
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 
 

Astros Music Summer Events (AMuSE) 
 
 
11 Αυγούστου 2012, 21:30 Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους 
 
Feel In 
Το αγαπημένο μουσικό σχήμα ξεκίνησε τις live εμφανίσεις του το 2003. Ο 
πρώτος τους δίσκος «Ανοίγει η σκηνή» κυκλοφορεί από τη Legend. Η 
μουσική τους είναι ένας συνδυασμός hiphop, rock & electro. Ελεύθερη 
Είσοδος. 
 
Αλέξανδρος 
Το 1981 έγραψε το πρώτο του single "no place to run" επίσης, άρχισε να 
τρέχει την δισκογραφική του ένα στούντιο ηχογραφήσεων. 
ALEXANDROS MUSIC - NO PLACE TO RUN (1983) SINGLE - DATA (1985) LP - 
FUTURE VOICE (1987) TAPE - PATRA AMSTERDAM (1989 MINI LP - BIG KISS 
(1997) CD - TAPE - KYKLOS ANTOXHS (2000) SOUNDTRACK. Ελεύθερη 
Είσοδος. 
 
Αγορά Χειροτεχνίας 
Επιμέλεια Art Craft. Ελεύθερη Είσοδος. 
 
 
12 Αυγούστου 2012, 21:30 Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους 
 
X Darawish 
Μουσικό συγκρότημα της world music οι ελληνοϊταλοί X DARAWISH έχουν 
δώσει πάνω από 600 συναυλίες σε όλο τον κόσμο και έχουν μοιραστεί τη 
σκηνή με μουσικούς όπως ο Elvis Costello, o Bob Dylan, o Nick Cave, η Noa 
και ο James Taylor. Το CD single Narghille επιλέχτηκε στο «Top of the 
European pops». Ελεύθερη Είσοδος. 
 
Night and Day  
Ακουστικές κιθάρες, μπάσο, βιολί, κλαρινέτο, κρουστά και μια μαγευτική 
φωνή από μια μπάντα που σχηματίστηκε το 2009 παρουσιάζοντας δικές της 
δημιουργίες που αρχικά είχαν επιρροές από Django Reinhardt, Rosenberg 
trio, Al di meola, Paco de lucia & jazz latin standards. Ελεύθερη Είσοδος. 
 
Los Dos O Mas 
Μουσικές δημιουργίες εμπνευσμέ-νες από ποικίλα μουσικά είδη όπως 
reggae, blues, swing jazz, flamenco, funk… Ελεύθερη Είσοδος. 
 
Αγορά Χειροτεχνίας 
Επιμέλεια Art Craft. Ελεύθερη Είσοδος. 
 
 



 
 
 
17 Αυγούστου 2012, 21:30 Aνοικτό Δημοτικό Θέατρο Παραλίου Άστρους 
 
Τιμή Εισιτηρίου: 12€ 
Nατάσσα Mποφίλιου 
«Έρχονται οι μέρες του Φωτός» τραγουδάει φέτος η Μποφίλιου 
δημιουργόντας ένα νέο σύνθημα για το τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας 
καινούριας. Η ξεχωριστή ερμηνεύτρια με τα νέα ήδη αγαπημένα τραγούδια 
του Γ. Ευαγγελάτου και του Θ. Καραμουρατίδη στις αποσκευές της, κλέβει 
ακόμα μια φορά τις εντυπώσεις συγκεντρώνοντας τις καλύτερες κριτικές για 
την ποιότητα και την ένταση της ομότιτλης παράστασής της, μιας από τις πιο 
επιτυχημένες της φετινής χρονιάς. 
 


