
 

 

 
  

 
        Λαμία, 23 Σεπτεμβρίου 2021 

 

         
        ΘΕΜΑ:   «3ο Lamia Music Fest 2021» 

 

 

 

          Το ερχόμενο τριήμερο στη Λαμία θα είναι… rock! 

          Ο Δήμος Λαμιέων, σε συνδιοργάνωση με την Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία «Για την Υποστήριξη της Τέχνης των ΑΜΕΑ- ΑΡΓΩ» και την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, σας προσκαλούν την Παρασκευή 24, το Σάββατο 25 και την 

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 8μμ, στον χώρο του Θερινού Δημοτικού 

Θεάτρου στο 3ο Lamia Music Fest. 

        Το Lamia Music Fest ξεκίνησε το 2018, φιλοδοξώντας να μεγαλώνει χρόνο 

με το χρόνο, έτσι ώστε να γίνει σημείο αναφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα της 

πόλης. 

       Και φέτος λοιπόν μπάντες της πόλης και όχι μόνο, που κινούνται στα χνάρια 

της rock αλλά και της έντεχνης μουσικής, υπόσχονται να μας χαρίσουν δυνατές 

συγκινήσεις! 

      Την Παρασκευή 24/9 το 3ο Lamia Music Fest θα ανοίξει με τους Λαμιώτες 

Dizzy Tongues. Η μπάντα κινείται στο χώρο του alternative rock και θα μας 

παρουσιάσουν δικά τους κομμάτια. 

 



 

 

           Η συνέχεια ανήκει στους Λαμιώτες Method of 3, οι οποίοι θα μας 

ταξιδέψουν μέσα από ελληνικά και ξένα blues/rock μονοπάτια.  

           Η 1η μέρα του φεστιβάλ θα κλείσει με τους Zero Zero, μία καταξιωμένη 

blues/rock μπάντα που πρωτοεμφανίστηκε στο χώρο το 1988. 

           Τη 2η μέρα (25/9) ανοίγουν οι Wildfire, μία heavy μπάντα που έχει στη 

σύνθεσή της δύο Λαμιώτες. 

           Το Σάββατο ολοκληρώνεται με τους Bigus Dickus, μία μπάντα που 

διασκευάζει πασίγνωστα metal κομμάτια. 

           Την 3η και τελευταία μέρα του φεστιβάλ (26/9), ανοίγουν οι Toursý, άλλη 

μια νεανική μπάντα που κινείται στο χώρο του σκληρού rock.  

           Στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει ο Αντώνης Σάμιος, ο οποίος μαζί με τους 

Στέλιο Κατσίβελο, τον Θανάση Καλτσά και τη Λεμονιά Κελεπούρη θα κινηθούν 

σε ελαφρολαϊκά και έντεχνα μονοπάτια.  

           Το φεστιβάλ θα κλείσουν οι Λαμιώτες BearTheWay, οι οποίοι θα 

διασκευάσουν γνωστά rock κομμάτια και θα παρουσιάσουν και δικές τους 

συνθέσεις. 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και η προσέλευση θα γίνει με βάση 

όλα τα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα 

 

  

 

 

  

 


