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Αζήλα,  14 Απξηιίνπ 2015  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Record Store Day 2015: Γηα πέκπηε ζσλετή τροληά ηα Public 

γηορηάδοσλ ηελ Παγθόζκηα Ηκέρα Δηζθοπωιείωλ! 
Live κοσζηθή ζηο Public Σσληάγκαηος από ηολ EN LEFKO θαη ηολ Red Fm 
 
 
Τα Public (www.public.gr / blog.public.gr), ζπκκεηέρνπλ γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά 
ζηνλ ενξηαζκό ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο Δηζθνπσιείσλ (Record Store Day) θαη ζαο 
πεξηκέλνπλ λα αλαθαιύςεηε κηα κεγάιε γθάκα βηλπιίσλ, ζπιιεθηηθώλ εθδόζεσλ 
θαζώο θαη κία κνλαδηθή πξνζθνξά !  
 
Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Δηζθνπσιείσλ (Record Store Day), ην Public 
Σπληάγκαηνο ζαο πξνζθαιεί ην Σάββαην 18 Απξηιίνπ από ην πξσί λα γηνξηάζεηε 
κε πνιιή κνπζηθή από ηνπο ξαδηνθσληθνύο παξαγσγνύο: Κωλζηαληίλο Τδούκα -
Καηερίλα Καθεληδή (Kafka) από ηολ EN LEFKO από ηης 10.00 έως ηης 13.00 θαη 
Τάθε Γηαλλούηζο - Θοδωρή Βακβαθάρε από ηολ Red Fm από ηης 13.00 έως ηης 
16.00. Επηπιένλ, κόλν γηα εθείλε ηελ εκέξα, νη επηζθέπηεο  ησλ θαηαζηεκάησλ 
Public ζα βξνπλ ζπιιεθηηθέο εθδόζεηο, ελώ όια ηα βηλύιηα ζα έρνπλ έθπηωζε -
23%!  

Καη κελ μερλάηε! Ειιεληθά, alternative, classic rock, electronica, hip hop, lounge, 
metal, soundtracks, λέεο αιιά θαη παιαηόηεξεο θπθινθνξίεο  βξίζθνληαη ζηα Public 
θαη ζαο πεξηκέλνπλ θάζε κέξα λα ηα εμεξεπλήζεηε!  

Η Record Store Day (www.recordstoreday.com/Home) είλαη κία γηνξηή πνπ ηηκά ηελ 
ηέρλε ηεο κνπζηθήο, ηνπο αθξναηέο πνπ μέξνπλ λα ηελ εθηηκνύλ, θαη θπζηθά ηνπο 
ίδηνπο ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ ηελ ππεξεηνύλ. Ξεθίλεζε ην 2007 από ηελ Ακεξηθή θαη 
κέζα ζε ιηγόηεξν από 10 ρξόληα έρεη εμειηρζεί ζε έλα παγθόζκην θαηλόκελν θαη 
πιένλ απνηειεί ζεζκό! 
 
Σηε θεηηλή Record Store Day, ζπκκεηέρνπλ περηζζόηερα από 1.000 δηζθάδηθα ζε 
όιν ηνλ θόζκν, καδί ηνπο θαη ηα Public (http://www.recordstoreday.com/Venue/7340) 
πνπ θξνληίδνπλ ζηα ξάθηα ηνπο λα εμαζθαιίδνπλ όιεο ηηο εηδηθέο εθδόζεηο, κε ην 
ραξαθηεξηζηηθό ινγόηππν, πνπ ηππώλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα εθείλε ηελ 
εκέξα! Άιισζηε, ην λα αθνύο κνπζηθή δελ εμαληιείηαη ζε megabytes θαη αθνπζηηθά 
αιιά πάληνηε ζα είλαη ζπλδεδεκέλν, σο δξαζηεξηόηεηα, ρόκπη,πνιηηηζηηθή δξάζε 
κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο ηνπ θπζηθνύ πξντόληνο. 
 
Γηα εζάς ποσ ζέιεηε θάζε κέρα λα είλαη Record Store Day, ζας περηκέλοσκε ηο 
Σάββαηο 18 Απρηιίοσ ζηα Public! 
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