στη Disco, Funk και House μουσική και παίζοντας 
σαξόφωνο για σχεδόν 20 χρόνια, έχει δημιουργήσει πολλά 
διαφορετικά κομμάτια, με κυκλοφορίες σε εταιρείες όπως 
η “Noir Music”, η “Moda Black”, η Supernova’s “Lapsus Music” 
και άλλες. Εκτός από την ύπαρξη ενός καλά σεβαστού καλλιτέχνη, 
ο Ηλίας έχει ήδη φτιάξει τη φήμη του ως διεθνής DJ, με εμφανίσεις 
σε μερικά από τα μεγαλύτερα clubs και φεστιβάλ σε όλη την 
Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και την Αμερική και το μέλλον 
γι’ αυτόν προβλέπεται λαμπρό.
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22.15 - 23.15 > ALTERNATIVE STAGE  

TESLA NOISE AKA 9WEST 

Οι Κωνσταντίνος Τίκης και Γιώργος Έξαρχος συνθέτουν τους 
9West,με βάση τη Θεσσαλονίκη. Με παραγωγές σε Dessous, 
Liebe*Detail, Nite Grooves,King Street sound και Klik records, 
οι 9West έχουν καταφέρει να μεταφέρουν τον ήχο τους 
σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε αρκετές πόλεις του εξωτερικού. 
Η μουσική τους φιγουράρει δίπλα σε ονόματα όπως οι Shlomι Aber, 
The Hacker, Kink, Adam Port, Daniel Stefanik, Trentemoller, Steve 
Bug, Radio slave, Deetron, David August και σε περισσότερες 
από δεκαπέντε συλλογές.

21.00 - 22.15 > ALTERNATIVE STAGE 

MACKENZIE 

Ο Λευτέρης Μπριλάκης γνωστός και ως Mackenzie είναι 
ο ιδιοκτήτης του δισκοπωλείου Ηabeat Records. Το Habeat Records 
λειτουργεί ως μια ιδέα που βασίζεται στην αγάπη για το βινύλιο και 
την ηλεκτρονική μουσική. Το 2013 προστέθηκε στην ομάδα Sleazy 
Beats & Dirty Vibes, μαζί με τους Ζοrz και Kondaktor, ενώ είναι 
βασικός συντελεστής και resident dj του default.
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23.15 - end > ALTERNATIVE STAGE 

EMMANUEL 

Το μοναδικό στιλ παραγωγής του Εμμανουήλ έχει εμπνεύσει 
τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της σύγχρονης techno 
and house, κερδίζοντας την πλήρη υποστήριξη και τα «μπράβο» 
των Rodhad, DVS1 Marcel Dettmann και DJ Deep, μεταξύ πολλών 
άλλων που υπερασπίζονται τον ήχο του. Κυκλοφορώντας δουλειές 
του σε συνεργασία με τις Deeply Rooted House, Will & Ink & Enemy 
Records καθώς και την δική του εταιρεία, ARTS Records, 
ο Emmanuel έγινε γρήγορα τακτικός στο ευρωπαϊκό κύκλωμα 
της techno, με το ασυμβίβαστο ύφος του, που είναι πλέον 
συνώνυμο με τις παραγωγές και τις παραστάσεις του.
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17.00 - 17.30 > ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΒΛΑΛΗ  

BATALA SALONICA

Οι Batala Salonica είναι μέλος ενός διεθνούς γκρουπ 
κρουστών των Batala Mundo, που αριθμεί περισσότερους 
από 1500 κρουστούς, σε 15 χώρες. Η μουσική τους έχει τις ρίζες 
της στα παραδοσιακά αφρικάνικα κρουστά και είναι τονισμένη 
με μια βαριά δόση από βραζιλιάνικη samba. Χαρακτηριστικά 
των Batala Salonica είναι ο έντονος ρυθμός σε συνδυασμό 
με τις δυναμικές χορογραφίες και την πανδαισία χρωμάτων 
στα κοστούμια. Όλα αυτά δημιουργούν μια οπτικοακουστική 
εμπειρία που λίγοι ξεχνούν. Οι Batala Salonica γίνονται 
ένα με το KAPANİ PROJECT και θα χαρίσουν ένα φανταστικό 
ηχόχρωμα στην ιστορική κεντρική αγορά της πόλης 
με σκοπό την ανάδειξη της κουλτούρας των ξεχωριστών 
γειτονιών της Θεσσαλονίκης.





χορηγοί εστίασης

Ένα παντοπωλείο-μεζεδοπωλείο με ποικιλία 
ελληνικών προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας.
Παύλου Μελά 42
Τ: 2310288008

Γευστικές αποδράσεις στο κέντρο 
της πόλης...
Μελενίκου Κωνσταντίνου 5
Τ: 2313072231

Παραδοσιακό καφενείο, γεύσεις Ανατολίας 
και αρώματα Ελλάδας. 
Κυδωνιάτου 12 & Βλάλη, Καπάνι, 
T: 2310225925

70 χρόνια ξέρεις ότι είναι Σαββίκος! 
Ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις 
που γράφουν ιστορία. 
Αν ψάχνεις το αυθεντικό θα το βρεις εδώ… 
Πλατεία Αριστοτέλους 8
Πολυτεχνείου (προέκταση Τσιμισκή) 
με Δωδεκανήσου γωνία 
Τ: 2310510910, 6981510910
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χορηγοί φιλοξενίας

Ζεστό και οικείο περιβάλλον, με κοφτό 
τραπεζομαντηλάκι της «γιαγιάς», γεύσεις 
αυθεντικές που ξυπνούν νοσταλγίες άλλης 
εποχής...Η έμπνευσή μας «Η Πολίτικη 
κουζίνα» και η παράδοσή μας!
Αγίου Μηνά 8 & Ι. Δραγούμη
Τ: 2313045543

Ένα καφενείο εξαιρετικής αισθητικής, 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης, σας 
περιμένει με καφέ και τσίπουρο, εκλεκτά 
σπιτικά μεζεδάκια και γλυκά.
Σπανδωνή 5, Καπάνι
Τ: 2310277833

KAPANİ PROJECT
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