

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ερμού 28‐4ος όροφος, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ (διεπ.): 35141, 35138, 35146, 35145, Φαξ: 2310280762
Email: gbe@syete.gr

Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 20
Με την ευκαιρία του νέου έτους το Γραφείο Βορείου
Ελλάδας του ΣΥΕΤΕ σας εύχεται:

Καλή χρονιά με υγεία, προσωπική και συλλογική πρόοδ
σε εσάς και τις οικογένειές σας

Τις ευχές μας κάθε χρόνο τις ανταλλάσσουμε συνοδεία
όμορφων ακουσμάτων και με ιδιαίτερη τιμή σας καλούμ
φέτος σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με τίτλο:
«Tα τραγούδια της οθόνης»
την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου/ώρα προσέλευσης: 20.00
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης)
Οι μοναδικές φωνές του Κώστα Μακεδόνα και της Εύης Σιαμαντά θα μας παρασύρουν σε γνωστά ακούσματα και
αριστουργήματα μεγάλων δημιουργών όπως του Μίμη Πλέσσα, του Λευτέρη Παπαδόπουλου, του Γιώργου
Ζαμπέτα, του Μάνου Χατζιδάκι, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Νίκου Μαμαγκάκη, αλλά και νεότερα των Δημήτρη
Παπαδημητρίου, Ελένης Καραΐνδρου, Χρήστου Νικολόπουλου, Σταμάτη Κραουνάκη και Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί κλιμάκιο του Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο, συν. Γ. Αρβανίτη.
Η κράτηση θέσεων θα γίνεται με την αγορά των εισιτηρίων από τις Ε.Α.Κ. (2 εισιτήρια/συνάδελφο) με αποστολή
σχετικής λίστας (ΟΝΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, Α.Μ.,ΜΟΝΑΔΑ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) στο φαξ ή στο mail του ΣΥΕΤΕ ΓΒΕ (φάξ:
2310280762 και e‐mail: gbe@syete.gr).
Συμβολική τιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ/άτομο.Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Η διάθεσή τους θα αρχίσει από την Tετάρτη 7 Φεβρουαρίου από το Γραφείο Βορείου Ελλάδος του ΣΥΕΤΕ.
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι εξασφαλίσαμε μειωμένη τιμή 2€στον υπόγειο χώρο parkingτου Μεγάρου
Μουσικής, για όλη τη διάρκεια της παράστασης.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Γ.Β.Ε. του
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κα. Σοφία Κελίδου στο τηλ. 2310295141 (διεπ. 35141).
Ελάτε να διασκεδάσουμε με όλα αυτά τα τραγούδια που φέρνουν στα μάτια μας μεγάλους ηθοποιούς και
εικόνες τόσο δυνατές, όσο τα λόγια και η μελωδία τους.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το ΓΒΕ του ΣΥΕΤΕ

