
Από τις 7 Ιουλίου ως τις 18 Αυγούστου το Sani Festival θα ανεβάσει αυλαία όπως 

κάθε καλοκαίρι: με μουσικές εκπλήξεις που μόνο σε μεγάλες διεθνείς σκηνές 

μπορεί να παρακολουθήσει κανείς.  

Στην ενότητα Jazz on the Hill, το Σάββατο 7 Ιουλίου και στην πρώτη του εμφάνιση 

στην Ελλάδα, το Sani Festival έχει την τιμή να υποδεχτεί τον Γερμανό τρομπετίστα, 

τραγουδιστή και συνθέτη Till Broenner, ένα σύγχρονο αστέρι της jazz με πολλές 

περγαμηνές. 

Στην ίδια ενότητα, την παρασκευή 13 Ιουλίου ετοιμάζεται για άλλη μια “επίσημη 

πρώτη”, την εμφάνιση της σπουδαίας Αμερικανίδας τραγουδίστριας της jazz 

Cecile McLorin Salvant, κάτοχο του πρώτου βραβείου στο Thelonious Monk 

International Jazz Competition καθώς και Grammy Award. 

Ο φετινός κύκλος Sounds of the World στο λόφο της Σάνης ανοίγει την Κυριακή 22 

Ιουλίου με την εμφάνιση της Angelique Kidjo από το Μπενίν της Δυτικής 

Αφρικής, μια αισθαντική τραγουδίστρια με ποικίλες μουσικές επιρροές, βραβευμένη 

με Grammy, αλλά και μια ευαίσθητη προσωπικότητα με ακτιβιστική δράση. Αυτή η 

σύγχρονη Αφρικανή ντίβα έχει χαρακτηριστεί από έγκυρα διεθνή έντυπα μορφή του 

χώρου τον οποίο υπηρετεί. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται στην Ελλάδα, μετά την 

εμφάνισή της στην Αθήνα το 2011, και θα παρουσιάσει ένα θέαμα γεμάτο δύναμη, 

ενέργεια, χρώμα και ρυθμό. 

Τα Greek Variations ξεκινούν με την υπέροχη Κατερίνα Πολέμη η οποία θα 

παρουσιάσει ένα ρεπερτόριο από τις δικές της συνθέσεις καθώς και πολύ γνωστούς 

και αγαπημένους ήχους βραζιλιάνικης μουσικής. 

Τα Classical Waves εγκαινιάζονται το Σάββατο 18 Αυγούστου, που η Κρατική 

Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση του διεθνούς φήμης μαέστρου 

Αλέξανδρου Μυράτ, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα “Cinema Symphony”, μια 

μουσική ανθολογία με θέματα σπουδαίων συνθετών, όπως ο Ένιο Μορικόνε, ο Νίνο 

Ρότα, ο Ζαν Μισέλ Ζαρ, ο Έλμερ Μπέρνσταϊν, ο Αλεξάντρ Ντεσπλά, από ταινίες 

όπως “Όσα Παίρνει ο Άνεμος” “Ιντιάνα Τζόουνς”, “Η Λίστα του Σίντλερ”, “The 

Terminal”, “Η Αποστολή”, “Και οι 7 Ήταν Υπέροχοι”, “Jurassic Park”… 

JAZZ ON THE HILL 

07.07 ΣΑΒΒΑΤΟ 

Till Brönner Septet | The Good Life 

13.07 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Cécile McLorin Salvant 

SOUNDS OF THE WORLD 

22.07 ΚΥΡΙΑΚΗ 

Angélique Kidjo 



GREEK VARIATIONS 

04.08 ΣΑΒΒΑΤΟ 

Κατερίνα Πολέμη 

‘Aγάπη, love, amor’ | Summer 2018 

CLASSICAL WAVES 

18.08 ΣΑΒΒΑΤΟ 

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 

Cinema Symphony 

Διεύθυνση Ορχήστρας: Αλέξανδρος Μυράτ 

 


