26 – 28 Ιουλίου 2018

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται στο μικρό και
πανέμορφο νησί της Φολεγάνδρου ένα μουσικό φεστιβάλ, με
καλεσμένους νέους και γνωστούς καλλιτέχνες της Ελληνικής
σκηνής.
Σε ένα ξεχωριστό 3ήμερο, στο μοναδικό σκηνικό που
προσφέρει η Φολέγανδρος θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να
απολαύσουμε συναυλίες και δρώμενα που θα εμπλουτίσουν
τις καλοκαιρινές αναμνήσεις μας.
Το φεστιβάλ αυτό συγκεντρώνει κάθε χρόνο σημαντικά
ονόματα της μουσικής σκηνής από την Ελλάδα και φέρνει στη
Φολέγανδρο γνωστούς καλλιτέχνες βάζοντας το νησί στον
χάρτη των γνωστών ελληνικών φεστιβάλ.
Παράλληλα με τις μουσικές εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν στον Καραβοστάση και στην Πούντα, θα
οργανωθούν και αυτή τη χρονιά ημερήσιες περιηγήσεις στα
μονοπάτια του νησιού και στις ακτές του.

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

Η ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
Η Φολέγανδρος είναι το νησί των αντιθέσεων και
ταυτόχρονα του μέτρου: άγρια, αλλά φιλόξενη,
βραχώδης, αλλά όμορφη, τουριστικά αναπτυγμένη, αλλά
με αναλλοίωτη ταυτότητα.
Είναι τόσο μικρή, κι όμως χωράει αμέτρητες ομορφιές
στα μόλις 32 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης της, μεταξύ της
Σικίνου και της Μήλου, στις νοτιοδυτικές Κυκλάδες.
Η Χώρα της Φολεγάνδρου, είναι σίγουρα από τις
πιο όμορφες και γραφικές όλων των Κυκλάδων, με
πλακόστρωτους δρόμους και σοκάκια, πολλές και
συνεχόμενες πλατείες -μοναδικό οικιστικό χαρακτηριστικό
σε όλες τις Κυκλάδες- φροντισμένα σπίτια με μικρές
ασπρισμένες αυλές, χρωματιστά παράθυρα και ένα
εντυπωσιακό Κάστρο.

2016
Tο 2016 το Anemi Festival έφερε στην Φολέγανδρο την Δήμητρα Γαλάνη με το Chronos Project και το σχήμα Point 2 των
Πέτρου Κλαμπάνη και Χρήστου Ραφαηλίδη. Ήταν η πρώτη χρονιά μιας φιλόδοξης διοργάνωσης που γνώρισε μεγάλη επιτυχία
ενώ αγκαλιάστηκε από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Συναυλίες, συζητήσεις, πάρτυ έδωσαν το στίγμα
του φεστιβάλ και έθεσαν το θεμέλιο λίθο για μια γιορτή που φάνηκε εξαρχής ότι θα διαρκέσει και θα επαναλαμβάνεται
κάθε χρόνο. Την επόμενη χρονιά, το 2017, το Anemi Festival φιλοξένησε τον αγαπημένο Έλληνα τραγουδοποιό Κωστή
Μαραβέγια και το συγκρότημα των Minor Project. Η ανταπόκριση όλων ήταν ενθουσιώδης και έδειξε πως το φεστιβάλ θα
συνέχιζε την πορεία του και την επόμενη χρονιά.

2017
Φέτος, από τις 26 ως και τις 28 Ιουλίου, το Anemi Festival θα φιλοξενήσει τους μοναδικούς Imam Baildi και τη νεαρή
ερμηνεύτρια και τραγουδοποίο Κατερίνα Πολέμη ενώ την αυλαία θα ρίξει γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός του PEPPER
96,6 με ένα μοναδικό dj set σε ένα από τα μπαρ της Χώρας.
Κατά την διάρκεια του φεστιβάλ θα διοργανωθούν, σε ημερήσια βάση, περιηγήσεις στα μονοπάτια και τις ακτές του νησιού
από ντόπιους ξεναγούς ενώ την τελευταία ημέρα θα πραγματοποιηθεί δωρεάν μάθημα yoga.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΕΜΗ
IMAM BAILDI
YOGA EVENT
DJs PEPPER 96,6
BACK2BACK

LINE UP

26.7 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΕΜΗ
Η βραβευμένη συνθέτρια και ταλαντούχα ερμηνεύτρια Κατερίνα Πολέμη έρχεται για πρώτη φορά στη Φολέγανδρο με μία
ξεχωριστή μουσική πρόταση και συνοδευόμενη από τον επίσης βραβευμένο μουσικό Βαγγέλη Τούντα (βιολί). Η Κατερίνα των
κινηματογραφικών soundtrack, της θεατρικής μουσικής και των αισθησιακών ερμηνειών θα παρουσιάσει ελληνικά τραγούδια
αγάπης, γνωστά ξενόγλωσσα και δικά της κομμάτια και θα ενώσει τις εικόνες που έχει δημιουργήσει στην μουσική της πορεία
στην Ελλάδα αλλά και στη Βραζιλία. Μουσική και στίχοι, στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα πορτογαλικά θα συνθέσουν μια
πολυπολιτισμική συναυλία που θα γοητεύσει το κοινό από όπου κι αν προέρχεται.

LINE UP

27.7 IMAM BAILDI
H πολυαγαπημένη μας παρέα που έγινε 10 ετών, μετά τις sold out εμφανίσεις τους στην Αθήνα τη χρονιά που μας πέρασε,
ετοιμάζεται να μας σερβίρει την πιο καλοδουλεμένη, την πιο ορεξάτη της συνταγή και στην Φολέγανδρο. Τι θα ακούσουμε;
Τα κομμάτια που έχουμε αγαπήσει, και τις καινούριες ιδέες των Imam Baildi που για άλλη μια φορά βάζουν νέα standards
στην εγχώρια μουσική σκηνή.
Τι θα δούμε; Μια παρέα με μοναδική χημεία που λατρεύει να βρίσκεται στη σκηνή και έχει τη δική της ιστορία να πει μετά
από αμέτρητες συναυλίες και ταξίδια σε περισσότερες από 22 χώρες του κόσμου. Τι θα μας συγκινήσει; Οι στιγμές που η
συναυλία κορυφώνεται, όταν κοινό και συγκρότημα γίνονται ένα! Κι όλα αυτά στην Πούντα της Χώρας της Φολεγάνδρου, το
πιο μαγικό σημείο γνωστό και ως «μπαλκόνι του Αιγαίου».

LINE UP

28.7 YOGA EVENT
DJ’S PEPPER 96.6 - BACK2BACK
Η τελευταία ημέρα του Αnemi Festival θα είναι όπως κάθε χρόνο διαφορετική. Το απόγευμα της 28ης Ιουλίου θα
πραγματοποιηθεί yoga event στον Καραβοστάση με την καθοδήγηση γνωστού yoga instructor.
Γνωστοί παραγωγοί του PEPPER 96,6 θα είναι οι φετινοί καλεσμένοι για ένα εκρηκτικό dj set
– back2back - που θα γίνει σε γνωστό μπαρ στην Χώρα του νησιού και θα κρατήσει μέχρι τις
πρώτες πρωινές ώρες.
Τρεις ημέρες γιορτής, κάθε μέρα κι ένας ξεχωριστός λόγος για να έρθει κάποιος στη Φολέγανδρο
και να περάσει αξέχαστες διακοπές.
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Το Anemi Festival μπαίνει στην 3η χρονιά του. Ένα
φεστιβάλ – θεσμός, απόλυτα ταιριαστό με την κουλτούρα
του ΑΝΕΜΙ HOTEL που το υποστηρίζει ως Μεγάλος
Χορηγός.
To φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και του Δήμου
Φολεγάνδρου ενώ για πρώτη φορά το 2018 τίθεται και
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

