
 

Το The Cadena project, και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Creatists συνδιοργανώνει από κοινού με την Ελληνική 

Αντικαρκινική Εταιρία την μεγάλη συναυλία με τίτλο ‘Greatest Movie Soundtracks’, που θα πραγματοποιηθεί στο 

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο την Τετάρτη 21 Μαρτίου.  

Μετά την σειρά συναυλιών που πραγματοποίησε στην Αγγλικανική Εκκλησία με μεγάλη επιτυχία, αποφάσισε να 

μεταφέρει την πιο δημοφιλή μας παράσταση σε μεγαλύτερο χώρο και μάλιστα, για καλό σκοπό! 

Συγκεκριμένα, τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος «Στήριξη Καρκινοπαθών 

Εφήβων και Συγγενών τους», που λειτουργεί δωρεάν η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία  σε έφηβους που εμφάνισαν 

τη νόσο ή την βιώνουν μέσα στην οικογένεια τους, με πολυεπίπεδη ψυχοκοινωνική υποστήριξη από τους 

ψυχολόγους της  έχοντας στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. 

Σχετικά με την παράσταση ‘The Greatest Movie Soundstracks’ 

Από τον Godfather στον Dr Zivaggo, τον Ρωμαίο και την Ιουλιέττα στον Indiana Jones και από το Breakfast at Tiffany’s 

στο Star Wars. Ταινίες που σημάδεψαν το κοινό και που έμειναν ανεξίτηλες παρουσιάζονται στο Γυάλινο Μουσικό 

Θέατρο στις 21 Μαρτίου. 

Η βραδιά προμηνύεται μαγική, με μελωδίες του εγχώριου και διεθνούς κινηματογραφικού ρεπερτορίου να 

αποδίδονται από τα μαγικά χέρια του Γιώργου Τσοκάνη και της Μαρίνας Τσοκάνη, με τη χρήση 10 συνθεσάιζερ 

ταυτοχρόνως επί σκηνής.  

Παράλληλα, κινηματογραφικά τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε θα ακουστούν από τη βελούδινη φωνή του 

σπουδαίου Έλληνα τενόρου Σταύρου Σαλαμπασόπουλου μαζί με την εξαιρετική Χαριτίνη Πανοπούλου καθώς και το 

γυναικείο φωνητικό trio των 123 Swing.   

Λίγα λόγια για το Cadena Project 

Δέκα μοναδικές συναυλίες, δέκα διαφορετικοί μουσικοί, δέκα μουσικοί κρίκοι ενώνονται σε μια προσπάθεια 

προβολής του πλούτου της ελληνικής μουσικής αλλά και της δεξιοτεχνίας και του ταλέντου των νέων μουσικών της 

χώρας. Έλληνες καλλιτέχνες παρουσίασαν και συνεχίζουν να παρουσιάζουν τα έργα τους και την δεξιοτεχνία τους 

σε ένα ιδιαίτερο project! Μια μουσική αλυσίδα της οποίας είμαστε όλοι αναπόσπαστα μέρη. 

Η κλασσική μουσική παντρεύεται με την έντεχνη, η ροκ με την jazz, η ποίηση με την όπερα και τη μουσική 

δωματίου, η μουσική κινηματογράφου με την η ρετρό! 

Μοναδικές συνθέσεις, ιδιαίτερες ενορχηστρώσεις και εκτελέσεις ενώνονται στον ιστορικό χώρο της Αγγλικανικής 

Εκκλησίας του Αγίου Παύλου και χαρίζουν στο κοινό μοναδικές μουσικές εμπειρίες! 

Περισσότερες πληροφορίες και υλικό στη σελίδα μας στο Facebook: The Cadena Project 

Στην ιστοσελίδα http://www.thecadenaproject.com και www.creatists.org 
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