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I N F O
BAKXEΣ, Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 Ρομάντσο (Αναξαγόρα 3-5, 
Αθήνα, τηλ. 216-70.03.325)
Ωράριο έκθεσης: 11.00-20.00. Μετά το πέρας της έκθεσης θα ακο-
λουθήσουν συναυλίες και dj sets.
Είσοδος: 15 ευρώ προπώληση www.viva.gr/tickets/festival/
vkchs-20/ / 20 ευρώ στην είσοδο της έκθεσης. Με το αντίτιμο της ει-
σόδου οι επισκέπτες θα παραλάβουν κατά την είσοδό τους το ποτήρι 
της εκδήλωσης (το οποίο θα το κρατήσουν και μετά το πέρας της) και 
θα μπορούν να δοκιμάσουν όλα τα κρασιά των παραγωγών και να 
παρακολουθήσουν όλες τις συναυλίες και τις εισηγήσεις.
Εισιτήριο μόνο για τα live: 8 ευρώ. Περιλαμβάνει είσοδο στο χώρο 
μετά το πέρας της έκθεσης για την παρακολούθηση των συναυλιών.
AfterParty: Free

θα απολαύσουμε εκλεκτικά dj sets από τον Teranga Beat και την 
Katia, και θα ακολουθήσει πάρτι (μετά τις 20:00 μέχρι όσο αντέ-
ξουμε…) με τους Blue Lagoon και Noda Pappa στα decks. Επί-
σης, στον πρώτο όροφο του Ρομάντσο θα φιλοξενηθεί έκθεση 
με έργα που έχουν φιλοτεχνηθεί ειδικά για τις ΒΑΚΧΕΣ. Τα φε-
τινά έργα έχουν επιμεληθεί ο Γιάννης Τζερμιάς και ο Πάρις Χα-
βιάρας ενώ θα εκτίθενται και αυτά των Στεφανία Μπρέγιαννη 
και Άγγελου Σπάρταλη από τις ΒΑΚΧΕΣ του 2019. Επίσης η θεα-
τρολόγος Έλλη Γαβριήλ θα δώσει μια ομιλία έκπληξη ορμώμε-
νη από την αριστουργηματική τραγωδία Βάκχες του Ευριπίδη. 
Στις 12:00 στον συναυλιακό χώρο του Ισογείου. 
Στο κομμάτι του φαγητού το αγαπημένο μας street food εστια-
τόριο Feyrouz θα σερβίρει (από τις 11:00έως τις 19:00) στο αί-
θριο του δευτέρου ορόφου μια επιλογή από τα εξαιρετικά χει-
ροποίητα προϊόντα του.

Ποια οινοποιεία συμμετέχουν;
Σκλάβος, Τάτσης, Sant’ Or, Oenos Nature, Domaine Kalathas, 
Tetramythos, Πετρακόπουλος, Καρανίκας, Ζαφειράκης, Άκρα 
Χρυσός, Μαλίχιν, Αφιανές, The Knack Project, Μαρκοβίτης, Δα-
λαμάρας, Τζήκας, Κοντογιάννης, Πάτοινος, Ενδοχώρα, Καρίμα-
λης, Κοντοζήσης, Γεώργας, Θαλασσινός, Γκάραλης, X-Bourgo

Έχουν κοινό τα φυσικά κρασιά στην Ελλάδα;
Πολλές φορές και οι ίδιοι οι παραπάνω παραγωγοί δεν θέλουν 
να βάζουν ταμπέλες στα κρασιά τους. Σίγουρα όμως κάθε τι το 
οποίο παράγεται με σεβασμό, αγάπη, προσπάθεια, κόπο, ψυχή 
δεν μπορεί παρά να έχει κοινό. Ανεξάρτητα από το πώς εμείς 
θέλουμε να το ονομάσουμε. Στις ΒΑΚΧΕΣ λοιπόν θα βρείτε πα-
ραγωγούς που καταθέτουν την αλήθεια τους, όπως και αν λέ-
γεται αυτή. 

Τι σημαίνει το κρασί για εσάς;
Εξύψωση. Η προσπάθεια να βρούμε τον δικό μας «Θεό».

Το κρασί ενισχύει την απόλαυση της μουσικής ή η μουσική αυ-
ξάνει την απόλαυση του κρασιού;
Και τι σημασία έχει άραγε; Σημασία έχει να είμαστε σε θέση να 
μπορούμε να απολαύσουμε…

Ποιος είναι ο στόχος για το μέλλον;
ΟΙ ΒΑΚΧΕΣ να αποτελούν έμπνευση για να συνεχίσουμε να κά-
νουμε όλα αυτά που αγαπάμε και πιστεύουμε.


