Μάγεψε ο Βαγγέλης Σαμαράκης και η Μουσική Συντροφιά

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017
Με μια υπέροχη συναυλία, ο Βαγγέλης Σαμαράκης και η Μουσική Συντροφιά, μάγεψαν το
κοινό στο Ανοιχτό Θέατρο Γαζίου, παρουσιάζοντας την μουσικο-ποιητική βραδιά «Είμαι από
το Ηράκλειο...».
Στην εκδήλωση, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις στο
Γάζι, παρουσιάστηκε μια νέα σειρά τραγουδιών, μαζί με κάποια που αγαπήσαμε, σε ποίηση στίχους Γιώργου Αγγελάκη, Χρήστου Καραγιάννη, Ελένης Μωυσιάδου, Ερασμίας
Πεδιαδιτάκη, Γιάννη Ρίτσου, Βαγγέλη Σαμαράκη, & Γιάννη Τσερεβελάκη, με την μελοποίηση
να έχει γίνει από τον Βαγγέλη Σαμαράκη.
Στη συναυλία τραγούδησαν οι Γιάννης Τζίνας, Πέλλα Ροδουσάκη και Gabriel Roskos και
έπαιξαν τα μέλη της Μουσικής Συντροφιάς Νίκος Ματζαπετάκης (μαντολίνο), Ελένη
Δελιούση (βιολί), Δημήτρης Μεϊδάνης (σαξόφωνο, φυσαρμόνικα), Νίκος Σκιαδάς (κρουστά),
Νίκος Μοσχονάς (ντραμς), Πάνος Κουρελάκος (μπάσο) και ο Βαγγέλης Σαμαράκης (πιάνο)
Η βραδιά ξεκίνησε με καλωσόρισμα από τον υπ. Πολιτιστικών του Δήμου Μαλεβιζίου Κώστα
Τριγώνη, ενώ ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης στον χαιρετισμό του τόνισε: «Σας
καλωσορίζω για μια ακόμα βραδιά στο Ανοιχτό Θέατρο Γαζίου, σε μια πραγματικά
ξεχωριστή εκδήλωση. Μια ιδιαίτερη συναυλία, που τείνει να γίνει θεσμός στον Δήμο μας.
Μια βραδιά συντροφιά με την καλύτερη παρέα, με έναν εκπληκτικό δημιουργό που έχουμε
την τιμή και την χαρά να φιλοξενούμε ξανά, για 3η συνεχόμενη χρονιά, στο Ανοιχτό Θέατρο
Γαζίου! Φίλες και φίλοι, θα ήθελα το πιο δυνατό σας χειροκρότημα για τον εξαίρετο μουσικό
και πολύ καλό μου φίλο, Βαγγέλη Σαμαράκη και την Μουσική του Συντροφιά!!!
Με τον αγαπητό Βαγγέλη μας συνδέει φιλία ετών. Τον παρακολουθώ σε αυτήν την μουσική
του διαδρομή τα τελευταία χρόνια και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από το ταλέντο του
και τις εξαιρετικές του δημιουργίες. Απόψε, μαζί με την εκλεκτή του συντροφιά, θα μας
παρουσιάσει μια μουσικοποιητική βραδιά με τίτλο: «Είμαι από το Ηράκλειο». Μια σειρά από
νέα, δικά του τραγούδια, μαζί με κάποια που έχουμε αγαπήσει και που είμαι βέβαιος ότι θα
μας γεμίσουν όμορφα συναισθήματα.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Βαγγέλη Σαμαράκη που αποδέχτηκε για μια ακόμα
χρονιά την πρότασή μας και όπως και όλοι οι παρευρισκόμενοι καλλιτέχνες, αφιλοκερδώς,
θα μας ταξιδέψουν μουσικά απόψε. Να ευχαριστήσω επίσης και όλα τα μέλη της μουσικής
του συντροφιάς, πολλοί εκ των οποίων είναι και δικοί μου, προσωπικοί φίλοι: Γιάννη Τζίνα,
Πέλλα Ροδουσάκη, Gabriel Roskos, Νίκο Ματζαπετάκη, Ελένη Δελιούση, Δημήτρη Μεϊδάνη,
Νίκο Σκιαδά, Νίκο Μοσχονά και Πάνο Κουρελάκο, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!
Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω επίσης και έναν ακόμα καλό μου φίλο, τον Πρόεδρο της
Παγκρήτιας Τράπεζας κ. Νίκο Μυρτάκη. Κι αυτό, γιατί η Παγκρήτια Τράπεζα ανέλαβε μέρος
από το κόστος τοποθέτησης των ξύλινων καθισμάτων στο Ανοικτό Θέατρο Μαλεβιζίου,
βελτιώνοντας αισθητά αυτόν τον μικρό, αλλά πολύ ζεστό και όμορφο χώρο που φιλοξενεί
δεκάδες εκδηλώσεις κάθε χρόνο.
Δεν θα πω τίποτα περισσότερο, είμαι βέβαιος ότι θα περάσουμε υπέροχα, θα ταξιδέψουμε
μουσικά, οπότε θα δώσω κατευθείαν την σκυτάλη στους καλλιτέχνες μας, ευχόμενος σε
όλους υγεία, δύναμη και φυσικά... καλή ακρόαση!!!
Το παρών στην συναυλία έδωσαν μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος Άρης Σαλούστρος, ο
Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαζίου Γιάννης Κοτσυφός, ο πρώην Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Μανώλης
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