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SIGNMARK  
K. BHTA  

+ special guest: Quilombo 
 

ΚYΡΙΑΚΗ, 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ (Κτήριο οδού Πειραιώς) 

Είσοδος Ελεύθερη 
 

Μία πρωτότυπη οπτικοακουστική εμπειρία για δύο -φαινομενικά- 
διαφορετικούς κόσμους!  

 
www.seethemusic.gr  

 
Το «See The Music» επιχειρεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, να φέρει κοντά δύο 
φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους – τον κόσμο των ακουόντων με αυτό των Κωφών–, 
διοργανώνοντας μία συναυλία για ανθρώπους που χρησιμοποιούν διαφορετική γλώσσα 
και έχουν κοινή αγάπη για τη μουσική.  
 
Την αυλαία ανοίγει ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού Κ.Βήτα παρουσιάζοντας μερικά 
από τα πιο γνωστά τραγούδια του μέσα από την πολυετή πορεία του στους δρόμους της 
μουσικής και της ποίησης. Ταυτόχρονα, στη σκηνή θα βρίσκεται η Σοφία Ρομπόλη, 
επαγγελματίας διερμηνέας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας που θα αποδίδει σε 
ζωντανό χρόνο την μουσική και τους στίχους του στην Ελληνική Νοηματική 
Γλώσσα, ενώ ηθοποιοί του Θεάτρου Κωφών Ελλάδος θα πλαισιώσουν τη διερμηνεία, 
δημιουργώντας μέσω της κίνησης και της έκφρασής τους “μουσικές” εικόνες, 
μεταφέροντας με αυτό τον τρόπο το κοινό στη συναισθηματική κατάσταση που υποβάλλει 
η μουσική και οι στίχοι του Κ.Βήτα. 
 
Στη συνέχεια, αναλαμβάνει ο διεθνώς καταξιωμένος Κωφός hip hop μουσικός από τη 
Φινλανδία, Signmark, ο οποίος έχει ήδη στο ενεργητικό του δύο άλμπουμ, παγκόσμιες 
περιοδείες και το βραβείο «Outstanding Young Person of the World» (2009).  

 

http://www.seethemusic.gr/


 

Ο Signmark «τραγουδά» το στίχο στην Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα, ενώ μαζί του 
βρίσκεται πάντα ο hip-hop μουσικός Brandon –ως η φωνή του Signmark–, ερμηνεύοντας 
τους στίχους για το κοινό που ακούει. 
 
Το αποτέλεσμα... ένα μοναδικό, πρωτότυπο οπτικό - ακουστικό σόου! 
 
Το τέλος της βραδιάς αποτελεί ακόμα μία έκπληξη, καθώς η ομάδα Quilombo, με μία 
12μελή μπάντα κρουστών, αναμειγνύεται με το κοινό και δίνει το ρυθμό για το απόλυτο 
εορταστικό φινάλε του See The Music! 
 
Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ), τον 
επίσημα αναγνωρισμένο κοινωνικό εταίρο της Ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα Κωφών 
και Βαρήκοων ατόμων, σε συνεργασία με την Επιτροπή Νεολαίας της ΟΜΚΕ. 
 

Χρήσιμες Πληροφορίες: 
 

Οι πόρτες ανοίγουν: 20.30 
Κ. Βήτα στη σκηνή: 21.45 

Signmark στη σκηνή: 22.30 
 

Σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης του κοινού θα βρίσκονται διερμηνείς της Ελληνικής 
Νοηματικής Γλώσσας. 

 
Signmark 

http://www.signmark.biz/site/ 
http://www.youtube.com/watch?v=oUtM8_DOVUI 

 
K.Bήτα 

http://www.kbhta.gr/ 
http://www.myspace.com/kbhta 

 
Quilombo 

http://www.facebook.com/group.php?gid=118599718196371 
http://quilombo.gr/home.php 

 
Χορηγός: 

 

 
 

Με την Υποστήριξη: 
 

Μουσείο Μπενάκη | Πρεσβεία της Φινλανδίας | Θέατρο Κωφών Ελλάδος | Stefi 
Productions 

 
Υπό την Αιγίδα: 

 
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς | ∆ήμος Αθηναίων | ΠΟ∆Α 

 

http://www.signmark.biz/site/
http://www.youtube.com/watch?v=oUtM8_DOVUI
http://www.kbhta.gr/
http://www.myspace.com/kbhta
http://www.facebook.com/group.php?gid=118599718196371
http://quilombo.gr/home.php


 

 

 
Χορηγοί Επικοινωνίας: 

 
MEGA | ΕΡΤ | Mad | Best Radio | VFm | ΚΟΣΜΟΣ | ΝΕΤ | Αθήνα 984|  Metro | doctv.gr | 

mindradio.gr | ελculture.gr | avopolis.gr | mixgrill.gr | otenet.gr | in.gr 
 

Μόνιμοι Χορηγοί Επικοινωνίας Μουσείου Μπενάκη 
 

 
    

      

 

 
 
 

Προβολή - Επικοινωνία: 

 

DreamBox – Creative Communications 
Ε: info@dreamb.gr, U: www.dreamb.gr 

mailto:info@dreamb.g
http://www.dreamb.gr/

