
2019 - 2020
ένας κόσμος γεμάτος μουσική

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



Αθήνα: Ναυαρίνου 13 & Μαυρομιχάλη, Τηλ.: 210-3647111
Θεσσαλονίκη: Ν. Πλαστήρα 19, Χαριλάου, Τηλ.: 2310-311459 

www.nakas.gr

Real grand piano sound ...just for you



www.nakas.edu.gr,      @nakasodeio,      @nakasodeio, email: conservatory@nakas.gr

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 41, 106 80 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 3634000Φωτογραφία εξωφύλλου: Παναγιώτης Δρίτσας

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 2019-2020

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ                                                                  

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

σελ.: 3 - 37

σελ.: 5, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 35

σελ.: 38

σελ.: 15, 18

σελ.: 38

σελ.: 39, 40

σελ.: 5, 12, 23, 37

3



Strings
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13 Τ ε τ ά ρ τ η
ώρα 20:30

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 15 Παρασκευή
ώρα 20:30

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Ferah trio
Γεράσιμος Παπαδόπουλος φωνή - ούτι
Αχιλλέας Τίγκας νέι
Στέφανος Αγιόπουλος κρουστά

"Ferah" στ' αραβικά θα πει "χαρά". Αυτό είναι και το πρώτο συνθετικό σε 
δύο απ' τα πιο χαρούμενα και διονυσιακά μακάμια του αραβοτουρκικού 
κόσμου, του ferahnak και του ferahfeza. 

Τρεις δεξιοτέχνες ανατολικής μουσικής -ο Στέφανος Αγιόπουλος στα 
κρουστά, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στη φωνή και στο ούτι και ο 
Αχιλλέας Τίγκας στο νέι- διαλέγουν τραγούδια και σκοπούς οργανικούς 
απ' όλο το φάσμα των τροπικών παραδόσεων της Ανατολής, καθώς 
και συνθέσεις σύγχρονες δικές τους κι άλλων και τα ερμηνεύουν με 
διάθεση μέθεξης στη μαγεία του πολύχρωμου αυτού μουσικού πολι-
τισμού. Παίζοντας με τις ρυθμικές εναλλαγές, τις μεταβάσεις από το 
ένα μακάμ στο άλλο, τις αυξομειώσεις των δυναμικών και προπαντός 
γκρουβάροντας ανελέητα, μεταφέρουν το βαθύ μήνυμα του Ανατολίτη 
που ξέρει να γλεντάει στον πόνο όσο και στη χαρά, γιατί το ένα δεν 
υπάρχει ανεξάρτητα απ' το άλλο και γιατί άλλωστε στη λέξη "φεράχ" θα 
βρίσκεται πάντα κρυμμένο ένα "αχ".

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Μέλος ποιείν (ΙΙ)
Κώστας Θωμαΐδης φωνή
Κώστας Σίσκος κόρνο
Νέλλη Οικονομίδου βιολί
Τριαντάφυλλος Μπαταργιάς κιθάρα - ενορχηστρώσεις

Η ποίηση υπήρξε πάντα η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση για τον συνθέτη, 
αλλά και μία από τις πιο ελκυστικές αφετηρίες της μουσικής δημιουρ-
γίας, μία περιπλάνηση σε ολόκληρο το φάσμα του κύκλου της ζωής. 

Ο Κώστας Θωμαΐδης,  ο Τριαντάφυλλος Μπαταργιάς, ο Κώστας Σί-
σκος και η Νέλλη Οικονομίδου, συνάδελφοι και  φίλοι, μοιράζονται την 
αγάπη τους για τη μελοποιημένη ποίηση, αφουγκράζονται τους κρα-
δασμούς της ποίησης των Μανόλη Αναγνωστάκη, Μπέρτολντ Μπρεχτ, 
Νίκου Γκάτσου, Άλκη Αλκαίου, 
Μάνου Ελευθερίου, Τάσου 
Λειβαδίτη, Φεντερίκο Γκαρ-
θία Λόρκα, Πάμπλο Νερούδα, 
Κωνσταντίνου Καβάφη, Γιάννη 
Ρίτσου, Ναζίμ Χικμέτ, Νίκου 
Καββαδία, Γιώργου Σεφέρη, 
Οδυσσέα Ελύτη  και με τη δική 
τους ματιά μας παρουσιάζουν 
τις πιο αγαπημένες τους δημι-
ουργίες. 



ώρα 20:3020 Τ ε τ ά ρ τ η ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

"Three lands and three lives"
Sofia Brito όμποε
Σοφία Μαυρογενίδου φλάουτο
Ingrid Sotolarova πιάνο

Η  ομποΐστα Sofia Brito και η πιανίστα Ingrid Sotolarova αποτε-
λούν το Duo Reencontros. Δύο διαφορετικές γενιές - μαθήτρια και 
δασκάλα. Δύο διαφορετικές εθνικότητες - Πορτογαλία και Τσεχία. 
Το duo  έχει πλούσια καλλιτεχνική παρουσία στην Πορτογαλία και 
την Τσεχία, αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης, πρώτη φορά όμως 
επισκέπτεται την Ελλάδα παρουσιάζοντας έργα Πορτογάλων και 
Τσέχων συνθετών, αλλά και ελληνικά έργα. Συνοδοιπόρος τους στο 
εγχείρημα "Τρεις χώρες - τρεις ζωές", η Ελληνίδα φλαουτίστα και 
συνθέτις Σοφία Μαυρογενίδου. 

Συναντιούνται λοιπόν επί ελληνικού εδάφους αυτή τη φορά και υπη-
ρετούν τη διαχρονική αποστολή τους, που δεν είναι άλλη από την 
αναζήτηση της αλήθειας μέσα από τη μουσική. Στόχος τους είναι 
να παραδώσουν ένα άρτιο αποτύπωμα της ατμόσφαιρας και των 
ηχοχρωμάτων της γενέθλιας γης τους και η "πρεμιέρα" αυτή να μην 
είναι παρά μόνο η αρχή... 

Πρόγραμμα
Bedřich Smetana: Polka (Czech Dances II) / Antonín Dvořák: Humoresque, op. 101, 
Nο7 / Oscar da Silva: Images op. 6 / Nelson Jesus: Sonatina / Euroco Carrapatoso: 
Three Atlantic pieces / Σοφία Μαυρογενίδου: Προσμονή - L' Alba -  Estampida -  
Λαγκαδινή Αυγή - Passacaglia - Two waltzes - Gioco su Tarantella 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 10€ - ΜΕΙΩΜΕΝΟ 5€18 Δ ε υ τ έ ρ α
ώρα 20:30

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 10€ - ΜΕΙΩΜΕΝΟ 5€

Ο εξαίσιος κύριος Telemann και η εποχή του 
Σύνολο Diverse & Bizarre
Αναστασία Μηλιώρη μπαρόκ βιολί - καλλιτεχνική διεύθυνση
Κίρα Σαπλαχίδου φλάουτο τραβέρσο
Στέλλα Νικολαΐδη μπαρόκ όμποε
Fabiola Ojeda μπαρόκ βιολοντσέλο  
Σεβαστιανός Μοτορίνος τσέμπαλο  

Το Diverse & Bizarre ερμηνεύει τέσσερα έργα της εποχής του Μπαρόκ 
που αναδεικνύουν τον σολιστικό χαρακτήρα των οργάνων εποχής, αλλά 
και τη μοναδική ικανότητά τους να συνδυάζονται, αναμειγνύοντας μ’ 
έναν υπέροχο τρόπο τα ηχοχρώματά τους. Προεξάρχων συνθέτης, ο  G. 
Ph.Telemann, του οποίου οι συλλογές αλλά και όλα τα αυτοτελή έργα 
αποτελούν σπουδαία παρακαταθήκη και σημείο αναφοράς για κάθε 
μουσικό που καταπιάνεται με την ιστορική ερμηνεία. 

Το σύνολο ερμηνεύει μπαρόκ και κλασική μουσική με όργανα εποχής, 
συνδιαλέγεται με τη σύγχρονη μουσική δημιουργία καθώς και με άλλα 
είδη τέχνης. Αποτελείται από νέους μουσικούς, με ακαδημαϊκές μουσικές 
σπουδές σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και με πολύπλευρη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα. Στόχος του συνόλου είναι να ζωντανεύει τη μουσική του 
παρελθόντος μέσα απ’ την ιστορική ερμηνεία και με όχημα τη σύγχρονη 
εικόνα να κάνει προσιτή την πανανθρώπινη μουσική γλώσσα.
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Πρόγραμμα
G. Ph. Telemann: Κουαρτέτο TWV 43:G2 από τη συλλογή "Tafelmusik" / L. G. 
Guillemain: Σονάτα Nο3  από τη συλλογή "Six Sonates en quators" Op. 12 / 
G. Ph. Telemann: Κοντσέρτο TWV51:A5 για βιολοντσέλο, δύο βιολιά & μπάσο 
κοντίνουο / J. F. Rebel: Σουίτα "Les Caractères de la Danse" 



ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
22 Παρασκευή

ώρα 19:00 ώρα 17:00 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Τριστάνος και Ιζόλδη,  
η λογοτεχνία συναντάει  
τη μουσική
Μάνος Κοντολέων

Pilates για μουσικούς
Η ευεργετική επίδραση του θεραπευτικού Pilates 
στη σωματική υγεία των μουσικών
Σεμινάριο της Μαρίνας Γύρα

Κάθε πεπειραμένος μουσικός 
γνωρίζει ότι για μια επιτυχημένη 
μουσική καριέρα απαιτείται ένας 
συνδυασμός νοητικής, συναισθη-
ματικής και σωματικής ισορροπί-
ας. Εκτός από την οργανωμένη και 
σωστή μελέτη του μουσικού ορ-
γάνου, είναι εξίσου σημαντικό για 
τον μουσικό να μεριμνήσει και για 
την καλή σωματική του κατάστα-
ση. Το μέσο που θα του εξασφα-
λίσει ένα αποδοτικό παίξιμο είναι 
ένα υγιές σώμα. Το θεραπευτικό 
Pilates προσφέρει στον μουσικό 
μια ολιστική προσέγγιση για την 
αρμονική προετοιμασία σώματος 
και νου. Είναι μια ασφαλής και φυ-
σική άσκηση που τον βοηθά να ανταποκριθεί σε συνθήκες υψηλών 
και πολύπλοκων απαιτήσεων. 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε μουσικούς όλων των οργάνων.  
Μαζί με το θεωρητικό μέρος γνωριμίας με την τεχνική του Pilates, 
οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και ενδει-
κτικές ασκήσεις (mat, fascia, props).
* Περιορισμένος αριθμός ενεργών μελών. Κράτηση θέσης απαραίτητη  
για όσους επιθυμούν να λάβουν ενεργά μέρος στο σεμινάριο.

23 Σ ά β β α τ ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Το μεσαιωνικό παραμύθι 
που μιλά για τον μεγάλο 
έρωτα του ατρόμητου Τρι-
στάνου και της πανέμορφης 
Ιζόλδης εξυμνώντας την 
αγάπη και την αιώνια αφο-
σίωση ταξίδεψε από τους 
τροβαδούρους του 12ου 
αιώνα στις μεγάλες όπε-
ρες του κόσμου μέσα από 
το ομώνυμο λυρικό δράμα 
του Ρίχαρντ Βάγκνερ, του 
χαρισματικού συνθέτη που 
άλλαξε την πορεία της κλα-
σικής μουσικής.

Η ιστορία αυτή, την οποία 
ο Μάνος Κοντολέων δια-
σκεύασε στα ελληνικά για 
εφήβους, έχει συγκινήσει 
πολλές γενιές ανθρώπων και γίνεται σήμερα η αφορμή για μια συ-
νάντηση της μουσικής και της λογοτεχνίας, στο πλαίσιο του εορτα-
σμού "Μήνας Εφηβείας, 2019".
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Ομιλητές: 
Μάνος Κοντολέων συγγραφέας
Ευάγγελος Κοκκόρης καλλιτεχνικός διευθυντής 
Ωδείου Φίλιππος Νάκας

Ερμηνεύουν οι: 
Παναγιώτης Τροχόπουλος πιάνο
Ηλέκτρα Πελέκη άρπα

Σε συνεργασία με τις

Η Μαρίνα Γύρα είναι σολίστ και καθηγήτρια πιάνου στο Ωδείο Φί-
λιππος Νάκας. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με 
το θεραπευτικό Pilates. Έχει ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα Refined Pilates διάρκειας 1000 ωρών (mat / όργανα) στη 
Σχολή Illium Center of Light με τη διακεκριμένη δασκάλα Jenny 
Colebourne. Έχει εκπαιδευτεί στην τεχνική του θεραπευτικού Pilates 
για την αντιμετώπιση σωματικών-ψυχοσωματικών παθήσεων. 



25 Δ ε υ τ έ ρ α 
ώρα 20:30

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΝΥΞ trio
Βασίλης Σούκας μπαρόκ βιολί
Άγγελος Ρεπαπής βιόλα ντα γκάμπα
Σεβαστιανός Μοτορίνος τσέμπαλο

Η εποχή τού μπαρόκ είναι πλούσια σε σαγηνευτικές, πνευματώδεις και 
πρωτοποριακές μουσικές συνθέσεις σπουδαίων μουσουργών. Τόσες 
που ίσως μια ζωή δεν φτάνει για να τις ανακαλύψει κανείς! 

Πέραν των άλλων, οι συνθέσεις αυτές και τα διαφορετικά στυλ αποτέ-
λεσαν έμπνευση για τους μεταγενέστερους συνθέτες έως και σήμερα. 
Το "ΝΥΞ trio" καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα συνόρων και μουσικών εκ-
φράσεων της εποχής και μας ταξιδεύει στην Ιταλία, τη Γαλλία και την 
Αυστρία, κάνοντας μια μικρή νύξη στον 20ό αιώνα.

Πρόγραμμα
D. Scarlatti (1685-1757): Sonata in D major K. 534 / A. Bertali (1605-1669): 
Trio Sonata in D minor / J. Ph. Rameau (1683-1764): Quatrième Concert, RCT 
10 from "Pièces de clavecin en concerts" / A. Schnittke (1934-1998): Suite 
(Sonata) in the Old Style, for violin & piano (or harpsichord) / F. Couperin 
(1668-1733): Première Suite from "Pièces de Viole" / J. H. Schmelzer (1623-
1680): Sonata quinta from "Sonatae unarum fidium"

30 χρόνια μετά...
Αφιέρωμα στον Γ. Α. Παπαϊωάννου (1910-1989)

Με μια επετειακή συναυλιακή 
βραδιά, το Ωδείο Φίλιππος Νά-
κας τιμά τον μεγάλο συνθέτη 
και δάσκαλο Γιάννη Ανδρέου 
Παπαϊωάννου, τριάντα χρόνια 
μετά τον θάνατό του. Με το 
έργο και τη διδασκαλία του ο Γ. 
Α. Παπαϊωάννου έχει ασκήσει 
πλατιά επίδραση στη νεότερη 
μουσική της Ελλάδας. Το διδακτικό του έργο θεωρείται ιδιαίτερα 
σημαντικό, δεδομένου του ότι υπήρξε ο πρώτος -και για μεγάλη 
περίοδο ο μόνος- στην Ελλάδα που δίδαξε, παράλληλα με τις 
παραδοσιακές, και νεότερες τεχνικές σύνθεσης. 

Ομιλητές: Αλέξης Αγραφιώτης διευθυντής ορχήστρας, Κώστας Χάρδας 
επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., 
Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου πιανίστα, Ευάγγελος Κοκκόρης 
καλλιτεχνικός διευθυντής του Ωδείου Φίλιππος Νάκας, 
Iάκωβος Κονιτόπουλος Γεν. Γραμματέας Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.
Ερμηνεύουν οι: Μάιρα Μηλολιδάκη σοπράνο, Νίκος Νικόπουλος, 
Κωνσταντίνα Βεντούρη-Ρούσσου φλάουτο, Τριαντάφυλλος  
Μαρούγκας κλαρινέτο, Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, Κώστας 
Χάρδας, Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου πιάνο, Νέλλη 
Οικονομίδου βιολί, Μαρίνα Σταλιμέρου βιόλα, Ήβη Παπαθανασίου, 
Μυρτώ Γουζίου βιολοντσέλο.
Διεύθυνση ενόργανου συνόλου Αλέξης Αγραφιώτης.

Το αφιέρωμα διοργανώνεται υπό την αιγίδα της  Ένωσης Ελλήνων 
Μουσουργών.

Πρόγραμμα
Τραγούδια της λίμνης για φωνή και ενόργανο σύνολο σε ποίηση Μ. Μαλακάση 
(1950)  / Κουρσάρικοι Χοροί, Σουίτα για πιάνο (1950) / Πήγασος για φλάουτο 
(1984) / Σερενάτα για βιολοντσέλο & πιάνο (1937)  / Πρελούδιο Νο 1 Lento - 
Νύχτα στην εξοχή & Νο 2 Andante - Πρωί στο ακρογιάλι από τα 24 Πρελούδια 
για σόλο πιάνο (1938 - 1939)

27 Τ ε τ ά ρ τ η
ώρα 20:30

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 10€ - ΜΕΙΩΜΕΝΟ 5€ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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28 Π έ μ π τ η
ώρα 20:30

Classic folk 
Μαρία-Ηλιάνα Κατσούρα υψίφωνος
Θάνος Καρακάσης βαρύτονος
Ηλίας Σδούκος βιολί, βιόλα
Χριστόφορος Μιρόσνικοβ βιολοντσέλο
Πόπη Μαλαπάνη πιάνο
Δήμητρα Λαμπρέτση εικαστικά

Ένα μουσικό ταξίδι στις γειτονιές του κόσμου, 
για να ακούσουμε παραδοσιακές μουσικές, 
όπως αυτές ενέπνευσαν μεγάλους συνθέτες.
Θα ταξιδέψουμε από την Ισλανδία ως το 
Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία, από την Τσε-
χία και τα Βαλκάνια ως την πολυσυλλεκτική 
Μεσόγειο και από την Ιαπωνία ως τους Ιν-
διάνους της Αμερικής. Θα ακουστούν έργα 
"κλασικών", σύγχρονων, αλλά και ανώνυμων 
συνθετών. H εικαστικός Δήμητρα Λαμπρέτση 
με τα χρώματά της θα συνυφάνει τα πολλά και συναρπαστικά πρό-
σωπα της μουσικής και του κόσμου μας.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 10€ - ΜΕΙΩΜΕΝΟ 5€

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

29 Παρασκευή
ώρα 20:30

"4 Concerti Grossi", a preparar l’ avvenire
από το κιθαριστικό σύνολο Guitarte

Η μουσική της εποχής του Μπαρόκ αποτελεί, για πολλούς μουσικούς, 
χώρο έρευνας και ανάδειξης ιστορικών και στιλιστικών ερμηνευτι-
κών προσεγγίσεων. Για άλλους πάλι, είναι πεδίο πειραματισμού και 
τολμηρών διασκευών. Το Guitarte ensemble παρουσιάζει 4 Concerti 
grossi σε μεταγραφή για 5  ή 7 κιθάρες, με τους εκτελεστές σε εναλ-
λασσόμενους ρόλους soli και tutti.

Η σχέση του συνόλου Guitarte με τα κοντσέρτα, τα οποία περιέχο-
νται στο τελευταίο τους CD με τον ομώνυμο τίτλο, ξεκινά από τη 
σπουδή και τη μελέτη έργων της εποχής για λαούτο (J. S. Bach, S. 
L. Weiss, A. Vivaldi κ.ά.), περνάει από μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
πορεία με κιθαριστικά σύνολα κι έχει ως τελευταίο σημείο αναφοράς 
το έργο του J. S. Bach - Musikalisches Opfer (BWV 1079), το οποίο 
ηχογράφησε το σύνολο στο CD Traces. Το Guitarte ensemble ιδρύ-
θηκε το 2005 και διευθύνεται από τον Νίκο Χατζηελευθερίου, με 
συνοδοιπόρους τους Χρήστο Φάκλαρη, Φραγκούλη Καραγιαν-
νόπουλο, Άννα Σαρτζίδου και Μαρία Παπαμιχαήλ. Από το 2015 
στο σχήμα συμμετέχουν και οι Χριστίνα Πολυκρέτη και Νεκτάριος 
Σακελλαρίου.

Πρόγραμμα
A. Corelli: Concerto grosso Op. 6 No 2 in F major */  F. Geminiani: Concerto 
Op. 3 No 1 in D major * /  G. F. Händel: Concerto in D minor Op. 6 No 10 */ 
Α. Vivaldi: Concerto grosso  Op. 3 No 8 in Α minor (Arr.: P. Gerrits - J. Chardonnet)
 
*Arrangements: N. Chatzieleftheriou

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 10 € - ΜΕΙΩΜΕΝΟ 5 €

Πρόγραμμα
L. v. Beethoven: Volkslieder / P. I. 
Tchaikovsky: Τραγούδι για τη Γεωργία / 
L. Berio: Αρμένικο τραγούδι - Σιλιάνικο 
τραγούδι / E. Bloch: Σουίτα για βιόλα και 
πιάνο / M. Ravel: 2 εβραϊκά τραγούδια / 
I. Albéniz: Asturias, / M. De Falla: Ισπα-
νικά τραγούδια / B. Bartók: 5 Ρουμάνικοι 
χοροί / I. Stravinsky: Παραδοσιακό τρα-
γούδι / L. Janáček: 3 λαϊκά τραγούδια 
/ D. Rotaru: Ρουμάνικο παραδοσιακό 
τραγούδι για τη μάνα / A. Ifukube:  2 
τραγούδια πάνω σε παλιές μελωδίες 
της φυλής Ainu της Ιαπωνίας / F. Say: 
Black Earth / Σ. Σαμάρας: Της κοπέλας 
το νερό / Μ. Καλομοίρης: Γριά Ζωή / Ν. 
Σκαλκώτας: Λαφίνα



02 Δ ε υ τ έ ρ α
ώρα 20:30

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
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Forum: Εξελίσσοντας τη μουσική δωματίου 
Αρχαία Όργανα - Καινούριοι Ήχοι
Εισηγητής: Παναγιώτης Στέφος

Στο πλαίσιο του τακτικού 
μαθήματος μουσικής δω-
ματίου στο Ωδείο Φίλιπ-
πος Νάκας, η τάξη του 
Κωνσταντίνου Αυγερινού 
προσκαλεί σημαντικούς 
σολίστ - καθηγητές σε ένα 
forum ανοιχτό για όλους. 

Μία ζωντανή παρουσίαση 
μουσικών οργάνων  που 
έρχονται απ’ το μακρινό παρελθόν, δίνοντάς μας έμπνευση για νέες 
μουσικές δημιουργίες. Εξετάζοντας τον πολυποίκιλο ήχο τους  ανα-
καλύπτουμε τις εκφραστικές τους δυνατότητες και τον σπουδαίο 
ρόλο που έπαιζαν στην αρχαιότητα.  Στην αρχαία Ελλάδα η μουσική 
ήταν απόλυτα συνυφασμένη με την καθημερινότητα όλων των αν-
θρώπων και σαν μια σύνθετη καλλιτεχνική και πνευματική έκφρα-
ση είχε ιδιαίτερη θέση σε όλες τις εκδηλώσεις της προσωπικής και 
της κοινωνικής ζωής. Η Μουσική, το Άσμα και η Όρχηση (συνήθως 
αλληλένδετα) ήταν οι χαρακτηριστικότερες εκφάνσεις της πολιτι-
σμένης κοινωνίας.

Ο Παναγιώτης Στέφος υπήρξε  επί σειρά ετών κορυφαίος  μουσικός 
της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της 
Ορχήστρας των Χρωμάτων και καθηγητής τρομπονιού στο Ωδείο 
Φίλιππος Νάκας. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει αφιερωθεί στην 
έρευνα για την αρχαία ελληνική μουσική και την ανακατασκευή των 
αρχαίων μουσικών οργάνων. Επιστέγασμα στο πολύπλευρο έργο 
του (ερευνητικό, καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό) είναι η δημιουργία 
της ορχήστρας αρχαιοελληνικών μουσικών οργάνων «ΛύρΑυλος» 
με την οποία έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες συναυλίες σε  δε-
κάδες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

ώρα 17:00 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

10

Monk’s mood 
Παντελής Μπενετάτος solo piano 

Ο Thelonious Monk με τη μουσική και το πιανιστικό του παίξιμο έδωσε 
άλλη διάσταση στην jazz και γενικότερα τη σύγχρονη μουσική.
Η εκκεντρικότητα και το ασυμβίβαστο του χαρακτήρα του, τον έκαναν 
να αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια μέχρι να αναγνωριστεί το ταλέντο του.

Με πρωτοπόρες και ιδιοφυείς συνθέσεις και μοναδικό ήχο στο πιάνο, 
έχει μια ξεχωριστή θέση στο πάνθεον των κορυφαίων της  jazz.

Ένα ταξίδι στον υπέροχο κόσμο του Monk με τον πιανίστα Παντελή 
Μπενετάτο, καθηγητή jazz πιάνου του Ωδείου Φίλιππος Νάκας.
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Philip Glass tribute 
Θεόδωρος Μιλκόβ μαρίμπα

Η περίπτωση του Philip 
Glass, του ξεχωριστού αυ-
τού συνθέτη της νεοϋορκέ-
ζικης avant-garde σκηνής, 
αποτελούσε πάντοτε πρό-
κληση για τον Ελληνο-Ρώσο 
Θεόδωρο Μιλκόβ.

Γνωστός για την «πιανιστική» 
του προσέγγιση, τις φρέσκιες ιδέες και τις τεχνικές του ικανότητες 
που έχουν φέρει τη μαρίμπα σε νέα επίπεδα και με ρεπερτόριο που 
περιλαμβάνει έργα από το μπαρόκ μέχρι τη σύγχρονη μουσική, ο 
Μιλκόβ αποδεικνύει μέσα από το αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη 
- παγκόσμιο θρύλο της μουσικής ότι οι υπέροχες μουσικές δημι-
ουργίες μπορούν να γίνουν έμπνευση για καινοτόμους ερμηνευτές 
μαρίμπας και κίνητρο για θαυμάσιες μεταγραφές. Ένας ιδιαίτερος 
συνθέτης, ένας ικανός ερμηνευτής, μία εντυπωσιακή βραδιά μαρί-
μπας. Το 2018 ο Θεόδωρος Μιλκόβ εξέδωσε με την MRL MUSIC 
το άλμπουμ «Philipp Glass tribute».
Ο Θεόδωρος Μιλκόβ είναι «Yamaha / Vic Firth / Zildjian artist»

Πρόγραμμα
Metamorphosis, Piano Etudes, Οpening, Mad Rush, The Hours

ώρα 20:30 ώρα 20:30

Ρεσιτάλ για δύο πιάνα - 4 χέρια 
Στέλλα Κούκου - Άννυ Μαρκοδημητράκη

Η Στέλλα Κούκου και η Άννυ Μαρκοδημητράκη ενώνουν τις δυνάμεις 
τους σε μια μουσική σύμπραξη για δύο πιάνα και τέσσερα χέρια. 
Το μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά από τον Ρώσο – γεωργιανής  
καταγωγής –  ρομαντικό συνθέτη του 19ου αιώνα Alexander 
Borodin με μια μεταγραφή των δημοφιλών Πολοβτσιανών Χορών 
από την ημιτελή όπερα «Prince Igor», την οποία ο Μποροντίν έγρα-
φε για περισσότερα από δέκα χρόνια. Ακολουθεί ο Ρώσος συνθέ-
της Dmitri Shostakovich με το έργο «Concertino» που έγραψε για 
τον 16χρονο γιο του, ο οποίος και το πρωτοπαρουσίασε. Το ταξίδι 
συνεχίζεται περνώντας στον Γάλλο συνθέτη Claude Debussy με 
την «Petite Suite» και τελειώνει με μία μεταγραφή από την όπερα 
«Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Έλληνα συνθέτη Περικλή Κού-
κου.

Οι δύο σολίστ είναι απόφοιτες του Εθνικού Ωδείου και του Ωδείου 
Φίλιππος Νάκας αντίστοιχα και έχουν στο ενεργητικό τους μεταπτυ-
χιακές σπουδές στην École Normale de Musique de Paris και πλού-
σια δραστηριότητα με ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου.

Πρόγραμμα 
Α. Borodin: Polovtsian Dances από την όπερα Πρίγκιπας Ιγκόρ (Μεταγρα-
φή για δύο πιάνα: Ann Pope) / D. Shostakovich: Concertino για δύο πιάνα /  
C. Debussy: Petite Suite για τέσσερα χέρια / Π. Κούκος: Σουίτα για δύο πιάνα 
από την όπερα Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας

11



13 Παρασκευή
ώρα 19:00 
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Λαϊκές μουσικές παραδόσεις
Συναυλία της Ορχήστρας Παραδοσιακής Μουσικής 
του Ωδείου Φίλιππος Νάκας

Ο Τομέας Παραδοσιακής 
Μουσικής του Ωδείου 
Φίλιππος Νάκας εδώ και 
πολλά χρόνια εμβαθύνει 
στα μουσικά συστήματα 
και αναπτύσσει σύγχρο-
νες μεθόδους εκμάθησης 
των παραδοσιακών ορ-
γάνων, στοχεύοντας στο 
μέλλον της παραδοσια-
κής μας μουσικής. Μου-
σικής ζωντανής, που έρχεται από το χθες και ελεύθερα και αβίαστα 
ενσωματώνεται και τρέφει το σήμερα.

Η ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής συγκροτείται  από νέους μου-
σικούς-σπουδαστές του Ωδείου Φίλιππος Νάκας.  Τα όργανα που 
αποτελούν την ορχήστρα ανταποκρίνονται στην ποικιλομορφία του 
μουσικού πορτρέτου που συναντάται στην ελληνική παραδοσιακή 
μουσική. Με αυτή τη δυναμική και με μεράκι και αγάπη, η ορχήστρα 
μελετά και ερμηνεύει τραγούδια και σκοπούς από διάφορες περιο-
χές του τόπου μας και της ανατολικής Μεσογείου.

Επιμέλεια - Διδασκαλία: Μαρία Πλουμή

ώρα 20:30 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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The Heart of Zen
Ρεσιτάλ shakuhachi & σεμινάριο 
από τον δάσκαλο Seiun Saruta
Παρουσιάζει ο Χρήστος Τσανασίδης

Είναι η τρίτη φορά που το Ωδείο Φίλιππος 
Νάκας φιλοξενεί τον δάσκαλο Seiun Saruta, 
φωτίζοντας κάποιες από τις πτυχές τού 
shakuhachi, του ιδιαίτερου αυτού μουσικού 
οργάνου της ιαπωνικής παράδοσης με το 
μοναδικό ηχόχρωμα.

Αερόφωνο της οικογένειας των φλάουτων, φτιαγμένο συνήθως από 
μπαμπού με επιστόμιο - απλή οπή, το οποίο κρατιέται κάθετα, το σακου-
χάτσι χρησιμοποιούνταν από τους Βουδιστές μοναχούς για διαλογισμό. 
Το όνομά του σημαίνει «1.8 πόδια», που είναι και το μήκος του. Με την 
κατάλληλη τεχνική ο ερμηνευτής του σακουχάτσι μπορεί να πετύχει στον 
ίδιο τόνο πολλά διαφορετικά ηχοχρώματα.
Ενώ μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, δηλαδή στην περίοδο Έντο της ια-
πωνικής ιστορίας, η χρήση του οργάνου ήταν περιορισμένη στα πλαίσια 
της θρησκευτικής άσκησης, σήμερα κατέχει κεντρική θέση στη μουσική 
τέχνη της Ιαπωνίας, τόσο μέσα από τις παραδοσιακές μελωδίες όσο και 
χάρη στο πλούσιο ρεπερτόριο σύγχρονων έργων που εκμεταλλεύονται 
το ιδιαίτερο ηχόχρωμα και τις τεχνικές απαιτήσεις του οργάνου. Ήταν μά-
λιστα ιδιαίτερα δημοφιλές στο ποπ - ροκ ρεπερτόριο της δεκαετίας του 
1980, αφού χρησιμοποιήθηκε από διάσημα ποπ ή ροκ συγκροτήματα της 
εποχής. 

O δάσκαλος Seiun Saruta ξεκίνησε τη μουσική του εκπαίδευση στην 
ηλικία των 14 ετών και μαθήτευσε κοντά σε εκλεκτούς δασκάλους της 
τέχνης του σακουχάτσι. Σήμερα ζει και εργάζεται ως Master διδάσκα-
λος και είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Shakuhachi  Issui-kai στον Νομό 
Ibaragi της Ιαπωνίας.

Πρόγραμμα
Chooshi honshirabe / Kyuushuu 
reibo - Tsukushi reibo / 
Yamagoe / Ajikan / Henro
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Χριστουγεννιάτικη συναυλία 
της Ορχήστρας Εγχόρδων και της Χορωδίας 
του Ωδείου Φίλιππος Νάκας
 
Με έργα πολύ αγαπητών στο κοινό κλασικών συνθετών -G. F. 
Händel, F. Schubert, M. Mussorgsky, A. Glazunov- αλλά και με μία 
διαχρονική περιήγηση σε χριστουγεννιάτικους ύμνους από όλο τον 
κόσμο, υποδέχεται τα Χριστούγεννα το Ωδείο Φίλιππος Νάκας. 

Η ορχήστρα εγχόρδων και η χορωδία του Ωδείου, αξιοποιώντας  σε 
ομαδικό επίπεδο το έμψυχο μαθητικό δυναμικό του Ωδείου Φίλιπ-
πος Νάκας, προσφέρουν στα μέλη τους ανεπανάληπτες εμπειρίες 
συλλογικής εκτέλεσης και τη γνώση και πρακτική που είναι απαραί-
τητη για κάθε μουσικό. Τα δύο αυτά σύνολα δραστηριοποιούνται 
εδώ και δεκαπέντε χρόνια με συναυλίες στο ωδείο, αλλά και σε 
άλλους χώρους (Μουσείο της Ακρόπολης, Μέγαρο Μουσικής Αθη-
νών), έχοντας επενδύσει στη μελέτη και παρουσίαση ρεπερτορίου 
που παρουσιάζει πάντοτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Διδασκαλία - Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου

ώρα 20:30 ώρα 20:30

18 χρόνια μετά... 
Αφιέρωμα στον Δημήτρη Δραγατάκη (22/01/1914 - 18/12/2001)
 Παρουσίαση του Καταλόγου Έργων του   Συναυλία   Έκθεση
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* Από τις 16/12 και για μία εβδομάδα θα εκτεθεί μέρος του αρχείου του 
Δ. Δραγατάκη. Η έκθεση θα πλαισιώνεται από την προβολή ντοκιμαντέρ. 
Επιστημονική επιμέλεια: Μ. Καλοπανά. Εικαστική επιμέλεια: Ι. Κορωνίδη.

Το αφιέρωμα διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Ένωσης Ελλήνων 
Μουσουργών και με τη συνεργασία του Συλλόγου Φίλων 
Δημήτρη Δραγατάκη και του Αρχείου Ελλήνων Μουσουργών 
Θωμά Ταμβάκου.

Θα προλογίσουν: Καίτη Ρωμανού, μουσικολόγος, Βάλια Δραγατάκη-
Κορωνίδη, μέλος ΔΣ Φίλων Δ. Δραγατάκη, κόρη του συνθέτη, Θωμάς 
Ταμβάκος, μουσικογράφος-κριτικός-ερευνητής-συγγραφέας, Ιάκωβος 
Κονιτόπουλος, Γεν. Γραμματέας Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, 
Ευάγγελος Κοκκόρης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Ωδείου Φίλιππος 
Νάκας. Την έκδοση θα παρουσιάσει η μουσικολόγος, μελετήτρια του έργου του 
Δ. Δραγατάκη,  Μαγδαληνή Καλοπανά. 

Πρόγραμμα
Τρεις ομιλίες, για σόλο φλάουτο (1973, Α.Κ.Κα. 11.1) / Εν Σάμω, για φλάουτο και 
πιάνο (1998, Α.Κ.Κα. 7.2) / Νανούρισμα / Berceuse, για βιολί και πιάνο (1942-
1949, Α.Κ.Κα. 5.2α) / Σπουδή Ι, Σπουδή ΙΙ, για σόλο πιάνο (1981, Α.Κ.Κα. 9.8, 9.9)
Ερμηνεύουν οι: Νίκος Νικόπουλος φλάουτο, Λητώ Θώμου,  
Λορέντα Ράμου πιάνο, Νέλλη Οικονομίδου βιολί

18 χρόνια ακριβώς πέρασαν από 
την ημέρα που έφυγε από τη 
ζωή ο Δημήτρης Δραγατάκης, 
μία από τις σημαντικότερες προ-
σωπικότητες της μουσικής ζωής 
του τόπου μας. Αποτίοντας φόρο 
τιμής στον πολυγραφότατο συν-
θέτη και δάσκαλο, οι εκδόσεις 
Φίλιππος Νάκας παρουσιάζουν 
σε μια βραδιά μουσικής και μνή-

μης την έκδοση: «Συστηματικός και Βιο-βιβλιογραφικός 
κατάλογος έργων Δημήτρη Δραγατάκη». 
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Χριστουγεννιάτικη συναυλία παρέα με 
την «Αγέλαστη Πολιτεία» των Χάρη & Πάνου Κατσιμίχα   
από τις Παιδικές - νεανικές Ορχήστρες & Χορωδίες 
του Ωδείου

Οι παιδικές και νεανικές ορχήστρες και χορωδίες του Ωδείου Φίλιπ-
πος Νάκας,  εν αναμονή των Χριστουγέννων, μας διηγούνται, μέσα 
από τις νότες και τους στίχους, την ιστορία των αδελφών Κατσιμί-
χα, που χρησιμοποιεί τον θρύλο των καλικάντζαρων με έναν πολύ 
πρωτότυπο και ευρηματικό τρόπο. Οι καλικάντζαροι καταφέρνουν 
να δώσουν χαρά και αισιοδοξία στους δυστυχισμένους και μονα-
χικούς ανθρώπους μια πολιτείας. Συμπρωταγωνιστές στα ανατρε-
πτικά σχέδιά τους είναι τα παιδιά που συμμετέχουν στην εξέλιξη 
των δρώμενων και κρατούν τελικά καλά φυλαγμένο, το μυστικό της 
αληθινής ευτυχίας. 

Όταν βγήκε η «Αγέλαστη Πολιτεία», την αγαπήσαμε τόσο πολύ που, 
αν και χριστουγεννιάτικη, την ακούγαμε ακόμα και τον Αύγουστο. 
Φέτος ήρθε η ώρα να την ενορχηστρώσουμε και παρουσιάσουμε με 
τις Παιδικές Ορχήστρες & Χορωδίες του Ωδείου Φίλιππος Νάκας, 
μιας και ανακαλύψαμε ότι τα παιδιά αγαπάνε αυτό το έργο σήμερα 
όσο το αγαπήσαμε εμείς τότε. Η «Αγέλαστη Πολιτεία» συνθέτει το 
τέλειο σκηνικό για τις μαγικές γιορτές που πλησιάζουν.

Διδασκαλία - διεύθυνση Ορχηστρών: 
Νέλλη Οικονομίδου, Νεφέλη Λιούτα
Διδασκαλία - διεύθυνση Χορωδιών: 
Αλεξάνδρα Κλάδη, Τάνια Γιαννούλη

ώρα 20:00 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Masterclass τρομπέτας
Frits Damrow

O Frits Damrow συγκαταλέγεται κατά γενική ομολογία στους πιο σπου-
δαίους σύγχρονους ερμηνευτές και δασκάλους τρομπέτας. Το Ωδείο 
Φίλιππος Νάκας και η τάξη τρομπέτας του Π. Καίσαρη έχουν την τιμή 
να συνεργάζονται μαζί του σε μόνιμη βάση. Ως επισκέπτης καθηγητής, 
ο Φριτς Ντάμροου θα διδάξει σε μία σειρά τριών σεμιναρίων κατά τη 
διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους. 

Ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα ως πρώτη τρομπέτα της Ραδιοφωνι-
κής Συμφωνικής Ορχήστρας της Ολλανδίας όταν ήταν 21 ετών. Μετά 
από εννέα χρόνια προσκλήθηκε ως πρώτος τρομπετίστας της Royal 
Concertgebouw Orchestra Amsterdam, θέση που κατείχε από το 1991 
έως το 2010. Διετέλεσε επίσης καθηγητής τρομπέτας στο Conservatorium 
van Amsterdam από το 1993 έως το 2010. Υπήρξε μέλος συνόλων 
όπως: Amsterdam Bach Soloists, the Netherlands Wind Ensemble, the 
Ebony Band, το κουινιτέτο χάλκινων πνευστών και το σύνολο χάλκινων 
πνευστών της Royal Concertgebouw Orchestra. Έχει εμφανιστεί ως σο-
λίστ με ορχήστρες όπως Royal Concertgebouw Orchestra, Symfonietta 
Amsterdam, Rotterdam Chamber Orchestra, Italian Chamber Orchestra, 
National Orchestra of Lithuania, Philharminic Orchestra of Transilvania, 
Slovak Symfonietta, Symphony Orchestra of Seoul.
Από το 2009 είναι καθηγητής τρομπέτας στο Πανεπιστήμιο Τεχνών της 
Ζυρίχης της Ελβετίας (Zürcher Hochschule der Künste). Διδάσκει σε 
Masterclasses σε όλο τον κόσμο.



ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 10€ - ΜΕΙΩΜΕΝΟ 5€ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 10€ - ΜΕΙΩΜΕΝΟ 5€14 15Τ ρ ί τ η Τ ε τ ά ρ τ ηΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Συναυλία μουσικής δωματίου 
Μαρία Ανισέγκου βιολοντσέλο 
Στέφανος Νάσος πιάνο

Η τρίτη σονάτα για πιάνο και τσέλο του Beethoven, από τις συ-
νολικά 5, ανήκει στην μεσαία -την λεγόμενη και ηρωική- περίοδο 
του συνθέτη. Την συνέθεσε το 1808, μία από τις πιο παραγωγικές 
περιόδους της ζωής του, ενώ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την 
επόμενη χρονιά. Είναι ένα ιδιαίτερα λυρικό έργο για την εποχή του, 
με ισάξιους ρόλους για τα δύο όργανα, και πιθανόν, ένα από τα πιο 
αγαπημένα έργα για τσέλο και πιάνο, παρά τον σκοτεινό υπότιτλο 
«Inter Lacrimas et Luctum» (εν μέσω δακρύων και πένθους), που 
σχετίζεται με την πολιτική κατάσταση της εποχής και την απογοή-
τευση του Beethoven από τον Ναπολέοντα.

Η σονάτα για τσέλο και πιάνο του Grieg (1882), το μοναδικό έργο 
του συνθέτη για αυτό το ντούο, αποτελείται και αυτή από τρία μέρη. 
Πρόκειται για ένα πολύ λυρικό έργο, με μεγάλες μελωδίες και για τα 
δύο όργανα, κυρίως όμως για το τσέλο. Ο Grieg παραμένει πιστός 
στην εθνική σχολή, θυμίζοντας συχνά, με την ιδιαίτερη γραφή του 
τόσο στην μελωδία όσο και στην αρμονία, το κοντσέρτο του για 
πιάνο και ορχήστρα. Σε κάθε περίπτωση, η σονάτα είναι ένα έργο 
στην ακμή του ύστερου ρομαντισμού.

ώρα 20:30 ώρα 20:30

Melos Brass
Σοφία Σιωρά τρομπέτα 
Σπύρος Αρκούδης τρομπέτα 
Αντώνης Λαγός κόρνο 
Γιώργος Κρίμπερης τρομπόνι
Σάκης Μυρώνης τούμπα

Αυτή τη φορά το Melos Brass θα επικεντρωθεί σε έργα που έχουν γρα-
φτεί ειδικά για κουιντέτο χάλκινων πνευστών, αλλά και σε ένα έργο που 
έχει γραφτεί ειδικά για το σύνολο.

Η διαδρομή μας ξεκινάει από την κλασική Ρωσία με τον Victor Ewald.
Κάνουμε μια στάση στην Ελλάδα για να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη 
Ζουγανέλη και -ποιος ξέρει- κάτι «απρόοπτο» μπορεί να συμβεί. Η συ-
νέχεια του ταξιδιού θα μας βρει στην Ολλανδία και τον Jan Koetsier 
να γράφει ένα μικρό μαρς τσίρκου, όπου με ένα ρυθμικό εύθυμο βη-
ματισμό θα μας περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και θα μας 
συστήσει τον Αμερικάνο Jan Bach. Εκείνος με τη σειρά του θα μας πα-
ρασύρει σε χορούς κυκλικούς και ελπίζουμε η ζάλη τους στο τέλος της 
διαδρομής να μας βρει να χορεύουμε όλοι μαζί.
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Πρόγραμμα
V. Ewald: Quintet No 2 / Γ. Ζουγανέλης: Brass Quintet / Jan Koetsier: Kleiner 
Zirkusmarch op. 79/A / Jan Bach: Rounds and Dances 

Πρόγραμμα
Ludwig van Beethoven: Σονάτα για πιάνο και τσέλο αρ. 3, σε λα μείζονα, op. 69 / 
Edvard Grieg: Σονάτα για τσέλο και πιάνο σε λα ελάσσονα, op. 36

Photo: Γιάννης Γούτμαν
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Οι Συνθέτες που άλλαξαν την εποχή τους - 
Κύκλος διαλέξεων «Πορτρέτα»  
John Cage, No such thing as silence
Εισηγητής: Αλέξης Πορφυριάδης

Ο κύκλος διαλέξεων «πορτρέτα» θέτει στο επίκεντρο το έργο πρω-
τοπόρων δημιουργών που συνετέλεσαν καταλυτικά στην εξέλιξη 
της τέχνης τους.
Ο Αμερικανός συνθέτης John Cage (1912-1992) με τις ρηξικέλευθες 
ιδέες του και με τις συνθετικές πρακτικές που εφάρμοσε αμφισβήτησε 
κάποιες από τις πιο βασικές παραδοχές στην παράδοση της έντεχνης 
δυτικής μουσικής σε ό,τι αφορά το ρόλο του συνθέτη, του μουσικού και 
του ακροατή, έδωσε νέες απαντήσεις στο θεμελιώδες ερώτημα «τι άλλο 
μπορεί να θεωρηθεί μουσική εκτός απ’ όσα ήδη γνωρίζουμε ως μουσι-
κή» και εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν από τους πιο επιδραστικούς συν-
θέτες του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα. Στα τέλη της δεκαετίας του 
1950 εισήγαγε τον όρο «Πειραματική Μουσική» για να περιγράψει ένα 
ρεύμα που επέδρασε και συνεχίζει να επιδρά όχι μόνο στη μουσική αλλά 
σε όλο το φάσμα της τέχνης στον δυτικό κόσμο. 
Ο Αλέξης Πορφυριάδης θα μιλήσει για τους νεωτερισμούς που εισήγαγε 
ο John Cage  στην μουσική σύνθεση καθώς και για το θεωρητικό και 
ιδεολογικό του υπόβαθρο.

Ο Αλέξης Πορφυριάδης είναι συνθέτης και θεωρητικός της μουσικής, δι-
δάκτωρ του  Πανεπιστημίου Bath-Spa/Αγγλία (2016). Συνθέσεις του έχουν 
παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ και σε συναυλίες στην Ευρώπη, τις Η.Π.Α. 
και τον Καναδά. 

ώρα 19:00 ώρα 20:30ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 10€ - ΜΕΙΩΜΕΝΟ 5€
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Τρεις χρονολογίες σε μια αόρατη σύνδεση
Δήμητρα Μαντζουράτου πιάνο 
Μαργαρίτα Πλέστη βιολί
Γεωργία Κύπρου βιολοντσέλο

Το 1795 ο Beethoven ολο-
κληρώνει το Τrio op. 1 Νo 3. 
Πρόκειται για ένα από τα πιο 
άρτια έργα της νεότητάς του 
και το πιο πετυχημένο από 
τα τρία trios που απαρτίζουν 
το op. 1, όπως πίστευε και ο 
ίδιος ο συνθέτης. Χαρακτηρί-
ζεται από έντονη δραματικό-
τητα στο υλικό και μεγάλες 
αντιθέσεις στη δυναμική, που δρουν συνδυαστικά, οδηγώντας στην τόσο 
γνώριμη αλλά και μοναδική μπετοβενική ορμητικότητα.

Νοέμβριος 1827 είναι ο χρονικός προσδιορισμός του Schubert πάνω 
στο χειρόγραφο του Τrio op. 100, του οποίου η πρώτη δημόσια εκτέ-
λεση πραγματοποιείται με επιτυχία στις 26 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 
Σε σχέση με το πρώτο Τrio op. 99, το δεύτερο op. 100 παρουσιάζεται 
ακόμη πιο δομημένο. Χαρακτηρίζεται από θεματική ακρίβεια και ενότητα 
στα τέσσερά του μέρη τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο παρέχοντας 
στον ακροατή αίσθηση ισορροπίας χωρίς να περιορίζεται στο ελάχιστο το 
εύρος των εγειρόμενων συναισθημάτων.

Στο 2020 καλούμαστε να ερμηνεύσουμε αυτά τα έργα με την υποσυνεί-
δητη, φιλτραρισμένη επιρροή από προηγούμενες μνημειώδεις ερμηνείες 
αλλά και με τη φρεσκάδα της άμεσης ματιάς στο μουσικό κείμενο. Στόχος 
η ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική έκφραση και στην ακρίβεια της 
απόδοσης του κειμένου, ώστε να ξετυλίξουμε από κοινού όλοι οι παρευ-
ρισκόμενοι το νήμα της μουσικής σκέψης των δύο συνθετών.

Πρόγραμμα
Beethoven Piano Trio in C minor, op. 1 No 3 / 
Schubert Piano Trio in E-flat major, D. 929
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Ρεσιτάλ πιάνου
Κατερίνα Καραμπάτσα

Η Κατερίνα Καραμπάτσα 
ακολουθεί στα πλήκτρα 
του πιάνου μια διαδρομή 
στα πιο δημοφιλή και αντι-
προσωπευτικά κεφάλαια 
της πιανιστικής φιλολογί-
ας, ανταποκρινόμενη στην 
ανάγκη να μεταδώσει για 
μία ακόμα φορά στο κοινό 
της Αίθουσας Συναυλιών 
κάποιες από τις πιο ελκυ-
στικές στιγμές της συνθε-
τικής δημιουργίας από την 
προκλασική εποχή μέχρι 
τον 20ό αιώνα. 

Πέντε συνθέτες - πέντε  
κεφάλαια της μουσικής. Με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι 
Bach, Beethoven, Debussy, 
Gershwin και Καλομοίρης 
υπήρξαν πρωτοπόροι για 
την εποχή τους και άφησαν 
το στίγμα τους αναλλοίωτο, 
επηρεάζοντας τους επόμενους δημιουργούς. 

H Κατερίνα Καραμπάτσα διδάσκει πιάνο στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας. 

ώρα 20:30 ώρα 11:00

Ακροάσεις για τις υποτροφίες πιάνου
Yamaha Music Foundation of Europe

Ο διαγωνισμός της Yamaha Music Foundation of Europe για τριάντα 
οκτώ χρόνια αποτελεί ενθάρρυνση, κίνητρο, αλλά και στήριγμα για νέους 
σπουδαστές μουσικής. Αποτελεί επίσης μια ευκαιρία ευγενούς άμιλλας 
που μπορεί να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για μια σπουδαία στα-
διοδρομία. 

Κατά το 31ο έτος του προγράμματος υποτροφιών YΜFE θα δοθούν 46 
υποτροφίες σε σπουδαστές πιάνου σε ανώτερα μουσικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα 33 ευρωπαϊκών χωρών. 

Η τελική φάση του ελληνικού διαγωνισμού διεξάγεται, όπως πάντα, με 
ανοιχτές για το κοινό ακροάσεις στην Αίθουσα Συναυλιών Φίλιππος 
Νάκας. 

Η Υamaha Music Foundation of Europe είναι ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός, αφιερωμένος στην υποστήριξη των ταλαντούχων σπουδα-
στών μουσικής. Το πρόγραμμα υποτροφιών απευθύνεται σε σπουδαστές 
έως 25 ετών, που σπουδάζουν σε Ανώτερα Μουσικά Ιδρύματα ή Ωδεία. 

Στόχος της παροχής των υποτροφιών είναι η  ενίσχυση των σπουδών 
κάθε υποτρόφου, ενώ κάθε χρόνο επιλέγεται διαφορετική κατηγορία 
μουσικών οργάνων. 
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Πρόγραμμα
J. S. Bach: Italian Concerto in F BWV971 / L. v. Beethoven: Sonata No 30 in E 
op. 109 / Cl. Debussy: Pour le piano / Μ. Καλομοίρης: Νυχτιάτικο / G. Gershwin: 
Rhapsody in Blue
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Through the eyes of a child…  
Γιάννης Γιαννάκος quartet 
Γιάννης Γιαννάκος κιθάρα
Δημήτρης Σεβδαλής πιάνο
Αλέξανδρος Τράμπας κοντραμπάσο
Βασίλης Πουσαίος ντραμς

O κιθαρίστας Γιάννης Γιαννάκος συμπράττει με τρεις εξαιρετικούς 
μουσικούς, τον Δημήτρη Σεβδαλή, τον Αλέξανδρο Τράμπα και 
τον Βασίλη Πουσαίο, αυτοσχεδιάζοντας σε πρωτότυπες μελωδίες 
εμπνευσμένες από την αθωότητα του παιδιού που όλοι κρύβουμε 
μέσα μας. 

Στιγμές του jazz ρεπερτορίου που έχουν ως κοινό παρονομαστή 
τον λυρισμό και την απλότητα που αντικατοπτρίζονται στην παιδική 
ψυχή. Μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, λοιπόν, στην πιο «αθώα» 
jazz συναυλία της χρονιάς!

ώρα 20:30 ώρα 20:30ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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H Ένωση Ελλήνων 
Μουσουργών παρουσιάζει: 
Μυστική Ακολουθία ΙΙ

Από τα μικρά ρομαντικά 
ποιήματα του δάσκαλου 
Χαράλαμπου Εκμεκτσό-
γλου ως τους εσωτερι-
κούς ονειρικούς δρόμους 
του Θανάση Κουμεντέρη, 
από τη λυρική νυχτερινή 
παραμυθία του χαρισμα-
τικού Κώστα Γρηγορέα 
ως τις εκκωφαντικές ροκ 
παραμορφώσεις του Σάββα Τσιλιγκιρίδη και από την ωδή της Ελένης 
Σκάρκου ως τη θεατρική τέχνη της αριστοτεχνικής αφήγησης του με-
γάλου Έλληνα Θόδωρου Αντωνίου, ο κιθαριστής Νίκος Μπαλογιάννης, 
γιορτάζοντας τα δέκα χρόνια συνεργασίας του με την Ένωση Ελλήνων 
Μουσουργών, παρουσιάζει μια Μυστική Ακολουθία σε επτά μέρη - έργα, 
αφιερωμένη αποκλειστικά στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία για κιθάρα.

Θόδωρος Αντωνίου           Just six strings (2014)
Κώστας Γρηγορέας           Νυχτερινά (2003) 
             1. Notturno Affettuoso
             2. Notturno Appassionato
Χαράλαμπος Εκμεκτσόγλου  Νοσταλγία
             Σκέψις
             Τραγούδι χωρίς λόγια
             Νυχτερινό
Θανάσης Κουμεντέρης          Δύο Μονόλογοι (2018)
Νίκος Μπαλογιάννης            Μυστική Ακολουθία (2019) 
Σάββας Τσιλιγκιρίδης             Mojo Strings (2018) 
Ελένη Σκάρκου             Μολπή (2019)

Νίκος Μπαλογιάννης σόλο κιθάρα 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Ιωσήφ Παπαδάτος, Ιάκωβος Κονιτόπουλος
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The Art of Mixing
Σεμινάριο του Γιώργου Κόλτσιου 

Με το σεμινάριο The Art of Mixing θα προσπαθήσουμε να προ-
σεγγίσουμε τις βασικές αρχές της μίξης, να γνωρίσουμε τα εργα-
λεία, ώστε να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε πέρα από αυτά 
με απώτερο σκοπό να μάθουμε πώς να κάνουμε τέχνη μέσω της 
τεχνολογίας.

• Κατανόηση του Imaging - ανάλυση του «εικονικού» 
  χώρου ανάμεσα στα ηχεία όπου λαμβάνει χώρα η μίξη.
• Τι είναι η μίξη - η δημιουργική τοποθέτηση των ήχων 
  στον χώρο (stereo image) ανάμεσα στα ηχεία.
• Εργαλεία της μίξης - Volume faders, Panning pots, 
  Equalizers, Effects (Reverbs, Delays, Compressions, 
  Limiters, Noise Gates).
• Πώς ο τεχνικός εξοπλισμός του στούντιο μπορεί να αλληλοεπιδράσει   
  με τις δυναμικές της μουσικής ώστε η μίξη να είναι κατάλληλη για το  
  εκάστοτε κομμάτι και όλες τις λεπτομέρειές του.
• Τι σημαίνει καλή μίξη; 
• Κοινές αρχές και παραδόσεις για κάθε είδος μουσικής.
• Deconstructing a Mix (Αποδομώντας μια μίξη): 
  Ανάλυση-παρουσίαση μιας υπαρκτής μίξης και όλων 
  των διαδικασιών που απαιτούνται για να φτάσουμε 
  στο τελικό αποτέλεσμα.

ώρα 19:00 ώρα 20:30

Piano Disintegration
Δημήτρης Κεραμιδάκης

Από τον ρομαντισμό στην τζαζ, από την ανατολή στη δύση, από το ακου-
στικό στην ηλεκτρονική μουσική, από την αρμονία στα cluster, από το 
συναίσθημα στην αλεατορική μουσική, από την οργανική μουσική στη 
μουσική των σφαιρών... μια ματιά στην εσωτερική διάσταση της μουσικής 
μέσω του πιάνου από τον Δημήτρη Κεραμιδάκη. 

Παραγωγός, συνθέτης, σολίστ και δάσκαλος, ο Δ. Κεραμιδάκης ξεκί-
νησε την καριέρα του ως παιδί-θαύμα αποφοιτώντας από το Κρατικό 
Ωδείο Θεσσαλονίκης το 1996. Το 1997 συνεχίζει με υποτροφίες τις 
σπουδές του με τους Roberto Szidon, Ruth Gerald, Victor Merzhanov 
και άλλους σημαίνοντες πιανίστες. Κάπου εκεί νιώθει την ανάγκη να 
χαράξει το δρόμο του ως δημιουργός μέσω της αυτοσχεδιαστικής μου-
σικής αλλά και της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. 

Γίνεται μέλος της ομάδας ψυχοακουστικής του Α.Π.Θ. και γράφει μου-
σική ερευνώντας και εξελίσσοντας νέες μορφές, τάσεις και δρόμους, 
δίνοντας παράλληλα συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια 
έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στο πάντρεμα του παραδοσιακού τρα-
γουδιού, της μεσογειακής μουσικής και της αφρικάνικης κουλτούρας 
με τον οργανικό ήχο του πιάνου, τη μαγεία της τεχνολογίας και την 
ελευθερία της τζαζ.  Έχει στο ενεργητικό του βραβεύσεις, συμμετοχές 
σε φεστιβάλ, σεμινάρια και πάνω από 2000 συμμετοχές σε ελληνική 
και ξένη δισκογραφία.  
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Ρεσιτάλ πιάνου 
Παρασκευή Ράτη 

Διανύοντας τον 32o κύκλο της, η σειρά συναυλιών «Οι Νέοι για 
τους Νέους» αποτελεί βήμα έκφρασης και σημαντικό θεσμό ανάδει-
ξης των επίλεκτων νέων ερμηνευτών κλασικής μουσικής.

H Παρασκευή Ράτη σπούδασε στο Δημοτικό Ωδείο Πετρούπολης 
(Δίπλωμα Πιάνου με Άριστα παμψηφεί και Β’ βραβείο, τάξη Στέφα-
νου Σιγάλα και Πτυχίο Αρμονίας με Άριστα, τάξη Καρολίνας Πέιτζ). 
Συνεχίζει στο μεταδιπλωματικό πρόγραμμα του Ωδείου Αθηνών 
με καθηγητή τον Θοδωρή Τζοβανάκη.  Έχει συμμετάσχει σε συ-
ναυλίες και έχει δώσει ατομικά ρεσιτάλ σε φεστιβάλ σε διάφορες 
πόλεις της Ελλάδας και στη Bösendorfersaal του Πανεπιστημίου 
Mozarteum. Το 2018 απέσπασε Γ’ βραβείο στον Πανελλήνιο Δι-
αγωνισμό Μουσικής της Unesco και Α’ βραβείο στον Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Μουσικής Μαρίας Χαιρογιώργου-Σιγάρα. Το ίδιο έτος 
έγινε δεκτή στη Θερινή Ακαδημία του Πανεπιστημίου Mozarteum 
στο Salzburg, όπου παρακολούθησε master class πιάνου με τον 
διεθνούς φήμης πιανίστα Andrea Lucchesini και συμμετείχε σε συ-
ναυλίες.  Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια πιάνου με τους Α. Λεϊ-

μονή, Π. Λουμάκη, Α. Μουζά, Δ. 
Τουφεξή, Y. Admony, R. Boldorini, 
L. Boyadjieva, S. Hsiang-Tai Chu, 
P. Francese, G. Otto, I. Petrin, Ph. 
Raskin, M. Rossetti, R. Salinas, 
H. Tackenouchi, B. Taneva, M. 
Wladkowski, διεύθυνσης ορχή-
στρας με τον μαέστρο Μ. Οικο-
νόμου και μουσικής δωματίου με 
τον βιολονίστα Γ. Γεωργιάδη.

Πρόγραμμα
J. S. Bach: Partita No 2 BWV 826 σε Ντο 
ελάσσονα / W. A. Mozart: Sonata No 10 
K330 σε Ντο μείζονα / J. Brahms: 4 Ballades 
op.10 / C. Debussy: 2 Arabesques L66 

ώρα 19:00 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Berklee World Scholarship Tour
Ακροάσεις – Σεμινάρια

Εάν ασχολείστε με τη μοντέρνα μουσική, πιστεύετε στον εαυτό σας 
και θέλετε να επενδύσετε στο επαγγελματικό σας μέλλον, σκεφτείτε 
τις σπουδές στο Berklee College of Music, το μεγαλύτερο κολέγιο 
μοντέρνας μουσικής του κόσμου. Ελάτε πιο κοντά στο όνειρό σας να 
φοιτήσετε στο Berklee, κερδίζοντας μία υποτροφία χιλιάδων δολαρί-
ων. Οι ακροάσεις διοργανώνονται στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας για 26η 
συνεχή χρονιά την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου και θα πλαισιωθούν, όπως 
πάντα, από clinics-workshops των καθηγητών.

Το Berklee, κρατά τα σκήπτρα της εκπαίδευσης στη σύγχρονη μου-
σική και τα θεάματα, προσφέροντας προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών στη Βοστόνη και τη Βαλένθια αλλά και το 
βραβευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως Berklee Online. 
Η αφοσίωση του Berklee στην καλλιτεχνική εκπαίδευση αντικατοπτρί-
ζεται στο έργο των σπουδαστών και των αποφοίτων του - εκατοντά-
δες από τους οποίους έχουν τιμηθεί με τα βραβεία Grammy, Tony, 
Oscar και Emmy.

Το Ωδείο Φίλιππος Νάκας είναι Global Academic Partner του Berklee.
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Forum: Εξελίσσοντας τη μουσική δωματίου 
Στο μυαλό του τρομπονίστα 
(Αυτά που μας παιδεύουν, αυτά που μας εκπαιδεύουν!) 
Εισηγητές: Κωνσταντίνος Αυγερινός, Βαγγέλης Καραμπάς, 
Ανδρέας Ρολάνδος Θεοδώρου, Γιώργος Κρίμπερης,  
Κώστας Αλεξανδρής

Στο πλαίσιο του τακτικού μαθήματος μουσικής δωματίου στο Ωδείο 
Φίλιππος Νάκας, η τάξη του Κωνσταντίνου Αυγερινού προσκαλεί 
σημαντικούς σολίστ - καθηγητές σε ένα forum ανοιχτό για όλους.

Είναι αποδεδειγμένο ότι κατά τη διάρκεια της μελέτης και της ερμη-
νείας θαυμαστά πράγματα συμβαίνουν στο «μυαλό» των μουσικών. 
Πολλές φορές παιδευόμαστε περισσότερο από ό,τι υπολογίζουμε 
για να βγάλουμε π.χ. ένα εύκολο πέρασμα και λιγότερο για ένα δύ-
σκολο σόλο.
Υπάρχει κάποιος τρόπος ή τεχνική που θα μας βοηθήσει να εκπαι-
δεύσουμε το «μυαλό» μας για να έχουμε καλύτερη απόδοση - ερ-
μηνεία;
Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε,  με πολλά χαρακτηριστικά 
παραδείγματα που «παιδεύουν» και «εκπαιδεύουν» το μυαλό του 
μουσικού.

ώρα 11:00 ώρα 20:30

Piano Quartet 
Θάλεια Αθανίτη πιάνο
Χριστόφορος Καραθανάσης βιολί
Κρυσταλία Γαϊτάνου βιόλα
Γεωργία Κύπρου βιολοντσέλο

Στη συναυλία θα ακουστούν δύο έρ-
γα-σταθμοί στη μουσική δωματίου. Το 
κουαρτέτο με πιάνο σε σολ ελάσσονα 
του W.A. Mozart και το κουαρτέτο του E. 
Chausson σε Λα μείζονα. 

Το κουαρτέτο του Mozart Θεωρείται από 
τα έργα που σηματοδοτούν μια αλλαγή 
στην μουσική γλώσσα του συνθέτη κα-
θώς και το ξεκίνημα της πιο ώριμης δη-
μιουργικά περιόδου του. Το πρώτο μέρος 
χαρακτηρίζεται από μια δραματικότητα η 
οποία κρατά τον ακροατή σε εγρήγορση 
καθ΄ όλη την διάρκειά του. Μετά από 
ένα λυρικό δεύτερο μέρος όπου ο συν-
θέτης πειραματίζεται με την αρμονία, το 
rondo, όπως σημειώνει ο μουσικολόγος 
Eric Blom, «θέτει τον ακροατή προ του 
διλήμματος να διαλέξει ποια από όλες τις 
μελωδίες είναι η πιο όμορφη». 
Το κουαρτέτο του Chausson θα μας μετα-
φέρει σε ένα περιβάλλον έντονων συναι-
σθηματικών αντιθέσεων και ρομαντισμού, 
χαρακτηριστικό της τεχνοτροπίας του 
συνθέτη, όπως άλλωστε και των συνθε-
τών εκείνης της εποχής όπως ο C. Franck 
ή J. Massenet, από τους οποίους επηρεά-
στηκε έντονα. 

Πρόγραμμα
W. A. Mozart: Piano quartet in G minor K. 478 / 
E. Chausson: Piano Quartet in A major op. 30
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Paris Gagastathis Quartet plays Coltrane & originals 
Πάρης Γκαγκαστάθης πιάνο
Σπύρος Ροντογιάννης άλτο & σοπράνο σαξόφωνο
Μάνος Λούτας κοντραμπάσο
Νίκος Σκομόπουλος ντραμς
 
Με θαυμάσιες, δυνατές μουσικές της jazz που ισορροπούν ανάμεσα 
στο παλιό και το νέο, το «κλασικό» και το μοντέρνο, ο Πάρης Γκαγκα-
στάθης, με συνοδοιπόρους τον Σπύρο Ροντογιάννη, τον Μάνο Λούτα 
και τον Νίκο Σκομόπουλο, παρουσιάζει ζωντανά για πρώτη φορά στο 
Ωδείο Φίλιππος Νάκας τη μουσική τού υπό έκδοση album του. 

Πολύ ιδιαίτερο θα είναι το δεύτερο μέρος της συναυλίας, επικεντρωμέ-
νο στον κορυφαίο σαξοφωνίστα John Coltrane, που με την «προωθη-
μένη» μουσική του έσπρωξε την τζαζ ακόμα πιο πέρα απ’ τα όριά της.

ώρα 20:30 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Ρεσιτάλ τρομπονιού
Ιωάννης Κόκκορης
Αλέξανδρος Μακρής πιάνο

Διανύοντας τον 32o κύ-
κλο της, η σειρά συναυ-
λιών «Οι Νέοι για τους 
Νέους» αποτελεί βήμα 
έκφρασης και σημαντικό 
θεσμό ανάδειξης των επί-
λεκτων νέων ερμηνευτών 
κλασικής μουσικής.

Ο Ιωάννης Κόκκορης  ξε-
κίνησε σε νεαρή ηλικία 
μαθήματα πιάνου, ευφω-
νίου και  τρομπονιού στη 
Φιλαρμονική Χαλανδρί-
ου. Συνέχισε τις σπουδές 
του στο τρομπόνι με τον Γιάννη Αρβανιτάκη και πήρε δίπλωμα από το 
Ωδείο Φίλιππος Νάκας με άριστα παμψηφεί και β’ βραβείο με καθηγη-
τή τον Σπύρο Φαρούγγια. Είναι απόφοιτος του Πειραματικού Μουσι-
κού Λυκείου Παλλήνης και κάτοχος των πτυχίων ειδικού αρμονίας και 
ενοργάνωσης πνευστών οργάνων. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με 
τους: Α. Λιαρμακόπουλο,  Α. Κρητικό, Γ. Κρίμπερη, Σ. Βέργη, Α. Θεοδώ-
ρου, Κ. Αυγερινό, Κ. Αλεξανδρή,  Β. Καραμπά, Α. Ανδρέου, A. Trudel, J. 
Bylund, J. Williams, J. Reith, N. Erez, B. Bollinger, M. Davis, G. Mallogi, 
M. Varela Gallardo, K. Koev κ.ά. Έχει συνεργαστεί με την ορχήστρα της 
Ε.Λ.Σ., τη Συμφωνική Ορχήστρα και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσι-
κής της Ε.Ρ.Τ.,  τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών. 

Είναι μέλος της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας  Νέων (ΕΛ.Σ.Ο.Ν), 
της Αθηναϊκής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (Α.Σ.Ο.Ν.) και τελειόφοι-
τος του τμήματος μουσικών σπουδών του Ε.Κ.Π.Α.

Πρόγραμμα
C. Saint Saëns : Cavatine / R.Schumann: Romances / Morceau Symphonique /  
E. Sachse: Concertino / E. Bozza: New Orleans / A. Lebedjew: Concerto

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ15 Σ ά β β α τ ο
ώρα 19:00
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Συναυλία με έργα για βιολί και πιάνο
Σπύρος Τραυλός βιολί
Αντριάνα Ευαγγελάτου πιάνο

Η καλλιτεχνική συνύ-
παρξη του βιολονίστα, 
μέλους της Συμφω-
νικής Ορχήστρας του 
Δήμου Αθηναίων, Σπύ-
ρου Τραυλού και της 
πιανίστας Αντριάνας 
Ευαγγελάτου, καθη-
γήτριας του Ωδείου 
Φίλιππος Νάκας, τούς 
οδηγεί συχνά σε δρό-
μους αναζήτησης, πέρα 
από εποχές και σύνορα. 

Αυτή τη φορά περ-
νούν από τους δρό-
μους της κεντρικής και 
ανατολικής Ευρώπης 
με τις ισχυρές εθνικές 
καταβολές (Ντβόρζακ 
- Σοπέν) και γεφυρώ-
νουν ιδανικά τον πολύ-
χρωμο και γεμάτο πά-
θος ενθουσιασμό του 

Χατσατουριάν με την ήσυχη κοσμοαγάπητη σονάτα Clair de Lune 
του Ντεμπισί. Η εποχή μπαρόκ πάντοτε παρούσα στα προγράμματά 
τους, όπως και η σύγχρονη ελληνική δημιουργία.

Πρόγραμμα
A. Dvořák: Romance op. 11 / F. Chopin: Preludes op. 28 No 15 (Raindrop) & No 6 
/ A. Khachaturian: Adagio from Spartacus / C. Debussy:  Clair de lune / T. A. Vitali: 
Chaconne in g minor / Χαράλαμπος Πλατάνου: Fantasia Νο 1, 2 & 3 

ώρα 20:30 ώρα 19:30

Συναυλία των εργαστηρίων φωνητικής 
Stage performance και Ξένου Ρεπερτορίου
με τη Σοφία Λαζοπούλου και τους μαθητές της

Η αποψινή βραδιά αποτελεί ένα μικρό μόνο δείγμα από τις πολλές 
και καλές συναυλίες που διοργανώνονται από το Ωδείο κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς με πρωταγωνιστές τους σπουδαστές του. 

Είναι δε μία ακόμα απόδειξη για το πώς η σταθερή δουλειά, που 
γίνεται με κέφι και επιμελή αφοσίωση από όλους τους καθηγητές 
του Ωδείου Φίλιππος Νάκας αποδίδει καρπούς. 
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Ρεσιτάλ Κιθάρας
Ιάκωβος Κολανιάν

Ο διεθνώς διακεκριμένος κιθαριστής 
Ιάκωβος Κολανιάν, με τις επανειλημ-
μένες του εμφανίσεις σε Ελλάδα και 
εξωτερικό, συγκαταλέγεται μεταξύ των  
πιο σημαντικών κιθαριστών της γενιάς 
του. Το κοινό παρακολουθεί πάντα με 
ενδιαφέρον τις ερμηνείες του οι οποίες 
διαπνέονται από όραμα και πίστη, απο-
τελούν δε, συχνά, τη γέφυρα ανάμεσα 
στην  κλασική  μουσική και τις μουσικές 
του κόσμου.
  
Η πλούσια προσωπική του δισκογρα-
φία από το 1989 μέχρι σήμερα έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές, αλλά 
και βραβεία. Ως δάσκαλος, έχει δημιουργήσει σχολή από νέους δι-
απρεπείς κιθαριστές. Διδάσκει στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας και είναι 
καλλιτεχνικός υπεύθυνος των μουσικών εργαστηρίων του Δήμου 
Παλλήνης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κιθάρας Πάρου. Έχει διδάξει σε master classes σε Πανεπιστήμια 
στις  ΗΠΑ (Dallas UD, Oklahoma OU, North Dakota UND, Arkansas 
State University), στον Καναδά (University of Victoria), στην Αρμε-
νία (Yerevan State Conservatory) και σε πολλά διεθνή φεστιβάλ 
κιθάρας σε Ελλάδα και εξωτερικό.  Το 2011 παρασημοφορήθηκε 
από τη κυβέρνηση της Αρμενίας με το μετάλλιο «Κομιτάς».

Πρόγραμμα
J. S. Bach: Lute Suite No 4 BWV 1006a / D. Aguado: Introduction and Rondo Op. 2 
No 2 / C. Debussy: Clair de Lune / D. Scarlatti: 3 Sonatas   (K.1, K.11, K.14) / 
W. A. Mozart: Sonata in F K.332 / F. .Chopin: Valse Op. 64, No 2 / I. Κολανιάν: Voices  
1915 / M. Θεοδωράκης: Επιτάφιος

ώρα 20:30 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 10€ - ΜΕΙΩΜΕΝΟ 5€
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Η Ένωση Ελλήνων 
Μουσουργών παρουσιάζει: 
Straight 299

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ25 Τ ρ ί τ η
ώρα 20:30

William Αντωνίου      Right in 7 (2008) για πιάνο και  
       άλτο σαξόφωνο

Ηλίας Νικολαΐδης      Becoming (2019) για πιάνο και  
        άλτο σαξόφωνο - Α΄εκτέλεση

Πάρις Παρασχόπουλος  Extraits de «Suite Amphipolis»  
   (2014) για πιάνο και άλτο σαξόφωνο

Μενέλαος Πειστικός       Vagues (2018) για πιάνο και  
                      άλτο σαξόφωνο

Χρήστος Σαμαράς       Ελμιόνη (2018) για σόλο  
   άλτο σαξόφωνο

Σάββας Τσιλιγκιρίδης  PS. (2018) για πιάνο και  
   άλτο σαξόφωνο

Hermes duo
Γιώργος Λυγερίδης σαξόφωνο, Ευτυχία Βενιωτά πιάνο
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Ιωσήφ Παπαδάτος, Ιάκωβος Κονιτόπουλος

Masterclass κιθάρας
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Οι Συνθέτες που άλλαξαν την εποχή τους -
Κύκλος διαλέξεων «Πορτρέτα»
Luigi Nono, ο μαέστρος των ήχων της σιωπής
Εισηγητής: Ευάγγελος Κοκκόρης 

Ο κύκλος διαλέξεων «πορτρέτα» θέτει στο επίκεντρο το έργο πρω-
τοπόρων δημιουργών που συνετέλεσαν καταλυτικά στην εξέλιξη 
της τέχνης τους. 

Μια διάλεξη για τον Bενετό συνθέτη της μουσικής πρωτοπορίας, 
ο οποίος στράφηκε ενάντια στην πολιτική της συσκότισης και της 
τύφλωσης, απευθυνόμενος σ’ ένα κοινό βυθισμένο σε νάρκη.
«Μουσική συνειδητοποίηση με γνώση του χθες και του σήμερα για 
ένα άλλο, επιτέλους ελεύθερο αύριο», θα αναφέρει στα κείμενά του 
ο Λουίτζι Νόνο για το στρατευμένο θέατρο και τη μουσική.
Ο Λουίτζι Νόνο (1924-1990) είναι γνωστός όχι μόνο ως πρωτοπό-
ρος στην τέχνη του, αλλά και ως ένας από τους ελάχιστους «στρα-
τευμένους» συνθέτες της δεκαετίας του 1950. Τα πιο σημαντικά 
έργα του αντιπροσωπεύουν διαμαρτυρίες ενάντια στο φασισμό και 
την καταπίεση και μας κάνουν να σταθούμε και να συλλογιστούμε 
τα μεγάλα γεγονότα που συντελούνται ακόμα και σήμερα. Γεγονότα 
κοινωνικά και πολιτικά, που φαίνονται πιο επίκαιρα από ποτέ.

Ο Ευάγγελος Κοκκόρης είναι συνθέτης, φλαουτίστας, καθηγητής 
ιστορίας της τέχνης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Ωδείου Φί-
λιππος Νάκας.

ώρα 19:00 ώρα 19:00 

Junior Original Concert
Συναυλία των μικρών συνθετών του Ωδείου

Το Junior Original Concert (JOC) είναι μία ιδιαίτερη συναυλία. Ξε-
κίνησε το 1972 στην Ιαπωνία και δίνει την ευκαιρία σε παιδιά από 
6 έως 15 ετών που παρακολουθούν τα συστήματα της Yamaha να 
συνθέσουν τα δικά τους έργα και να τα ερμηνεύσουν μπροστά σε 
κοινό. Αυτή είναι άλλωστε η φιλοσοφία των Μουσικών Σχολείων 
Yamaha, να εκφράζει ο μαθητής ελεύθερα τον εαυτό του και τα συ-
ναισθήματά του μέσα από τη μουσική. Το JOC είναι ένα βήμα για τα 
παιδιά να παρουσιάσουν τις δικές τους συνθέσεις, να ξεδιπλώσουν 
το ταλέντο τους, να ενθαρρυνθούν στην ανάπτυξη και εξέλιξη της 
μουσικότητάς τους.  
Το πρωτότυπο αυτό project συνοψίζει τον κόπο και την προσπά-
θεια των μικρών μαθητών, που δεν περιορίζονται στο να διαβάζουν 
και να ερμηνεύουν την παρτιτούρα αλλά δημιουργούν τη δική τους 
μουσική και τη μοιράζονται με το κοινό. Ας τους χειροκροτήσουμε!

25
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Breath Vibration Vocalization! 
Performance με την Αγγελική Τουμπανάκη
voice, FXS, looping, κρουστά

Η Αγγελική Τουμπανάκη θα 
δημιουργήσει με τη χρήση 
ειδικών μηχανημάτων μια 
ποικιλία ήχων και ηχητικών 
εφέ, με την αποκλειστική 
χρήση της φωνής, παρουσι-
άζοντας δομημένες υπάρ-
χουσες φωνητικές συνθέ-
σεις αλλά και αυθόρμητες. 
Σε αυτό το μουσικό εγχεί-
ρημα προσκαλεί εκλεκτούς 
καλλιτέχνες να συμπράξουν 
αυτοσχεδιάζοντας και παί-
ζοντας! 

Η Αγγελική Τουμπανάκη θε-
ωρεί την ανθρώπινη φωνή 
ως το εκφραστικότερο ηχο-
χρωματικά και ερμηνευτικά 
μουσικό όργανο. Με τη φωνή αυτοσχεδιάζει, παίζει, πειραματίζεται, 
εκφράζεται και επικοινωνεί, πιστεύοντας στην καλλιτεχνική έκφρα-
ση πέρα από μουσικά σύνορα και κανόνες.
Με αφετηρία την εκπαίδευσή της στην τζαζ μουσική και με την 
έρευνα, μελέτη και συλλογή παραδοσιακών ήχων, ρυθμών, μουσι-
κών ιδιωμάτων και φωνημάτων, δημιουργεί από το 2005 μια σειρά 
διαφορετικών μουσικών projects με θεματολογία World Jazz και 
Contemporary Vocal Jazz, όπου καταθέτει  το προσωπικό της ερμη-
νευτικό και ενορχηστρωτικό στίγμα.
Το 2006 ξεκίνησε να ερευνά τις εκτεταμένες (extended) φωνητι-
κές τεχνικές και να πειραματίζεται με το looping, ενώ από το 2014 
ασχολείται με την ενορχηστρωτική μίξη του φυσικού και ηλεκτρο-
νικού ήχου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ12 Π έ μ π τ η
ώρα 20:30

Aπό τον κλασικισμό στον 21o αιώνα
Ελευθερία Πολογεώργη φλάουτο
Ειρήνη Αμανατιάδου κλαρινέτο 
Αριάδνη Οικονομίδου πιάνο

Η κοινή αγάπη για την κλασική μουσική και η ανάγκη έκφρασης 
μέσω αυτής έφερε κοντά για ακόμη μία φορά τη φλαουτίστα Ελευ-
θερία Πολογεώργη (Ρέθυμνο), την κλαρινετίστα Ειρήνη Αμανατιά-
δου (Θεσσαλονίκη) και την πιανίστα Αριάδνη Οικονομίδου (Αθήνα).

Τα έργα που ερμηνεύονται δείχνουν την εξέλιξη της μουσικής μέσα 
στον χρόνο. Οι συνθέτες ανακαλύπτουν καινούριες χρήσεις των ορ-
γάνων και δημιουργούνται νέες τεχνικές σύνθεσης και εκτέλεσης. 
Όσο πλησιάζουμε προς τον 21ο Αιώνα, η μουσική αλλάζει ήχο και 
σκοπό. Παρουσιάζονται έργα για φλάουτο, κλαρινέτο και πιάνο με 
κάθε πιθανό μεταξύ τους συνδυασμό. Η συναυλία κλείνει με όλα τα 
όργανα επί σκηνής, με το σύγχρονο τρίο για φλάουτο, κλαρινέτο και 
πιάνο «Techno-Parade» του G. Connesson, που γράφτηκε το 2002 
για τη δέκατη επέτειο του Festival de l’Empéri. Ο ίδιος ο συνθέτης 
αναφέρει ότι το έργο έχει έναν εορταστικό αλλά και ενοχλητικό χα-
ρακτήρα και γίνεται προσπάθεια να αναπαραχθεί η ακατέργαστη 
ενέργεια της τέκνο μουσικής.

Πρόγραμμα
L. v. Beethoven: Duet No 1 in C major for clarinet and bassoon, WoO 27, 
1790-92 / C. Debussy: Première Rhapsodie for clarinet and piano, 1909-10 / 
A. Szalowski: Duo for flute and clarinet, 1939 / C. Franck: Sonata in A Major 
for violin and piano, 1886 / G. Connesson: Techno-Parade for flute, clarinet and 
piano, 2002
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Μουσική από την Ελλάδα και την Τουρκία
Νίκος Μάνδυλας βιολί
Πόπη Μαλαπάνη πιάνο

Με άξονα τα έργα των Ελλήνων Δημήτρη Μητρόπουλου και Νίκου 
Σκαλκώτα και των Τούρκων Fasil Say και Adnan Saygun, οι οποίοι 
ανήκουν στους πιο σημαντικούς εκπρόσωπους της μουσικής δημι-
ουργίας των δύο χωρών, ο Νίκος Μάνδυλας και η Πόπη Μαλαπάνη 
μάς υπενθυμίζουν ότι στην πραγματικότητα οι δύο λαοί δεν έχουν 
διαφορές στην κουλτούρα και την τέχνη, αντίθετα έχουν μεγάλες 
ομοιότητες. 

Η μουσική θα μας ταξιδέψει στην Ελλάδα, στην Τουρκία αλλά και 
πολύ πιο μακριά. Θα ακούσουμε ηχοχρώματα της Ευρώπης και της 
Μεσογείου με τρόπο εντυπωσιακό και για πολλούς πρωτόγνωρο, 
σε μία κοινή γλώσσα και έκφραση, του ήχου και της φαντασίας. Ο 
Νίκος Μάνδυλας και η Πόπη Μαλαπάνη είναι καθηγητές του Ωδείου 
Φίλιππος Νάκας.

Πρόγραμμα
J.S. Bach: 3η Παρτίτα για σόλο βιολί σε διασκευή του Δ. Μητρόπουλου για βιολί και 
πιάνο (α’ εκτέλεση)  / Ν. Σκαλκώτας: Τρία δημοτικά τραγούδια για βιολί και πιάνο / 
N. Σκαλκώτας: Σουίτα για βιολί και πιάνο - μεταγραφή του συνθέτη της σουίτας για 
βιολί και ορχήστρα (α’ εκτέλεση) / Saygun Adnan Achmet: Σουίτα «Demet» op. 33 
για βιολί και πιάνο / Fasil Say: Σονάτα για βιολί και πιάνο

ώρα 20:30 ώρα 20:00 

Με τη φωνή του τσέλου: Ελεγεία, Σονάτα και μελωδίες  
για τσέλο και πιάνο
Ήβη Παπαθανασίου βιολοντσέλο
Κώστας Χάρδας πιάνο

Από τα έγχορδα όργανα, το πιο κοντινό 
στην ανθρώπινη φωνή είναι το τσέλο. 
Την πλούσια αυτή εκφραστικότητα εκ-
μεταλλεύτηκαν πολλοί συνθέτες στο 
πέρασμα των αιώνων, δίνοντας στο 
τσέλο μερικές από τις ομορφότερες με-
λωδίες που έχουν ακουστεί. Το ρεπερ-
τόριο που θα παρουσιαστεί είναι μια 
επιλογή κομματιών που ακολουθούν 
την καλλιτεχνική πορεία του ντουέτου 
της  Ήβης Παπαθανασίου και του Κώ-
στα Χάρδα.

Η δυναμικότητα της σονάτας του S. 
Barber συνοψίζει  την πορεία αυτή και 
καθορίζει την γκάμα των συναισθημά-
των που οι δύο μουσικοί φιλοδοξούν 
να εξερευνούν. Η χαρά, η μελαγχολία, ο 
θυμός, η νοσταλγία, γίνονται ακόμα πιο 
έντονα στις Παραλλαγές πάνω σε ένα Σλοβάκικο θέμα του B. Martinů, 
ένα κομμάτι εμβληματικό για την επιστροφή στην πατρίδα, καθώς και 
στη σπαρακτική Ελεγεία του G. Fauré. Τέλος μετά από τους αντικα- 
τοπτρισμούς μιας ήρεμης επιφάνειας του «Καθρέφτη μέσα στον Κα-
θρέφτη» του A. Pärt, η συναυλία θα κλείσει με τρία ξεχωριστά κομμάτια 
από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, ένα πεδίο με το οποίο οι δύο μου-
σικοί άνοιξαν τους ορίζοντές τους και σε άλλους μουσικούς χώρους.
 
Πρόγραμμα
Samuel Barber: Σονάτα για τσέλο και πιάνο / Bohuslav Martinů: Παραλλαγές πάνω σε 
ένα Σλοβάκικο θέμα / Gabriel Fauré: Ελεγεία / Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel / Θέματα 
από τον κινηματογράφο των συνθετών Wim Mertens (Η κοιλιά του αρχιτέκτονα), Philip 
Glass (Οι Ώρες) και Astor Piazzolla (Ερρίκος ο 5ος)  - μεταγραφή: Κώστας Χάρδας, Ήβη 
Παπαθανασίου
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Forum: Εξελίσσοντας τη μουσική δωματίου
Ένα νέο μουσικό περιβάλλον 
Εισηγητής: Ευάγγελος Κοκκόρης

Στο πλαίσιο του τακτικού μαθήματος μουσικής δωματίου στο Ωδείο 
Φίλιππος Νάκας, η τάξη του Κωνσταντίνου Αυγερινού προσκαλεί 
σημαντικούς σολίστ - καθηγητές σε ένα forum ανοιχτό για όλους. 

Είναι αδιαμφισβήτητο, ότι στον αιώνα της πληροφορίας και της 
εξειδίκευσης ο ολοκληρωμένος μουσικός πρέπει να έχει ευρύτητα 
πνεύματος και γνώσεων, ώστε πατώντας γερά στο παρελθόν, να 
μπορεί ταυτόχρονα να κάνει άλματα προς το μέλλον. 

Παλιά η φυσική σχέση με το όργανο ή τη φωνή, το ταλέντο, ήταν 
υπεραρκετά για να προχωρήσει ο προικισμένος από τον Θεό και τη 
φύση καλλιτέχνης. Σήμερα αυτό δεν αρκεί. 

Μια διάλεξη για τη συμπόρευση της μουσικής με τις άλλες παρα-
στατικές και πλαστικές τέχνες από την αρχαιότητα έως σήμερα. Ευ-
ρύτητα γνώσης ή εξειδίκευση; Στο ερώτημα αυτό θα απαντήσουμε 
στη σημερινή διάλεξη.  

Ο Ευάγγελος 
Κοκκόρης 
είναι συνθέτης, 
φλαουτίστας, 
καθηγητής 
ιστορίας της τέχνης 
και καλλιτεχνικός 
διευθυντής 
του Ωδείου 
Φίλιππος Νάκας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ21 Σ ά β β α τ ο
ώρα 11:00

Michel Legrand, Μια πολυσχιδής μουσική 
προσωπικότητα 
Ευάγγελος Κοκκόρης φλάουτο
Πάρης Γκαγκαστάθης πιάνο
Αλέξανδρος Τράμπας κοντραμπάσο
Νίκος Σκομόπουλος ντραμς

Μια πολυσχιδής μουσική 
προσωπικότητα με μακρό-
χρονη καριέρα.
Συνθέτης, ενορχηστρωτής, 
τραγουδιστής, διευθυ-
ντής ορχήστρας, ο Michel 
Legrand άφησε έντονα 
ίχνη στην κινηματογραφι-
κή μουσική, επενδύοντας 
με τη μουσική του περί τις 
200 ταινίες, ανάμεσά τους 
τη βραβευμένη με Όσκαρ 
«Ομπρέλες του Χερβούρ-
γου» και το «Καλοκαίρι 
του 42», αλλά και πολλά 
τραγούδια ερμηνευμένα 
από καλλιτέχνες του δια-
μετρήματος των Barbra 
Streisand και Natalie 
Cole. 
Συνεργάστηκε με όλα τα 
μεγάλα ονόματα της μετα-
πολεμικής σκηνής. Η μου-

σική του καταγράφηκε σε πολλά βινύλια και αργότερα σε cd.

Ένα αφιέρωμα στον Legrand από τέσσερις μουσικούς που τους 
συνοδεύει η αγάπη για το έργο του. Μικρός φόρος τιμής στον 
συνθέτη που έφυγε πέρσι από τη ζωή αφήνοντας μια τεράστια 
παρακαταθήκη. 
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ώρα 20:30 ώρα 19:00

Οι Συνθέτες που άλλαξαν την εποχή τους –
Κύκλος διαλέξεων «Πορτρέτα»
L. v. Beethoven, Οι 32 Σονάτες για πιάνο: Μορφή και  
μουσικό νόημα
Εισηγητής: Κώστας Χάρδας

Ο κύκλος διαλέξεων «πορτρέτα» θέτει στο επίκεντρο το έργο πρω-
τοπόρων δημιουργών που συνετέλεσαν καταλυτικά στην εξέλιξη της 
τέχνης τους.

Στη μουσική του Beethoven η μουσική φόρμα βρίσκεται στο επίκεντρο 
της μάχης του συνθέτη με την παράδοση και φανερώνει την ανάγκη 
του να «παίξει» με τις προσδοκίες του ερμηνευτή και του ακροατή της 
μουσικής του. Η σημερινή διάλεξη θα διατρέξει τις 32 σονάτες του συν-
θέτη υπό αυτή την οπτική.

Ο πιανίστας Κώστας Χάρδας είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα 
Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Επιστημονικά πεδία: Μουσική ανάλυση, νεοελληνική μουσική, ερευνητική 
προσέγγιση στη μουσική εκτέλεση).
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Tune thy Music to thy Heart
Μάιρα Μηλολιδάκη σοπράνο, Εβελίνα Αραπίδη απαγγελία, 
Έφη Μηνακούλη θεόρβη, αναγεννησιακό λαούτο, 
Γιώργος Στεφανακίδης live electronics, κιθάρα, frame drum, 
άρπα, Τίτος Γουβέλης πιάνο

Η σπουδαία ποίηση ως λόγος μεταφορικός, πυκνός 
σε νοήματα και συμβολισμούς, έχει τη δύναμη να ξε-
περνά τα πλαίσια της εποχής της και να ανανεώνει 
την αναφορική της σχέση με το χρόνο: η λυρική ελισα-
βετιανή ποίηση, ισορροπώντας με λεκτική κομψότητα 
ανάμεσα στο φως του πλατωνικού ιδεαλισμού και το 
σκοτάδι της μεταφυσικής μελαγχολίας, εμπνέει τους 
συνθέτες του προγράμματος με τη μουσικότητα του 
ρυθμικού της στίχου, την αρμονική συνύπαρξη των 
αντιθέσεων και τη θελκτική μελωδικότητα των πα-
λαιότερων λεκτικών μορφών και συντακτικών δομών.

Συνθέτες του 20ού αιώνα, όπως ο Ε. W. Korngold  
(Four Shakespeare Songs / Τέσσερα Τραγούδια σε 
στίχους του Ουίλιαμ Σαίξπηρ από τα θεατρικά του 
Οθέλλος και Όπως σας αρέσει, έργο 31), ο R. Quilter 
(Seven Elizabethan Lyrics / Επτά Τραγούδια σε ελι-
σαβετιανή ποίηση, έργο 12), αλλά και δικοί μας σύγ-
χρονοι δημιουργοί, όπως ο Γιώργος Στεφανακίδης με 
τη σύνθεσή του Shakespeare Electrified, δίνοντας 
νέα ζωή σε παλιές λέξεις ο καθένας μέσα από το 
προσωπικό του ύφος, αναζητούν την άχρονη ομορ-
φιά της τέχνης στο βάθος του χρόνου που κουβαλά 
ο ελισαβετιανός ποιητικός λόγος. Το πρόγραμμα συμπληρώνει μια αν-
θολογία από τραγούδια συνθετών της Αναγέννησης - Thomas Morley, 
John Dowland, Robert Johnson, Henry Purcell.

Η διάλεξη θα λειτουργήσει ως εισαγωγή στο σεμινάριο Beethoven 
lab που θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 & το Σάββατο 11 Απριλίου. 
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Συναυλία με το Kompass Ensemble
Έλενα Ράλλη πιάνο
Swaantje Kaiser βιολί
Kang-Jung Sung κρουστά
Gabriela Ortíz Würth μουσική διεύθυνση
Maximiliano Soto Mayorga καλλιτεχνική διεύθυνση

Διανύοντας τον 32o κύκλο της, η σειρά συναυλιών «Οι Νέοι για 
τους Νέους» αποτελεί βήμα έκφρασης και σημαντικό θεσμό ανάδει-
ξης των επίλεκτων νέων ερμηνευτών κλασικής μουσικής.

Το σύνολο Kompass στοχεύει στη διερεύνηση της σύγχρονης μου-
σικής δωματίου, ανακαλύπτοντας το ευρύ ρεπερτόριο μουσικής από 
τα τέλη του 20ού αιώνα έως σήμερα, ανοίγοντας ταυτόχρονα χώρο 
για συνεργασίες με νέους συνθέτες.Εδρεύει στο Freiburg και από την 
ίδρυσή του το 2018 προσφέρει τακτικές συναυλίες με την υποστή-
ριξη του Ινστιτούτου για τη Νέα Μουσική του Hochschule für Musik 
Freiburg, συμμετέχοντας σε διοργανώσεις όπως τα «Art & Schock» 
(μουσικό πορτρέτο της Lisa Streich), «Bestiario Neue Musik aus 
Chile» και «Neue Kammermusik» μεταξύ άλλων.  Στη συναυλία τους 
θα προσφέρουν μια γεύση από την ποικιλόμορφη αισθητική παλέτα 
του ρεπερτορίου των Άνδεων και της Ελλάδας, με τέσσερις πρώτες 
εκτελέσεις έργων.
 
Πρόγραμμα
Bertha Arthero: Totentanz για βιολί & κρουστά (Α’ εκτέλεση στην Ελλάδα) / 
Maximiliano Soto: Ruego a una mariposa για βιολί & πιάνο (Α’ εκτέλεση στην Ελ-
λάδα) / Έλενα Ράλλη: Trio (νέο κομμάτι, Α’ παγκόσμια εκτέλεση) / Νίκος Ντρέλας: 
Duo για βιολί & πιάνο / Ελένη Σεμερτζάκη: Kinderspiele για σόλο βιμπράφωνο /  
Iannis Xenakis: Rebonds A για κρουστά / Rafael Diaz: El Angel de la Guarda για 
βιολί & πιάνο (Α’ εκτέλεση στην Ελλάδα) / Γιώργος Απέργης: Fuzzy trio

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ28 Σ ά β β α τ ο
ώρα 19:00

Blau Mar
D&A GuitarDuo
Δημήτρης Κουρζάκης, Άγγελος Μπότσης

Με ένα νέο, βραβευμένο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Βέροιας 
έργο του Ρώσου Konstantin Vassiliev σε πρώτη εκτέλεση, ένα έργο 
του Μιχάλη Τραυλού γραμμένο για τους ίδιους, μια σειρά δικών 
τους μεταγραφών και με το ανέκδοτο Blau Mar (Μπλε Θάλασσα) 
του Καταλανού Feliu Gasull, οι Δημήτρης Κουρζάκης και Άγγελος 
Μπότσης παραδίδουν υψηλής αισθητικής ακούσματα,  με τη Με-
σόγειο πάντα παρούσα και συνεκτικό κρίκο των μουσικών τους 
επιλογών. 

“‘Αψογο τεχνικά παίξιμο, σύμπνοια και συγχρονισμός, πολυφωνική καθαρότη-
τα, έμφυτη μουσικότητα. Πρόγραμμα μακράν της κιθαριστικής πεπατημένης. 
Ευέλικτα προσαρμοζόμενοι σε κάθε τεχνοτροπία…”
Γιώργος Λεωτσάκος
Eφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, 
7 Νοε 2009

Πρόγραμμα
Isaac Albéniz: Mallorca 
- Aragón - Córdoba / 
Manuel de Falla: Danza 
del Molinero - El Circulo 
Mágico: Romance del 
Pescador / Feliu Gasull y 
Altisent: Blau Mar (1978) 
/ Astor Piazzolla: Lo que 
vendrá / Konstantin 
Vassiliev (γ. 1970): The 
Magic Phoenix (α’ εκτέ-
λεση – Β’ βραβείο Δια-
γωνισμού Σύνθεσης Διε-
θνούς Φεστιβάλ Κιθάρας 
Βέροιας 2019) / Μιχαήλ 
Τραυλός: Paradox Suite 
/ Gioacchino Antonio 
Rossini: Il Barbiere di 
Siviglia
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Αφιέρωμα στον Μπετόβεν (250 χρόνια από τη γέννησή του)
Γιώργος Παναγιωτόπουλος βιολί, Βασίλης Λύκος βιολοντσέλο 
Διονύσης Μαλλούχος πιάνο

Συναυλία στο πλαίσιο του διεθνούς εορτασμού για τα 250 χρόνια από 
τη γέννηση του Ludwig van Beethoven (1770 -1827), μιας από τις πιο 
σημαντικές μορφές της Ιστορίας της Μουσικής. O συνθέτης που άφησε 
ανεξίτηλη σφραγίδα με το έργο του, όχι μόνο στην εποχή του, αλλά και 
μέχρι τις μέρες μας. 
Τρία έργα μουσικής δωματίου, είδος που ο Μπετόβεν υπηρέτησε με 
μοναδική αφοσίωση, τα οποία αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ικανότητα 
του συνθέτη στη φόρμα των Παραλλαγών,  αλλά και τον εμπνευσμένο 
διάλογο ανάμεσα στα όργανα, την εξαιρετική αίσθηση δομής και ισορ-
ροπίας που διατρέχει τη δημιουργική του προσφορά και την ανεξάντλη-
τη έμπνευση μιας ιδιοφυίας. 
 
Πρόγραμμα
7 Παραλλαγές  για βιολοντσέλο και πιάνο 
σε Μι ύφεση μείζονα πάνω στο ντουέ-
το “Bei Männern, welche Liebe fühlen” 
από την όπερα Μαγικός Αυλός του W. A. 
Mozart / 2η Σονάτα για βιολοντσέλο και 
πιάνο σε σολ ελάσσονα έργο 5 αρ. 2 /  
Τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε 
Σι ύφεση μείζονα (Τρίο του Αρχιδούκα, 
έργο 97)                 

Νίκος Σκαλκώτας  Μικρή Σερενάτα (1949) 

Βασίλης Γκότσης   Πρόσωπο? (1997) 

Ορφέας Δέμης  Σουίτα (2017)  
Σπύρος Δεληγιαννόπουλος Paradise Lost (2019) - Α΄εκτέλεση

Oρέστης Ζαφειρόπουλος 7 Παραλλαγές σ’ ένα Θέμα του 
   Θ. Αντωνίου (2010)    
  
Ορέστης Ζαφειρόπουλος   βιολοντσέλο 
Παναγιώτης Γιαννακάκης   πιάνο  

Λεωνίδας Κανάρης  Σουίτα (2019) - Α΄εκτέλεση

Ιάκωβος Κονιτόπουλος Les Illuminations de la Beauté (2006) 

Arvo Pärt   Fratres (1977) 

Χριστόφορος Μιρόσνικοβ βιολοντσέλο 
Ναταλία Μιροσνίκοβα πιάνο

Καλλιτεχνική διεύθυνση: 
Ιωσήφ Παπαδάτος, Ιάκωβος Κονιτόπουλος
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H Ένωση Ελλήνων Μουσουργών  
παρουσιάζει: 
Τέσσερα συν ογδόντα οκτώ
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ04 & 11 Σ ά β β α τ ο
ώρα 16:00

Περπατώντας τις Άνδεις
με τους “Los del Sur”

Martha Moreleón φωνή, κρουστά | Μεξικό, Alejandro Díaz 
κιθάρα, ινδιάνικα πνευστά, κρουστά, φωνή | Χιλή, Pedro Fabián 
ινδιάνικα έγχορδα και πνευστά, καχόν, κρουστά, φωνή | Περού,
Herman Mayr Μπάσο, κιθάρα, κρουστά, φωνή | Αργεντινή,
Oscar Pozo ινδιάνικα πνευστά, φωνή | Βολιβία

Οι Άνδεις, η μακρύτερη οροσειρά της γης, διατρέχει τη Λατινική 
Αμερική, αλλά κυρίως εμπνέει και ενώνει τους πολιτισμούς των 
χωρών της. Στη σημερινή συναυλία οι Los del Sur μάς καλούν να 
«περπατήσουμε» την επιβλητική αυτή οροσειρά τραγουδώντας και 
χορεύοντας σκοπούς που γεννήθηκαν σε αυτό το συναρπαστικό μέ-
ρος της γης.

Στα περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια που δραστηριοποιείται 
μουσικά στην Ελλάδα, η Μάρθα Μορελεόν, καθηγήτρια φωνητικής 
του Ωδείου Φίλιππος Νάκας, δεν τραγουδά απλώς, αλλά μεταφέρει 
την αίσθηση του πολιτισμού μέσα από τις ερμηνείες της. Με τους 
μόνιμους συνεργάτες της είναι η ίδια η φωνή της Λατινικής Αμερι-
κής στην Ελλάδα.

Beethoven Lab για ερμηνευτές και θεωρητικούς
με τον Κώστα Χάρδα

Στη μουσική του Beethoven η μουσική φόρμα βρίσκεται στο επίκε-
ντρο της μάχης του συνθέτη με την παράδοση και φανερώνει την 
ανάγκη του να «παίξει» με τις προσδοκίες του ερμηνευτή και του 
ακροατή της μουσικής του. Ο διάλογος της φόρμας με την αρμονία 
και τις υπόλοιπες παραμέτρους της μουσικής συμβάλλει ουσιαστικά 
στο εκφραστικό νόημα της μουσικής. Αυτό το νόημα θα αναζητή-
σουμε στα μαθήματα του εργαστηρίου. 
Το εργαστήριο απευθύνεται σε: 
• πιανίστες που μελετούν σονάτες Beethoven, 
• ερμηνευτές βιολιού και των υπολοίπων εγχόρδων που μελετούν 
τις σονάτες μουσικής δωματίου του, καθώς και 
• κάθε σχήμα μουσικής δωματίου που ερμηνεύει μουσική του. 
Επίσης, απευθύνεται σε θεωρητικούς που θα ήθελαν να εντρυφή-
σουν αναλυτικά σε κάποιο έργο του συνθέτη.

Το εργαστήριο στοχεύει στην κατανόηση των συστατικών της μου-
σικής του Beethoven  και στην πρακτική της εφαρμογή στο χτίσιμο 
της ερμηνείας της μουσικής του.

Ο πιανίστας Κώστας Χάρδας είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα 
Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Επιστημονικά πεδία: Μουσική ανάλυση, νεοελληνική μουσική, ερευνη-
τική προσέγγιση στη μουσική εκτέλεση).
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Ρεσιτάλ άρπας 
Αθανασία Μάνου

Ο ρομαντισμός είναι 
η εποχή που εξε-
ρευνά πολύ βαθιά 
και έντονα συναι-
σθήματα και πολλοί 
είναι οι συνθέτες της 
περιόδου που επιλέ-
γουν να εκφραστούν 
μέσω της άρπας. 
Παρουσιάζοντας 
έργα ρομαντικών 
συνθετών, η Αθανα-
σία Μάνου θα ανα-
δείξει μέσα από τις 
46 χορδές το εύρος των ηχοχρωμάτων και των συναισθημάτων που 
μπορεί να δημιουργήσει το ιδιαίτερο αυτό όργανο. 

Απόφοιτη του Ωδείου Φίλιππος Νάκας (δίπλωμα με άριστα παμψη-
φεί και πρώτο βραβείο από την τάξη της Γωγώς Ξαγαρά), το 2019 
η Αθανασία ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στην άρπα (Master of 
Harp) στο Conservatorium Maastricht της Ολλανδίας με την αρπί-
στα Anneleen Lenaerts. Έχοντας συνεργαστεί με ορχήστρες όπως η 
Α.Σ.Ο.Ν. (ως τακτικό μέλος), η El Systema Europe, η Κρατική Ορχήστρα 
Αθηνών και η Maastricht Symphonic Orchestra, με μουσικούς όπως ο 
κοντραμπασίστας Κωνσταντίνος Μάνος (σε δικές τους συνθέσεις και 
αυτοσχεδιασμούς), αλλά και με τη φλαουτίστα Anna Soriano σε φεστι-
βάλ μουσικής δωματίου όπως το Chambermusic Festival in Heerlen 
και στο Festival Pollux op de Hei, η Αθανασία Μάνου σήμερα επιστρέ-
φει στο Ωδείο για να ξαναβρεί τη γνώριμή της αίθουσα συναυλιών, 
αλλά και το πιστό της ακροατήριο στην Ελλάδα. 

Πρόγραμμα
H. Renié: Légende / G. Fauré: Une châtelaine en sa tour & Impromptu / R. Glière: 
Impromptu / M. Tournier: Sonatine for harp
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Ρεσιτάλ βιολιού
Χριστίνα Ράπτης

Διανύοντας τον 32o κύκλο της, η σειρά συναυλιών «Οι Νέοι για τους 
Νέους» αποτελεί βήμα έκφρασης και σημαντικό θεσμό ανάδειξης των 
επίλεκτων νέων ερμηνευτών κλασικής μουσικής.

Η Χριστίνα Ράπτης ξεκίνησε βιολί με τον 
Κώστα Βοζίκη και συνέχισε με τους Λευ-
τέρη Ζούλα, Δημήτρη Χανδράκη, Γιώργο 
Δεμερτζή και Απόλλωνα Γραμματικόπου-
λο. Αποφοίτησε με άριστα από την τάξη 
του Όμηρου Γιαβρούμη στο Κρατικό Ωδείο 
Θεσσαλονίκης. Το 2012 έγινε δεκτή στο 
Bard College της Νέας Υόρκης με πλήρη 
υποτροφία, όπου για δύο χρόνια μελέτησε 
με την Erica Kiesewetter. Παρακολούθησε 
πλήθος σεμιναρίων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό και εμφανίστηκε ως σολίστ με τη 
Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσα-

λονίκης. Από το 2015 ασχολείται συστηματικά με το αργεντίνικο τάνγκο 
και την ιστορία του (ιδρυτικό μέλος της Confesión Tango Orquestra). 
Την περίοδο 2016-2018 υπήρξε μέλος της Ακαδημίας Νέων Μουσι-
κών της Κ.Ο.Α. Το 2018 έκανε το ντεμπούτο της στο Βίλνιους της Λι-
θουανίας συμπράττοντας με την πιανίστα Simona Zajančauskaitė (Ars 
SummerFest). Τον Αύγουστο του 2019 επελέγη κατόπιν ακρόασης να 
συμμετάσχει στο Aurora Summer Festival στη Στοκχόλμη της Σουηδί-
ας, όπου συνέπραξε με την Aurora Symphony Orchestra με σολίστ τον 
Λ. Καβάκο και συμμετείχε στην Aurora Chamber Orchestra με σολίστ 
την Elisabeth Leonskaja. Από το 2019 διδάσκει βιολί στο Ωδείο Φί-
λιππος Νάκας.

Πρόγραμμα
John Psathas: Gyftiko για σόλο βιολί / Max Reger: Chaconne για σόλο βιολί σε σολ 
ελάσσονα op. 117, Νo 4  / Maurice Ravel: Sonata για βιολί και πιάνο No 1 σε λα 
ελάσσονα / Joseph Suk: Liebeslied op. 7, Νo 1, μεταγραφή για βιολί και πιάνο του 
Jaroslav Kocián / Antonín Dvořák: Songs my mother taught me, μεταγραφή για βιολί 
και πιάνο του Fritz Kreisler
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Drumming και Τεχνολογία
Ηλίας Δουμάνης drummer, composer, mixed-media 
practitioner, sound designer

Ο Ηλίας Δουμάνης διδάσκει στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας από το 
1990. Συμμετέχει ενεργά στην ελληνική jazz σκηνή από το 1980, 
ενώ έχει συνεργαστεί με την ελίτ των τραγουδιστών και τραγουδο-
ποιών της χώρας μας. 
Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την ηλεκτρονική μουσική, συν-
θέτει και πειραματίζεται με τις δυνατότητες του συνδυασμού ακου-
στικού και ηλεκτρονικού ήχου, προτείνοντας μια πολυδιάστατη 
προσέγγιση στα τύμπανα. Με το ειδικά σχεδιασμένο drumset, τoυς 
ψηφιακούς ήχους, τα effects, samples και τις real time λούπες, 
ενορχηστρώνει, αυτοσχεδιάζει και παρουσιάζει jazz tunes και πρω-
τότυπες συνθέσεις. Με καλεσμένους εκλεκτούς μουσικούς, ο Ηλίας 
Δουμάνης θα καταθέσει τη σύγχρονη μουσική άποψη του επαγγελ-
ματία των τυμπάνων.

Ρεσιτάλ κιθάρας
Νίκος Μπαρουτσάκης

Διανύοντας τον 32o κύκλο της, η σειρά συναυλιών «Οι Νέοι για τους 
Νέους» αποτελεί βήμα έκφρασης και σημαντικό θεσμό ανάδειξης των 
επίλεκτων νέων ερμηνευτών κλασικής μουσικής.

Ο Νίκος Μπαρουτσάκης άρχισε 
μαθήματα κιθάρας με καθηγητή 
τον Δημήτρη Παππά στην τάξη 
του οποίου πήρε το δίπλωμά του. 
Συνέχισε τις σπουδές του στο 
Royal Conservatory of Brussels 
με καθηγήτρια την Αντιγόνη 
Γκόνη. Απέσπασε τους τίτλους 
Bachelor of Music και Master of 
Music και παρακολούθησε μαθή-
ματα μπαρόκ και ρομαντικής κι-
θάρας με τον Dirk de Hertogh και 
μοντέρνας μουσικής με τον Bart 
Boukaert.  Ως υπότροφος του 
Royal College of Music του Λον-

δίνου πήρε το Artist Diploma με καθηγητές τους Gary Ryan και Charles 
Ramirez. Παρακολούθησε σεμινάρια κιθάρας με τους Sergio Assad, 
Dušan Bogdanović, Zoran Dukić, Elliot Fisk, René Izquierdo, Timo 
Korhonen, Pablo Márquez, Έλενα Παπανδρέου, Konrad Ragossnig, 
Raphaella Smits,  Gohar Vardanyan κ.ά. Συνεργάζεται συχνά με τη 
τραγουδίστρια Σαβίνα Γιαννάτου και τον Jazz κιθαρίστα και συνθέτη 
Alex Roth (στα πλαίσια του φεστιβάλ Marchland), έχει δώσει πολυάριθ-
μα ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου στο Βέλγιο, τη Βρετανία, 
την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία και έχει μεταγράψει για ντουέτο 
κιθάρας το ορχηστρικό έργο «The Light» του Philip Glass. 

Πρόγραμμα
Roberto Gerhard (1896 – 1970): Fantasia / Leo Brouwer (b.1939): El Decameron 
Negro / Joaquin Turina (1882 – 1949): Sonata op. 61 / Egberto Gismonti (b.1947): 
Agua e Vinho / Sergio Assad (b. 1952): 3 Divertimentos / Manuel de Falla (1876 – 
1946): Homenaje / Alberto Ginastera (1916 – 1983): Sonata op. 47
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Masterclass τρομπέτας 
Frits Damrow

O Frits Damrow συγκα-
ταλέγεται κατά γενική 
ομολογία στους πιο σπου-
δαίους σύγχρονους ερ-
μηνευτές και δασκάλους 
τρομπέτας. Το Ωδείο Φί-
λιππος Νάκας και η τάξη 
τρομπέτας του Π. Καίσα-
ρη έχουν την τιμή να συ-
νεργάζονται μαζί του σε 
μόνιμη βάση. Ως επισκέ-
πτης καθηγητής, ο Φριτς 
Ντάμροου διδάσκει στο τρίτο κατά σειρά σεμινάριο του εκπαιδευτικού 
έτους 2019-20.  

Ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα ως πρώτη τρομπέτα της Ραδιο-
φωνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Ολλανδίας όταν ήταν 21 ετών 
πριν ακόμα ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Ωδείο του Μάαστριχτ. 
Μετά από εννέα χρόνια προσκλήθηκε ως πρώτος τρομπετίστας της 
Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, θέση που κατείχε από 
το 1991 έως το 2010. Διετέλεσε επίσης καθηγητής τρομπέτας στο 
Conservatorium van Amsterdam από το 1993 έως το 2010. Υπήρ-
ξε μέλος συνόλων όπως: Amsterdam Bach Soloists, the Netherlands 
Wind Ensemble, the Ebony Band, το κουινιτέτο χάλκινων πνευστών και 
το σύνολο χάλκινων πνευστών της Royal Concertgebouw Orchestra. 
Έχει εμφανιστεί ως σολίστ με ορχήστρες όπως Royal Concertgebouw 
Orchestra, Symfonietta Amsterdam, Rotterdam Chamber Orchestra, 
Italian Chamber Orchestra, National Orchestra of Lithuania, 
Philharminic Orchestra of Transilvania, Slovak Symfonietta, Symphony 
Orchestra of Seoul.

Από το 2009 είναι καθηγητής τρομπέτας στο Πανεπιστήμιο Τεχνών της 
Ζυρίχης της Ελβετίας (Zürcher Hochschule der Künste). Διδάσκει σε 
Masterclasses σε όλο τον κόσμο.

35

Μεγάλη Δευτέρα σε Δύση κι Ανατολή
Χάρης Λαμπράκης νέι, Κώστας Γρηγορέας κιθάρα

Νέι και κλασική κιθάρα, δυο μελωδικά όργανα που παρόλη την κοινή εξ 
Ανατολών καταγωγή τους, σπανίως συναντώνται. Με τη διττή ιδιότητά 
τους ως ερμηνευτών και συνθετών, δύο εκ των επιφανέστερων μου-
σικών της χώρας μας, ο Κώστας Γρηγορέας και ο Χάρης Λαμπράκης, 
ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μία συνεργασία που, πιστεύουμε, θα 
αυξήσει τις προσδοκίες του αθηναϊκού κοινού και θα συζητηθεί.  

Ένα πρόγραμμα στο οποίο οι ήχοι της Μεσογείου φέρνουν κοντά 
Ανατολή και Δύση, με έργα σύγχρονα των Κώστα Γρηγορέα, Χάρη Λα-
μπράκη και Μάνου Χατζιδάκι, αλλά και παραδοσιακά και βυζαντινά στο 
πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε.
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 10€ - ΜΕΙΩΜΕΝΟ 5€

Παρασκευή

Cornucopia: η αδιάκοπη παρουσία του κόρνου 
από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι τον 21o αιώνα
«Κέρας» Horn Ensemble 
Μουσική διδασκαλία: Κώστας Σίσκος
Μουσική επιμέλεια, μελέτη, κείμενα: Μαρία Φωτιά

Το «Κέρας» Horn Ensemble μέσα από ένα ταξίδι στο χώρο και το 
χρόνο θα σας συστήσει με το κόρνο από την αρχέγονη μέχρι και τη 
μοντέρνα του μορφή, αλλά και με τους ήρωες του κόρνου, αυτούς 
που στην εποχή τους έπαιξαν πέρα από τα όρια των δυνατοτήτων 
του οργάνου και ενέπνευσαν τους συνθέτες να γράψουν μουσική 
για κόρνο. Θα ακουστούν έργα των: G. F. Händel, R. Strauss, W. A. 
Mozart, J. Williams κ.ά.

Το «Κέρας» Horn Ensemble, ιδρύθηκε επισήμως το Σεπτέμβριο του 
2017 από τον Κώστα Σίσκο, α’ κόρνο της Κρατικής Ορχήστρας Αθη-
νών και τους μαθητές του. Γεννήθηκε όμως το καλοκαίρι του 2005, 
όταν, στην Κέρκυρα, ο Κ. Σίσκος με τους τότε μαθητές του έδω-
σαν την πρώτη τους συναυλία. Σήμερα, το «Κέρας» Horn Ensemble 
αριθμεί μέχρι και 30 μέλη και είναι ένα «ανοιχτό» σύνολο, που απο-
τελείται από κόρνα και μέχρι δύο τρομπόνια. Σκοπός του συνόλου 
είναι να απογειώσει το όργανο και να προσφέρει έμπνευση και πνοή 
στο ακροατήριό του.

From Heart to Heart, 
From Schubert & Chopin to Scriabin
Ρεσιτάλ πιάνου της Svetlana Karpunkina 

O ρομαντισμός στο πιάνο 
από τη γέννησή του μέχρι 
την ύστερη ρομαντική πε-
ρίοδο. Η ομορφιά της έκ-
φρασης, της νέας φόρμας 
και των καινοτόμων αρμο-
νιών από τρεις μεγάλους 
μουσουργούς F. Schubert, 
F. Chopin, A. Scriabin, 
έργα των οποίων παρου-
σιάζει στο ρεσιτάλ της η 
καθηγήτρια του Ωδείου 
Φίλιππος Νάκας Svetlana 
Karpunkina.

H Svetlana Karpunkina 
έχει διανύσει μεγάλη διαδρομή στο καλλιτεχνικό στερέωμα (σπου-
δές στο Ωδείο Τσαϊκόφσκι της Μόσχας-μαθήτρια του Victor 
Merzhanov, διπλώματα σολίστ πιάνου, διδασκαλίας, συνοδείας μου-
σικής δωματίου / Ακαδημία της Βασιλείας, Soloist Diplom-Concert 
Performance, Piano Professor / post graduate studies-Μουσικά 
Πανεπιστήμια του Αμβούργου, της Νυρεμβέργης και της Κολωνίας, 
διδακτορικός τίτλος Konzertexamen), έχει συμπράξει ως σολίστ με 
ορχήστρες, δίδαξε στη Μουσική Ακαδημία της Βασιλείας και από 
το 2003 μέχρι το 2005, ήταν βοηθός στην τάξη πιάνου του Arbo 
Valdma  στο Μουσικό Πανεπιστήμιο της Κολωνίας. 

Για το έτος 2020 προγραμματίζει συναυλίες στο Λουξεμβούργο και 
τη Γερμανία με τον διεθνούς φήμης σολίστ της φιλαρμονικής της 
Lviv Marko Komonko.  

Πρόγραμμα
R. Schubert: Sonatas D556, D537 / F. Chopin: Scherzo No 3, fantasy – Impromptu 
op. 66 / A. Scriabin: 8 etudes op. 42  Νο 1 & Νο 8
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Forum: Εξελίσσοντας τη μουσική δωματίου
Στα χνάρια της jazz 
Εισηγητής: Αντώνης Ανδρέου

Στο πλαίσιο του τακτικού μαθήματος μουσικής δωματίου στο Ωδείο 
Φίλιππος Νάκας, η τάξη του Κωνσταντίνου Αυγερινού προσκαλεί 
σημαντικούς σολίστ - καθηγητές σε ένα forum ανοιχτό για όλους. 

Ο προσκεκλημένος του σημερινού forum δεν είναι άλλος από τον 
Αντώνη Ανδρέου, τον πολυσχιδή μουσικό, μέλος της Big Band του 
Δήμου Αθηναίων, αλλά και μέλος των πασίγνωστων «Pink Martini» 
και του γκρουπ «Crazy People Music» και συνεργάτη σημαντικών 
Ελλήνων καλλιτεχνών. O Αντώνης Ανδρέου, ξεκίνησε από τη Φιλαρ-
μονική της Λαμίας, προχώρησε με «κλασικές» σπουδές τρομπονιού 
και πήρε το δίπλωμά του το 2002 από την τάξη του Κωνσταντίνου 
Αυγερινού στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας, αλλά δε σταμάτησε ποτέ να 
ελκύεται από τα funky jazz ακούσματα και τις σύγχρονες ενορχη-
στρώσεις. 

Κάνοντας μια στάση ανάμεσα στα ταξίδια του ανά την Ευρώπη, την 
Ασία και την Αμερική, ο Αντώνης Ανδρέου έρχεται ξανά στο Ωδείο 
για να μιλήσει για τη μουσική ανεξάρτητα από είδη και κατηγοριο-
ποιήσεις, αλλά και για τη μουσική του αλήθεια, που τον πήγε ακρι-
βώς εκεί που ήθελε. 
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Dali’s Drama Queen: from classic, rock to arena
Φωτεινή Κωστάκου σύλληψη πρωτότυπης ιδέας, 
ερμηνεία, σκηνικά, κοστούμια
Αλίκη Σπανού χορογραφία, κινησιολογία, ερμηνεία
Ειρήνη Στάμου φλάουτο, Χριστίνα Κολλιοπούλου πιάνο
Ιάσoνας Τζίτζης video art
Art Fantaisie καλλιτεχνική επιμέλεια

Με έμπνευση που αντλείται από ένα έργο του Νταλί, ζωντανεύει μία 
ιδιόμορφη θεά της φύσης ή βασίλισσα της νύχτας. H γυναίκα του 
Νταλί έχει χάσει τα στολίδια της, τα οποία αναζητά εναγωνίως μέσα 
από μία περιπλάνηση σε έργα τέχνης. Tη συντροφεύουν σε κάθε 
κίνησή της κλασικές μελωδίες (Ντεμπισύ κ.α.) που δρουν καταλυτικά 
και απόλυτα βιωματικά σ’ αυτό το παράξενο «ταξίδι αυτογνωσίας». 

Στην πορεία της η βασίλισσα-θεά μεταμορφώνεται μέσα από σελί-
δες κόμικς και πίνακες σε κόσμους ονειρικούς, γεμάτους από μυστικά 

σύμβολα, υπό πανέ-
μορφους ροκ ήχους 
σε μία απρόσμενη 
σύμπραξη πιάνου και 
φλάουτου. 

Φτάνοντας στον προ-
ορισμό της η γυναι-
κεία μορφή συναντά 
κάτι σπουδαίο, που 
διαμορφώνει το προ-
σωπικό της δημιουρ-
γικό σύμπαν. 

Ακούγονται έργα 
των Debussy, Ravel, 
Fauré, Satie, Marais, 
Bizet καθώς και 
αποσπάσματα ροκ 
μουσικής.
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Σ ά β β α τ ο

Ρεσιτάλ κιθάρας 
Βασίλης Πούλιος

Διανύοντας τον 32o κύκλο της, η σειρά 
συναυλιών «Οι Νέοι για τους Νέους» 
αποτελεί βήμα έκφρασης και σημαντικό 
θεσμό ανάδειξης των επίλεκτων νέων 
ερμηνευτών κλασικής μουσικής.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Πάρου 
είναι ένας ελπιδοφόρος θεσμός πο-
λιτισμού που γεννήθηκε το 2018 στο 
όμορφο νησί της Πάρου. Στο πλαίσιό του 
διοργανώνεται κάθε χρόνο διαγωνισμός 
για νέους κιθαριστές.

Ο Βασίλης Πούλιος ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές στο Εθνικό 
ωδείο Π. Ψυχικού-Ν. Φιλοθέης (τάξη Παύλου Ιωάννου-πτυχίο με 
Άριστα παμψηφεί). Συνέχισε με τον Κώστα Γρηγορέα στο Πυθαγόρειο 
Ωδείο (δίπλωμα με Άριστα παμψηφεί και Α΄ Βραβείο). Έχει δώσει 
ρεσιτάλ στη βιβλιοθήκη του Μ.Μ.Α.,  στο Ιωνικό Κέντρο, στο Σπυ-
ροπούλειο Πνευματικό κέντρο κ.ά. Συμμετείχε ενεργά σε σεμινάρια 
Ελλήνων και ξένων σολίστ, όπως οι Αντώνης Χατζηνικολάου, Αλέξης 
Μουζουράκης, Anton Baranov, Xuefei Yang, Marco Tamayo, Gabriel 
Bianco, Rovshan Mamedkuliev, Mark Delpriora. 
Έχει βραβευτεί σε διαγωνισμούς κιθάρας (1ο βραβείο στο Φεστιβάλ 
Κιθάρας Πάρου 2019, 2ο βραβείο στο 8ο Φεστιβάλ Κιθάρας Παλαι-
ού Φαλήρου και το 3ο βραβείο στις Γιορτές Κιθάρας 2019).
Διδάσκει στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας, στο Πυθαγόρειο Ωδείο, στο 
πρόγραμμα E.M.S. του Α. Καρατζίκη και στην Connect by Music δίνο-
ντας μαθήματα κιθάρας σε πρόσφυγες. Είναι φοιτητής του τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α.

Πρόγραμμα
Ηeitor Villa-Lobos: Suite populaire Bresilienne / Konstantin Vassiliev: Three Forest 
Paintings / Κώστας Γρηγορέας: On the Bright Side / Manuel Ponce: Sonata No 3 / 
Miguel Llobet: Variaciones sobre un tema de Sor, op. 15

Ρεσιτάλ πιάνου
Γιάννης Σύμκο

Διανύοντας τον 32o κύκλο της, η σειρά 
συναυλιών «Οι Νέοι για τους Νέους» 
αποτελεί βήμα έκφρασης και σημαντικό 
θεσμό ανάδειξης των επίλεκτων νέων 
ερμηνευτών κλασικής μουσικής.

Το Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης 
αποτελεί έναν πολύ σημαντικό θεσμό 
για τα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου 
μας και αναδεικνύει νέους σολίστ πιά-
νου με τον διαγωνισμό που διοργανώ-
νει κάθε δύο χρόνια.

Ο Γιάννης Σύμκο γεννήθηκε στον Καναδά το 1996. Σπούδασε πιάνο 
και μουσική δωματίου στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας με τον Στάθη 
Γυφτάκη και τη Μαρία Παπαπετροπούλου (Δίπλωμα πιάνου με Άριστα 
παμψηφεί και Α’ Βραβείο, Πτυχίο ειδικού αρμονίας με Άριστα) και στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με τον Ιγκόρ Πέτριν. Η καλλιτεχνική του 
δραστηριότητα περιλαμβάνει συναυλίες σε πόλεις της Ρωσίας, της 
Ολλανδίας, της Ιταλίας, του Bελγίου, της Ουγγαρίας και της Ελλάδας, 
συμπράξεις με καλλιτέχνες όπως οι Leo Winland, Andrea Huber, Tino 
Brütsch, συμπράξεις με ορχήστρες όπως η Συμφωνική Ορχήστρα του 
Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, η  Sinfonietta Αθηνών κ.ά.  
Έχει αποσπάσει Α΄βραβεία στους διαγωνισμούς:  Ερμηνείας Μου-
σικής Δωματίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2016), Μαρίας Χαιρο-
γιώργου-Σιγάρα (2014), «Φίλωνας» (2013), Chopin του «Dionysia 
Trust» (2012) και Β΄ βραβεία στον 4ο Διαγωνισμό του Φεστιβάλ Πιά-
νου Θεσσαλονίκης (2019) και στον 8o Διαγωνισμό Νέων Πιανιστών 
στην Άνδρο (2018). Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στην τάξη πιάνου 
του Jan Michiels στο Koninklijk Conservatorium των Βρυξελλών.

Πρόγραμμα
L. v. Beethoven: Σονάτα για πιάνο σε μι μείζονα, έργο 109 / R. Schumann: 5 Albumblätter 
από το έργο 99  Bunte Blätter / H. Holliger: από τη συλλογή Albumblätter αρ. 1, 2 & 12 
/ G. Ligeti: Σπουδή για πιάνο αρ. 12, Entrelacs / R. Schumann: 3 Fantasiestücke, op. 111



ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ27 05Τ ε τ ά ρ τ η ΠαρασκευήΜΑΪΟΣ 2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ώρα 20:30 ώρα 20:30 

Φλώρα, the musical
από τις Παιδικές - νεανικές Ορχήστρες και Χορωδίες  
του Ωδείου

Η Φλώρα είναι μια 
μικρή κάμπια που ένα 
πρωί ξεκινά το ταξίδι 
προς το μαγεμένο δά-
σος. Εκεί θα βρει τη νε-
ράιδα που με τη μαγική 
της χρυσόσκονη θα 
της χαρίσει πολύχρω-
μα φτερά και θα την 
μεταμορφώσει σε μια 
υπέροχη πεταλούδα! 

Στον δρόμο της όμως θα συναντήσει την κυρά Μάρω, την ζηλιάρα 
αλεπού, η οποία θα βάλει σε μπελάδες την μικρή Φλώρα. Για καλή 
της τύχη, όμως, θα συναντήσει τον Ανέστη, τον χορτοφάγο λύκο και 
προστάτη των αδύναμων πλασμάτων του δάσους αυτού.
 
Η ιστορία της Φλώρας καταπιάνεται με το θέμα της φιλίας, της 
εμπιστοσύνης και της αλληλεγγύης. Οι χαρακτήρες εξελίσσονται 
μέσα στον χρόνο, παρουσιάζουν κρυμμένες απρόσμενες πτυχές ενώ 
με πολύ χιούμορ και δράση οι περιπέτειες της μικρής κάμπιας οδη-
γούν τελικά στην μεταμόρφωσή της.

Το μιούζικαλ «Φλώρα» βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο 
της Αλεξάνδρας Κλάδη.

Λιμπρέτο - Μουσική - Ενορχήστρωση: Αλεξάνδρα Κλάδη
Προσαρμογή ενορχήστρωσης: Νέλλη Οικονομίδου
Διδασκαλία και διεύθυνση Ορχηστρών: 
Νέλλη Οικονομίδου, Νεφέλη Λιούτα
Διδασκαλία και διεύθυνση Χορωδιών: 
Αλεξάνδρα Κλάδη, Τάνια Γιαννούλη
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Συναυλία λήξης του διδακτικού έτους
με την Ορχήστρα Εγχόρδων και τη Χορωδία του Ωδείου 

Η Ορχήστρα Εγχόρδων και η Χορωδία του Ωδείου Φίλιππος Νάκας 
δίνουν την ετήσια συναυλία τους για τη λήξη του διδακτικού έτους. 
Μέσα από την ομαδική εργασία και ατομική προσπάθεια των με-
λών των δύο συνόλων στήνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή αυτή η 
λαμπερή μελωδική βραδιά με έργα αγαπητών στο κοινό συνθετών, 
έργα που πολλές φορές απαιτούν ιδιαίτερη δεξιοτεχνική ικανότητα. 
Στόχος είναι αφενός να δοθεί η ώθηση στους σπουδαστές να εξε-
λιχθούν μουσικά και αφετέρου να παραδοθεί ένα πραγματικά άρτιο 
αποτέλεσμα.

Αξιοποιώντας  σε ομαδικό επίπεδο το έμψυχο μαθητικό δυναμικό 
του Ωδείου, η ορχήστρα και η χορωδία δίνουν την ευκαιρία κάθε 
χρόνο σε ταλαντούχους σπουδαστές από όλους τους τομείς σπου-
δών (πληκτροφόρων, εγχόρδων, πνευστών ή κρουστών) να συμπρά-
ξουν ως σολίστ στις συναυλίες τους, ενώ ταυτόχρονα τα μέλη τους  
αποκτούν ανεπανάληπτες εμπειρίες συλλογικής εκτέλεσης και τη 
γνώση και πρακτική που είναι απαραίτητη για κάθε μουσικό. 

Διδασκαλία - Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου
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Μία διαδραστική εκπαιδευτική παράσταση για τη νύχτα και τα 
όνειρα

"Πάντα αναρωτιέμαι, τι να γίνεται στη νύχτα είναι οι φόβοι αλήθεια ή είναι 
παραμύθια;"

Με οδηγό μία ιστορία της Β. Γιαρένη τα παιδιά δημιουργούν τη δική τους 
μουσικοκινητική παράσταση.
Με την καθοδήγηση των μουσικοπαιδαγωγών και μέσα από πολύτεχνες 
δραστηριότητες μεταμορφώνονται σε χορευτές, τραγουδιστές και μουσι-
κούς, διασκεδάζουν, ζωντανεύουν ένα μουσικό παραμύθι και ταυτόχρονα 
συνειδητοποιούν ότι το σκοτάδι δεν κρύβει μόνο φόβους, αλλά και απρό-
σμενες ευχάριστες εκπλήξεις.
Επιμέλεια προγράμματος: Παναγιώτης Τσιρίδης, Βάσω Γιαρένη, 
Δέσποινα Σαλκιτζόγλου
Εικόνες - κείμενα: Βάσω Γιαρένη
Μουσική, μουσικοκινητική 
επεξεργασία, πιάνο: 
Δέσποινα Σαλκιτζόγλου
Βιολί: Στέλλα Ζιοπούλου
Μουσικοκινητική εμψύχωση: 
Δέσποινα Σαλκιτζόγλου, 
Ειρήνη Μουσάδη, 
Μαρία Τσαγκαλία,
Στέλλα Ζιοπούλου 

Το πρόγραμμα απευθύνεται 
σε σχολεία (Τάξεις: Νηπιαγωγείο 
- A΄Δημοτικού - B΄Δημοτικού).
Συνολική διάρκεια: 90' 
Οι παραστάσεις διεξάγονται: 
από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο 
ημέρα Πέμπτη / ώρες πρωινές 
Τιμή εισιτηρίου κατ' άτομο: 7 €

Ομάδα δημιουργικού θεάτρου και 
μουσικής για παιδιά 5-9 ετών

Η δημιουργικότητα υπάρχει έμφυτη σε κάθε άνθρωπο. Είναι λοιπόν 
σημαντικό αυτή να αξιοποιηθεί και να αναπτυχθεί από την παιδική 
ηλικία.
Η «παρέα του θησαυρού» είναι ένα πρότυπο διαδραστικό πρόγραμμα 
δημιουργικού θεάτρου και μουσικής για παιδιά, που υλοποιείται από 
την ομάδα Κοκου-Μουκλό εδώ και τρία χρόνια στη Χάγη, την Ουτρέ-
χτη και τις Βρυξέλλες, με εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Στην υπέροχη «παρέα του θησαυρού», μέσα από πολύτεχνες δραστη-
ριότητες ενισχύεται η δημιουργική  κίνηση, η καλλιέργεια του ρυθμι-
κού λόγου, το τραγούδι, ο αυτοσχεδιασμός, η ομαδικότητα και η αυ-
τοπεποίθηση.Στο πρόγραμμα συνυπάρχουν διαφορετικές ηλικίες με 
σκοπό την αλληλεπίδραση και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 
και αποδοχής, ενισχύοντας τη δυναμική της ομάδας. Το παιδί καλεί-
ται όχι μόνο να  επικοινωνήσει αλλά και να βοηθήσει σε συλλογικό 
επίπεδο για την επίτευξη του κοινού στόχου των μελών της ομάδας. 
Με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνεται η φαντασία του, η αυτοπεποίθη-
σή του και η ισορροπημένη συναισθηματική του ανάπτυξη. Μέσα από 
τη μουσική και θεατρική δημιουργία το παιδί μπορεί να εκφρασθεί 
ελεύθερα και να εξωτερικεύσει τυχόν εντάσεις ή και προβλήματα που 
μπορεί να αντιμετωπίζει.

Οι συναντήσεις γίνονται 
μία φορά τον μήνα.

Εμψυχωτές: 

Βάσω Γιαρένη
 
Δέσποινα 
Σαλκιτζόγλου
 
Δημήτρης 
Παπαδάτος

Φεγγαροκλωστή [ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ] Η παρέα του θησαυρού
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Η ύλη των σεμιναρίων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από 
την προϊστορία μέχρι τις σύγχρονες μορφές τέχνης. 
Στόχος είναι η τοποθέτηση των καλλιτεχνικών έργων 
μέσα στο κοινωνικό πλαίσιό τους. Οι σπουδαστές με-
λετούν τις σχέσεις μεταξύ τέχνης και κοινωνίας και την 
ιστορία μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία, ενώ 

ταυτόχρονα διευρύνουν τις μουσικές τους γνώσεις. 
Τα μαθήματα είναι εβδομαδιαία διάρκειας 90 λεπτών 
(κάθε Τρίτη ώρα 20:30 - 22:00), είναι δε ανοιχτά σε 
κάθε ενδιαφερόμενο, μουσικό ή μη.

Διδάσκων: Ευάγγελος Κοκκόρης

Ιστορία της τέχνης

Για 8η χρονιά η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και το Ωδείο Φίλιππος 
Νάκας συνδιοργανώνουν τη σειρά εργαστηρίων για χάλκινα πνευ-
στά. Κορυφαίοι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών καλούν 
μουσικούς χάλκινων πνευστών όλων των ηλικιών και επιπέδων να 
ανακαλύψουν έναν διαφορετικό και εξαιρετικά διασκεδαστικό τρόπο 

μελέτης της μουσικής: μέσα από την ομαδική εργασία και την αλληλε-
πίδραση μεταξύ εκτελεστών διαφορετικών οργάνων. Τόσο οι τακτικές 
συναντήσεις των εργαστηρίων όσο και η συναυλία λήξης των εργα-
στηρίων γίνονται κάθε χρόνο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι δωρεάν.

Τα χάλκινα της Κ.Ο.Α. – 8ος χρόνος
Σειρά σεμιναρίων για χάλκινα πνευστά

Φωνητικός κύκλος με τις Αγγελική Τουμπανάκη – Μartha Moreleón

Το CircleSong Workshop με τις Αγγελική 
Τουμπανάκη και Μάρθα Μορελεόν είναι συλ-
λογικό μουσικό παιχνίδι αυτοσχεδιασμού με 
μοναδικό όργανο τη φωνή. Το συγκεκριμένο 
εργαστήριο αφορά στη γνώση και την εμπειρία 
του ομαδικού αυτοσχεδιασμού και της συλλο-
γικής δημιουργίας και έκφρασης και στην ανά-

πτυξη της μουσικότητας, της φαντασίας, μέσω 
της αυθόρμητης διάδρασης. Το εργαστήριο εί-
ναι ανοιχτό για μουσικούς όλων των επιπέδων, 
ηθοποιούς, performers.  
Οι συμμετέχοντες του Εργαστηρίου δίνουν 
το εβδομαδιαίο ραντεβού τους κάθε Τετάρτη, 
ώρα 20:30 - 21:30.
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Το πρόγραμμα αναλύει τις βασικές αρχές γνωστών μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων, όπως Orff, 
Dalcroze, Kodály, Martenot, Paynter, Swanwick κ.ά. Χωρίζεται σε εννέα ενότητες που περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων:  Μουσικοκινητικά παιχνίδια,  φωνητική αγωγή και διδασκαλία τραγουδιών,  εκμάθηση 
ποικιλίας κρουστών οργάνων Orff με ομαδικό παίξιμο, body percussions, κατασκευές μουσικών ορ-
γάνων από απλά ανακυκλώσιμα υλικά, οργάνωση μαθημάτων διδασκαλίας μουσικής σε παιδιά προ-
σχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, οργάνωση θεματικών μουσικοκινητικών παραστάσεων κ.ά.
Οι σπουδές είναι μονοετούς διάρκειας (Οκτώβριος - Ιούνιος) και οι συναντήσεις γίνονται μία φορά 
τον μήνα,  ημέρα Σάββατο και διαρκούν 4 ώρες. 

Διδάσκουσα: Δέσποινα Ματθαιοπούλου
Διδασκαλία κρουστών: Παναγιώτης Κολιαβασίλης

Μουσικοπαιδαγωγική εκπαίδευση ενηλίκων

• Τμήμα με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων
• Τμήμα παρακολούθησης εξ αποστάσεως, με ένα τριήμερο 
φυσικής παρουσίας (20 ώρες εξ αποστάσεως και 20 ώρες ένα τριήμερο 
από Παρασκευή έως Κυριακή)

Ο σεμιναριακός κύκλος είναι αυτοτελής, έχει διάρκεια 40 ώρες και διεξάγεται δύο φορές τον 
χρόνο: από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο και από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο. Τα 
τμήματα είναι ολιγομελή.
Κάθε σεμιναριακός κύκλος περιλαμβάνει ένα επιπλέον μάθημα διάρκειας 3 ωρών με την Δρα Ντόρα Ψαλτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσι-
κοθεραπείας στο ΤΜΣ της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Επιπλέον, περιλαμβάνει βιωματικά σεμινάρια και παρακολούθηση συνεδριών μουσικο-
θεραπείας.

Διδάσκουσα: 
Πελίνα Ευαγγέλου, Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών

To Ωδείο Φίλιππος Νάκας συνεργάζεται με την 
Steinberg, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγω-
γής μουσικού λογισμικού. Ο Τομέας Μουσικής Τεχνολο-
γίας και Παραγωγής του Ωδείου, με τη λειτουργία του 
Steinberg Training Center, χορηγεί πιστοποιημένους τίτ-

λους σπουδών για το πρόγραμμα Cubase (Cubase User 
Certification - Cubase Masterclass Certification). Τα σε-
μινάρια επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Διδάσκων: 
Παναγιώτης Κωστάλας

Σεμιναριακός κύκλος εισαγωγής στη μουσικοθεραπεία

Cubase Courses



Grand Pianos
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