“In the Vastness of the Ocean called Life… Pray for Salvation...Pray for
an Exit.”
Ο πολιτιστικός οργανισμός Motivo, διοργανώνει την εκδήλωση
“Mind Ripple” LIVE στο Θέατρο της ΑΚΣ
την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020.
Ισορροπώντας ανάμεσα σε απόγνωση και αποδοχή, ενδόμυχες
αναζητήσεις γίνονται συναρπαστικές εικόνες.
Οι πιο σκοτεινές σκέψεις γίνονται φως και γεμίζουν την σκηνή. Οι στίχοι
παίρνουν ζωή μέσα από την νοηματική γλώσσα.
Οι Mind Ripple σε μια αποκλειστική εμφάνιση προσβάσιμη σε άτομα με
αναπηρίες, παρουσιάζουν τον πρώτο τους ολοκληρωμένο Album και
διασκευάζουν το πρώτο τους ΕP.
Η μπάντα προασπίζει το δικαίωμα όλων για την ισότιμη πρόσβαση στις
τέχνες και σχεδιάζει μια βραδιά που μπορούν να απολαύσουν όλοι.
Mε την υποστήριξη του Kyma Project.
ε συνεργασία με το Θέατρο της Ανωτάτης χολής Καλών Σεχνών
ΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ: 20.30
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ: 21.30
Διάρκεια: 120’
Σιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 12 €,
Μειωμένο (ΑμεΑ, Ανέργων, Φοιτητικό) 10 €
Για προπώληση εισιτηρίων στο viva.gr πατήστε εδώ
Πρόσβαση: Λεωφορεία 049, 914
ΗΣΑΠ Καλλιθέα (850 Μ.)

Προσβασιμότητα:
To κτήριο είναι πλήρως προσβάσιμο σε αμαξίδια και διαθέτει parking.
Η παράσταση συνοδεύεται από διερμηνεία στην Ελληνική νοηματική
γλώσσα.
Διαθέσιμα έντυπα στίχων σε γραφή Braille.
υντελεστές:
Ηχοληψία: SOUND COLLECTIVE ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Lighting Design: Μάκης Αναστασάκης
Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική: Κωνσταντίνος Χριστοδουλάκος,
Μυρτώ Γκανούρη
Παραγωγή -Διοργάνωση : ΑΜΚΕ ΜΟΤΙΒΟ
Χορηγός Επικοινωνίας: nevronas.gr

Υποστηρικτές:

Προπώληση εισιτηρίων:

MIND RIPPLE (GR)
Το σχήμα δραστηριοποιείται στην αθηναϊκή σκηνή από το 2010 όπου και
ξεκίνησε παίζοντας covers σε μπαρ και μουσικά στέκια της Αθήνας. Με
το όνομα Disconnected ακούσαμε τα πρώτα τους original κομμάτια

στο ομώνυμο self-released EP. Το 2016 η μπάντα απέκτησε τη σημερινή
της σύνθεση και ακολούθησαν ζωντανές εμφανίσεις και αναρίθμητες
πρόβες. Το καλοκαίρι του 2018 ηχογράφησαν τον πρώτο τους
ολοκληρωμένο άλμπουμ, με τίτλο Mirror Stage.
Το 2019, τους βρίσκει έτοιμους να ξανασυστηθούν με το νέο τους όνομα
Mind Ripple και να παρουσιάσουν τα καινούργια κομμάτια του δίσκου
Mirror Stage του οποίου ο τίτλος του είναι εμπνευσμένος από τη θεωρία
του Jacques Lacan. Το άλμπουμ κινείται σε ήχο alternative rock με
πολλές προεκτάσεις που φανερώνουν τις πολλές και διαφορετικές
επιρροές των δημιουργών του. Τα κομμάτια του Mirror Stage είναι
αποτέλεσμα εσωτερικής αναζήτησης και εξερεύνησης της αλήθειας που
το κάθε μέλος ήθελε να εκφράσει.
Οι Mind Ripple κοιτούν το είδωλό τους στον καθρέφτη και
αναρωτιούνται..
“I am the eye with which the universe beholds itself, and knows it is
divine.”― Percy Bysshe Shelley
Mind Ripple
τέφανος Κατής (φωνή)
Χάρης Κατής (φωνή, πλήκτρα, κιθάρα)
Γιώργος Λαμπάδης (ηλ. κιθάρα)
Γιώργος Γαζής (μπάσο)
Μάκης Κολαΐτης (τύμπανα)
Social Media & platforms
Facebook | Instagram | Bandcamp | Spotify | YouTube

KYMA PROJECT
Τo KYMA Project είναι πλατφόρμα συμπεριληπτικού χορού. Ιδρύθηκε το 2017
και έχει ως βάση την Αθήνα. To KYMA Project προσφέρει πρόσβαση σε
εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα προωθώντας τις συμπεριληπτικές
πρακτικές και την προσβασιμότητα. Στις δράσεις περιλαμβάνονται μαθήματα,
σεμινάρια, παραστάσεις χορού και το φεστιβάλ χορού KYMA Festival. Σε όλες
τις δράσεις έχουν ίση πρόσβαση, είτε ως θεατές είτε ως συμμετέχοντες, όλοι
ανεξαρτήτως αναπηρίας, ηλικίας, φυλής ή οποιασδήποτε άλλης διάκρισης.

Περισσότερα για το KYMA Project:
info@kymaproject.com
https://www.kymaproject.com/

