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Επιμέλεια εντύπου - κείμενα: Νίκος Κυριακού
Σχεδιασμός εντύπου: Fast Forward  
Εκτύπωση: Σχήμα & Χρώμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Η Κ.Ο.Θ. επιχορηγείται και εποπτεύεται 
από το Υ.ΠΟ.A.

Καλλιτεχνική Διευθύντρια
Ζωή Τσόκανου
Αν. Διοικητική Διευθύντρια
Χρυσή Γκαρίπη

ΕΙΔΙΚΌ ΤΑΜΕΙΌ ΌΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ (Ε.Τ.Ό.Σ.) ΤΗΣ Κ.Ό.Θ.
Πρόεδρος
Ούβε Μάτσκε
Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Χανδράκης
Μέλη
Θεοφάνης Καραγιώργος
Ελευθερία Παπαδημητρίου
Εύη Δελφινοπούλου

ΚΡΑΤΙΚΗ ΌΡΧΗΣΤΡΑ 
ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ

www.tsso.gr 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α.

Σε συνεργασία ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 
«Η μουσική του κινηματογράφου συντηρεί στη μνήμη την 
εικόνα, την ερμηνεύει, ενώ συγχρόνως χρωματίζει επιθυμίες, 
μνήμες και την προσωπική μας ταύτιση με τις πτυχές ενός ονεί-
ρου 35 χιλιοστών». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε ο Μάνος 
Χατζιδάκις τη σημασία της μουσικής στην Έβδομη Τέχνη 
κάνοντάς το, βέβαια, πράξη με την υπέροχη μουσική που 
έγραψε για 77 συνολικά ταινίες. Ο στενός του συνεργάτης, 
Νίκος Κυπουργός, συνέλεξε θέματα εννέα εξ αυτών δημι-
ουργώντας την ‘Sweet Suite’, που η Κ.Ο.Θ. κυκλοφόρησε το 
2015 με την Minos Emi, σε ένα δίσκο που περιλαμβάνει και 
τη ‘Film Suite No.1’ του ίδιου συνθέτη. Ο Νίκος Κυπουργός 
ασχολήθηκε, επίσης, εκτενώς με τον κινηματογράφο, γρά-
φοντας μουσική για 70 και πλέον ελληνικές και ξένες ταινίες, 
για την οποία βραβεύτηκε περισσότερες από 10 φορές σε 
Ελλάδα και εξωτερικό.

Η ιταλική υπογραφή του προγράμματος μπαίνει με τα έργα 
των Νίνο Ρότα και Ένιο Μορικόνε, οι οποίοι συνέδεσαν το 
όνομά τους με την Έβδομη Τέχνη επενδύοντας μουσικά κά-
ποια από τα κορυφαία αριστουργήματα του σινεμά.

Η μουσική του Νίνο Ρότα εντυπώνεται άμεσα στη μνήμη και 
χαρακτηρίζεται από μία φαινομενική απλότητα, που αναδει-
κνύει ευφυώς το σπάνιο μελωδικό της πλούτο. Οι γόνιμες 
συνεργασίες του συνθέτη με σκηνοθέτες όπως ο Φεντερίκο 
Φελίνι, με τον οποίο συνεργάστηκαν για τρεις δεκαετίες, ο 
Φράνκο Τζεφιρέλι, ο Λουκίνο Βισκόντι και ο Φράνσις Φορντ 
Κόπολα, του έδωσαν την ευκαιρία να γράψει μουσική για 
περισσότερες από 150 ταινίες. 

Ο Ένιο Μορικόνε γεννήθηκε σαν σήμερα πριν 89 χρόνια. Κα-
θιερώθηκε διεθνώς μετά τη συνεργασία του με τον Σέρτζιο 
Λεόνε στα λεγόμενα ‘σπαγκέτι γουέστερνς’. Έκτοτε εξελί-
χτηκε σε έναν από τους πλέον παραγωγικούς συνθέτες κι-
νηματογραφικής μουσικής, έχοντας στο ενεργητικό του πε-
ρισσότερες από 500 ταινίες και συνεργασίες με σπουδαίους 
σκηνοθέτες όπως Πιερ Πάολο Παζολίνι, Μπερνάρντο Μπερ-
τολούτσι, Μπράιαν Ντε Πάλμα, Όλιβερ Στόουν, Τζουζέπε 
Τορνατόρε, αδερφοί Ταβιάνι κ.ά.. Η μουσική του ενισχύει τη 
συναισθηματική επίδραση της κινηματογραφικής αφήγη-
σης, ενώ χαρακτηρίζεται από την ενσωμάτωση διαφόρων 
ετερόκλητων και συχνά ασυνήθιστων ήχων, που αρέσκεται 
να χρησιμοποιεί ο συνθέτης.

Στο Ιλαίσι ο

Πρόγραμμα:
Νίκος Κυπουργός (1952)   
Sweet Suite (πάνω σε θέματα του Μάνου Χατζιδάκι)

διάλειμμα

Νίνο Ρότα (1911-1979): 
Αμαρκόρντ (σουίτα)     
Λα Στράντα (σουίτα)     
Γλυκιά Ζωή (σουίτα)     
Νύχτες της Καμπίρια (σουίτα)    
Ο Νονός  
    
Ένιο Μορικόνε (1928-):    
Κάποτε στην Αμερική (σουίτα)    
Σινεμά ο Παράδεισος (σουίτα)    
Οι Αδιάφθοροι      

Συμμετέχουν:
Ακορντεόν: Κωνσταντίνος Τσούγκρας
Μαντολίνο: Στάθης Σαββίδης
Κιθάρα-Ηλ.Κιθάρα: Θάνος Γκουντάνος
Πιάνο: Βαλέρια Χαριτίδου
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Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους σημα-
ντικότερους πολιτιστικούς φορείς της χώρας, με έντονη καλλι-
τεχνική δραστηριότητα και πλούσιο κοινωνικό και εκπαιδευτικό 
έργο, από την ίδρυσή της, το 1959, έως και σήμερα.
Πολλές και σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσι-
κής έχουν αναλάβει την καλλιτεχνική της διεύθυνση, με πρώτο 
τον ιδρυτή της Σόλωνα Μιχαηλίδη και στη συνέχεια τους Γιώργο 
Θυμή, Άλκη Μπαλτά, Κάρολο Τρικολίδη, Κοσμά Γαλιλαία, Κων-
σταντίνο Πατσαλίδη, Λεωνίδα Καβάκο, Μίκη Μιχαηλίδη, Μύρω-
να Μιχαηλίδη, Αλέξανδρο Μυράτ και Γεώργιο Βράνο. Σημερινή 
διευθύντρια της Κ.Ο.Θ., η πρώτη γυναίκα στη σχετική θέση, εί-
ναι η αρχιμουσικός Ζωή Τσόκανου, ενώ το καλλιτεχνικό δυναμι-
κό της ανέρχεται σε εκατόν πέντε μουσικούς.
Το ρεπερτόριο της ορχήστρας καλύπτει το σύνολο των μουσι-
κών εξελίξεων, από τη μουσική μπαρόκ ως και τις πρωτοπορι-
ακές συνθέσεις του 21ου αιώνα, ενώ το φάσμα των δραστηρι-
οτήτων της περιλαμβάνει και ένα ευρύτερο πλαίσιο μουσικών 
ειδών, όπως παραστάσεις όπερας και μπαλέτου, συνοδεία βω-
βού κινηματογράφου και συναυλίες συμφωνικού ροκ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από την Κ.Ο.Θ. στον εκπαιδευτικό 
της χαρακτήρα, αναπτύσσοντας ποικίλες δράσεις που περιλαμ-
βάνουν, μεταξύ άλλων, τις συχνές επισκέψεις της σε σχολεία για 
την πραγματοποίηση συναυλιών με παράλληλη ενημέρωση, το 
θεσμό της ‘Ανοιχτής Πρόβας’ για τους μαθητές και τη δωρεάν 
είσοδο φοιτητών σε παραγωγές της. Παράλληλα η Κ.Ο.Θ. βο-
ηθά ουσιαστικά τους νέους Έλληνες μουσικούς, είτε μέσω των 
διαγωνισμών νέων καλλιτεχνών, είτε μέσω συναυλιών με συμ-

μετοχή στην ορχήστρα σπουδαστών των ωδείων, είτε με την 
πραγματοποίηση εργαστηρίων σε μουσικά σχολεία. 

Στο πλαίσιο του κοινωνικού της ρόλου η Κ.Ο.Θ. πραγματοποι-
εί συστηματικά ανοιχτές συναυλίες για το κοινό, συναυλίες με 
σκοπό τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για ευπαθείς ομάδες 
συνανθρώπων μας ή για την ενίσχυση κοινωφελών ιδρυμάτων, 
ενώ πραγματοποιεί τακτικά επισκέψεις σε νοσοκομεία, ιδρύμα-
τα, ορφανοτροφεία, φυλακές, κέντρα απεξάρτησης κτλ.
Την τελευταία δεκαετία έχει αναπτύξει μία έντονη δισκογρα-
φική δραστηριότητα που περιλαμβάνει ηχογραφήσεις με διε-
θνούς κύρους δισκογραφικές εταιρείες, όπως η NAXOS, η BIS, 
η MINOS EMI και η FEELGOOD RECORDS. Οι ηχογραφήσεις της 
Κ.Ο.Θ. έχουν βραβευθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό και αποσπούν 
διθυραμβικές κριτικές σε όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστικά ανα-
φέρονται το βραβείο ποιοτικής δισκογραφίας “Supersonic” 
του περιοδικού Pizzicato, τα πέντε διαπασών του περιοδικού 
Diapason και το βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και 
Κριτικών Μουσικών.

Στον κατάλογο των Ελλήνων και ξένων αρχιμουσικών και σολίστ 
που έχουν συμπράξει με την Κ.Ο.Θ. συμπεριλαμβάνεται ένας με-
γάλος αριθμός διάσημων καλλιτεχνών διεθνούς ακτινοβολίας.

Πέρα από τη συστηματική παρουσία της στη Θεσσαλονίκη και 
τις συχνές επισκέψεις σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, έχει εμφα-
νιστεί σε όλο σχεδόν τον ελλαδικό χώρο. Η διεθνής της παρου-
σία περιλαμβάνει εμφανίσεις της σε Βαλένθια, Πεκίνο, Πράγα, 
Φλωρεντία, Πιστόια, Βερολίνο, Στρασβούργο, Κλερμόν Φεράν 
και Μόναχο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ HELLENIC MINISTRY OF CULTURE & SPORTS
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ζωή Τσόκανου
artisticdirector@tsso.gr

ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Χρυσή Γκαρίπη
admin@tsso.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΛΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Μίνα Παπακωνσταντίνου
mina@tsso.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Φίλιππος Χατζησίμου
philh@tsso.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Μαρία Νιμπή 
maria@tsso.gr 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Νίκος Κυριακού
info@tsso.gr

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Μανώλης Αδάμος
economics@tsso.gr
Έφη Τερζή
accounting@tsso.gr

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΑΡΧΕΙΟ
Θεοδώρα Καραμανίδου
library@tsso.gr

ΤΑΜIAΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Έλενα Παράσχου 
boxoffice@tsso.gr

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
Πέτρος Γιάντσης 
Γιώργος Νιμπής

ΚΛΗΤΗΡΑΣ
Νικηφόρος Κακογλου
nikiforos@tsso.gr

H ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Ο.Θ.

FEEL
UNI
QUE

THE
LUXURY
HOTELS

MEDITERRANEAN
PALACE

GRAND HOTEL
PALACE

Επίσημοι Χορηγοί
Φιλοξενίας

MEDITERRANEAN PALACE / 3, Salaminos & Karatassou str. 54626 Thessaloniki
t. +30 2311 240400, med@theluxuryhotels.gr
GRAND HOTEL PALACE / 305, Monastiriou str. 54628 Thessaloniki
t. +30 2310 549000, grand@theluxuryhotels.gr

www.theluxuryhotels.gr

ΚΡΑΤΙΚΗ ΌΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ
Γραφεία Διοίκησης και Αίθουσα Συναυλιών 
«Σόλων Μιχαηλίδης»
Λεωφόρος Νίκης 73, 54622 Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 257900, Φ. 2310 252035, E-mail: info@tsso.gr
Ε.Τ.Ό.Σ. της Κ.Ό.Θ.
Κτίριο Μονής Λαζαριστών
Κολοκοτρώνη 21, 56430 Σταυρούπολη
Τ. 2310 589156-9, Φ. 2310 604854
Προπώληση εισιτηρίων:
Εκδοτήριο ΚΟΘ, Λ. Νίκης 73
T. 2310 236990 
& από το www.tsso.gr

Απαγορεύεται η φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση 
κατά τη διάρκεια της συναυλίας.
Η είσοδος στη συναυλία επιτρέπεται σε παιδιά άνω των έξι ετών.



“Σαν η φωτογραφία ζωντάνεψε στα τέλη του περασμένου αιώνα, 
απλώθηκε μονομιάς μια σιωπή θαυμαστική, συγχρόνως και 
θωπευτική. Σιωπή απ’ τις αμίλητες φιγούρες που κινήθηκαν, σιωπή 
κι απ’ τον κόσμο που βωβός παρατηρούσε στην τετράγωνη λευκή 
οθόνη να πραγματοποιούνται εξαίσια οράματα έρωτα και πάθους, 
με ανεξίτηλες μορφές ανδρών και γυναικών καθώς κι ατελείωτα 
γκανγκς μεγάλων κωμικών, που μας παρείχαν νέες διαστάσεις στα 
προβλήματα εκείνου του καιρού, προβλήματα που μας οδήγησαν σε 
δυο παγκόσμιους πολέμους. Μα σαν μίλησαν οι φιγούρες, σκοτώθηκε 
η σιωπή κι ο χώρος γέμισε αμηχανία και μουσική.Έτσι γεννήθηκε η 
μουσική του κινηματογράφου, θα ’λεγε κανείς. Απ’ τη σιωπή.”

Απόσπασμα ομιλίας του Μάνου Χατζιδάκι στο Δημοτικό Κινηματογράφο των 
Χανίων ‘Κήπος’ τον Αύγουστο του 1981, με αφορμή την προβολή της ταινίας 
‘Blue’, την μουσική της οποίας είχε γράψει ο ίδιος. 


