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Tα προϊόντα 
που κάνουν 
μαγικά

WWW.MARIECLAIRE.GR

Σώμα 
παραλίαΣ
Σε λίγα 24ώρα! 

Chic 
EscapE

smarT
fashion 
γίατί εΧΟΥμε

αΝαγΚΗ  
τΗ μΟδα ΟΣΟ 

μεγαλώΝΟΥμε

Τι να φορέσετε στις διακοπές: σέξι λευκό,  
                       μποέμ τσάντες, κομψά σανδάλια



PROMOTION MARIE CLAIREkensho
Το καλοκαιρινό αστέρι

Βασισμένο στο ιδιαιτέρο design, το «Kensho Boutique Hotel & suites» 
ήταν από τις αφίξεις του περασμένου καλοκαιριού που συζητήθη-
καν περισσότερο στη μύκονο. Φέτος όλοι συζητούν για το ομώνυ-
μο βραβευμένο εστιατόριό του, το «Kensho Fine dining Restaurant».  
ο executive chef Γιώργος στυλιανουδάκης, χρησιμοποιώντας εκλε-
κτές πρώτες ύλες από την έλλάδα, μέσα από γαλλικές τεχνικές συν-
θέτει απογειωτικά degustation μενού. Η συμβολή του διακεκριμένου 
pastry chef δημήτρη Χρονόπουλου ήρθε να συμπληρώσει το ούτως 
ή άλλως αξέχαστο dining με «πειραγμένα» γλυκά όπως το γαστρίν. 
Για ακόμη πιο exclusive απολαύσεις, τον σεπτέμβριο το εστιατόριο 
φέρνει στην ομάδα του τον διάσημο ισπανό σεφ Quique dacosta. 

Το Kensho Fine Dining Restaurant βρίσκεται 
στον Ορνό της Μυκόνου και θα είναι ανοιχτό μέχρι τέλος Οκτωβρίου. 

Για κρατήσεις: 22890 25303, restaurant@kenshomykonos.com
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ηαγάπη της για τη μουσική ξε-
κινάει από τα σχολικά χρόνια 
αλλά έγινε υπεύθυνη επικοι-

νωνίας και προβολής μουσικών σχημά-
των και καλλιτεχνικών projects στα 90s. 
«Σήμερα έχει αλλάξει ο τρόπος επικοι-
νωνίας και βασιλεύουν τα social media», 
λέει η Αννα που, σε αντίθεση με εμάς που 
απολαμβάνουμε, τρέχει αρκετούς μήνες 
πριν για να είναι όλα άψογα στις συναυλίες 
που βλέπουμε άλλοτε σε εναλλακτικούς 
χώρους κι άλλοτε σε μεγάλα στάδια.  
«Υπάρχει  ένα υπέροχο συναίσθημα τη 
στιγμή που ξεκινάει η συναυλία και έχουν 
πάει όλα καλά, έχει έρθει ο κόσμος και εί-
σαι κάπου backstage και το απολαμβά-
νεις». Οχι πως δεν έχει και τυχερά η δου-
λειά της. «Εξαιτίας της επαγγελματικής 
και πλέον φιλικής σχέσης μου με τον Μά-
ριο Φραγκούλη έχω βρεθεί φιλοξενούμε-

νη στο σπίτι του Valentino στο Παρίσι. Φι-
λοξενούμενος επίσης ήταν ο Χιου Γκραντ. 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ πώς είναι να είσαι σε 
ένα αυτοκίνητο με έναν θεό, ενώ δεκάδες 
γυναίκες βγάζουν φωτογραφίες και ουρ-
λιάζουν στα παράθυρα». 
Ανάμεσα στους ανθρώπους με τους οποί-
ους έχει συνεργαστεί βρίσκονται παλιοί 
και νέοι, λαϊκοί και ροκ, εναλλακτικοί 
και crossover καλλιτέχνες. Δεν τολμά να 
τους απαριθμήσει, σίγουρη ότι θα ξεχά-
σει κάποιους! «Πιστεύω πολύ στους νέ-
ους καλλιτέχνες. Ο Γιώργος Περρής είναι 
σπάνια περίπτωση γιατί, ενώ είναι εξαι-
ρετικός, είναι, παραδόξως, πιο δημοφι-
λής στο εξωτερικό απ’ ό,τι εδώ.  Χαίρο-
μαι που έχω συνεργαστεί με μουσικούς 
της νέας γενιάς όπως ο Vassilikos, η Γεωρ-
γία Νταγάκη, Ελευθερία Πάτση (μια νέα 
τραγουδίστρια που συστήνει η Μυρτώ 

Κοντοβά), η Παυλί-
να Βουλγαράκη και 
βέβαια, το κορίτσι 
για το οποίο μιλά-
νε όλοι φέτος -και 

δίκαια- η Μαρίνα Σάττι. Η Μαρίνα είναι 
ένας άνθρωπος με πολύ ανήσυχη καλλι-
τεχνική ψυχή, που δεν φοβάται να πει-
ραματιστεί». Τα τελευταία χρόνια η Αννα 
Γιώτη συνεργάζεται και με τον μαέστρο 
Γιώργο Πέτρου και την Καμεράτα, που 
«τη θεωρώ την καλύτερη ορχήστρα που 
έχουμε αυτή τη στιγμή, με μεγάλη καριέ-
ρα στο εξωτερικό». Από την άλλη, προκύ-
πτουν συνεργασίες εκεί που δεν το περι-
μένεις, όπως αυτή με την Ariana Savalas, 
κόρη του θρυλικού Τέλη (Κότζακ).
Τι να δούμε λοιπόν στα ανοιχτά θέατρα 
και στα φεστιβάλ το καλοκαίρι του 2017; 
«Προσεχώς σάς προτείνω τις περιοδείες 
του Γιάννη Κότσιρα, του Βασίλη Παπα-
κωνσταντίνου, της Ευανθίας Ρεμπούτσι-
κα και του Γιώργου Περρή, του Μάριου 
Φραγκούλη, την παράσταση “Μάνα θα 
πάω στο Χόλιγουντ” της Δήμητρας Πα-
παδοπούλου με τους Θανάση Αλευρά και 
Κωνσταντίνα Μιχαήλ και το “La La Land 
in concert”».  –AΝΑΣΤΑΣΙΑ KΑΜΒΥΣΗ

Η Αννα Γιώτη, P.R. manager 
που περνάει τα βράδια της 
backstage στις συναυλίες 
του Μάριου Φραγκούλη, 
του Γιώργου Περρή και 
της Μαρίνας Σάττι, μάς 

προτείνει τα live της σεζόν.

working with 
the staRs

backstage


