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Ρεσιτάλ Τραγουδιών / Recital
Αισθηµατική Ηλικία
Emotional Age
Συνθέτης / Composer:
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΜΗΣ
DIMITRIS MARAMIS
Ερµηνευτής / Singer:
ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ
THODORIS VOUTSIKAKIS
Σάββατο 16 Αυγούστου στις 21:30
Πόρος, Ανοιχτό Θέατρο Συγγρού
Saturday 16th August at 21:30
Poros, Open Theatre of Syggros
Οργάνωση / Organiser: Λιτρίβι / Litrivi
English text follows
Ο συνθέτης ∆ηµήτρης Μαραµής και ο ερµηνευτής Θοδωρής Βουτσικάκης
περιοδεύουν σε επιλεγµένα φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους µε τον κύκλο
τραγουδιών Αισθηµατική Ηλικία, που αποτελεί την πρόσφατη δισκογραφική
τους κυκλοφορία. Το Σάββατο 16 Αυγούστου το ρεσιτάλ τραγουδιών
Αισθηµατική Ηλικία θα παρουσιαστεί στον Πόρο (Κτίριο Συγγρού).
Η Αισθηµατική Ηλικία αποτελείται από τραγούδια σε ποίηση και στίχους των
Νίκου-Αλέξη Ασλάνογλου, Ναπολέοντος Λαπαθιώτη, Μιχάλη Γκανά και Σωτήρη
Τριβιζά.

Το βιβλίο-cd Αισθηµατική Ηλικία αποτελεί τον έβδοµο προσωπικό δίσκο του
συνθέτη ∆. Μαραµή και πρώτη δισκογραφική εµφάνιση του ερµηνευτή Θ.
Βουτσικάκη. Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο κι απέσπασε θερµότατη υποδοχή στις
πρώτες επίσηµες παρουσιάσεις του στο Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης –
Βίλα Καπαντζή στη Θεσσαλονίκη (οργάνωση ΠΕΕΒΕ) και στον Ιανό στην
Αθήνα, ενώ δε σταµάτησε να λαµβάνει διθυραµβικές κριτικές και άρθρα από
έγκυρους δηµοσιογράφους του µουσικού χώρου και µουσικοκριτικούς.
Η Αισθηµατική Ηλικία είναι η εποχή της αθωότητας, όταν η καρδιά είναι
ακόµα τόσο αγνή, ώστε να µπορεί να πιστεύει στον έρωτα, στα όνειρα και στα
παραµύθια. Σε πλήρη αντίθεση µε την εποχή µας, την εποχή των ψυχρών
αριθµών και της συναισθηµατικής στειρότητας, ο συνθέτης ενορχηστρώνει ένα
έργο, που υλικά του είναι το ανόθευτο αίσθηµα, η δύναµη των ονείρων, η
αγνότητα των παραµυθιών, η διεισδυτικότητα της ποίησης.
Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις του πολιτιστικού φορέα: Η
Τέχνη στο Παλιό Λιτρίβι.
http://vimeo.com/101674830
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ :
Γενική Είσοδος : 10 ευρώ
Μειωµένο : 5 ευρώ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αντώνης Κοκολάκης
Email: kokolakispr@yahoo.gr και kokolakispr@gmail.com

Composer Dimitris Maramis and singer Thodoris Voutsikakis present
Emotional Age, their recent recorded work, in selected festivals and concert
venues. On Saturday 16th August the song recital Emotional Age will be
presented on Poros island (Open Theatre of Syggrou).
Emotional Age consists of songs on poetry and lyrics by Nikos-Alexis
Aslanoglou, Napoleon Lapathiotis, Michael Ganas and Sotiris Trivizas.
The book-cd Emotional Age is the seventh personal record of composer D.
Maramis and the first of singer Th. Voutsikakis. It was released in June and it
received an especially warm welcome at its first official presentations at the
Educational Institute of the National Bank of Greece–Villa Kapantzi in
Thessaloniki (organiser Northern Greece Entrepreneurs Cultural Society) and
at Ianos bookshop in Athens. It hasn’t seized receiving extremely favourable
critiques and articles by respected journalist and music critics.

The Emotional Age is the age of innocence, when the heart is still so pure
that it can believe in love, in dreams and in fairytales. In complete contrast
with our age, the age of cold numbers and emotional sterility, the composer
orchestrates a work the components of which are pure emotion, the power of
dreams, the purity of fairytales, the discernment of poetry.
The book-cd was published by the cultural organisation Η Τέχνη στο Παλιό
Λιτρίβι (Art in the Old Olive Press / Litrivi) and can be found in bookshops.
http://vimeo.com/101674830
TICKET PRICES:
General Entrance: 10 euros
Reduced: 5 euros
Communication: Antonis Kokolakis
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