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Ο Άγγελος Κρητικός γεννήθηκε στην 
Κέρκυρα το 1987. Έκανε τα πρώτα 
μουσικά του βήματα στην Φιλαρμονική 
«Μάντζαρος» και συνέχισε τα μουσικά 
του μαθήματα στην Αρμονία με τον Αν. 
Καζιάνη στο Ωδείο Κέρκυρας και Τρομπόνι 
με τον Σπ. Φαρούγγια στο Ωδείο Φίλιππος 
Νάκας, απ’ όπου και αποφοίτησε τον Ιούλιο 
του 2004 με βαθμό «Άριστα». Το 2006 
ξεκίνησε τις ανώτατες σπουδές του στο 
Hochschule für Musik, Theater und Medien 
του Αννόβερου στην τάξη τρομπονιού του 
Prof. Jonas Bylund.

Έχει κερδίσει Α’ βραβεία στους διεθνείς 
διαγωνισμούς «Aeolus International 
Competition» του Ντύσελντορφ και 
«International Brass Competition» 
στο Γκντανσκ. Επίσης έχει κερδίσει 
βραβεία στους διαγωνισμούς 
«International Instrumental Competition 
Markneukirchen» και «Kurt Alten 
Competition» στο Αννόβερο. Ως σολίστ 
εμφανιστεί με τη Συμφωνική Ορχήστρα 
του Ντύσελντορφ, τη Ορχήστρα της 
Ραδιοφωνίας του Αννόβερου (NDR 

Radiophilharmonie), την Ορχήστρα της 
Ακαδημίας του Γκντανσκ, την Ορχήστρα 
του Πανεπιστημίου του Ερλάνγκεν κ.α..

Έχει συνεργαστεί με κορυφαίες 
γερμανικές ορχήστρες, όπως την NDR 
Sinfonieorchester (Αμβούργο), την 
BR Sinfonieorchester (Μόναχο), την 
Gewandhausorchester zu Leipzig, την 
Deutsches Sinfonie Orchester Berlin, αλλά 
και με τις Όπερες του Βύρτσμπουργκ, του 
Μάιντς και της Νυρεμβέργης.

Έχει παραδώσει μαθήματα Masterclass 
σε Κέρκυρα (θερινή Μουσική Ακαδημία), 
Αθήνα (Ωδείο Φ. Νάκας, εργαστήρια 
χάλκινων της Κ.Ο.Α. στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών), Γερμανία, Λιθουανία, 
Βραζιλία και Ιαπωνία. 

Το θερινό εξάμηνο 2016 ήταν 
αναπληρωτής καθηγητής στη μουσική 
Ακαδημία του Τρόσινγκεν. 

Ο Άγγελος Κρητικός είναι μέλος του 
διεθνούς φήμης συνόλου «Trombone Unit 
Hannover» και από το 2009 σόλο τρομπόνι 
της Bamberger Symphoniker.

Edvard Grieg (1843-1907)
Δύο Σκανδιναβικές Μελωδίες για ορχήστρα 
εγχόρδων, έργο 63   13’
Ι. In Folk Style   ΙΙ. Cow Call - Peasant Dance

Ο Νορβηγός συνθέτης Έντβαρντ Γκρηγκ έχει χαρακτη-
ριστεί ως «ο Σοπέν του βορρά», λόγω του έμφυτου λυρι-
σμού της γραφής του. Η Γκρηγκ επεδίωξε συστηματικά 
να ανακαλύψει και να αναπτύξει το νορβηγικό μουσικό 
ιδίωμα, ενσωματώνοντας στις συνθέσεις του πλούσια 
στοιχεία της νορβηγικής δημοτικής μουσικής. Αφού 
βρήκε την απαραίτητη ισορροπία με τις επιταγές του 
ρομαντισμού κατάφερε να δημιουργήσει ένα διακριτό 
προσωπικό ύφος, που έγινε η βάση δημιουργίας της 
εθνικής νορβηγικής σχολής, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό 
για τη ψυχολογία ενός λαού που βρισκόταν για περισ-
σότερους από τέσσερις αιώνες υπό την κυριαρχία της 
Δανίας και αργότερα της Σουηδίας.

Έγραψε τις ‘Δύο Σκανδιναβικές Μελωδίες’ το 1895 πάνω 
σε παραδοσιακά τραγούδια και χορούς της Νορβηγίας. 
Η πρώτη ‘Σε Λαϊκό Στυλ’ ξεκινά με ένα αίσθημα απομό-
νωσης, αλλά μαζί και απόλαυσης, κατά τη διάρκεια μίας 
περιπλάνησης μέσα στην απέραντη παγωνιά της σκαν-
διναβικής γης. Δεν υπάρχει κανένας φόβος, αλλά μόνο 
οικειότητα, η οποία αναδίδει μία γλυκιά μελαγχολία σε 
όλη τη διάρκεια αυτού του οδοιπορικού. Η δεύτερη χω-
ρίζεται σε δύο μέρη. Ξεκινά νοσταλγικά με το ‘Κάλεσμα 
των Αγελάδων’ μέχρι που αρχίζει ο ‘Χορός των Χωρικών’ να 
σκορπά όλο το κέφι και τη ζωντάνια των νορβηγικών χο-
ρών. Αυτούς τους ρυθμούς χρησιμοποίησε αργότερα και 
ο Στραβίνσκι ως βάση για τις ‘Νορβηγικές Διαθέσεις’ του.

Launy Grøndahl (1886-1960)
Κοντσέρτο για τρομπόνι και ορχήστρα 18’
Ι. Moderato assai ma molto maestoso   ΙΙ. Quasi una 
Leggenda: Andante grave   III. Finale: Maestoso - 
Rondo

Ο Δανός συνθέτης Λάουνι Γκρένταλ έγραψε το ‘Κοντσέρ-
το για τρομπόνι’ το 1924, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού 
του στην Ιταλία. Το είχε εμπνευστεί αρχικά από τα τρο-
μπόνια της ορχήστρας του Casino Theatre στην Κοπεγ-
χάγη, μέλος της οποίας (στα βιολιά) υπήρξε από νεαρή 
ηλικία. Μοιραία λοιπόν το έργο έκανε πρεμιέρα στον ίδιο 
χώρο, με τη συγκεκριμένη ορχήστρα και με σολίστ τον 
Α’ κορυφαίο στα τρομπόνια της, Vilhelm Aarkrogh. Το 
συνθετικό ύφος του Γκρένταλ χαρακτηρίζεται από μελω-
δικότητα και συνδυάζει παραδοσιακά με μοντέρνα στοι-
χεία, ενώ με δασκάλους όπως ο Gade και ο Nielsen δεν θα 
μπορούσε παρά να επηρρεαστεί από το στυλ τους. 

Το ‘Κοντσέρτο για τρομπόνι’ είναι το πλέον διάσημο έργο 
της πολυποίκιλης εργογραφίας του. Πρόκειται για ένα 
δραματικό κοντσέρτο, που δημιουργεί πλούσια συναι-
σθήματα στον ακροατή, ενώ απαιτεί από τον ερμηνευτή 
άψογη τεχνική κατάρτιση και άφθονη συναισθηματική 
εμπλοκή. Ξεκινά με μία θυελλώδη βουτιά της ορχήστρας 
στις χαμηλές περιοχές, ώσπου εισέρχεται το τρομπόνι με 
ένα δραματικό ξέσπασμα. Ακολουθεί ένας καταιγισμός 
μελωδιών, μέχρι και το λυρικό δεύτερο μέρος, όπου 
δεσπόζουν δύο αντικρουόμενα θέματα, τα οποία κατα-
λήγουν σε μία εντυπωσιακή κορύφωση από το σολίστα. 
Καθόλη την εξέλιξη του κοντσέρτου τα περάσματα του 
τρομπονιού απαιτούν όλο και μεγαλύτερη δεξιοτεχνία 
και ευελιξία. Στο φινάλε γίνεται μία υπενθύμιση των 
θεμάτων του πρώτου μέρους, για να οδηγηθούμε σε 
ένα αέρινο ροντό. Οι παρεμβάσεις της ορχήστρας είναι 
μεγαλοπρεπείς και φαίνεται να κυριαρχούν, όμως σταδι-
ακά καταλήγουν στο σημείο που το τρομπόνι καλείται να 
κυριαρχήσει ξεδιπλώνοντας όλες τις δυνατότητές του. Το 
έργο ολοκληρώνεται με ένα συναρπαστικό φορτίσιμο.

Hector Berlioz (1803-1869)
Φανταστική Συμφωνία, ‘Επεισόδιο από τη ζωή 
ενός καλλιτέχνη’, έργο 14    50’
Ι. Ονειροπολήσεις - Πάθη   ΙΙ. ‘Ένας Χορός   III. Σκηνή 
στην εξοχή   IV. Πορεία προς το ικρίωμα   V.  Όνειρο 
μιας Σαββατιάτικης νύχτας 

Η ‘Φανταστική Συμφωνία’ είναι ένα έργο-ορόσημο στην 
ιστορία της μουσικής για πολλούς λόγους. Έκανε πρεμιέ-
ρα στο Ωδείο των Παρισίων το 1830 και δημιούργησε ου-
σιαστικά την προγραμματική μουσική. Για πρώτη φορά 
ο κόσμος θα γνώριζε ένα συμφωνικό έργο, που ο κύριος 
σκοπός και η επιδίωξή του, εν προκειμένω η εξιστόρηση 
του δράματος της ζωής ενός καλλιτέχνη, θα δινόταν 
συνειδητά και με συγκεκριμένο ‘πρόγραμμα’, γραμμένο 
από το συνθέτη πάνω στην παρτιτούρα: «Ένας νέος μουσι-
κός, αρρωστημένης ευαισθησίας και φλογερής φαντασίας, από 
ερωτική απογοήτευση επιχειρεί στην απελπισία του να αυτοκτο-
νήσει παίρνοντας όπιο. Η δόση του ναρκωτικού, πολύ μικρή για 
να του προκαλέσει το θάνατο, τον βυθίζει σε έναν ύπνο βαθύ, 
συνοδευόμενο από τα πιο παράξενα οράματα. Οι αισθήσεις του, 
τα αισθήματά του, οι αναμνήσεις του μεταμορφώνονται στο 
άρρωστο μυαλό του σε σκέψεις και εικόνες μουσικές. Η αγαπη-
μένη του γίνεται κι αυτή μια μελωδία, μια έμμονη ιδέα που την 
ξαναβρίσκει και την ακούει παντού». 

Αυτή η idée fixe (έμμονη ιδέα) αναφέρεται στην Ιρλαν-
δέζα ηθοποιό Χάριετ Σμίθσον, αντικείμενο του πόθου 
και μετέπειτα σύζυγο του Μπερλιόζ. Παρουσιάζεται 
με μία χαρακτηριστική μελωδία που κυριαρχεί σε ολό-
κληρο έργο, επανερχόμενη με διάφορες μορφές και 
αποτελώντας το συνεκτικό ιστό ολόκληρης της συμφω-
νίας. Έτσι την μετατρέπει σε ένα συμφφωνικό ποίημα. 
Παράλληλα το έργο αποτελεί και την πρώτη ψυχεδε-
λική μουσική δημιουργία, με την έντονα ονειρική και 
παραισθησιογόνα φύση της να οφείλεται πιθανότατα 
στη χρήση οπίου από το συνθέτη, όπως συμβαίνει και 
με τον ήρωα της ιστορίας του.

Το πρώτο μέρος ονομάζεται ‘Ονειροπολήσεις – Πάθη’ 
και χαρακτηρίζεται από το ριζοσπαστικό αρμονικό του 
περίγραμμα και την αντισυμβατική του μορφή. Ο συνθέ-
της μας εισάγει το κύριο μελωδικό θέμα που περιγράφει 
την ‘έμμονη ιδέα’ του καλλιτέχνη, σημειώνοντας στο 
πρόγραμμα: «... ο νεαρός μουσικός, που πλήττεται από μία 
ασθένεια του πνεύματος, την οποία κάποιος συγγραφέας περι-
έγραψε ως ‘ο κυματισμός των παθών’, βλέπει για πρώτη φορά 
μπροστά του τη γυναίκα που συγκεντρώνει όλες τις χάρες και 
που θα περιέγραφε κανείς ως την ιδανική γυναίκα. Την ερωτεύ-
εται απελπισμένα...». Πριν συναντήσει τον έρωτα ένιωθε 
δυστυχισμένος και κενός. Αφού τον γνώρισε νιώθει και 
πάλι δυστυχισμένος, λόγω της αγωνίας και της ζήλιας 
του. Ο αγνός έρωτας εναλλάσσεται με στιγμές έντονου 
πάθους. 

Το δεύτερο μέρος ονομάζεται ‘Ο χορός’ και ξεκινά με μία 
μυστηριώδη μελωδία που δημιουργεί μία ατμόσφαιρα 
αναμονής. Ένα θέμα βαλς υπενθυμίζει την ‘έμμονη ιδέα’, 
όμως συχνά διακόπτεται και ενίοτε χάνεται εντελώς. Ο 
χορός εξελίσσεται μέσα στην αίγλη και τον αισθησιασμό: 
«...ο καλλιτέχνης βρίσκει τον εαυτό του σε διαφορετικές κατα-
στάσεις. Μέσα στη δίνη ενός πάρτι ή σε μια ήσυχη περισυλλογή 
των όμορφων αξιοθέατων της φύσης. Παντού όμως τον στοι-
χειώνει η εικόνα της αγαπημένης του που συγχύζει το μυαλό 
του...». Ο ενθουσιασμός μετατρέπεται συχνά σε αγωνία. 
Αναζητά επίμονα την αγαπημένη, αλλά μόλις τη βρίσκει 
τη χάνει ξανά.

Στο τρίτο μέρος που ονομάζεται ‘Σκηνή στην εξοχή’ 
κυριαρχεί μία υποβλητική μελωδία. Η γαλήνη της φύ-
σης και η μελαγχολία διακόπτονται από το φόβο και την 
αγωνία. Η γλυκιά μελωδία των Άλπεων, που προέρχεται 
από δυο βοσκούς, φέρνει γαλήνη και ευτυχία. Όταν όμως 
μένει μόνο ο ένας, οι φοβίες επανέρχονται: «...ένα βράδυ 
στην ύπαιθρο άκουσε τη χαρακτηριστική μελωδία των Άλπεων 
από δύο βοσκούς κάπου μακριά. Το ποιμενικό αυτό ντουέτο και 
το απαλό θρόισμα των δέντρων από τον άνεμο αποκατέστησαν 
την ηρεμία στην καρδιά του. Μέσα στη μελαγχολική του μονα-
ξιά ελπίζει ότι θα την κάνει δική του. Τι θα γίνει όμως αν αυτή 
τον προδώσει;...». Ένα παγερό αίσθημα που θυμίζει την 
πρότερη μοναξιά τον απειλεί. Ο ήχος της βροντής ακο-
λουθείται από μία πνιγερή σιωπή.

Το τέταρτο μέρος ονομάζεται ‘Πορεία προς το ικρίωμα’ 
και σύμφωνα με το συνθέτη είναι ένα ανολοκλήρωτο μέ-
ρος. Μέσα στα όνειρά του ο πρωταγωνιστής μας βρίσκει 
τη λύτρωση από τους φόβους και τις αγωνίες του σκοτώ-
νοντας ό,τι αγαπούσε περισσότερο. Τώρα βαδίζει προς 
την εκτέλεση. Η πομπή είναι άλλοτε πένθιμη και άλλοτε 
πανηγυρική.: «...πεπεισμένος ότι η αγάπη του περιφρονείται, 
ο καλλιτέχνης δηλητηριάζει με όπιο τον εαυτό του. Η δόση του 
δεν τον σκοτώνει, αλλά τον ρίχνει σε έναν βαθύ ύπνο με ταραγ-
μένα όνειρα. Έχει σκοτώσει την αγαπημένη του και οδηγείται 
στο ικρίωμα. Φωνάζει για συγχώρεση και κατηγορεί το ναρκω-
τικό...». Λίγο πριν το τέλος μία ξεθωριασμένη υπενθύμιση 
της ‘έμμονης ιδέας’ του και ύστερα έρχεται ο θάνατος. Η 
γκιλοτίνα πέφτει, το κεφάλι καταλήγει δραματικά μέσα 
σε ένα καλάθι. Στην αρχή τρομάζει, αλλά ακολουθεί ένα 
αίσθημα ανακούφισης που δεν περνά απαρατήρητο.

Το φινάλε ονομάζεται ‘Όνειρο μιας Σαββατιάτικης 
νύχτας’ και χαρακτηρίζεται από συχνές εναλλαγές στο 
τέμπο και από τη χρήση της κυκλικής δομής. Ο συνθέτης 
αναμειγνύει το χορό των μαγισσών με το νεκρώσιμο λει-
τουργικό ύμνο της καθολικής εκκλησίας, δημιουργώντας 
μία μπουρλέσκ παρωδία του Dies Irae. «...ο καλλιτέχνης 
βλέπει τον εαυτό του στο Σάββατο των Μαγισσών, ανάμεσα σε 
σκιές, μάγους και τέρατα κάθε είδους, που έχουν έρθει για την 
κηδεία του. Παράξενοι ήχοι, κραυγές, στεναγμοί και ξεσπάσμα-
τα γέλιου ακούγονται. Η μελωδία της ‘έμμονης ιδέας’ επανεμφα-
νίζεται, αλλά έχει χάσει πλέον κάθε ίχνος ευγένειας και συστο-
λής. Τώρα είναι ένας χυδαίος βρυχηθμός που έρχεται να πάρει 
μέρος σε ένα δαιμονικό όργιο...». Η αγαπημένη ξαναγυρίζει, 
αλλά δεν είναι πλέον ευγενική και συγκρατημένη. Έρχεται 
ως μια απαίσια χορευτική μελωδία, στριμμένη και αλλό-
κοτη. Ο ήρωάς μας παίρνει μέρος στο όργιο και όλοι τον 
υποδέχονται με κραυγές. Οι καμπάνες ηχούν πένθιμα. 

Ο ήρωας νίκησε την έμμονη ιδέα του απομυθοποιώντας 
την. Αυτό άλλωστε έκανε συχνά και ο Μπερλιόζ με τις 
γυναίκες της ζωής του.

Νίκος Κυριακού

Ο Yoav Talmi, γνωστός και αναγνωρισμένος 
και στις δυο άκρες του Ατλαντικού 
ωκεανού, είναι Κορυφαίος Προσκεκλημένος 
Μαέστρος της Ισραηλιτικής Ορχήστρας 
Μουσικής Δωματίου στο Τελ Αβίβ και 
Ομότιμος Διευθυντής Ορχήστρας της 
Συμφωνικής Ορχήστρας του Κεμπέκ στον 
Καναδά. Υπηρετεί επίσης ως Επικεφαλής 
του Τμήματος Διεύθυνσης Ορχήστρας 
στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, στη 
Buchmann-Mehta Σχολή Μουσικής.

Στο παρελθόν έχει διατελέσει Καλλιτεχνικός 
Διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας 
του Κεμπέκ στον Καναδά, Αρχιμουσικός 
της Συμφωνικής του Αμβούργου, 
Κορυφαίος Προσκεκλημένος Μαέστρος 
της Φιλαρμονικής του Μονάχου, Μουσικός 
Διευθυντής της Συμφωνικής του Σαν 
Ντιέγκο, Μουσικός Διευθυντής της 
Φιλαρμονικής του Άρνεμ και Μουσικός 
Διευθυντής της Ισραηλιτικής Ορχήστρας 
Μουσικής Δωματίου και της Νέας 
Ισραηλινής Όπερας.

Η εντυπωσιακή του καριέρα ως μαέστρου 
εκτείνεται σε διάφορες ηπείρους. 
Οι Ευρωπαϊκές του συνεργασίες 
περιλαμβάνουν όλες τις μεγάλες ορχήστρες 
του Λονδίνου, τη Φιλαρμονική του 
Βερολίνου, τις Φιλαρμονικές Ορχήστρες 
της Αγίας Πετρούπολης, του Όσλο, της 

Βαρσοβίας και του Ισραήλ, την Εθνική 
Ορχήστρα της Γαλλίας κ.α., καθώς και έναν 
μεγάλο αριθμό ραδιοφωνικών ορχηστρών. 
Έχει κάνει επίσης πολλές εμφανίσεις στην 
Ιαπωνία και στη Βόρειο Αμερική.

Έχει ηχογραφήσει με σειρά δισκογραφικών 
εταιριών, όπως Chandos, Decca, EMI, Naxos, 
Teldec, CBC Records, Atma and Analekta. 

Γεννημένος στο Ισραήλ, ο Yoav Talmi είναι 
απόφοιτος της Rubin Academy of Music 
του Τελ Αβίβ και του The Juilliard School 
της Νέας Υόρκης, όπου πήρε πτυχία και στη 
σύνθεση και στη διεύθυνση ορχήστρας με 
υποτροφίες από το Αμερικανο-Ισραηλινό 
Ίδρυμα Πολιτισμού (AICF). Έχει λάβει 
το βραβείο Koussevitzky Memorial για 
διεύθυνση ορχήστρας στο Φεστιβάλ 
Tanglewood και στον διαγωνισμό σύνθεσης 
Rupert στο Λονδίνο.

Το 2013 ο Yoav Talmi έλαβε το Βραβείο 
Συνθετών του Πρωθυπουργού του Ισραήλ 
και αναγνωρίστηκε ως ένας από τους πλέον 
διακεκριμένους μαέστρους/συνθέτες της 
χώρας. Το 2009 ονομάστηκε «Αξιωματικός 
του Εθνικού Τάγματος του Κεμπέκ», που 
αποτελεί την τιμή με την μεγαλύτερη αίγλη 
στο γαλλόφωνο Καναδά. Κατέχει επίσης 
τη θέση του Επίτιμου Διδάκτορα στο 
Πανεπιστήμιο Λαβάλ του Κεμπέκ.

Απαγορεύεται η φωτογράφηση και η βιντεοσκό-
πηση κατά τη διάρκεια της συναυλίας
Η είσοδος στη συναυλία επιτρέπεται σε παιδιά 
άνω των 6 ετών
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οι ΜοΥσικοι τησ κ.ο.Θ.
Α’ Βιολιά (Εξαρ) Σ. Παπάνας, Α. Σουσάμογλου /(Κορ.Α’) Γ. Πετρόπουλος, Θ. Πατσαλίδης / (Tutti)  
Ε. Παπαδημήτρης, Ε. Δελφινοπούλου, Κ. Αρχοντής, Γ. Κανδυλίδης, Γ. Παπά, Μ. Σπανού, Ε. Ταλακούδη,  
Χ. Λαζαρίδου, Γ. Γαρυφαλλάς, Έ. Λάππας, Σ. Κακάμπουρας, Κ. Καμπάνταης, Κ. Παυλάκος  Β’ Βιολιά
(Κορ.Α’) Α. Τζίμα, Α. Παπανικολάου /(ΚορΒ) Α. Τζιαφέρης, Ν.Μπόγκοραντ / (Tutti) Μ. Τοπτσίδης,  
Θ. Θεοδωρίδης, Δ. Παπαστεργίου, I. Both, Ε. Κουζώφ, Π. Μυλαράκη, Ε. Αδαμόπουλος, Μ. Εκλεκτού,  
Γ. Κουγιουμτζόγλου, Μ. Μιχαηλίδης, Ί. Σελαλμαζίδης, Ί. Συμονίδου, Α. Μισυρλή, Ν. Τσανακάς, Ι. Τοπούρια  
Βιόλες (Κορ.Α’) Ν. Νικολαΐδης, Χ. Σειρά / (Κορ.Β’) Α. Πορίχης, Α. Βόλτση  / Φ. Ποπίκα, Ε. Παραλίκα,  
Χ. Βλάχος, Κ. Μητροπούλου, Β. Θεοδωρίδου, Δ. Δελφινόπουλος, Ρ. Τερζιάν, Δ. Φωτιάδης, Π. Μεταξάς,  
Θ. Σουργκούνης (Tutti) Βιολοντσέλα (Κορ.Α’) Β. Σαΐτης, Α. Χανδράκης, Ν. Γκουντίμοβ / (Κορ.Β’)  
Λ. Μανώλα / (Tutti) Β. Δάβαρης, Δ. Πολυζωίδης, Γ. Στέφος, Χ. Γρίμπας, Μ. Ανισέγκου, Δ. Αλεξάνδρου,  
Ι. Κανάτσου, Ζ. Στέπιτς κοντραμπάσα (Κορ.Α’)  Χ. Χειμαριός / (Κορ.Β’) Γ. Χατζής, Η. Σουμελίδης / 
(Tutti) Ε. Μπουλασίκη, Ε. Παντελίδου, Μ. Σαπουντζής, Γ. Πολυχρονιάδης, Μ.Μ. Μπουκόβιαν Φλάουτα 
(Κορ.Α’) Ν. Δημόπουλος, Ό. Γκόγκας / (Κορ.Β’) Γ. Ανισέγκος, Μ. Χατζή /(Tutti) Ν. Κουκής Όμποε 
(Κορ.Α’) Δ. Καλπαξίδης, Δ. Κίτσος / (Κορ.Β’) Γ. Τσόγιας-Ραζάκοβ, Π. Κουγιουμτζόγλου κλαρινέτα 
(Κορ.Α’) Κ. Παπαδόπουλος, Χ. Γραονίδης  / (Κορ.Β’) Α. Σταυρίδης, Α. Μιχαηλίδης / (Tutti) Β. Καρατζίβας 
Φαγκότα (Κορ.Α’) Γ. Πολίτης, Κ. Βαβάλας / (Κορ.Β’) Μ. Πουλιούδη / (Tutti) Μ. Ηλιοπούλου κόρνα 
(Κορ.Α’) Τ. Ελευθεριάδης, Τ. Παπαδόπουλος / (Κορ.Β’) Β. Βραδέλης, Π. Φεϊζός / (Tutti)  
Δ. Δεσποτόπουλος, Ε. Γκρούνης τρομπέτες (Κορ.Α’) Γ. Νέτσκας / (Κορ.Β’) Γ. Λασκαρίδης / (Tutti) 
Δ. Κουρατζίνος τρομπόνια (Κορ.Α’) Φ. Στεφανίδης, Α. Ντώνες / (Κορ.Β’) Φ. Δράκος, Γ. Κόκκορας  
/ (Tutti) Ε. Μπαλτάς τούμπα (Κορ.Β’) Π. Γεωργιάδης τύμπανα (Κορ.Α’) Δ. Βίττης, Β. Αφανάσιεβ 
κρουστά (Tutti) Ε. Αγγουριδάκης, Ν. Μιχαηλίδου Άρπα (Κορ.Α’) Κ. Γίμα πιάνο (Κορ.Α’) Μ. Λιακοπούλου 

Έφορος κ.ο.Θ. Α. Χανδράκης   /   Αναπ. Έφορος κ.ο.Θ. Δ. Φωτιάδης

* Οι μόνιμοι μουσικοί της Κ.Ο.Θ. αναφέρονται με σειρά αρχαιότητας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Έντβαρντ Γκρηγκ (1843-1907):  
Δύο Σκανδιναβικές Μελωδίες για ορχήστρα 
εγχόρδων, έργο 63 

Λάουνι Γκρένταλ (1886-1960): 
Κοντσέρτο για τρομπόνι και ορχήστρα

διάλειμμα

Εκτόρ Μπερλιόζ (1803-1869): 
Φανταστική Συμφωνία, έργο 14 

«Άραγε η μουσική ή ο έρωτας εξυψώνει 
περισσότερο τον άνθρωπο; Γιατί θα πρέπει 
όμως να τα διαχωρίσουμε; Μήπως και τα δύο 
δεν δίνουν φτερά στην ανθρώπινη ψυχή;» 

Απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του 
Μπερλιόζ (1861)

Yoav Talmi
διεύθυνση ορχήστρας

Άγγελος Κρητικός
τρομπόνι



χορηγoI φιλοξενιασ

χορηγοι επικοινωνιασ

εισιΤηρια
πλαΤεια 15€,  εξωσΤησ 10€, ΜειωΜενα 5€

Έργα Grieg, Grøndahl, Berlioz 

 www.tsso.gr
20% εκπΤωση για Τουσ καΤοχουσ 
Τησ IANoS CLUB CARD

προπωληση εισιΤηριων εκΔοΤηριο κ.ο.Θ.
λ. νικησ 73, Θεσσαλονικη
Τ. 2310 236990, www.tSSo.gR
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