


Welcome to the 
1st Beach Street Festival!
Καλως ήλθες στο 1ο Beach Street Festival!

Η ιδέα / Θεόφιλος Χατζημιχαήλ

Το Μουσείο / The Museum

The idea / Theofilos Hatzimihail

Το 4ημερο που όλοι περιμέναμε μόλις ξεκίνησε !
Στον οδηγό που κρατάς, υπάρχει το πρόγραμμα όλων των ημερών, 
μία σειρά από tips, συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες που θα 
κάνουν την διαμονή σου ευκολότερη!
Και μην ξεχνάς... για να γίνει το Beach Street Festival ένα 
επιτυχημένο  φεστιβάλ είναι σημαντικό ο καθένας  προσωπικά να 
στηρίξει και να επιλέξει τα σημεία  του Beach Street για το ποτό και 
το φαγητό του (bar, restaurant κτλ.), καθώς και να φροντίσει να 
είναι υπεύθυνος για αυτόν και τους γύρω του με σεβασμό προς το 
περιβάλλον, διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να καταφέρουμε να 
ανταπεξέλθουμε και να συνεχίσουμε δυναμικά για το 
Beach Street Festival 2014!   
 
Η δική σου συμμετοχή και υποστήριξη θα κάνει αυτή την προσπάθεια 
μοναδική και επιτυχημένη!

Καλή διασκεδάση και ένα αξέχαστο ΒSF 2013!

Εκ μέρους της
Ομάδας του Beach Street Festival

Η βασική ιδέα για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ 
“Beach Street Festival”, γεννήθηκε με αφορμή την καταγωγή 
του ντόπιου λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, με 
σκοπό να αναδείξει τη σύνδεση των λαϊκών τοιχογραφιών του 
Θεόφιλου με τις μοντέρνες τοιχογραφίες (με την τεχνική του 
graffiti), καθώς και με άλλες σύγχρονες αστικές τέχνες με τη 
χρήση οπτικοακουστικών μέσων.

Η απλή ιδέα πήρε μεγαλύτερη έκταση και έγινε ένα διεθνές 
φεστιβάλ μουσικής και γκράφιτι με καλλιτέχνες από όλο τον 
κόσμο, ανοιχτό και δωρεάν σε όλους ώστε να συμμετάσχουν 
όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα σαν μια μεγάλη 
καλοκαιρινή παρέα.

“Beach Street Festival” as a concept was born when presented with 
the artistic works of Local folk painter 
Theofilos Hatzimihail. The festival aims at creating graffiti 
murals that will highlight the connection but also the transition 
of Theofilos’ folklore murals to modern graffiti (styles, characters, 
throw ups etc.)..

Τα Βατερά είναι περιοχή στα νότια της Λέσβου με αμμώδη 
παραλία μήκους 8 χιλιομέτρων, τη μεγαλύτερη σε μήκος 
παραλία του νησιού. Απέχει 55 χιλιόμετρα από την 
πρωτεύουσα, Μυτιλήνη. 

One of the most unique regions in the Mediterranean, Vatera 
is characterized by its unrivaled natural beauty. Its 9 kilometer 
stretch of beachfront whose width ranges from 10 to 30 meters is 
one of the island’s most famous resorts. Vatera is approximately 
50 km from the island’s capital, Mytilene.

Το Μουσείο ανεγέρθηκε το έτος 1964 σε προάστιο της 
Μυτιλήνης, τη Βαρειά, εκεί όπου γεννήθηκε και πέρασε 
τα παιδικά του χρόνια ο λαϊκός ζωγράφος, με έξοδα του 
Μυτιληνιού, φημισμένου καλλιτεχνικού εκδότη στο Παρίσι, 
Στρατή Ελευθεριάδη (Teriade). Το 1965 ο 
Teriade το δώρισε στο Δήμο της Μυτιλήνης μαζί με 86 
πίνακες του Θεόφιλου, από την ιδιωτική του συλλογή, και 
από τότε λειτουργεί ως Δημοτικό Μουσείο.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Καθημερινά: 09:00 - 14:00
Σαββατοκύριακα & Αργίες: ΚΛΕΙΣΤΑ
Τηλ. Επικοινωνίας: 22510 41644
Τιμή Εισόδου 3 €. Παιδιά έως και 17 ετών δωρεάν.

Is settled in the area named Varia, outside Mytilene. A build-
ing of austere architecture, designed by the Lesbian architect 
Gianoulelli and built in 1964 in a region full of olive trees and 
plants. The building was a donation of Teriade, an also im-
portant artist of Lesvos island. Inside the museum there are 86 
paintings of the famous and known painter Theofilos, donation 
of Teriade also, from his personal collection to the Municipality 
of Mytilene.

WORKING HOURS
DAILY: 09:00 - 14:00
WEEKEND: CLOSED
TEL: +30 22510 41644
Entrance fee 3 €. Free for ages till 17.

The 4 days we’ve all been waiting for have just begun !
In the guide you are now holding you can find the festival’s schedule, 
some tips and useful info that will make your staying easier!
And don’t forget..

It is important for everyone to support the Beach Street spots and venues 
for food and drink (bars, restaurants etc.), and of course be responsible 
and respectful to the environment, concerning fire and public hygiene. 
This is the only way to succeed and continue for the Beach Street Festival 
2014!

Your own participation and support will make this initiative unique and 
successful!

Have fun and an unforgettable BSF 2013 experience!
The Beach Street Festival Team

Link. www.beachstreetfestival.gr

BSF Free Pass
• Ειδικές τιμές στα μπαρ του Φεστιβάλ (Beach Stage, Arena Stage, Graf-
fiti Stage)*
• Μοναδικές τιμές στο BSF restaurant (ARENA Beach Stage) 
• Δωρεάν είσοδος στις συναυλίες
• 20% Έκπτωση στο δρομολόγιο των ΚΤΕλ για Μυτιλήνη- Βατερα-
Μυτιλήνη
• Ειδικές προσφορές σε εστιατόρια στο Village Area (Ζούρος, 
Καραϊσκος, Καλαμάκια)

*όλες οι τιμές ισχύουν για Self Service, και δεν ισχύουν στο χώρο με τις 
ξαπλώστρες 

• Special prices at the Festival’s bars (Beach Stage, Arena Stage, Graffiti 
Stage)*
• Super-special prices at the BSF restaurant (ARENA Beach Stage)
• Free entrance to the lives
• 20% discount on the KTEL buses for Mytilene-Vatera-Mytilene
• Special prices for restaurants in the Village Area (Zouros, Karaiskos, Kala-
makia) 

*all prices are for Self Service and are not valid in the sunbeds area

BSF Summer Strict Tips! 
• Δεν ανάβουμε φωτιά, δεν πετάμε τα αποτσίγαρά μας και δεν ψήνουμε 
(BBQ) 
• Δεν σπαταλάμε το νερό στα ντους, ούτε τα χρησιμοποιούμε για πολύ 
ώρα
• Κρατάμε τους χώρους καθαρούς (camping, παραλία, τουαλέτες, κλπ).
• Σεβόμαστε την ευρύτερη περιοχή που φιλοξενεί το Φεστιβάλ και δεν 
κάνουμε tag σε τοίχους, τουαλέτες, και πάσης φύσεως επιφάνειες. 
• Σε όλα τα BSF venue υπάρχουνε τουαλέτες! Παρακαλούμε να 
γίνεται χρήση τους! Η δημόσια ούρηση και η υπερβολική ζέστη είναι 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ συνδυασμός !

• Lighting fires, throwing cigarette butts and BBQing are prohibited
• Do not waste the shower water or use the shower for too long
• Keep the place clean (the camping, beach, toilets) so we can make it 
through these 4 days 
• Respect the area where the festival is held and do not tag on walls toilets or 
other surfaces
• All BSF venues have toilets! Please use them! Public urinating and too much 
head make a really unpleasant combination!!

BSF Summer Safety Tips
• Αποφεύγουμε την μακρόχρονη έκθεση στον ήλιο. Ο ήλιος 
καίει…
• Φοράμε καπελάκι και αντηλιακό
• Δεν ξεχνάμε να πίνουμε… και νερό
• Αποφύγουμε το κολύμπι μετά από φαγητό ή κατανάλωση 
μεγάλης ποσότητας αλκοόλ
• Μαζεύουμε τα σκουπίδια μας σε όλους τους χώρους
• Έχουμε πάντα στο μυαλό μας τα προσωπικά μας 
αντικείμενα
• Προσέχουμε τον εαυτό μας και τους φίλους μας
• Δεν οδηγούμε μεθυσμένοι

• Avoid too much exposure to the sun. You might get burnt..
• Wear a hat and sunscreen
• Don’t forget to drink water!
• Avoid swimming after eating or having drunk a lot of alcohol
• Collect your garbage from all sites
• Always have in mind your personal belongings
• Watch out for yourself and your friends
• Do not drink and drive

Info point Lost & Found & First aid 
Για οποιαδήποτε πληροφορία  ή βοήθεια το κεντρικό 
info point στο Arena Beach Stage έχει τις απαντήσεις. 
Αν βρήκατε ή αν χάσατε κάτι παραδώστε το ή ζητήστε το 
δίπλα από το κεντρικό info point στην Arena.
Ωράριο Λειτουργίας: 10:00-22:00

For any information or help the central info point of Arena 
Beach Stage has the answer. If you find or lose something 
deliver it or ask for it next to the central info point on 
Arena. Working hours: 10:00-20:00

Στο Arena Area θα λειτουργεί κέντρο πρώτων βοηθειών 
από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λέσβου.
In the Arena Area will be available First Aid station by
the Hellenic Rescue Team of Lesvos.

The BSF location Vatera

Η τοποθεσία των Βατερών



Πέμπτη / Thursday Παρασκευή / Friday Σάββατο / Saturday Κυριακή / Sunday

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / MUSIC PROGRAM

BSF MAP

ARENA AREA / BEACH STAGE

CAMPING AREA

ARENA AREA / BEACH STAGE ARENA AREA / BEACH STAGE ARENA AREA / BEACH STAGE

ARENA AREA / ARENA STAGE

ARENA AREA / ARENA STAGE

ARENA AREA / ARENA STAGE

GRAFFITI AREA / GRAFF STAGE GRAFFITI AREA / GRAFF STAGE

00.00 / HACHIRO
01.30 / DEVI (UK)
03.30 / ZOFOS
05.00 / ANTOINE

21.30 / live TRADITIONAL 
GREEK MUSIC & FOOD

12.00 / MANIAC DJ
14.00 / MANOLENTE
16.00 / JOHN VEIS
18.00 / MJT
20.00 / JJ PALLIS, SPIROS 
LIMNAIOS, GIORGOS MK
22.30 / XQUZE 
00.30 / VAS
02.00 / FULANO 47 (PT)
03.45 / INSOM
05.15 / DUCKEM

12.00 / FUNK SOUL 
BROTHER
15.00 / NICK GIASSAKIS
18.30 / EISVOLEAS
19.00 / JAYMOD & DIM.AD

12.00 / TONY Z
15.00 / A. KOUKLAKIS
18.00 / STERGIOS SIGMA
20.00 / MSDOS
21.45 / NOLO AREOLA
00.00 / VANGELIS LO 
01.15 / ANTONY PL & PAUL S
03.15 / ECHONOMIST

19.45 / JAY SON & BLANCPAD
20.00 / PANTAXOY
20.30 / XPRESHONISTS
21.30 / ELEPHANT PHINIX
22.45 / CYANNA
00.15 / THE NOISE FIGURES
01.00 / PETE SLOVENLY (USA)
03.15 / AITHALE

20.00 / SOCIAL END PRODUCTS
21.15 / BAZOOKA
22.15 / SIGMATAF
23.00 / VAIBONE 
00.15 / DJ ALX & KEBZER
01.45 / LIEGOTA
02.45 / MAZE OF BASS
03.45 / ABEND
05.15 / JEPH1
VJ set by VNDLSM
VJ set by MANA RAVER

22.00 / SALIA BALIA BAND 
23.30 / IMAM BAILDI

12.00 / YEAST
14.00 / KEBZER
16.00 / RASTA YOUTH
18.00 / BURNING CITY

12.00 / HEADSHELL
14.00 / GDADDIE
16.00 / DUB RIOTS
18.00 / GUVI BOSCH (IL)

AREA / TIME / ARTIST AREA / TIME / ARTIST AREA / TIME / ARTIST AREA / TIME / ARTIST



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / USEFUL INFO

Παρασκευή / Friday

Παρασκευή 26/07 & Σάββατο 27/07 
Friday 26/07 & Saturday 27/07 

Τηλέφωνα Ανάγκης / Emergency Phones

Σάββατο / Saturday Κυριακή / Sunday

VILLAGE AREA VILLAGE AREA VILLAGE AREA

GRAFFITI AREA

GRAFFITI AREA

19.00 / WORKSHOPS GRAFFITI
21.00 / FILM AGATHI CHRISA-
PHI BY EFI LATSOUDI, 
STELIOS KRAOUNAKIS, HJAIMAR 
DAMM
21.30 / FILM  “INSIDE OUT-
SIDE” GRAFFITI DOCUMENTARY  

11.00 / WORKSHOPS GRAFFITI
19.00 / WORKSHOPS GRAFFITI & 
MOUNTAIN BIKE
21.30 / Θέατρο Σκιών/Shadow  
Theater “TO ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΔΕΝΤΡΙ”

11.00 / WORKSHOPS MOUNTAIN 
BIKE

12.00 - 19.00 / GRAFFITI 
WRITERS IN ACTION

12.00 - 19.00 / GRAFFITI 
WRITERS IN ACTION

AREA / TIME / action AREA / TIME / action AREA / TIME / action

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΠΡΟΒΟΛΕΣ, ΔΡΩΜΕΝΑ / WORKSHOP, SCREENINGS

Δρομολογια BSF Bus / BSF Bus routes To BSF προτείνει / BSF suggests

BSF AGAINST DRUGS / ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

11:30 from/από VILLAGE AREA - ΑRΕΝΑ AREA - CAMPING AREA - GRAFFITI AREA
12:00 from/από GRAFFITI AREA - CAMPING AREA - ΑRΕΝΑ AREA
12:30 from/από ΑRΕΝΑ AREA - CAMPING AREA - GRAFFITI AREA
13:00 from/από GRAFFITI AREA - CAMPING AREA - ΑRΕΝΑ AREA
13:30 from/από ΑRΕΝΑ AREA - CAMPING AREA - GRAFFITI AREA
14:00 from/από GRAFFITI AREA - CAMPING AREA - ΑRΕΝΑ AREA
14:30 from/από ΑRΕΝΑ AREA - CAMPING AREA - GRAFFITI AREA
15:00 from/από GRAFFITI AREA - CAMPING AREA - ΑRΕΝΑ AREA - VILLAGE AREA
15:30 from/από VILLAGE AREA - ΑRΕΝΑ AREA - CAMPING AREA - GRAFFITI AREA
16:30 from/από GRAFFITI AREA - CAMPING AREA - ΑRΕΝΑ AREA
17:00 from/από ΑRΕΝΑ AREA - CAMPING AREA - GRAFFITI AREA
17:30 from/από GRAFFITI AREA - CAMPING AREA - ΑRΕΝΑ AREA - VILLAGE AREA
18:00 from/από VILLAGE AREA - ΑRΕΝΑ AREA - CAMPING AREA - GRAFFITI AREA
18:30 from/από GRAFFITI AREA - CAMPING AREA- ΑRΕΝΑ AREA
19:00 from/από ΑRΕΝΑ AREA - CAMPING AREA - GRAFFITI AREA
19:30 from/από GRAFFITI AREA - CAMPING AREA - ΑRΕΝΑ AREA
20:00 from/από ΑRΕΝΑ AREA - CAMPING AREA - GRAFFITI AREA
20:30 from/από GRAFFITI AREA - CAMPING AREA - ΑRΕΝΑ AREA

Τιμή Εισιτηρίο: 0,50€/διαδρομή
Ticket price: 0,50€/route

*Δρομολόγιο στον Πολιχνίτο για ανεφοδιασμό στα ΑΤΜ 
Ωρα Αναχώρησης: 12:30 
Τιμή Εισιτηρίου (με επιστροφή): 3€ 

*The bus goes to Polichnitos for those who wish to use the ATMs
Departure: 12:30
Ticket Price(to and fro): 3€

START / FROM / DESTINATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
HELLENIC RESCUE TEAM OF LESvOS
ZΩH: 0030 6980106200
ΕΛΠΙΔΑ: 0030 6972229782

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ / ΕΜΕRGENCY NUMBER
112

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ / HELLENIC COAST GUARD
108

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ / FIRE DEPARTMENT
191

Arena, Beach Street Restaurant
Το πιο οικονομικό και άμεσο εστιατόριο για τους Beach Streeters, με κρυες σαλατες, burgers, club sand-
wich, ζυμαρικά και όχι μόνο.
The cheapest and closest restaurant to the Beach Streeters, with cold salads, burgers, club sandwiches, pasta and 
more.

Ζούρος Ταβέρνα / Zouros Tavern
Μην χάσετε να δοκιμάσετε τους εκλεκτούς παραδοσιακούς ουζομεζέδες.
Don’t forget to try the traditional ouzo-appetizers.

Καραϊσκος, Ψησταριά Εστιατόριο / Karaiskos Grill house
Με την καλύτερη πίττα γύρο των Βατερών, κάθε μέρα μέχρι νωρίς το πρωί (06:00.
The best pita-souvlaki in Vatera, everyday early in the morning.

Tα Καλαμάκια / Kalamakia
Σε όσους  λείπει το σπιτικό φαγητό της μαμάς τους, ταβέρνα με προνομιακές τιμές και ωραίες γεύσεις.
For those who miss their mother’s homemade food, a tavern with friendly prices and nice flavors.

Ειρήνη Hotel / Irini Hotel
Εάν θέλετε να απολαύσετε την ποιοτική κουζίνα του μεγαλύτερου ξενοδοχείου των Βατερών μη το χάσετε!
If you want to try the fine cuisine of the biggest Hotel in Vatera do not miss this!

Μην αφήνετε κάποιον “άλλον” να σκέφτεται και να μιλάει αντί για εσάς. Να έχετε το θάρρος να δράτε με την θέλησή σας, 
με καθαρό μυαλό. Το Beach Street Festival είναι ένα φεστιβάλ χωρίς εξαρτήσεις με όπλο την καθαρή συνείδηση & το 
δημιουργικό πνεύμα. Η χρήση και η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθ’ όλη την διάρκεια του BSF απαγορεύεται ρητά και οι 
παραβάτες διώκονται νομικά με βάση την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα.
Η χρήση ναρκωτικών ουσιών είναι τόσο επικίνδυνη και εγωκεντρική που μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτη συμπεριφορά, 
να καταστρέψει την εμπειρία του φεστιβάλ, τον εαυτό σας και τους φίλους σας.
Απολαύστε το Beach Street Festival χωρίς εξαρτήσεις και αφήστε το μυαλό σας ελεύθερο να δημιουργήσει την δική του 
ανάμνηση.

Απολαύστε το Beach Street Festival!

Be true to what you really think and feel, especially when it comes to drugs – it’s that easy and that difficult. Have the courage to 
stand up and speak your mind; otherwise others will end up speaking for you. We are not afraid to speak up against drugs – you 
shouldn’t be either.
Drugs are illegal – also at Beach Street Festival
Drugs are illegal at the Beach Street Festival as well as the rest of Greece, and violations will be punished in accordance with current 
legislation. It is also both dangerous and egocentric to use drugs, it can lead to unpredictable behavior and can ruin the festival 
experience for yourself and your friends. Therefore enjoy the festival without drugs and be glad that you are one of those who have 
the courage to speak their mind.

Enjoy the festival

Camping Αναχώρηση / Camping Departure

ΤΟ BSF CAMPING ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙχΤΟ ΜΕχΡΙ ΤΙΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 
ΕΩΣ 15:00! 
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΚΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΗΝ 
ξΕχΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΘΑΡΟ! 

THE BSF CAMPiNG WiLL REMAiN oPEN uNTiL THE 29TH of July To 15:00!
BESiDES THE TENTS AND YouR PERSoNAL BELoNGiNGS, DoN’T FoRGET To LEAVE THE 
PLACE CLEAN!

FESTIVAL COORDINATION / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ / PRINT
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. / ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ λΕΣΒΟΣ / www.EPIkOINONIA-AIGAIOu.GR

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ λΕΣΒΟΥ & ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

UNDER THE AEGIS OF
MuNICIPALITy OF LESVOS & NORTh AEGEAN REGION

*Οι προβολές και τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στον χώρο της 
Ταβέρνας “Ζούρος“.
*Workshops & Screenings at Zouros Tavern


