
                                                                                            

 

 

Swing November στα TGI FRIDAYS™:                                                                                                                                    

Ένας μήνας γεμάτος swing διάθεση, με τους Athens Swing Cats στα χορευτικά βήματα                   

και τους Les Enfants de Pigalle στις μουσικές επιλογές! 

Τα TGI FRIDAYS™ μας ταξιδεύουν αυτό το Νοέμβριο στο ρυθμικό κόσμο του swing, με τη διάσημη 
χορευτική ομάδα το διάσημο χορευτικό ντουέτο των Athens Swing Cats και τη μοναδική Les Enfants de 
Pigalle μπάντα να μας παρασέρνουν στα πιο κεφάτα party! 

Ο Ben και η Josephine, μαθητές του διάσημου χορογράφου του Hollywood, του Broadway και του West 
End, Ryan Francois, είναι η πρώτη χορευτική Swing ομάδα στην Αθήνα και μία από τις μεγαλύτερες στην 
Ευρώπη.   

Οι Les Enfants de Pigalle, αναβιώνουν αυθεντικούς ήχους της δεκαετίας του ’30 και του ’60. Με leader το 
Γάλλο μουσικό Remi Cavat, το γκρουπ έχει δημιουργήσει σύγχρονες διασκευές κλασσικών παριζιάνικων 
τραγουδιών στο ρυθμό του swing, σε ροκ ύφος! 

Ο Swing Novemberστα TGI FRIDAYS™ είναι διασκεδαστικός, μουσικός, χορευτικός και υπόσχεται να μας 

μείνει αξέχαστος! Join the Party  

στις 8/11, με τους Les Enfants de Pigalle live @FRIDAYS KIFISIA 

στις 12/11, με τους Athens Swing Cats @FRIDAYS GLYFADA 

στις 15/11, με τους Les Enfants de Pigalle live @FRIDAYS KIFISIA 

στις 19/11, με τους Athens Swing Cats @FRIDAYS GLYFADA 

στις 22/11, με τους Les Enfants de Pigalle live @FRIDAYS KIFISIA 

στις 26/11, με τους Athens Swing Cats @FRIDAYS KIFISIA 

στις 3/12, με τους Athens Swing Cats @FRIDAYS KIFISIA 

### 

Ακολουθήστε τα TGI Fridays™ στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram, για ακόμα περισσότερες προτάσεις για 
καταπληκτικό φαγητό και ποτό, σε μία ατμόσφαιρα που η κάθε μέρα μοιάζει Παρασκευή! #TGIFgr. 

Τα TGI Fridays™ λειτουργούν στην Ελλάδα από το 1997 με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος TGI Fridays™ στην Ελλάδα, 
στην πλατεία Κεφαλαρίου Κηφισιάς το οποίο έγινε αμέσως αγαπημένο στέκι. Ακολούθησε η δημιουργία κι άλλων 
καταστημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την ίδια θερμή υποδοχή από τον κόσμο. Η συνταγή της επιτυχίας, ολοφάνερη! 
Λαχταριστά πιάτα, πρωτότυπες γεύσεις, αποκλειστικές συνταγές, μοναδικά cocktails και χαρισματικοί bartenders. Και όλα 
αυτά, στην πιο κεφάτη ατμόσφαιρα! Τα TGI Fridays™ κατάφεραν να γίνουν αγαπημένη συνήθεια, εκπαιδεύοντας τους 
Έλληνες στη φιλοσοφία του trendy, happy & casual, τις λέξεις-κλειδιά που τα ανέδειξαν παγκοσμίως ως τα πιο hot spot 
restaurants της πόλης.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για ΜΜΕ: 

VALUECOM  210 3252103 

Βάγια Σκανδάλη vaia_skandali@valuecom.gr 

https://www.facebook.com/tgi.fridays.greece
https://twitter.com/tgifridaysgr
http://instagram.com/tgifridaysgr

