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Καλοκαιρινή απόδραση στη δεκαετία του 1950 υπόσχεται το φεστιβάλ '50s Cruise που θα
πραγματοποιηθεί στη Ναύπακτο στις 7 και 8 Ιουλίου από την ομάδα των Rollin Foxes!

Μία παραθαλάσσια ελληνική περιοχή αποκόπτεται απ' το παρόν, τις εξελίξεις και την
καθημερινότητά της, για να μεταφερθεί εξήντα χρόνια πίσω, στην εποχή του ξέφρενου
Rock ‘n' Roll! Για 36 ολόκληρες ώρες, θα ξαναζήσουμε την ξεγνοιασιά της μεταπολεμικής
περιόδου! Χρώματα, χαμόγελα, μουσική, φουρό, χαβανέζικα πουκάμισα, μπριγιαντίνη,
λουλούδια στα μαλλιά, ναυτικοί γιακάδες, ομπρελίνα, με πολλά παράλληλα events,
milkshakes στην παραλία και χορό στον δρόμο! Όλη η πόλη θα χορέψει στον ακατανίκητο
ρυθμό που έκανε το δυτικό κόσμο να παραδίνεται σ' ένα αιώνιο καλοκαίρι!

Το '50s Cruise θα «καταλάβει» διάφορα σημεία της πόλης. Στην κεντρική πλαζ θα
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πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου και της Κυριακής beach party, με vintage παζάρι,
χορό και μουσική (με την υποστήριξη του MAYO cafe-bar). Στη συνέχεια, και με την
υποστήριξη του Δήμου, το πάρτυ θα μεταφερθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης, με
συναυλία από τους Duo Jet Band αλλά και τους διάσημους Ιταλούς "Dale Rocka & The
Volcanoes". Τέλος, το βράδυ του Σαββάτου θα ακολουθήσει μεγάλο after party στο club της
πόλης WALL με live από τους Hirollers, αλλά και μουσική και χορό από την ομάδα των Rollin
Foxes! Παράλληλα, δρώμενα θα γίνονται σε όλη την πόλη: δωρεάν μαθήματα χορού
(Rock&Roll/ Mambo/ Chacha), vintage market, αλλά και προβολές από ταινίες της εποχής
στο θερινό cinema της πόλης.

Το φεστιβάλ απευθύνεται σε όλους τους λάτρεις εκείνης της εποχής - η σκηνή έχει τρομερή
απήχηση σε ένα διαρκώς αυξανόμενο κοινό, στην ομάδα των Rollin' Foxes και όχι μόνο.
Απευθύνεται και σε όλη την πόλη αλλά και στους επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν κάτι
μοναδικό! Ο Δήμος στηρίζει έμπρακτα το φεστιβάλ και εξασφαλίζει ειδικές τιμές για
μεταφορά με λεωφορείο (Αθήνα - Ναύπακτος) και διαμονή σε ξενοδοχεία της πόλης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site της εκδήλωσης ή και τη σχετική
σελίδα στο
facebook .
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