Οι Pussy Riot φέρνουν την επανάσταση στο Street Mode Festival 2019!
Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2019 10:32

Ανακοινώσεων συνέχεια για το Street Mode Festival που μετά τους Ισπανούς ska punk
τιτάνες
Ska-p, μόλις έδωσε στην
δημοσιότητα την δεύτερη μουσική συμμετοχή της επερχόμενης 11
ης

edition του, που θα διεξαχθεί κατά το τριήμερο
27-29 Σεπτεμβρίου
στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

1/4

Οι Pussy Riot φέρνουν την επανάσταση στο Street Mode Festival 2019!
Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2019 10:32

Αυτή αφορά στην μπάντα / φεμινιστική κολεκτίβα των Pussy Riot, που έρχεται για 1 η φορά
στην Ελλάδα, για να εμφανιστεί ζωντανά στο 11
ο

Street Mode Festival, που μοιάζει και φέτος να ετοιμάζει ένα πλούσιο συναυλιακό
πρόγραμμα, για τους οπαδούς κάθε μουσικού ιδιώματος.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της διοργάνωσης:

“Τα έβαλαν με τον Πούτιν, τα έβαλαν με τον Τράμπ, τα έβαλαν με την εκκλησία και θα τα
βάλουν με όλο τον κόσμο όσο νιώθουν την αδικία και την μισαλλοδοξία να κυριαρχεί! Ο
λόγος για τις Pussy Riot, την φεμινιστική κολεκτίβα η οποία έγινε γνωστή σε όλο τον
πλανήτη για τον αγώνα της εναντίον της κυβέρνησης και των όποιων "στραβών" της
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας.

Η σύλληψη των μελών των Pussy Riot έφερε αντιδράσεις σε όλο το καλλιτεχνικό και
ακτιβιστικό στερέωμα, ενώ τον αγώνα τους υπερασπίστηκαν σημαντικές προσωπικότητες,
από την Madonna και την Bjork ως την Yoko Ono και τον Paul McCartney. Στις 10 Οκτωβρίου
2012 το δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε δυο μέλη σε φυλάκιση δύο ετών, ενώ η
χορήγηση αμνηστίας ήρθε, αφού είχαν ήδη εκτίσει 21 μήνες της ποινής τους! Οι Pussy Riot
δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν τον αγώνα τους, ακόμη και μετά την... σωφρονιστική
τους περιπέτεια.

Oι τίτλοι των τραγουδιών τους είναι χαρακτηριστικοί της ιδεολογίας και της νοοτροπίας
τους: “Kill The Sexist”, “Death To Prison, Freedom to Protests”, “Mother Of God, Drive Putin
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Away”, “Make America Great Again”.

Οι Pussy Riot αποδεικνύουν πως το punk είναι κάτι παραπάνω από μουσική: Είναι ένας
συνεχής αγώνας υπέρ των αδύναμων και των καταπιεσμένων, εξ' ου και ο
αυτοπροσδιορισμός τους ως protest art! Η επόμενη διαμαρτυρία είναι προγραμματισμένη για
1η φορά στην Ελλάδα, στο φετινό Street Mode Festival! Είμαστε μαζί τους;

Pussy Riot! A Punk Prayer For Freedom!”

Η προπώληση εκπτωτικών τριήμερων και μονοήμερων early bird εισιτηρίων έχει ξεκινήσει
αποκλειστικά μέσω του viva.gr και του δικτύου καταστημάτων του. Προμηθευτείτε το δικό
σας τώρα από τον παρακάτω σύνδεσμο:

► Ηλεκτρονική προπώληση: https://goo.gl/FBHfqk

Κατά την περσινή 10 η επετειακή edition του, το Street Mode Festival παρουσιάστηκε
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μεγαλύτερο από ποτέ, περιλαμβάνοντας 120 μουσικά acts, από όλα τα είδη της μουσικής, 6
live stages, after parties, DJ sets, προβoλές ντοκιμαντέρ και φυσικά όλες τις δράσεις της
street κουλτούρας όπως graffiti, breakdance, parkour, skate κ.α., ενώ δεκάδες χιλιάδες
κόσμου από όλη την υφήλιο συγκεντρώθηκαν σε αυτό, καταξιώνοντάς το δικαιωματικά ως
την απόλυτη φεστιβαλική εμπειρία του καλοκαιριού!

Φαίνεται πως η φετινή edition του Street Mode Festival επιφυλάσσει πολλές ακόμη
–μουσικές και μη- εκπλήξεις, οπότε μείνετε συντονισμένοι στην επίσημη ιστοσελίδα και τις
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του φεστιβάλ, για ακόμη περισσότερες ανακοινώσεις που
επίκεινται στο προσεχές διάστημα:

• Επίσημη ιστοσελίδα: www.streetmode.gr

• Facebook: www.facebook.com/streetmodefestival

• Instagram: @street_mode_festival

Δελτίο Τύπου
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