
 

 

 

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων – Στέγη Ιδρύματος Ωνάση 

18th Athens Technopolis Jazz Festival 

4 έως 10 Ιουνίου 2018 

#JazzBeThere: Το πιο δυνατό line-up που θα κάνει  

όλη την πόλη jazz 
 

1 φεστιβάλ | 18 χρόνια | 7 μέρες | 21 μουσικά σχήματα  

Πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων & απρόσμενων εκπλήξεων 

 

Το 18th Athens Technopolis Jazz Festival έρχεται από τις 4 έως τις 10 Ιουνίου στην 

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για να μας χαρίσει 7 μέρες υπέροχης jazz εμπειρίας. Σύμφωνα 

με το αναλυτικό πρόγραμμα του αγαπημένου -και ενήλικου πλέον- φεστιβάλ, η πιο jazz 

σκηνή της πόλης θα υποδεχτεί 21 μουσικά σχήματα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να 

έχουν για πρώτη φορά τη δική τους συμμετοχή κάνοντας τον international αέρα του 

φεστιβάλ ακόμα πιο εντυπωσιακό! Την εορταστική αυτή ατμόσφαιρα θα συμπληρώνουν  

μεγάλες παράλληλες εκδηλώσεις και απρόσμενες εκπλήξεις που θα σας αποκαλύψουμε 

πολύ σύντομα! 

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, ενώνοντας και φέτος τις δυνάμεις της με τη Στέγη του 

Ιδρύματος Ωνάση είναι έτοιμη για άλλη μία μοναδική διοργάνωση με το φετινό line-up να 

είναι πιο δυνατό και πλούσιο από κάθε άλλη χρονιά. Παράλληλα, στη Μικρή Σκηνή της 

Στέγης, από τις 7 έως τις 9 Ιουνίου, επιστρέφει το Πανόραμα Ελληνικής Τζαζ NEW 

GENERATION 5 με τρία καινούργια σχήματα που μας καλούν να αφεθούμε στους 

ευφάνταστους αυτοσχεδιασμούς που θα προκύψουν επί σκηνής με σημαντικούς 

βετεράνους της jazz. Αποτέλεσμα της ταυτόχρονης αυτής συνύπαρξης; Μία πόλη όλη jazz! 

Are you ready to jazz? 



Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, τη Δευτέρα 4 Ιουνίου, την πρώτη μέρα του 18th Athens 

Technopolis Jazz Festival, που θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην ελληνική jazz σκηνή, 

πρώτοι από όλους μάς υποδέχονται οι “Greek Jazz Virtuosos”: Athens Big Band feat. 

Dimitris Tsakas & Vassilis Xenopoulos, στη συνέχεια η νέα μουσική πρόταση του φεστιβάλ, 

“Mihalis Kalkanis Live” και η βραδιά ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του μουσικού 

σχήματος που επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τη χώρα μας, “John Balikos Trio”. 

Την Τρίτη 5 Ιουνίου, η μέρα ανήκει στους “Ιωάννου / 
Βαφέας Quartet” (Κύπρος), “Greg Lamy Quartet” (Λουξεμβούργο) και 

“Accordi e Disaccordi” (Ιταλία) ενώ την Τετάρτη 6 Ιουνίου η σκηνή υποδέχεται τους 
“Drifter” (Βέλγιο), “All Too Human” (Δανία) και “Sebastian Studnitzky “MEMENTO” 
orchestral experience” (Γερμανία). 

Την Πέμπτη 7 Ιουνίου ερχόμαστε πιο «κοντά» με τις Ισπανία, Τσεχία και Ολλανδία 

«ταξιδεύοντας» υπό τους ήχους των “Enriquito Trio”, “Milan Svoboda Quartet” και “Under 

the Surface” αντίστοιχα. Το βράδυ της Παρασκευής 8 Ιουνίου θα κλείσει με την 

πολυαναμενόμενη εμφάνιση του “Theo Croker” από τις ΗΠΑ, ενώ νωρίτερα θα έχουμε 

απολαύσει τους “Woody Black 4” (Αυστρία) και “Moncef Genoud” (Ελβετία). 

Το Σάββατο 9 Ιουνίου καταφτάνουν οι “Espen Berg Trio” (Νορβηγία), οι “Brightbird  Trio” 

(Πορτογαλία) και οι πάντα “γοητευτικοί” “Peedu Kass Momentum” (Εσθονία). Η αυλαία 

του 18th Athens Technopolis Jazz Festival πέφτει την Κυριακή 10 Ιουνίου με τους “Mihály 

Borbély Quartet” (Ουγγαρία), “Isabella Lundgren and Carl Bagge Trio” (Σουηδία) και 

“Binker & Moses” (Ηνωμένο Βασίλειο). Ναι, το κλείσιμο του φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να 

είναι καλύτερο! 

Παράλληλα, στο Πανόραμα Ελληνικής Τζαζ NEW GENERATION 5, στη Στέγη του Ιδρύματος 

Ωνάση, την Πέμπτη 7 Ιουνίου θα εμφανιστούν οι: Τάκης Πατερέλης (σαξόφωνο), Γιώργος 

Κοντραφούρης (πιάνο), Παναγιώτης Κωστόπουλος (ντραμς), Κίμωνας Καρούτζος 

(κοντραμπάσο), Μιχάλης Τσιφτσής (κιθάρα). Τη δεύτερη μέρα, Παρασκευή 8 Ιουνίου, θα 

ακούσουμε τους ήχους των: Αρίωνα Γυφτάκη (κοντραμπάσο), Τζώρτζη Τσιρόπουλου 

(τενόρο σαξόφωνο), Gabriele Milozzi (άλτο και σοπράνο σαξόφωνο), Αναστάση Γούλιαρη 

(ντραμς). Την τελευταία μέρα του Πανοράματος, το βράδυ του Σαββάτου 9 Ιουνίου, θα μας 

συντροφεύσουν οι ήχοι των: David Lynch (σαξόφωνα), Σταύρου Λάντσια (πιάνο), Βασίλη 

Ποδαρά (ντραμς), Ντίνου Μάνου (κοντραμπάσο). 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των 7 ημερών του 18th Athens Technopolis Jazz Festival θα έχουμε την 

ευκαιρία να απολαύσουμε την Τεχνόπολη στην πιο jazz εκδοχή της αφού, παράλληλα με το 

φεστιβάλ, οι χώροι της θα γεμίσουν με μοναδικές εκθέσεις και πλήθος παράλληλων 

εκδηλώσεων ενώ οι εκπλήξεις που θα μας περιμένουν αναμένεται να είναι πολλές και 

συναρπαστικές! 

Ladies and Gentlemen, are you ready? #JazzBeThere 

Ραντεβού στην -πιο jazz από ποτέ- Τεχνόπολη! #KatheMeraTexnopoli 

18th Athens Technopolis Jazz Festival | Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Αντώνης Ζουγανέλης 

https://www.facebook.com/AthensTechnopolisJazzFestival/


*More jazz news? Just click here and #JazzBeThere. 

 

 

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324 

press@athens-technopolis.gr , www.technopolis-athens.com  

                                   

Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση 

«Φωταέριο», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο» 

 

 

Πληροφορίες για το Πανόραμα Ελληνικής Τζαζ NEW GENERATION 5 στη Μικρή Σκηνή 
της Στέγης 
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση 
Συγγρού 107 
http://www.sgt.gr/gre/SPG2028/ 
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Technopolis City of Athens- Onassis Cultural Centre 

18th Athens Technopolis Jazz Festival 

4th -10th June 2018 

#JazzBeThere: the best line-up that will make the whole city jazz 
1 festival │18 years │ 7 days │ 21 groups │  

 A plethora of side events and other surprises 

 

The 18th Athens Technopolis Jazz Festival takes place from 4th to 10th June in Technopolis 

City of Athens and promises to offer us 7 days of a magical jazz experience. According to the 

program of our favorite festival, which has now reached adulthood, the jazz stage of our city 

will welcome 21 ensembles including a very first participation from the USA that will give a 

more international sensation to the festival. This delightful atmosphere will be accompanied 

by great side events and surprises that will be out there very soon! 

 

Technopolis City of Athens has collaborated once again with the Onassis Cultural Centre and 

has organized a festival with a great-better than ever-line-up. At the same time, at the 

Upper Stage of the Onassis Cultural Centre, from 7th to 9th, the NEW GENERATION 5 Greek 

Jazz Panorama takes place with 3 new ensembles allowing us to enjoy their impressive 

improvisations with important jazz veterans. The outcome of this experiment? A jazz city all 

around! 

 

Are you ready to jazz? 

 

The first day of the festival in Technopolis City of Athens, Monday 4th June, is dedicated to 

the Greek jazz scene with appearances from the “Greek Jazz Virtuosos”: Athens Big Band 

feat. Dimitris Tsakas & Vassilis Xenopoulos followed by the festival’s new suggestion 

“Mihalis Kalkanis Live” and finally our country’s representation “John Balikos Trio”. 

 

On Tuesday 5th June we will enjoy the “Ioannou/Vafeas Quartet” (Cyprus), “Greg Lamy 

Quartet” (Luxembourg) and “Accordi e Disaccordi” (Italy) while on Wednesday 6th June 

“Drifter” (Belgium), “All Too Human” (Denmark) and “Sebastian Studnitzky “MEMENTO” 

orchestral experience” (Germany) will come on stage. 

 



On Thursday 7th June we will travel to Spain, Czech Republic and the Netherlands through 

the performances of “Enriquito Trio”, “Milan Svoboda Quartet” και “Under the Surface” 

respectively. On Friday 8th June the last performance of the night will be the highly 

anticipated “Theo Croker” from the USA whereas we will have already enjoyed “Woody 

Black 4” (Austria) and “Moncef Genoud” (Switzerland). 

 

On Saturday 9th June we have the “Espen Berg Trio” (Norway), the “Brightbird  Trio” 

(Portugal) and the forever charming “Peedu Kass Momentum” (Estonia). The 18th Athens 

Technopolis Jazz Festival ends on Sunday 10th June with the best way possible, the “Mihály 

Borbély Quartet” (Hungary), “Isabella Lundgren and Carl Bagge Trio” (Sweden) και “Binker 

& Moses” (UK). It could not have been better! 

 

At the same time, at Onassis Cultural Centre on the NEW GENERATION 5 Greek Jazz 

Panorama the following performances will take place:  

Thursday 7th June: Takis Paterelis (saxophone), Giorgos Kontrafouris (piano), Panagiotis 

Kostopoulos (drums), Kimonas Karoutzos (contrabass), Michalis Tsiftsis (guitar).  

Friday 8th June: Arion Gyftakis (contrabass), Tzortzis Tsiropoulos (tenor saxophone), Gabriele 

Milozzi (alto and soprano saxophone), Anastasis Gouliaris (drums). 

Saturday 9th June: David Lynch (saxophones), Stavros Lantsias (piano), Vassilis Podaras 

(drums), Ntinos Manos (contrabass).  

 

During the 7 days of the 18th Athens Technopolis Jazz Festival we will have the opportunity 

to see the jazz version of Technopolis as its venues will host many side events and 

exhibitions as well as many and exciting surprises! 

 

Ladies and Gentlemen, are you ready? #JazzBeThere 

Let’s meet at the jazzier than ever Technopolis! #KatheMeraTexnopoli 

 

18th Athens Technopolis Jazz Festival | Artistic Director: Antonis Zouganelis 

*More jazz news? Just click here and #JazzBeThere. 

 

Technopolis City of Athens: 100, Pireos Str. Gazi, 2130109300, 2130109324 

 

press@athens-technopolis.gr , www.technopolis-athens.com  

                                   

Access: Metro: “Keramikos” station, Trolley: Nr 21 (from Omonia square), “Fotaerio” station, 

Buses: 049, 815, 838, 914, B18, Γ18, “Fotaerio” station 

 

 
 

https://www.technopolisjazzfestival.com/index.php/en/
mailto:press@athens-technopolis.gr
http://www.technopolis-athens.com/
http://instagram.com/technopolis_athens


Information on the NEW GENERATION 5 Greek Jazz Panorama at the Upper Stage of the 

Onassis Cultural Centre 

Onassis Cultural Centre 

107, Syggrou Av.  

http://www.sgt.gr/gre/SPG2028/ 
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