∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συναυλία µε τους Blla-Blla-Blla… στην «Υδρόγειο»
Μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία του Σκοπιανού γκρουπ Blla-Blla-Blla… µε
µουσική έθνικ - τζαζ - ροκ θα γίνει στο Club «Υδρόγειος» (26ης Οκτωβρίου 33),
την Πέµπτη, 3 Απριλίου στις 9:00 µ.µ. Η συναυλία οργανώνεται από το Κέντρο
για τη ∆ηµοκρατία και τη Συµφιλίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε
αφορµή το συνέδριο του στη Θεσσαλονίκη στις 3-6 Απριλίου 2003, µε θέµα
«Συµφιλίωση για το Μέλλον» (www.reconcilingforthefuture.com). Η συναυλία
είναι ανοιχτή στο κοινό και η είσοδος ελεύθερη. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή
σας προτείνουµε να γίνει σχετική κράτηση (Υδρόγειος 2310-516515).
Το Κέντρο για τη ∆ηµοκρατία και τη Συµφιλίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
φέρνει το γκρουπ Blla-Blla-Blla… στην Θεσσαλονίκη µε στόχο να προβάλλει τα
κοινά πολιτιστικά στοιχεία, καθώς και την οµορφιά των αντιθέσεων, ανάµεσα
στους λαούς των Βαλκανίων µε βαθιά πίστη στη δύναµη της µουσικής και το
ρόλο γενικά των τεχνών στη διαδικασία συµφιλίωσης των λαών. ∆ύο από τα
µέλη των Blla-Blla-Blla… είναι Αλβανικής καταγωγής και οι άλλοι δύο
Σλαβικής.
Οι Blla- Blla – Blla… αρχικά άρχισαν ως πανκ γκρουπ το 1988. Τότε το γκρουπ
έπαιζε σε διάφορα κλαµπ των Σκοπίων και της Πρίστινα. Μία από της πιο
γνωστές συναυλίες ήταν στο New Rock Festival στο Qubqana το 1990. Η
ηχογράφηση αυτής της συναυλίας έγινε µαζί µε την No Name Nation Βand
από την Γαλλική δισκογραφική εταιρία Tian An Men 89, το 2000. Τα τελευταία
5 χρόνια, αφού απέκτησαν ένα βιολιστή, το γκρουπ άλλαξε τον ήχο του τελείως,
προς ένα στυλ γνωστό µε το όνοµα “Oversky Balkanische ReForm” ή “Ελεύθερη
Βαλκανική Μουσική”.
Ένα CD µε την καινούρια τους µουσική εκδόθηκε το 1999 (Bagi music) και µετά
από αυτό ακολούθησαν πολλές συναυλίες σε διάφορες αίθουσες και φεστιβάλ
στο FYROM και τις γειτονικές χώρες, περιλαµβάνοντας το Caravan Festival στο
FYROM, το BBC Rhythm and Pop Festival στα Tirana, Αλβανία και Kalimi I
Urave στο Pec, Κόσοβο. Αυτό τον καιρό το γκρουπ είναι στην διαδικασία
ηχογράφησης ενός νέου CD.
Τα µέλη είναι:
•
•
•

Idriz Ameti – τραγούδι
Ermal Skupi – βιολί
Vlatko Janevski – µπάσο
• Dimitar Petrov – κρουστά
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε την κυρία Helen Kontos, United World
Music Management, στο τηλ: 2310-224093 ή 6945-382478.

