MORE THAN A RADIO
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Legend 88.6 δεν είναι (μόνο) ένα ραδιόφωνο
όπως υποδηλώνει η συχνότητα δίπλα στο όνομα
του. Είναι ο τρόπος ζωής που θέλεις να έχεις.
Είναι ο ήχος που συνοδεύει κάθε στιγμή της μέρας σου.
Είναι οι θρύλοι του χθες, οι ροκ σταρς του σήμερα και
η μουσική του αύριο. Ο Legend είναι η μουσική που ακούς.
Στον Legend 88.6 θα ακούς τη ροκ μουσική στο σύνολο της.
Από την classic rock μέχρι τη british και από το ελληνικό ροκ
τραγούδι, μέχρι το modern rock, ο νέος σταθμός μπαίνει
στη ζωή της πόλης, θέλοντας να δώσει στους ακροατές
το μουσικό ραδιόφωνο που τους εκφράζει.
Μεγάλες επιτυχίες, νέες κυκλοφορίες και όσα συνθέτουν
τους ήχους της πιο επιδραστικής μουσικής του πλανήτη,
θα είναι κάθε μέρα στον Legend 88.6, το ραδιόφωνο
που ακούγεται με όλες τις αισθήσεις ενεργοποιημένες.

#LEGEND886
Συναισθήματα, αναμνήσεις, ενημέρωση, ψυχαγωγία, εικόνες.
Ναι, η μουσική και τα social media έχουν πολλά κοινά.

ΑΚΟΛΟΎΘΗΣΕ ΤΟΝ LEGEND ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΉ ΠΟΥ ΑΚΟΎΣ

ΦΊΛΙΠΠΟΣ ΤΑΛΆΝΤΗΣ
Ο Φίλιππος Ταλάντης δουλεύει στο ραδιόφωνο και την
τηλεόραση τα τελευταία 31 χρόνια. Ξεκίνησε από τον όμιλο
του ΣΚΑΙ σαν μουσικός επιμελητής -υπεύθυνος παραγωγής.
Δημιούργησε και διηύθυνε το πρόγραμμα του Λάμψη 92,3
(1996), τον Ρυθμό 94,9 (2000), τον Red 96,3 και τον ANGEL
88,9 (2003) καθώς και τον City 99,5 (2007). Aπo το 2008 έως
το τέλος του 2010 ήταν σύμβουλος προγράμματος για τους
ραδιοφωνικούς σταθμούς του ομίλου Γιαννίκου. Απο το 2011
έως το 2016 ήταν Τam Manager (talent & music) και Music
Programmer για το MTV. Από το 2015 έως τον Ιούλιο του 2017
διεύθυνε τον Music 89,2. Από το 2018 έως τον Ιούνιο του
2019 διηύθυνε το πρόγραμμα του Δίεση 101,1 Κύπρος.
Από τον Ιούνιο του 2019 είναι σύμβουλος προγράμματος
για τα ραδιόφωνα της 24MEDIA.

ΜΆΚΗΣ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΌΠΟΥΛΟΣ
Σε διαρκή (ενίοτε θυελλώδη) σχέση με το ραδιόφωνο
από το 1997, ο Μάκης Παπασημακόπουλος με βάση
τα ερτζιανά, έχει επεκταθεί και σε άλλες εκφράσεις
των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αφού παραμένει ενεργός
ως συντάκτης και συνεργάτης για εγχώρια και ξένα μέσα
(SOUL, BBC, ABC Australia, UEFA.com, Kathimerini, Sportday,
Athens News ανάμεσα σε πολλά άλλα), ενώ ταυτόχρονα
τα τελευταία χρόνια ασχολείται έντονα και με το visual
content. Η τηλεοπτική του άλλωστε παρουσία
στην Cosmote TV, «γεννήθηκε» από την viral επιτυχία
της online εκπομπής «Στέφανος» στην πλατφόρμα του
Netwix. Στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο του καταπιάνεται με
το podcast The Film Pit και με τις μουσικές του παραγωγές.

ΠΗΝΕΛΌΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΎΛΟΥ
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου σπούδασε υποκριτική
στο Θέατρο Τέχνης – Κάρολος Κουν, σκηνοθεσία στην
Ένωση Ελλήνων Σκηνοθετών και είναι επίσης απόφοιτος
του τμήματος Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας.
Έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά “Οι ιστορίες του αστυνόμου
Μπέκα” (ALPHA). Έχει μια 20ετή πορεία στο θέατρο
και στην τηλεόραση και είναι η τραγουδίστρια της ροκ
μπάντας MamaSIngsFire και μητέρα 2 παιδιών.

ΝΆΣΟΣ ΚΟΝΤΟΠΆΝΟΣ
Μετρώντας 20 χρόνια καθημερινής ραδιοφωνικής
παρουσίας σε επιτυχημένα ραδιόφωνα όπως ο Red 96.3,
Μελωδία 99.2, Freedom 88.9 και έχοντας καθιερώσει
εκπομπές αφιερώσεων με το “Red Request” και το
“Αφιερωμένο Εξαιρετικά”, ο Νάσος Κοντοπάνος εντάσσεται
στο δυναμικό του ραδιοφώνου 88,6 του Ομίλου 24MEDIA.
Υπηρετώντας, επί σειρά ετών, στο υψηλότερο επίπεδο
τη δημιουργία καινοτόμων audio content προτάσεων
και ιδεών ως Head of Audio Production, έχει στο ενεργητικό
του περισσότερες από 12.000 διαφημιστικές παραγωγές
και εκφωνήσεις για ραδιόφωνο & τηλεόραση
και συνεργασίες με τον όμιλο ΣΚΑΙ, τον ΣπορFM 94.6
και πολλές εταιρείες παραγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο.

ΓΙΆΝΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΚΆΚΟΣ
Ο Γιάννης Κουλουκάκος έχει εργαστεί σαν ραδιοφωνικός
παραγωγός και μουσικός επιμελητής για πάνω από
10 χρόνια σε ραδιόφωνα όπως οι Atlantis, Red FM,
City, HiJack, Flash και δημιούργησε το βραβευμένο
ως το καλύτερο webradio στην Ελλάδα trollradio.gr.
Έχει διοργανώσει πολλά events ως event manager
και promoter σε Ελλάδα και Λονδίνο συνεργαζόμενος
με εταιρείες όπως το Red Bull και καλλιτέχνες όπως
οι Κωστής Μαραβέγιας, Imam Baildi, Γιάννης Αγγελάκας,
Παύλος Παυλίδης, Last Drive, Κωνσταντίνος Βήτα κ.α.).
Το 2019 ανέλαβε το tour management των Πυξ Λαξ
σε μια από τις μεγαλύτερες περιοδείες ελληνικής μπάντας
φέρνοντας σε πέρας πάνω από 34 συναυλίες.

ΓΙΏΡΓΟΣ ΖΕΡΒΌΣ
Ο Γιώργος Ζερβός έχει δουλέψει επί σειρά ετών
ως ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παραγωγός αρχικά
στην Star Radio/Ηχώ FM (1987-90) και στη συνέχεια
σε ΕΡΑ2 (1989-90), Seven X Music (1993-95), Δίεση 101,3
(2000-2004), Red 96,3 (2004-2013) και Μέντα 88 (2015).
Μετά την μακροχρόνια πορεία του στον χώρο των media,
εντάσσεται στο δυναμικό του ραδιοφώνου 88,6
του oμίλου 24MEDIA.

SCHEDULE
07:00 - 10:00
Μάκης Παπασημακόπουλος
Πηνελόπη Αναστασοπούλου

10:00 - 13:00
Legendary Music

13:00 - 16:00
Νάσος Κοντοπάνος

16:00 - 19:00
Γιάννης Κουλουκάκος

19:00 - 22:00
Γιώργος Ζερβός

LISTEN
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