
Velvet Prize 2011  

17-18 Ιουνίου @ SIX D.O.G.S 
 

Η ομάδα Velvet διοργανώνει το VELVET prize 2011, το μοναδικό μουσικό βραβείο 

για την αγγλόφωνη ανεξάρτητη ελληνική pop-rock μουσική σκηνή.  

Μέσω ανοιχτής ψηφοφορίας κοινού και μουσικών συντακτών, το VELVET PRIZE 

αναδεικνύει κάθε χρονιά τις 10 σημαντικότερες κυκλοφορίες της ανεξάρτητης pop-

rock ελληνικής μουσικής σκηνής, στέλνοντας δύο συγκροτήματα στην Αγγλία για 

ζωντανές εμφανίσεις! Η φετινή, 3η κατά σειρά διοργάνωση του Velvet Prize θα 

βραβεύσει τις κυκλοφορίες που ξεχώρισαν κατά το 2010, ενώ επιπλέον περιλαμβάνει 

ένα ειδικό βραβείο που θα απονείμει μια επιτροπή έγκριτων μουσικών 

δημοσιογράφων, αλλά και βραβείο για το καλύτερο video clip του 2010.    

Οι απονομές των βραβείων θα πραγματοποιηθούν στις 17 & 18 Ιουνίου, στο 
SIX D.O.G.S, σε δύο βραδιές που θα πλαισιωθούν από live εμφανίσεις (με 

special guests τους Victorian English Gentlemens Club, UK), art show, dj sets 
και προβολές.  
Κατά το παραπάνω διήμερο θα ανακοινωθούν και θα απονεμηθούν τα εξής τέσσερα 

βραβεία:

- VELVET PRIZE 2011 – “GRAND PRIX” ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Πρόκειται για το ειδικό βραβείο που θα απονείμει μια επιτροπή έγκριτων μουσικών 

δημοσιογράφων, αποτελούμενη από τους Μάκη Μηλάτο (Athens Voice), Χρήστο 
Δασκαλόπουλο (Στο Κόκκινο 105.5), Μάρκο Φράγκο (Το Βήμα), Μαρία 
Μαρκουλή (Τα Νέα), “Laternative” (Παναγιώτη Μένεγο-Σταύρο Διοσκουρίδη/ 
Σκάι), Monsieur Hulot (mhulotsnothingdays.blogspot.com) και Φώτη Βαλλάτο 

(Lifo).

- VELVET PRIZE 2011 – ARTROCKER MAGAZINE

Μέσω της ψήφου του, το κοινό του www.velvetmagazine.gr ανέδειξε, μαζί με την 

Ομάδα Velvet, τις 10 σημαντικότερες από τις 101 συνολικά κυκλοφορίες του 2010. 

Μία από αυτές θα επιλεγεί από το έγκυρο βρετανικό περιοδικό ARTROCKER 
magazine (www.artrocker.com) το οποίο και θα φιλοξενήσει τη «νικήτρια» 

μπάντα για μια live εμφάνιση στο Λονδίνο. 

http://www.velvetmagazine.gr/
http://www.artrocker.com/


- VELVET PRIZE 2011 – INDIETRACKS FESTIVAL  
 
Από τις ίδιες υποψηφιότητες, που αναδείχτηκαν μέσω της ψήφου του κοινού του 

www.velvetmagazine.gr και της Ομάδας Velvet, το INDIETRACKS FESTIVAL 
(http://www.indietracks.co.uk/) θα επιλέξει μία για να συμπεριληφθεί στο line-up 
του σημαντικού αυτού indie pop-rock φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στο 
Derbyshire (UK), από 29-31 Ιουλίου 2011. 

- VELVET PRIZE 2011 – VIDEO OF THE YEAR 

10 video-clips, γυρισμένα για τραγούδια που περιλαμβάνονται στις 101 κυκλοφορίες 

που συμμετείχαν στο VELVET PRIZE 2011, είναι υποψήφια για το βραβείο VIDEO 

OF THE YEAR που θα απονείμει η Ομάδα Velvet.

—————————————————————————————————-

VELVET PRIZE - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Παρασκευή 17 Ιουνίου 
 

20:00 Εγκαίνια Art Show: “Stranger In Paradise”, by Asako Masunouchi. 
Η πρώτη ατομική έκθεση της γιαπωνέζας illustrator-συνεργάτιδας του Velvet, στην 

Αθήνα.  

 

21:00 Προβολή των 10 υποψήφιων βίντεο για το βραβείο Velvet Prize 2011 – 
Video of the Year 
 

22:00 Live: Exposed By Observers 

 

23:00 Απονομή Velvet Prize 2011 – Video of the Year 
 

23:30 Live: Space Blanket 
                     

00:30 Απονομή Velvet Prize 2011 - “Grand-Prix”, από τον Μάκη Μηλάτο 
 

01:00: Dj set from Paul Artrocker - Artrocker magazine, London 

 

 

http://www.velvetmagazine.gr/
http://www.indietracks.co.uk/


Σάββατο 18 Ιουνίου 
 

21:00: Projection: Total VHS Soundtrack, by Andreas Kikiras.  

Από τον Καουρισμάκι και τον Τζάρμους μέχρι τον Γκοτζίλα και τους Μπιτλς, μίξη από  

μουσικές κινηματογραφικές σκηνές, παιγμένες μόνο από παραδοσιακές 

βιντεοκασέτες. 

 

22:00: Live: The Victorian English Gentlemens Club (UK) & The Callas:  
Split Flexi Single release gig (100 copies).  

 

00:30: Απονομή βραβείων Velvet Indietracks & Velvet Artrocker 
 

01:00: Dj set από την ομάδα Arte Fiasco 

 

Είσοδος ελεύθερη 
Six D.o.g.s 
Αβραμιώτου 6-8, 
Τηλ. 210 3210510 
www.sixdogs.gr

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Για τις αναλυτικές υποψηφιότητες των βραβείων Velvet Prize 2011, επισκεφτείτε το 

link: http://velvetmagazine.gr/2011/04/velvet-prize-2011-final-candidates/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Σύντομα βιογραφικά συμμετεχόντων στο Velvet Prize 2011, στο Six D.o.g.s: 
 
The Victorian Englishmen Gentlemens Club 
 
Οι The Victorian Enlish Gentlemens Club αποτελούνται από τρεις θορυβώδεις υπαρξιστές, 
ντανταΐζοντες μισθοφόρους του πανκ, οι οποίοι ήρθαν από μακριά (δηλ. απ’ το Κάρντιφ της 
Ουαλίας) με σκοπό να αναζωπυρώσουν τη φλόγα της παράτονης DIY art school σκηνής . 
Δίχως να ντρέπεται για τις lo-fi διαθέσεις του, το ύφος της μπάντας σταδιακά εξελίσσεται από 
το μινιμαλιστικό post-punk στο πολύ πιο σκοτεινό no-wave, μια αίσθηση που οι VEGC 
εκτοξεύουν περήφανα σημερα, μέσ’ από κάθε πόρο του δέρματός τους.  
Το ολοκαίνουργιο άλμπουμ των The Victorian Englishmen Gentlemens Club έχει τίτλο “Bag of 
Meat” κυκλοφορεί στις 13 Ιουνίου από τη This Is Fake DIY Records.  
«Οι VEGC δημιούργησαν την πιο συναρπαστική τους, μέχρι σήμερα, μίξη από γκροτέσκ 
στίχους, βουητά και pop πινελιές». Περιοδικό ΝΜΕ, Απρίλιος 2011. 
Αναλυτικό βιογραφικό / φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης / περισσότερες πληροφορίες στο:  
 
http://www.thisisfakediyrecords.co.uk/artist/the-victorian-english-gentlemens-club  
 
 
 

http://www.sixdogs.gr/
http://velvetmagazine.gr/2011/04/velvet-prize-2011-final-candidates/
http://www.thisisfakediyrecords.co.uk/artist/the-victorian-english-gentlemens-club


Λάκης και Άρης Ιωνάς / The Callas 
 
Οι Λάκης και Άρης Ιωνάς είναι εικαστικοί καλλιτέχνες. Σπούδασαν στο Chelsea College of Art 
& Design, University of the Arts London (MA in Fine Art).  
Το 2004 δημιούργησαν το μουσικό συγκρότημα The Callas. Έχουν κυκλοφορήσει τρία 
albums τα DIY or DIE (2007), The Callas (2009), Objekt (2011) και ένα επτάιντσο single 
“Lipstick” (2009). Έχουν εμφανιστεί σε σημαντικά Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ και συναυλιακούς 
χώρους όπως Indietracks Festival (Derbyshire, UK), Great Escape Festival (Brighton, UK), 
Monarch club (London), Camden Barfly (London),  Artrocker magazine (London), Buffalo Bar 
(London) , The Fly bar (London), Sala Apolo (Barcelona, Spain), Taktfrei Festival (Berlin, 
Germany). 
Έχουν λάβει μέρος σε εκθέσεις όπως Heaven, 2nd Athens Biennial επιμέλεια Chus Martinez , 
The Callas - Lipstick, AMP Gallery, My Still Life as a Personal Object, Alma Enterprises 
Gallery, επιμέλεια Yu-Chen Wang London, UK,  Part Time Punks, επιμέλεια The Callas, 
DESTE foundation (το project επιλέχθηκε από το ίδρυμα ΔΕΣΤΕ σε συνεργασία με το Deitch 
Projects και την The Wrong Gallery), “I Synchroni Elliniki Skini”, Art Athina, επιμέλεια Ν. 
Αργυροπούλου, New Life and the Dream Garden, Fieldgate Gallery, επιμέλεια Yu-Chen 
Wang, London, UK.   
Έχουν δημοσιεύσεις σε περιοδικά οπως Artrocker, Flash Art, Visionaire, New York Times.  
Για το καλοκαίρι ετοιμάζουν συναυλίες στο Λονδίνο και την Νέα Υόρκη, όπως και την 
κυκλοφορία ενός split single με τους Victorian English Gentlemens Club  
 
www.thecallas.com  
www.myspace.com/thecallas
 
Exposed By Observers 
 
Οι Exposed By Observers είναι μια electronica μπάντα από την Αθήνα. Το τωρινό line up της 
μπάντας δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2008 με τους rasmio, evilplaymobils και strbeat. Το 
2009 οι Exposed by Observers κυκλοφόρησαν το “Secondhand Youth” Ep για τη Sonic 
Playground, ενώ έχουν κάνει πολλά reworks σε ξένες και ελληνικές μπάντες (Gonjasufi, The 
White Stripes, Mary & The Boy, Flakes, My Wet Calvin, κ.ά.). 
Ακόμη έχουν ανοίξει τις συναυλίες των Horrors και Ariel Pink, έχουν περιοδεύσει σε όλη την 
Ελλάδα με το Velvet Bus 2009 και έχουν μοιραστεί την ίδια σκηνή με πολλές ελληνικές 
μπάντες. Από τον Ιανουάριο ασχολούνται με ένα νέο τρόπο κυκλοφορίας της μουσικής τους. 
Κάθε μήνα δίνουν δωρεάν δύο κομμάτια μέσω του site τους www.exposedbyobservers.com 
σε όποιον γράφεται στην mailing list. Το εγχείρημα αυτό ονομάζεται “Fake Stories” και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα. 
 
 
Space Blanket 
 
Οι Space Blanket σχηματίστηκαν το 2009 από τους abdul & biscuit. Η αισθητική και οι 
μουσικές τους επιρροές οδήγησαν το δίδυμο στη συνθέση ενός ηχητικού κοκτέιλ, 
αποτελούμενου από Nu disco beats, βρώμικες μπασογραμμές, γαλλικά synthesizers, guitar 
riffs και φωνητικά. Σε συνδυασμό με παράλληλη προβολή βίντεο, εικόνων και γραφικών που 
οι ίδιοι επεξεργάζονται και διαμορφώνουν σε πραγματικό χρόνο, το αποτέλεσμα είναι ένα 
οπτικοακουστικό dance act live electronic disco & indie. 
Σε διαγωνισμό που διοργάνωσαν οι θρυλικοί Underworld και το portal ηλεκτρονικής μουσικής 
Beatport, οι Space Blanket επιλέχτηκαν από τους ίδιους τους Underworld και την εταιρία 
τους ΟΜ records (San Fransico, London) ανάμεσα σε 340 συμμετοχές από όλο τον κόσμο 
ια το remix τους στο Bird1 κομμάτι των Underworld από τον τελευταίο δίσκο τους, “Barking”!!! γ 

http://www.beatportal.com/feed/item/underworld-pick-their-winning-remix/
 
*Οι Space Blanket αυτήν την περίοδο βρίσκονται στο στούντιο δουλεύοντας το πρώτο τους 
EP. 
 
 
 
Music Links : 

http://www.thecallas.com/
http://www.myspace.com/thecallas
http://www.exposedbyobservers.com/
http://www.beatportal.com/feed/item/underworld-pick-their-winning-remix/
http://www.beatportal.com/feed/item/underworld-pick-their-winning-remix/
http://www.beatportal.com/feed/item/underworld-pick-their-winning-remix/


http://www.myspace.com/spaceblanketmusic
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Space-Blanket/191853353623?ref=ts
http://www.soundcloud.com/spaceblanket 
 
Video Link :  
http://www.youtube.com/watch?v=dCpyLxOk1zQ&feature=channel_video_title
http://www.youtube.com/watch?v=_0d5loI8yyg
 
E-mail: 
info@spaceblanket.gr
 
 
Asako Masunouchi 
 
Η Asako Masunouchi εργάζεται ως εικονογράφος και animator από το 2005, όταν και 
αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μπράιτον της Μεγ. Βρετανίας, στο τμήμα Illustration 
BA (Hons). Οι δουλειές της ποικίλουν, περιλαμβάνοντας από εικονογραφήσεις σε περιοδικά 
και βιβλία, μέχρι ταινίες animation μικρού μήκους, εξώφυλλα CD κ.ά.   
Έχει ως βάση της την Ιαπωνία, ωστόσο το «δίκτυό» της εκτείνεται και στην Ευρώπη (Μεγ. 
Βρετανία, Γαλλία, Ελλάδα), περιλαμβάνοντας συνεργασίες με περιοδικά και εκδότες όπως: 
Wallpaper*, Penguin Books, Bloomsbury Publishing, Faber & Faber, TGV Magazine, Le 
Book, Le Fooding, Kodansha, Shinchosha, PIE Books, Velvet magazine, Καθημερινή κ.ά.    
Έχει επίσης συνεργαστεί με το μουσικό συγκρότημα Bright Eyes (Nebraska, USA), για την 
παραγωγή του video “I Must belong Somewhere”. 
Το γενικότερο ύφος της δουλειάς της χαρακτηρίζεται από μια αίσθηση νοσταλγίας, 
αναζητώντας κρυφές στιγμές χιούμορ, και ορισμένες φορές μελαγχολίας, μέσα από την 
καθημερινή ζωή.  
 
Εκθέσεις: 2001 – 2010 “mak”, Ομαδική Έκθεση, Ginza Gekkoso II, Τόκιο, Ιαπωνία. 

2008 “Fun & Boredom”, Ατομική Έκθεση, ROOM1D, Τόκιο, Ιαπωνία.  
 
www.asako-masunouchi.com
 
 

http://www.myspace.com/spaceblanketmusic
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Space-Blanket/191853353623?ref=ts
http://www.youtube.com/watch?v=dCpyLxOk1zQ&feature=channel_video_title
http://www.youtube.com/watch?v=_0d5loI8yyg
mailto:e-mail%3Ainfo@spaceblanket.gr
http://www.asako-masunouchi.com/

