
 

ATHENS GARDENS FESTIVAL 2022 
26 - 29 Μαΐου 

Εντός του πλαισίου του “This is Athens City Festival” του Δήμου Αθηναίων

Το Athens gardens festival ξεκίνησε το 2013 και από τότε διοργανώνεται κάθε χρόνο
από το Αθηναϊκό καλλιτεχνικό δίκτυο που είχε δημιουργηθεί ένα χρόνο πριν από πολλές
ανεξάρτητες  καλλιτεχνικές  ομάδες.  Έκτοτε  προσφέρει  στο  κοινό,  κάθε  χρόνο,  στην
έναρξη της τουριστικής περιόδου, συναυλίες κλασικής, κινηματογραφικής μουσικής και
μουσικές του κόσμου με ακουστικό χαρακτήρα, στους κήπους της Αθήνας, πάντα με
ελεύθερη πρόσβαση. 

26/05 Πέμπτη 
Tango συναυλία από τους Tanguerissimo
μαζί η επαγγελματική ομάδα της σχολής χορού tango “Baile de barrio”. 
Θα ακολουθήσει ανοιχτή Milonga για το κοινό.
Ώρα έναρξης: 8.μ.μ .  Ώρα λήξης: 10 μ.μ
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Ακαδημία Πλάτωνος

Ένα μουσικό ταξίδι στη χρυσή δεκαετία του 50 στο Buenos Aires από ένα καταξιωμένο
τρίο,  ιδιαίτερα  αγαπητό  στους  Έλληνες  milongueros.  O  Κώστας  Βλαχόπουλος  στην
χρωματική  φυσαρμόνικα,  η  Έλλη  Δαδήρα στο  τραγούδι  και  ακουστικό  μπάσο και  ο
Μάριος Στρόφαλης στο πιάνο θα παίξουν παραδοσιακό τάνγκο για την ομάδα Baile de
barrio του Κώστα Νικολαΐδη και για το Αθηναϊκό κοινό που αγαπάει τον πιο ερωτικό
χορό. 

27/05 Παρασκευή
Μουσικές και τραγούδια της αγάπης
Marios Strofalis Quartet & Ειρήνη Τουμπάκη
Ώρα έναρξης: 7:30.μ.μ. Ώρα λήξης: 9:30 μ.μ
Κέντρο Τεχνών - Πάρκο Ελευθερίας
Το σχήμα μουσικής δωματίου του συνθέτη κινηματογράφου με το έντονο μεσογειακό
στίγμα κοντεύει τα 20 χρόνια παρουσίας, αποδίδοντας τις πρωτότυπες συνθέσεις του
Μ.Στρόφαλη από τις συλλογές European Taxim I & II. H φωνή της Ειρήνης Τουμπάκη
αφηγείται  ένα μουσικό ταξίδι  με τραγούδια αγάπης από τη νέα της δουλειά με τίτλο
“Μυστικός κήπος” με συνθέσεις Μ.Στρόφαλη. 
Παίζουν οι:
Βαγγέλης Βεργωτής-ακορντεόν
Φαίη Νικολοπούλου-βιολοντσέλο
Διονύσης Βερβιτσιώτης-βιολί



Μάριος Στρόφαλης-πιάνο

28/05 Σαββατο 
Συναυλία latin με τους 
Martha Moreleon and the real latin group.gr 
Dance performance από επαγγελματίες χορευτές Cuban και latin.
Ώρα έναρξης: 8.μ.μ .  Ώρα λήξης: 10 μ.μ
Πάρκο Σταθμού Λαρίσης (γήπεδο μπάσκετ) (Σάμου 75)
Η Αθηναία Μεξικάνα με τη βελούδινη φωνή θέλει να ξεσηκώσει με τραγούδι και χορό την
πολυπολιτισμική  γειτονιά  του  σιδηροδρομικού σταθμού  της  Αθήνας.  Μαζί  της  οι  επί
χρόνια συμπορευτές, σπουδαίοι μουσικοί από την Χιλή, την Αργεντινή και την Ελλάδα.
Το πάρτυ θα ζωντανέψουν Κουβανοί χορευτές. Απαραίτητη η συμμετοχή του κοινού!   
Alejandro díaz - congas, bongos, cowbell και φωνή
Demian Gómez- drums και φωνή
Herman Mayr- μπάσο και φωνή
Δημήτρης Σεβδαλής-πιάνο και φωνητικά
Χορευτές: Omar Cuesta "El Cubanito" & Paloma Niurka

29/05 Κυριακή 
Swing συναυλία με τους Manouchedrome  και ατελείωτος χορός από την ομάδα
swing “Rhythm Hoppers”.
Ώρα έναρξης: 8 .μ.μ. Ώρα λήξης: 10  μ.μ
Άλσος Παγκρατίου
Oι ΜanoucheDrome σε ένα μουσικό ταξίδι που ξεκινάει από τη γενέτειρα του Django
Reinhardt,  το  Βέλγιο  και  συνεχίζει  στο  Παρίσι,  όπου  η  gypsy  jazz  μουσική  του
Μεσοπολέμου  συνάντησε  το  swing  ακορντεόν  του  Gus  Viseur,  καταλήγοντας  στη
Βρετανία και την gypsy jazz με αγγλικό στίχο. Αφοσιωμένοι στο μουσικό ιδίωμα του τότε
και σε συνδυασμό με το swing ακορντεόν και την εκρηκτική Νάντια Μάντη στο τραγούδι,
oι ΜanoucheDrome προσκαλούν το κοινό να «σφυρίξει» και να χορέψει στους ρυθμούς
του swing.Το πάρτυ θα ξεκινήσει από τη χορευτική ομάδα Rhythm Hoppers.

Παίζουν:

Νάντια Μάντη | τραγούδι

Αλίνα Σαπρανίδου | ακορντεόν

Δημήτρης Ψαλλίδας | κιθάρα

Νικήτας Φουστέρης| κοντραμπάσο 

Nίκος Σπάτουλας | κιθάρα

Παύλος Λογαράς , Τύμπανα
________________________________________________________________________

Οι ενδιαφερόμενοι να συμβάλουν εθελοντικά στην διοργάνωση του φεστιβάλ και να 
γνωρίσουν το Αθηναϊκό καλλιτεχνικό δίκτυο και τις δράσεις του, μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή στο athartnet@gmail.com 



Within the framework of “This is Athens City Festival” by the city of Athens 

Athens Gardens festival started its journey in 2013 by the Athens Art Network, which
had been created just a year prior,  and consisted of  many independent art  groups.
Since then, at the beginning of the tourist season, the festival presents the opportunity
to find live world and classical music in selected Athenian gardens and parks with free
entrance.

 26/05 Thursday
Tango concert by “Tanguerissimo”. Dance performance by dance school 
“Baile de Barrio” with an  open “milonga” for the public to follow.
Viktoria square(outside the metro station Viktoria sq)
Event hours 8-10 p.m
Trio Tanguerissimo has been well loved by Athenian milongueros and aims to embark
on a  musical journey through Buenos Aires of the 1950’s.Kostas Vlachopoulos on the
chromatic harmonica, Elli Dadira on acoustic bass and vocals and Marios Strofalis on
the piano will  perform traditional tango for the dancing crew Baile de barrio, lead by
Kostas Nikolaides, and for every member of the public who enjoys the most erotic form
of dance.  

27/05  Friday
Songs and music of love.
Marios Strofalis Quartet & Irene Toumpaki.
“Kentro Technon” (Art center) - Parko Eleutherias (Freedom Park)
 Event hours 7:30-9:30 p.m
The cinematic composer’s chamber music ensemble with a distinct mediterranean hue
is almost upon the  20th year since its formation and will present the albums “European
Taxim I&II”. Irene Toumpaki’s voice narrates a travel  with songs of love from her new
album called “Mystikos Kipos” with M.Strofalis music.
Vangelis Vergiotis-accordion
Fay Nikolopoulou-violoncello
Dionisis Vervitsiotis-violin
Marios Strofalis-piano

28/05 Saturday
Latin concert by Martha Moreleon and the “Real latin group.gr” 
Cuban and latin dance performance 
Park opposite Stathmos Larisis station (basketball court, Samou 75)
Event hours 8-10 p.m
The athenian-mexican with the velvety voice aims to bring Cuban song and dance to
the multicultural neighborhood of the central railroad station of Athens.With her , her



long time companions in music from Chile, Argentina and Greece.To truly bring this
party to life we have the help of two Cuban dancers.The audience is not obliged to join
the dance, but it is strongly encouraged!
Alejandro díaz - congas, bongos, cowbell and vocals
Demian Gómez- drums και vocals
Herman Mayr- bass and vocals
Dimitris Sevdalis-piano and vocals
Dance performers: Omar Cuesta "El Cubanito" & Paloma Niurka

29/05 Sunday
Swing concert by “Manouchedrome” accompanying the dance group “Rhythm
Hoppers” in a swing party.
Pagrati Grove
Event hours 8-10 p.m
ManoucheDrome  go  on  a  musical  journey  starting  from  Django  Reinhardt  through
Belgium and onto Paris where gypsy jazz met the swing accordion of Gus Viseur, and
come all the way to Britain where gypsy jazz met english verse.Ever devoted to the
idioms of yesteryear and the explosive voice of Nandia Manti ManoucheDrome invite
the audience to “whistle” and dance along the musical rhythms of swing.Alongside them
the dancing crew Rhythm Hoppers will get the party rolling , and everyone can join.

Nantia Manti:vocals

Alina Sapranidou:accordion

Dimitris Psallidas:guitar

Nikitas Fousteris:double bass

Nikos Spatoulas:guitar

Pavlos Logaras:percussion


