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Μια πόλη || Ένα φεστιβάλ || Ένα ταξίδι.

MELITZAZZ 2016 On the road
Τα σοκάκια και οι πλατείες του Λεωνιδίου || Οι αυλές των Τσακώνικων πυργόσπιτων και
αρχοντικών || Οι γεύσεις της τσακώνικης μελιτζάνας || Οι καλλιτεχνικές, κινηματογραφικές
και μουσικές γωνιές || Η εμπειρία του πιο αρχοντικού φεστιβάλ δρόμου.

Το Μελιτζάzz φέτος ταξιδεύει και εξερευνά την πόλη του Λεωνιδίου. Ανοίγει αρχοντικά και
πυργόσπιτα 200 ετών, περιδιαβαίνει τις γειτονιές, αναζητά αξιοθέατα, επισκέπτεται μερικά από τα
παλαιότερα εν λειτουργία καταστήματα της Ελλάδας, δοκιμάζει τοπικές γεύσεις τσακώνικης
μελιτζάνας, παίζει παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια, ακούει ζωντανά την Τσακώνικη γλώσσα, άμεση
απόγονο της Δωρικής διαλέκτου, παρακολουθεί ταξιδιάρικες ταινίες, απολαμβάνει εκθέσεις και
μουσεία, ακούει γοητευτικές μουσικές -jazz, swing, παραδοσιακά, tarantella, έντεχνο, λαϊκά, funk,
soul- και χορεύει στις πλατείες και τους δρόμους του Λεωνιδίου, της αρχοντικής πρωτεύουσας της
Τσακωνιάς.

MELITZAZZ 2016 On the road
Ξεκινήσαμε!

Υπό την αιγίδα

Το πιο φευγάτο οπωροχορευτικό
και μουσικοκηπευτικό φεστιβάλ!
μελιτζάzz, το [ουσ.]: [1] είδος μουσικής jazz που παίζεται μόνο στο Λεωνίδιο Αρκαδίας και
συνοδεύεται απαραίτητα από εκλεκτούς μεζέδες και εδέσματα της πραγματικής τσακώνικης
μελιτζάνας Λεωνιδίου, [2] πολύ ιδιαίτερη jazz αίσθηση που αφήνει στον ουρανίσκο η γλυκιά σαν
μέλι τσακώνικη μελιτζάνα, είτε μαγειρεμένη ή ως γλυκό μελιτζανάκι, [3] ethno-jazz φεστιβάλ της
Τσακωνιάς, με οικοδεσπότη το Λεωνίδιο και φιλοξενούμενους τους πολιτισμούς του κόσμου, με τις
μουσικές, τους χορούς, τις γεύσεις και τις χαρές τους, [4] το πιο φευγάτο οπωροχορευτικό και
μουσικοκηπευτικό φεστιβάλ!
Το φεστιβάλ Μελιτζάzz Λεωνιδίου είναι μια πολύχρωμη, πολυεθνική συνεύρεση πολιτισμών, στην
πρωτεύουσα της Τσακωνιάς. Προσκεκλημένοι καλλιτέχνες και chef μεταφέρουν την ατμόσφαιρα των
τόπων τους, συνεισφέροντας στη γιορτή με μουσική, χορό, πολιτισμό και γεύσεις. Διάσπαρτες
εκδηλώσεις απλώνονται στα σοκάκια, τις πλατείες και τα πυργόσπιτα του παραδοσιακού γραφικού
οικισμού του Λεωνιδίου, συναυλιακές σκηνές δρόμου στήνονται σε όλη την πόλη, οι δρόμοι
μετατρέπονται σε open air bar και το street food αποκτά άλλη διάσταση, όπου μουσικές και χοροί
μπλέκονται με μυρωδιές και γεύσεις από την τοπική αλλά και τη διεθνή γαστρονομία.
Αφορμή και οδηγός η περίφημη Π.Ο.Π. τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου.
Το Λεωνίδιο και η Τσακωνιά γιορτάζουν προβάλλοντας τις σπάνιες ιδιότητές τους, την τσακώνικη
γλώσσα με τα θεμέλιά της στη δωρική διάλεκτο, τον τσακώνικο χορό με τις ρίζες του στους μύθους
του Απόλλωνα, τη σπουδαία τοπική αρχιτεκτονική, την τοπική παράδοση και φιλοξενία αλλά και το
εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον.

...Τσακώνικα δημοτικά, flamenco, oriental, ρεμπέτικο, tarantella, Κυπριακά, belly dance, Αμερικάνικα
blues, Βαλκανικά παραδοσιακά, gospel, funk, soul, Σέρβικα χάλκινα, percussion, Αργεντίνικο tango,
οπερέτα, Κουβανέζικη salsa, Βραζιλιάνικη samba, capoeira, maculele, σμυρναίικο, ινδιάνικοι χοροί,
latin, batucada, παιδική χορωδία, jazz, swing & gypsy jazz...
Το Μελιτζάzz απέσπασε τη διάκριση
EFFE Label 2015-2016

