Από 4 ΜαΪου ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Fix Club!
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Ο Νίκος Οικονομόπουλος ετοιμάζονται για μια συνεργασία με το Fix Club στη
Θεσσαλονίκη . Το τέως Fix Live της περιοχής Σφαγείων έχει "γκρεμιστεί" και
ανακαινίζεται από την αρχή για να υποδεχθεί τον ιδιαίτερα αγαπημένο στο κοινό της πόλης
καλλιτέχνη στις
4 ΜαΪου!

Ο διάσημος καλλιτέχνης, ύστερα από μια σχεδόν δεκαετία συνεργασίας με την πίστα του
Fever, ετοιμάζεται να ανοίξει έναν νέο κύκλο στην πορεία του και τις ζωντανές εμφανίσεις,
αποχωρώντας από την Αθήνα και το Κέντρο Αθηνών. Πάντως τον τελευταίο καιρό είχε γίνει
μεγάλος χαμός σχετικά με ποιό νυχτερινό κέντρο θα εμφανιστεί στην πόλη.

Το ράδιο αρβύλα πήγαινέ-ερχόνταν, αλλά τελικώς ο καλλιτέχνης διάλεξε το Fix Club μαζί
με τους επιχειρηματίες και συνεργάτες του από την Αθήνα, τον Θανάση Παπαγεωργίου και
τον Γιάννη Τσακουμάκο.

Αναμφίβολα μια συνεργασία που θα αλλάξει για τα καλά το χάρτη της διασκέδασης στην
Θεσσαλονίκη και το σκηνικό πλέον δε θα θυμίζει με τίποτα τα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα. Ο
Νίκος Οικονομόπουλος άλλωστε ξέρει πολύ καλά να κάνει το κέφι να χτυπά «κόκκινο», ενώ
από την άλλη να κάνει τις καλύτερες επιλογές αλλά και να τις διαχειρίζεται με τον πιο
σωστό τρόπο.

Δέκα χρόνια παρουσίας στο χώρο της δισκογραφίας και του τραγουδιού κλείνει φέτος ο
Νίκος Οικονομόπουλος αφού το ντεμπούτο του έκανε το 2007 με την κυκλοφορία του cd
single, Μάτια μου. Ο τραγουδιστής που ξεχώρισε μέσα από τη συμμετοχή του στο «Dream
Show» έκανε το πρώτο του βήμα στη δισκογραφία με μεγάλη επιτυχία, ωστόσο, κανείς
ποτέ δεν θα περίμενε την καταιγιστική επιτυχία που θα ακολουθούσε. Ο τραγουδιστής μέσα
σε όλη αυτή την πορεία έχει κυκλοφορήσει 9 ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές που
περιελάμβαναν τεράστιες επιτυχίες που έχουν γίνει χαρακτηριστικές της πορείας του.
Τραγούδια όπως «Εννοείται», «Κατάθεση Ψυχής», «Άκουσα», «Και μη γυρίζεις», «Για
χίλιους λόγους» και «Δώρο για σένα» έχουν αναδειχθεί σε τεράστιες επιτυχίες που έχουν
σημαδέψει την πορεία του. Την ίδια χρονιά, το 2007, ξεκίνησε τη συνεργασία του με το
νυχτερινό κέντρο Θέα, όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά με τον Νίκο Μακρόπουλο και τη
Μάρω Λύτρα, ενώ παράλληλα τους χειμώνες ξεκίνησε εμφανίσεις στο Fix, που ανήκει στον
ίδιο επιχειρηματία, Θανάση Παπαγεωργίου. Κάθε σεζόν, τα δύο αυτά στέκια του καλλιτέχνη
ήταν σταθερά. Ακόμα και αν τον βλέπαμε σε άλλες πίστες, πάντοτε έκανε το πέρασμά του
και από αυτέςΟ επιχειρηματίας τον στήριξε όσο κανένας άλλος και τον χειμώνα του 2009
μεταφέρεται στην ακόμα μεγαλύτερη πίστα, εκείνη του Fever,στο πλευρό του μεγάλου
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Γιάννη Πάριου. Έκτοτε, μια μόνιμη συνεργασία ξεκίνησε και με τον χώρο αυτόν, που
φαίνεται πως τελείωσε τον χειμώνα του 2017, όπου τον απολαύσαμε και πάλι στο τιμόνι
του προγράμματος, έχοντας στο πλευρό του τον Στέλιο Ρόκκο. Πλέον, ύστερα από 9 σεζόν
συνεργασίας με τον Fever, ο Νίκος Οικονομόπουλος Πρόκειται για το Κέντρο Αθηνών, ένα
από τα πιο μεγάλα και σύγχρονα μαγαζιά διασκέδασης στην Αθήνα

Αποκλειστικές πληροφορίες της τηλεφημερίδας Ελληνικό Φαινόμενο, πληροφορίες που
πουθενά αλλού δεν έχουν γραφτεί, είμαστε σε θέση να δώσουμε ρεπορτάζ εκ των έσω, Η
απόλυτη τηλεφημερίδα elliniko-fenomeno.gr, η εφημερίδα Fenomeno News που διανέμεται
δωρεάν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα συνεχίσουν τα καλλιτεχνικά ρεπορτάζ, καθώς και ο
δημοσιογράφος
Νίκος Βάνης θα σας
ενημερώσει γαι τα καλλιτεχνικά δρώμενα από το μικρόφωνο του ραδιοφώνου elliniko
fenomeno.com
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