ΔΓΘΣΖΟ ΣΤΠΟΤ

Αποκλειζηικά ζηα Public θα βρείηε ηη ζσλλεκηική καζεηίνα
για ηα 90ά γενέθλια ηοσ Μίκη Θεοδωράκη!
Ασηά ηα Χριζηούγεννα μη τάζεηε ηην εσκαιρία να κάνεηε ζηον εασηό ζας ή
ζηα αγαπημένα ζας πρόζωπα ένα πολύηιμο και μοναδικό δώρο.

Σα 90 ρξόληα δωήο ζπκπιεξώλεη θέηνο ν κεγαιύηεξνο ελ δωή Έιιελαο δεκηνπξγόο,
Ιίθεο Θενδωξάθεο, θαη πνηνο θαιύηεξνο ηξόπνο λα ηα γηνξηάζεη από ην λα
δεκηνπξγήζεη κηα ζπιιεθηηθή θαζεηίλα κε πινύζην πιηθό από ηηο κεγαιύηεξεο
επηηπρίεο ηνπ, αιιά θαη λέα, αλέθδνηα έξγα ηνπ. Ε ζπιιεθηηθή επεηεηαθή θαζεηίλα,
πνπ εμαζθάιηζε απνθιεηζηηθά ην Public, πεξηιακβάλεη 3 cd, 1 dvd θαη πνιπζέιηδν
βηβιίν κε ζπάλην πιηθό από ην πξνζωπηθό αξρείν ηνπ ίδηνπ ηνπ Ιίθε Θενδωξάθε.
Ιεγάιεο επηηπρίεο ηνπ ζπνπδαίνπ Έιιελα κνπζηθνζπλζέηε, όπωο «Ο ρνξόο ηνπ
Δνξκπά», «Αλ ζπκεζείο η’ όλεηξό κνπ», «Σε Ρωκηνζύλε κελ ηελ θιαηο», «Σεο
δηθαηνζύλεο ήιηε λνεηέ» δηαδέρνληαη ηηο κνπζηθέο πνπ «έληπζαλ» κε ηηο κειωδίεο
ηνπο αμέραζηεο ηαηλίεο ηνπ Ηώζηα Γαβξά («Δ», «Ηαηάζηαζε Πνιηνξθίαο»), ηνπ Jules
Dassin («Phaedra») θαη ηνπ Sidney Loumet («Serpico»), ζε κηα κνπζηθή δηαδξνκή
πνπ καο ηαμηδεύεη ζην ρξόλν θαη θωηίδεη ηηο ζεκαληηθόηεξεο ζηηγκέο ηνπ
θαιιηηέρλε.
ην επεηεηαθό άικπνπκ ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο ηξαγνύδηα ζε δηθή ηνπ
εθηέιεζε, όπωο ηα ερνγξάθεζε ζην Βεξνιίλν ην 1996, αιιά θαη «Σα Θπξηθά», ε
πνίεζε ηνπ Σάζνπ Θεηβαδίηε πνπ κεινπνίεζε θαη ηξαγνύδεζε ν ίδηνο ην 1977. Από
ην πνιπζπιιεθηηθό αθηέξωκα δε ζα κπνξνύζαλ λα ιείπνπλ ηξαγνύδηα από ηε
ζπιινγή ηνπ «Πηθξνζάββαηα», κνπζηθά θνκκάηηα ηνπ πνπ ρξωκάηηζε κε ηε
κειωδηθή θωλή ηεο ε Milva, αιιά θαη δωληαλή ερνγξάθεζε από ηα «18
ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο» ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ, όπωο ηα ηξαγνύδεζαλ
ην 1973 ζηελ Ζεξνπζαιήκ ν Ιίθεο θαη ε Ιαξία Φαξαληνύξε.
ην dvd ηεο θαζεηίλαο ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα απνιαύζεηε γηα πξώηε θνξά ηνλ
Ιίθε Θενδωξάθε λα ηξαγνπδάεη ηε Ρωµηνζύλε δωληαλά ζε έλα ζπάλην πιηθό από
ηελ πξνζωπηθή ζπιινγή ηνπ.
Η ζσλλεκηική καζεηίνα για ηα ενενηκοζηά γενέθλια ηοσ Μίκη Θεοδωράκη
διαηίθεηαι ζηα 49 καηαζηήμαηα Public ζηην Ελλάδα και ηην Κύπρο και ζηο
public.gr.
Καλά Χριζηούγεννα από ηα Public!
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