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H επιστροφή - επί τέλους – µιας στήλης που είχε µηνιαία παρουσία στο ιστορικό «Δίφωνο». Συνοπτική και

περιγραφική ταυτόχρονα καθιστά ενίοτε δύσκολη τη ζωή του γράφοντος αλλά και περισσότερο

δηµιουργική καθώς προτείνει καινούριες -στη φόρµα- µουσικές, χωρίς να παραβλέπει τα καλά προϊόντα

του κυρίου µουσικού ρεύµατος.

3 Μαρτίου - 9 Μρτίου 

To In Streams του Τakamovsky (δηλαδή του Juergen Barlakovich- µουσικού,
ηχητικού καλλιτέχνη και συγγραφέα και µέλους της περίφηµης Vegetable
Orchestra), έργο που εµφορείται από πλήθος ακουστικών πληροφοριών και
προφορικών ηχοτοπίων µε οµιλίες, γαυγίσµατα σκηλιών, Djs, παρουσιαστές
συνδυασµένες ηχογραφήσεις πεδίου, beats, επεξεργασµένες κιθάρες, φωνητικά,
θορύβους σε δέκα ατµοσφαιρικά και σκοτεινά κοµµάτια επηρεασµένα από ποπ,
µίνιµαλ, µπλουζ και industrial αισθητικές.
 
 

Κιθαρίστας και γλύπτης ήχων, ο Osman Arabi ή αλλιώς 20.SV- συγκεντρώνει στο
The Great Sonic Wave εκατοντάδες σύντοµης διάρκεια επεξεργασµένες ηχογραφήσεις
σιδερένιων και ατσάλινων αντικειµένων οι οποίες µε κατάλληλη µείξη, κόψιµο,
προετοιµασία και την προσθήκη υπόγειας φωνής (Alan Dubin από Gnaw και
Khanate), ακούγονται σαν παράξενα και µινιµαλίζοντα, ψυχεδελικά ηχητικά ρυάκια.

 
 

Τεχνητή ή ψεύτικη ποπ (artificial pop) αποκαλεί ο Atom ™ δουλειά του και το HD
αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα του: χαρµάνι ποπ µελωδίας, abstract ηλεκτρονικών
και χορευτικών ρυθµών µε αποδοµητική διάθεση, πολύ κριτική µάλιστα απέναντι στις
µουσικές σόουµπιζνες. Αφαιρετική εντελώς και µε δόσεις ειρωνείας η ψεύτο- ποπ του
ΗD κλείνει µε οµολογουµένως µια «διαλυµένη» εκτέλεση του κλασικού My
Generation.
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
13, 20, 27/3 Θάνος
Ανεστόπουλος και Κώστας
Παρίσσης [Σταυρός του
Νότου]

20 - 23/3 Freddy Cole [Ηalf
Note]

14 - 16/3 Τραγούδια Τσιτσάνη,
Θεοδωράκη [Ιανός]

Συνελήφθη για παράνοµη
οπλοκατοχή ο τραγουδιστής
Πάνος Καλίδης

Η αποκατάσταση µιας
Όπερας

Καινούριος δίσκος από τον
Morrissey

Ο Bono κατά της Τρόικας, ενώ
οι U2 αναβάλλουν δίσκο και
περιοδεία

Τα υποψήφια τραγούδια στη φετινή Εurovision
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