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Ο Νομάς της Μουσικής, Guy Manoukian έρχεται  στο Θέατρο Παλλάς

Ο Guy Manoukian, o «Νομάς της μουσικής» - όπως έχει χαρακτη-
ριστεί από τα διεθνή μέσα - επιστρέφει στην Ελλάδα την Τρίτη 12 
Απριλίου 2022 στις 21:00 στο ιστορικό Θέατρο Παλλάς. Τρία χρόνια 
μετά την πρώτη του sold-out συναυλία στη χώρα μας, o διάσημος 
συνθέτης και πιανίστας θα εμφανιστεί ξανά στην Αθήνα για να μα-
γέψει το κοινό με τις ιδιαίτερες μουσικές του συνθέσεις. Στη σκηνή, 
δεν θα είναι μόνος  θα τον συνοδεύσουν οι μοναδικοί Gipsy Kings 
by André Reyes, για να χαρίσουν ένα ανεπανάληπτο μουσικό ταξί-
δι με ήχους που συνδυάζουν ανατολίτικες και σύγχρονες μελωδίες.

Με καριέρα που μετρά 25 χρόνια, ο Guy Manoukian, o διάσημος Λι-
βανέζος-Αρμένιος συνθέτης και πιανίστας ξεχωρίζει για τις μοναδι-
κές μουσικές του συνθέσεις που γεφυρώνουν με τον πιο αρμονικό 
τρόπο τους σύγχρονους ήχους με τις μελωδίες της Ανατολής. Οι με-
λωδίες του είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις ρίζες του, και οι συν-
θέσεις του τιμούν πάντα τη λιβανέζικη και αρμένικη κληρονομιά του.

O Guy Manoukian ξεκίνησε να παίζει πιάνο στην ηλικία των τεσσά-
ρων ετών, συνειδητοποιώντας σε πολύ νεαρή ηλικία ότι η μουσι-
κή για τον ίδιο δεν ήταν απλά ταλέντο, αλλά το φυσικό του κάλεσμα. 
Μάλιστα, είναι ο πρώτος καλλιτέχνης από τη Μέση Ανατολή που έγι-
νε brand ambassador των πιάνων Yamaha. Ξεκίνησε να συνθέτει 
και να παίζει μουσική επαγγελματικά το 1997, και μέχρι τώρα έχει 
συνεργαστεί με κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας 
μουσικής σκηνής. Στο ενεργητικό του έχουν σημειωθεί αμέτρητες 
συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ μουσικής ανά τον κόσμο, καθώς και 
sold-out συναυλίες στο Παρίσι, το Λονδίνο, την Όπερα του Ντουμπάι, 
τη Νέα Υόρκη και την Όπερα του Σίδνεϋ. To 2021, ο Guy Manoukian 
έπαιξε βασικό ρόλο στη δημιουργία του “The Theater Dubai”.

Από την άλλη, ο André Reyes των Gipsy Kings ξεκίνησε να παί-
ζει μουσική στην ηλικία των 20 ετών. Η μουσική του περιλαμβά-
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συναυλία του Guy 
Manoukian & των Gipsy Kings by André Reyes στο Θέατρο 
Παλλάς και κρατήσεις εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/
music/guy-manoukian/

νει διαφορετικά στυλ, με βασικά τα παραδοσιακά στοιχεία που 
αναμειγνύονται με τα στοιχεία του φλαμένκο και της ρούμπα. 
Παράλληλα με τους Gipsy Kings, ο André άρχισε να συνθέτει 
και μουσική για τον εαυτό μου, ακολουθώντας ένα ροκ-φλαμέν-
κο στυλ. Μάλιστα, ηχογράφησε, κυρίως για διασκέδαση, κάποια 
τραγούδια όπως το La Negra και το Fue Asi, τα οποία και έπαι-
ζε στη σκηνή κατά τη διάρκεια των συναυλιών των Gipsy Kings. 
Η γεμάτη πάθος φωνή του, καθιστά τον André Reyes έναν από 
τους πιο διάσημους τραγουδιστές φλαμένκο στον κόσμο, ενώ με 
τους Gipsy Kings έχει τραγουδήσει τα πιο επιτυχημένα τραγού-
δια όπως το Bamboleo, το Volare, το La Dona και πολλά άλλα.

Με 20 χιλιάδες πωλήσεις παγκοσμίως, οι Gipsy Kings κέρ-
δισαν το 2014 βραβείο Grammy για το άλμπουμ τους “Savor 
Flamenco”. Τον Φεβρουάριο του 2016 ο André Reyes κυκλο-
φόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο “Naci Gitano”, 
που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 11 τραγούδια βασισμένα στην 
προσωπική του έμπνευση.

Πέρα από την μουσική απόλαυση πάντως, υπάρχει κι ένας ακό-
μη λόγος για να παρακολουθήσετε την παράσταση: μέρος των 
εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί στον φιλανθρωπικό οργανι-
σμό ΜΑΝΑ, που υποστηρίζει έμπρακτα και καλύπτει δωρεάν τις 
εξειδικευμένες ανάγκες των γυναικών με καρκίνο του μαστού ή 
γυναικολογικό καρκίνο.
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