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Generations: A Family Festival - Αναλυτικές πληροφορίες 

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

Σάββατο 27/5 

LIVE STAGE (20.30-23.00) 
Andy Smith (Ex-Portishead / DJ set) 

Ο Andy Smith ήταν ο πρώτος DJ που κυκλοφόρησε σε μεγάλη δισκογραφική εταιρία ένα 

mix album που συνδύαζε πολλά μουσικά είδη. Περιλαμβάνοντας αποσπάσματα από 

καλλιτέχνες όπως ο Tom Jones, η Peggy Lee και οι Beastie Boys, το άλμπουμ του Documents 

κυκλοφόρησε το 1998 και γρήγορα έγινε ο ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς. 

Η αγάπη του για πολλά και ετερόκλητα είδη μουσικής φάνηκε ακόμη περισσότερο με τη 

συμμετοχή του στα πρώτα δύο άλμπουμ των Portishead, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε 

διεθνή σόλο καριέρα ως DJ. 

 

Wolfy Funk Project (live) 

Οι Wolfy Funk Project αποτελούν μία μουσική κολεκτίβα έμπειρων Ελλήνων μουσικών, 

όπου με κοινό παρονομαστή το groove, αναμειγνύουν την παραδοσιακή old school 

αφροαμερικάνικη μουσική με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά ρεύματα των δυτικών 

μητροπόλεων. Οι WFP δίνουν μορφή στο urban groove του σήμερα, φτιάχνοντας ένα 

εκρηκτικό blend από funk, soul και hip hop. 

 

Σταμάτης Λεκάτης: πλήκτρα & programming 

Κώνσταντίνος Στάμου: μπάσο 

Άγγελος Διαμαντόπουλος: ντραμς 

Νίκος Μαρτζιώκας: κρουστά 

Billa Qause: mpc & scratch 

Γιώργος Κόλτσιου: κιθάρα 

Γιάννης Κασέτας: βαρύτονο σαξόφωνο 

Βασίλης Σαλτίκης: τενόρο σαξόφωνο 

Θάνος Δασκαλόπουλος: tap dance, φωνητικά 

Thaliah: φωνητικά 

French mc: ροή 



 

 

DJ BOOTH (17.00-20.30) 
Wubdise (Austria) 

Blast'em Bop 
Seez Kalonji (Boogie Rockaz) 
Santoner Rpz 

Κυριακή 28/5 

LIVE STAGE (20.30-23.00) 
Daddy G (Massive Attack / DJ set) 

O Grant Marshall ή αλλιώς Daddy G ξεκίνησε στη δεκαετία του ‘80 να πειραματίζεται με τη 

μουσική συμμετέχοντας στους Wild Bunch, ένα soundsystem στο Bristol της Μεγάλης 

Βρετανίας πολύ διαφορετικό για την εποχή του. Οι επιρροές στα πάρτυ των Wild Bunch 

ποίκιλλαν από reggae μέχρι punk, δίνοντας έμφαση στους αργούς ρυθμούς και στην 

ηλεκτρονική ατμόσφαιρα. Εκεί ο Daddy G γνώρισε τον Robert Del Naya και τον Andrew 

Vowles με τους οποίους σχημάτισε τους Massive Attack, οι οποίοι σηματοδότησαν τη 

μουσική εξέλιξη της δεκαετίας του ’90 και γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία σε όλο τον 

κόσμο. Μαζί με τον Τricky και τους Portishead εισήγαγαν τον όρο trip-hop και καθιέρωσαν 

τον ήχο του Bristol. 

 

DJ BOOTH (17.00-20.30) 
Supersan (Panama Cardoon & Mister Kentro) 

DJ Booker 
Rankin Johnny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ & ΔΡΩΜΕΝΑ 
 Σάββατο & Κυριακή 27-28/5 

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος 

 

Τσίρκο για γονείς και παιδιά 

17.30-21.15 (ανά 45 λεπτά)  
Στα μαθήματα τσίρκου γονείς και παιδιά έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με 

τον κόσμο του τσίρκου μέσα από το παιχνίδι. Με τη βοήθεια έμπειρων εκπαιδευτών της 

σχολής Circus Dayz, θα δοκιμάσουν όλα αυτά που βλέπουν σαν θεατές! Μικροί και μεγάλοι 

θα αναπτύξουν δεξιότητες στο συντονισμό, την ισορροπία, την ευελιξία, τη δύναμη και την 

επικοινωνία. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τις βασικές αρχές των 

ζογκλερικών, εναέρια ακροβατική κούνια (trapeze), μπάλα ισορροπίας (walking globe), 

ακροβατικά εδάφους και πολλά άλλα. Δεν απαιτείται εμπειρία για το μάθημα αυτό, παρά 

μόνο θέληση να δοκιμάσετε κάτι νέο! 

 

Παράλληλα, ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ και ισορροπιστές της ομάδας θεαμάτων της Circus Dayz 

δημιουργούν δράσεις ανάμεσα στον κόσμο αλλά και επάνω στη σκηνή, που θα σας κόψουν 

την ανάσα και θα χρωματίσουν τη φαντασία σας! 

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Circus Dayz 
 

Χαμογελάστε οικογενειακώς 

17.00-23.00  
Καλως ορίσατε στην μαγική ντουλάπα του Playroom, ταιριάξτε τα αξεσουάρ και επινοήστε 

το πιο ευφάνταστο outfit! Φωτογραφηθείτε οικογενειακώς: Ο μπαμπάς θα διαλέξει τη 

μάσκα του Elvis, η μαμά μια ποδιά που θυμίζει φόρεμα μιας άλλης εποχής και τα παιδιά θα 

προσπαθήσουν να αποφασίσουν μεταξύ της ουράς δεινοσαύρου και του πιο χρωματιστού 

καπέλου. 

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Playroom 
 

 

Μουσικά Όργανα 

17.00-21.50 (ανά 40 λεπτά) 
Ένα δημιουργικό εργαστήριο του Playroom που δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα 

μουσικό φεστιβάλ! Ξύλινα μουσικά όργανα περιμένουν τους μικρούς λάτρεις της μουσικής 

να τα χρωματίσουν και να τα πάρουν μαζί τους στη συναυλία! 



 

(για παιδιά 4+ ετών - έως 40 συμμετοχές ανά γκρουπ) 
Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Playroom 
 

Χρωματιστά Ζώα 

17.00-21.50 (ανά 40 λεπτά) 
Προσοχή! Το Πάρκο έχει γεμίσει χρωματιστά άγρια ζώα! Όταν βρεθούν μπροστά σας μην 

τους δείξετε τα συναισθήματά σας! Πάρτε μαρκαδόρους και ζωγραφίστε τα πάνω τους! 

(για παιδιά 5+ ετών - έως 40 συμμετοχές ανά γκρουπ) 

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Playroom 

 

Ζωντανός τοίχος 

17.00-21.50 (ανά 40 λεπτά) 
Το Playroom κατασκεύασε μια μεγάλη ξύλινη κατασκευή η οποία συγκεντρώνει όλα τα 

αγαπημένα παιχνίδια και υλικά ενός καλλιτέχνη. Τα τελάρα όμως γυρίζουν γύρω γύρω και ο 

πηλός μπορεί να αλλάζει συνεχώς μορφή! Το χαρτί δεν τελειώνει ποτέ και μεταμορφώνεται 

σε ένα τεράστιο ομαδικό έργο. 

(για παιδιά 4+ ετών - έως 40 συμμετοχές ανά γκρουπ) 
Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Playroom 

 

Το καταφύγιο 

17.00-23.00  
Ψάξτε όλο το Πάρκο μέχρι να βρείτε το πιο τετράγωνο! Στη διαδρομή θα ανακαλύψετε 

φανταστικά αντικείμενα για να πλάσετε τη δική σας ιστορία. 

(έως 10 συμμετοχές ανά 20΄-για παιδιά 4+ ετών) 
Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Playroom 
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