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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συγχαρητήρια του Δημάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη
ςτον Καλλιτζχνη Διονφςη Πολυγζνη, για τη διεθνή του μουςική καριζρα
Το «NEW YORK CITY», είναι το πρϊτο μουςικό άλμπουμ του Διονφςη Πολυγζνη ι
Dennis, που κυκλοφόρθςε εφζτοσ ςτισ αρχζσ του χρόνου, από τθν διςκογραφικι εταιρία
«Hot Club Records».
Πρόκειται για ζνα ρετρό swing vibe αλλά και με μια ςφγχρονθ μουςικι προςζγγιςθ
με μοναδικό και φρζςκο ςτυλ. Το άλμπουμ αποτελείται από επτά jazz standards και δφο
πρωτότυπεσ ςυνκζςεισ του Dennis με τίτλο «Motel One» και «Mr. Vasilis».
Ο Διονφςησ Πολυγζνησ, μπικε δυναμικά ςτον καλλιτεχνικό χϊρο κι ζχει διακρικεί
ςε πολλά διεκνι φεςτιβάλ μουςικισ τηαη.
Αρχιςε να αςχολείται με τθ μουςικι από θλικία 10 ετϊν και από τα 15 του ξεκίνθςε
ςυςτθματικά να μελετάει Κικάρα κοντά ςτον δάςκαλό του Βαςίλθ Αρςενίδθ.
Μετά τθν αποφοίτθςι του από το Λφκειο γράφτθκε ςτο Ωδείο Φίλιπποσ Νάκασ
όπου για ζνα χρόνο ςποφδαςε Τηαη με τον Γιϊτθ Σαμαρά.
Συνζχιςε τισ ςπουδζσ του ςτο Πανεπιςτιμιο του Groningen ςτθν Γερμανία και
μετζπειτα ςτο μουςικό Πανεπιςτιμιο του Αμςτερνταμ όπου ανακαλφπτει τθν μουςικι
gypsy jazz.
Εχει ςυμμετάςχει ςε πολλοφσ μουςικοφσ διαγωνιςμοφσ κι ζχει κατακτιςει πολλά
ςθμαντικά βραβεία.
Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ δήλωςε:
« Ο Διονφςησ Πολυγζνησ παρα το νεαρό τθσ θλικίασ του γράφει τθ δικι του ιςτορία ςτο
χϊρο τθσ Τηαη κι ζχει αποκτιςει φανατικοφσ καυμαςτζσ ςε όλο τον κόςμο. Πρόκειται
αςφαλϊσ για ζνα ςπουδαίο μουςικό ταλζντο το οποίο αξιοποιεί ο ίδιοσ με το δικό του
ξεχωριςτό τρόπο μαγεφοντασ το κοινό με τθν Κικάρα του.
Η μουςικι ενϊνει και ςτζλνει ωραία μθνφματα αγάπθσ, ειρινθσ και ςυναδζλφωςθσ
ςε όλο τον κόςμο και ο Διονφςθσ με τθν Κικάρα του κατάφερε να περάςει τα ςφνορα και να
προβάλλει με τισ επιτυχίεσ και το ζργο του τθν πόλθ μασ, το Διμο Μεγαρζων και τθν
Ελλάδα μασ.
Εχω τθ βεβαιότθτα ότι ο Διονφςησ κα ςυνεχίςει τθν πορεία του ςτο χϊρο τθσ
μουςικισ και κα φτάςει ακόμθ πιο ψθλά.
Του εφχομαι από καρδιάσ ότι καλφτερο και οι ευχζσ όλων των ςυμπολιτϊν κα τον
ςυνοδεφουν ςτθν ωραία μουςικι του περιπλάνθςθ.»
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