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Η ΚΟΘ διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει το πρόγραµµα.
Η είσοδος µετά την έναρξη της συναυλίας επιτρέπεται µόνο στο διάλειµµα.
Η είσοδος στη συναυλία επιτρέπεται σε παιδιά 6 ετών και άνω.
Απαγορεύεται αυστηρά η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφηση και η µαγνητοφώνηση 
κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Λ. Νίκης 73, 54622, Θεσσαλονίκη
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Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

Μ.Μ.Θ. – Αίθουσα Φίλων της Μουσικής (Μ1)

∆ιεύθυνση ορχήστρας: 

∆ιεύθυνση ορχήστρας: 

∆ιεύθυνση ορχήστρας:

Μπέτυ Ολιβέρο (1954-):

Α’ Εκτέλεση Κ.Ο.Θ.

Βιτέσλαβα Καπράλοβα (1915-1940): Α’ Εκτέλεση Κ.Ο.Θ.

Αθανασία Τζάνου (1971-): Α’ Εκτέλεση Κ.Ο.Θ.

Λουίζ Φαρένκ (1804-1875): Α’ Εκτέλεση Κ.Ο.Θ.

Friday, 8th March, 2013

T.C.H. – Friends of Music Hall (M1)

Conductor:

Conductor:

Conductor:

Betty Olivero (1954-): 

T.S.S.O. premiere

Vitězslava Kaprálová (1915-1940): T.S.S.O. premiere

Athanasia Tzanou (1971-): T.S.S.O. premiere

Louise Farrenc (1804-1875): T.S.S.O. premiere

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Σοφί Πιµπαρώ ντε Χοριβί, στο έργο της Μπέτυ Ολιβέρο

Νάντια Βασιούτεκ, στο έργο της Βιτέσλαβα Καπράλοβα

 Ζωή Τσόκανου, στα έργα της Αθανασίας Τζάνου και της Λουίζ Φαρένκ

Πρόγραµµα:

 “Neharo’t Neharo’t” για σόλο βιόλα, ακορντεόν, κρουστά, 2 σύνολα εγχόρδων 

και µαγνητοταινία (17’) 

[ακορντεόν: Κωνσταντίνος Ράπτης, κρουστά: Κωνσταντίνος Χανής]

 Στρατιωτική συµφωνιέτα, έργο 11  (20’) 

∆ιάλειµµα

Η κοιλάδα συνάντησε ξανά τη νύχτα, Ι (15’) 

 Συµφωνία σε Σολ-ελάσσονα, έργο 36  (34’) 

Starting at: 21:00

 Sophie Puibaraud de Chorivit, in Betty Olivero’s work

 Nadia Wasiutek, in Vitezslava Kaprálová’s work

 Zoi Tsokanou, in Athanasia Tzanou and Louise Farrenc’s works

Programme:

“Neharo’t Neharo’t” for solo viola, accordion, percussion, 2 string orchestras and tape (17’) 

[Accordion: Konstantinos Raptis, Percussion: Konstantinos Hanis]

 Military Sinfonietta, op.11 (20’) 

Intermission

 The valley met the night again, I (15’) 

 Symphony in G minor, op. 36 (34’) 

Βιολί:

Βιόλα:

 Χαρά Κανατίδου

 Χαρά Σειρά

Violin:

Viola:

 Chara Kanatidou

 Chara Sira



Η Sylvia Pankhurst σε συγκέντρωση Σουφραζέτων
Λονδίνο 1906 (πηγή independent.co.uk)

Απεργία εργατριών - Νέα Υόρκη 1912 
(πηγή templedarkmoon.blogspot.gr)

Απεργία εργατριών - Νέα Υόρκη 1912 
(πηγή earthsky.org)4

8 Μαρτίου – ∆ιεθνής Ηµέρα της Γυναίκας

Η ∆ιεθνής Ηµέρα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, σε 

ανάµνηση της µεγάλης διαµαρτυρίας των εργατριών κλωστοϋφαντουργίας 

της Νέας Υόρκης, το 1857 µε την οποία ζητούσαν ίσα δικαιώµατα, καλύτερες 

συνθήκες εργασίας και δικαίωµα ψήφου. 

Ο εορτασµός καθιερώθηκε το 1910 µε πρόταση της Γερµανίδας 

σοσιαλίστριας Clara Zetkin, κατά τη διάρκεια του 2ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου 

Εργαζοµένων Γυναικών, µε σκοπό να διεκδικούν οι γυναίκες την ίδια ηµέρα 

παγκοσµίως για τα αιτήµατά τους και εορτάσθηκε για πρώτη φορά τον 

Μάρτιο του 1911. Στη πορεία όµως έχασε το πολιτικό του υπόβαθρο και 

εορταζόταν ως µία γιορτή συµπάθειας προς το γυναικείο φύλο, µε αγορά 

δώρων.

Η άνοδος του φεµινιστικού κινήµατος στη ∆ύση τη δεκαετία του '60, 

αναζωογόνησε τη σηµασία της ηµέρας και έφερε στο επίκεντρο την 

ανάδειξη των γυναικείων προβληµάτων και δικαιωµάτων. Η ∆ιεθνής Ηµέρα 

της Γυναίκας θεσµοθετήθηκε από τον Ο.Η.Ε. το 1975 και τέθηκε υπό την 

αιγίδα του.

Σήµερα αποτελεί µια ηµέρα κινητοποιήσεων σε όλο τον κόσµο, για την 

υποστήριξη της ισότητας των δύο φύλων και την αναβάθµιση του ρόλου των 

γυναικών. Κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται διαδηλώσεις σε παγκόσµια 

κλίµακα µε στόχο την διάδοση των αιτηµάτων ισότητας, ενώ η 8η Μαρτίου 

αποτελεί και επίσηµη αργία του κράτους σε πολλές χώρες.

Νίκος Κυριακού

Πηγές:

www.internationalwomensday.com |http://el.wikipedia.org | www.sansimera.gr

‘Αγναντεύετε το αστέρι γιατί λάµπει και είναι ασύλληπτο, 

αλλά δίπλα σας βρίσκεται λάµψη πιο εκθαµβωτική και µυστικό πιο βαθύ: Η ΓΥΝΑΙΚΑ.’
Βίκτωρ Ουγκώ
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Εορτασµοί ∆ιεθνούς Ηµέρας Γυναίκας - Μελβούρνη 1975  
(πηγή vrroom.naa.gov.au)

Εορτασµοί ∆ιεθνούς Ηµέρας Γυναίκας - Τορόντο 2008 
(πηγή httptorontoist.com)

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Αν και σήµερα δεν παραξενεύεται πια κανείς όταν παρακολουθεί έργα συνθετριών, 

λόγω της σχετικά ισότιµης θέσης της γυναίκας (τουλάχιστον στον δυτικό κόσµο), 

αριθµητικά οι συνθέτριες, όπως σε µεγαλύτερο βαθµό ακόµη οι γυναίκες µαέστροι, 

αποτελούν µια µειονότητα. Φυσικά όχι στον ίδιο βαθµό µε παλαιότερες εποχές. Οι 

λόγοι ανάγονται στις εκκλησιαστικές αντιλήψεις του Μεσαίωνα, οι οποίες 

υποβαθµίζουν το ρόλο της γυναίκας. Ακόµα και έτσι όµως εντοπίζουµε µερικές 

µορφωµένες γυναίκες στο Μεσαίωνα, που συνέθεταν και έπαιζαν µουσική, όπως η 

ευγενικής καταγωγής de Dia, µια trobairitz (γυναίκα τροβαδούρος) και η µοναχή 

Hildegard von Bingen. Στην Αναγέννηση, και σε µεγαλύτερο βαθµό στην εποχή 

µπαρόκ, γνωρίζουµε πλέον αρκετές γυναίκες, οι οποίες έκαναν καριέρα ως 

συνθέτριες και ως µουσικοί (τραγουδίστριες, λαουτενίστριες, τσεµπαλίστριες κ.α.).

Ενδεικτικά αναφέρουµε την Francesca Caccini και την Elisabeth Jacquet de La 

Guerre, οι οποίες δεν ήταν αριστοκρατικής καταγωγής, η µουσική τους όµως 

ακουγόταν στις αριστοκρατικές αυλές. Η µουσική έκφραση των γυναικών έξω από 

τον ιδιωτικό ή αριστοκρατικό χώρο απαγορευόταν ακόµη αυστηρά από την 

εκκλησία, δεδοµένου ότι η θέση της γυναίκας στην κοινωνία ήταν περιορισµένη. 

Κατά τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη, η µουσική παιδεία στα κορίτσια της αστικής τάξης 

ήταν επιθυµητή, όχι όµως η επαγγελµατική ενασχόληση µαζί της. Πολλές γυναίκες, 

παρά το αποδεδειγµένο ταλέντο τους, δεν βρήκαν καθόλου υποστήριξη από τους 

οικείους τους ή από τους κριτικούς. Παράδειγµα η Fanny Mendelssohn, που την 

στήριξε µόνο ο σύζυγός της και όχι ο πατέρας ή ο διάσηµος αδελφός της. Για το 

Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα της Clara Wieck Schumann, το µοναδικό έντυπο 

σχόλιο ενός κριτικού ήταν: «Τι να πούµε για το Κοντσέρτο αυτό, αφού είναι έργο 

γυναίκας;» Αυτό βέβαια εκφράζει απόλυτα την αντίληψη της εποχής, πως η 

δηµιουργική ιδιοφυΐα (σε όλες τις τέχνες) µπορεί να είναι µόνο γένους αρσενικού. Η 

Louise Farrenc είναι από τις λίγες περιπτώσεις που είχε αρκετή αυτοπεποίθηση, 

ώστε να ζητήσει ακόµη και ίδιο µισθό µε τους άνδρες συναδέλφους της. 

Γενικώς ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από τον – συνήθως πολύ δύσκολο – αγώνα 

των γυναικών για ίση αντιµετώπιση, όχι µόνο στον χώρο των τεχνών. Παράδειγµα η 

Αγγλίδα Ethel Smyth, η οποία µε πολύ µεγάλο πείσµα και υποµονή κατάφερε να 

αναδειχθεί ως συνθέτης και ως µαέστρος, ενώ το 1905 συµµετείχε στον αγώνα για 

δικαίωµα ψήφου των γυναικών και φυλακίστηκε. Αν και ο αριθµός συνθετριών στον 

20ο αιώνα είναι πλέον µεγάλος – αναφέρουµε ενδεικτικά τις Nadia Boulanger, Sofia 

Gubaidulina ή Adriana Holszky – οι µουσικολόγοι ακόµα και σήµερα, σπάνια 

καταπιάνονται µε την µελέτη των έργων τους και τα προγράµµατα συναυλιών 

αποτελούνται κατά 99% από έργα ανδρών. 

Evelin Voigtmann

International 
Women’s Day
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Betty Olivero (1954-)

«NEHARO’T NEHARO’T» 
ΓΙΑ ΣΟΛΟ ΒΙΟΛΑ, ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ, ΚΡΟΥΣΤΑ, ∆ΥΟ ΣΥΝΟΛΑ  
ΕΓΧΟΡ∆ΩΝ  ΚΑΙ  MΑΓΝΗΤΟΤΑΙΝΙΑ

 Όταν η Μπέττυ Ολιβέρο δούλεψε τον Ιούλιο του 2006 για ένα 
έργο που προοριζόταν για το podium 92Y στη Νέα Υόρκη, το 
Ισραήλ βρισκόταν στη µέση ενός βίαιου πολέµου µε την 
Χεζµπολάχ του Λιβάνου. Βαθιά συγκινηµένη από τις 
τροµακτικές εικόνες που πρόβαλλε η τηλεόραση µε τα θύµατα, 
τα πτώµατα και τους ανθρώπους που θρηνούσαν και στις δύο 
πλευρές, η Ολιβέρο διάλεξε θρήνους των µητέρων, χηρών και 
αδελφών, που είχαν χάσει αγαπηµένα πρόσωπα, ως σηµείο 
αναφοράς για τη σύνθεσή της.

Ο τίτλος ‘Neharo’t Neharo’t’ σηµαίνει στα Εβραϊκά ‘ποτάµια 
ποτάµια’ και αναφέρεται στα ποτάµια µε τα τόσα πολλά 
δάκρυα που έχουν χυθεί από γυναίκες στη θλίψη τους. Από την 
άλλη, ο τίτλος περιέχει και ένα στοιχείο ελπίδας: η ρίζα της 
εβραϊκής λέξης ‘nahar’ (ποτάµι) µοιάζει µε τη λέξη ‘nehara’ 
που σηµαίνει ‘ακτίνα φωτός’.
Η συνθέτις ηχογράφησε γυναίκες στον θρήνο τους όπως και 
ελεγείες και ερωτικά τραγούδια που τραγούδησαν 
επαγγελµατίες Εβραίες τραγουδίστριες (Lea Avraham και Ilana 
Elia), που ζουν σε µεσογειακές χώρες. Το υλικό στη συνέχεια 
ετοιµάστηκε σε µια σειρά φωνητικών και ενόργανων 
µαγνητοφωνηµένων ήχων, που θα ακουστούν σε 
συγκεκριµένα σηµεία, µαζί µε την ζωντανή εκτέλεση του 
σολίστα και της ορχήστρας εγχόρδων.

Ο ρόλος της σόλο βιόλας σε σχέση µε τα έγχορδα, τα οποία 
υποστηρίζονται από ένα ακορντεόν και κρουστά, συµβολίζει 
τη σχέση του ατόµου και της οµάδας στην οποία ανήκει. Με τις 
πολλές φωνές της, η ορχήστρα λειτουργεί ως σύµβολο της 
οµάδας. Όµως, κάθε φορά για λίγο, θα ξεχωρίσει κάθε όργανο 
τον εαυτό του από την ορχήστρα, για να παρουσιάσει τον 

προσωπικό του ήχο, ακριβώς όπως ο σολίστ. Ο ήχος της 
ορχήστρας επιπλέον επηρεάζεται από µια διακριτική αναφορά 
στους θρήνους του Μοντεβέρντι από το βιβλίο Madrigali 
Guerrieri et Amorosi, καθώς και από την όπερα Ορφέας, η 
οποία διαπραγµατεύεται το θρήνο για την χαµένη σύζυγο του. 
Με το να φέρνει σε διάλογο µουσικές από το παρελθόν και το 
παρόν, η Μπέτυ Ολιβέρο τονίζει τον διαχρονικό καθολικό 
χαρακτήρα των θρήνων. Το ‘Neharo’t ’ ’ είναι ένα 
αφιέρωµα σε όλες τις γυναίκες και τα παιδιά που ζουν σε 
πολεµικές ζώνες.

[απόδοση στα ελληνικά: E. Voigtmann]

Η Βetty Olivero, Ισραηλινή συνθέτις και παιδαγωγός, 
γεννήθηκε το 1954 στο Τελ Αβίβ. Σπούδασε πιάνο µέχρι το 
1978 και σύνθεση µε τους Yizhak Sadai και Leon Schidlowsky 
στη Μουσική Ακαδηµία του Πανεπιστηµίου του Τελ Αβίβ. 
Απέκτησε τον τίτλο µάστερ από το Πανεπιστήµιο του Yale. Από 
το 1983 µέχρι το 1986 σπούδασε στην Ιταλία µε τον Λουτσιάνο 
Μπέριο. Το 2002 απέκτησε τον τίτλο του δόκτορα από το 
Πανεπιστήµιο Bar-Ilan του Τελ Αβίβ. Από το 2003 διδάσκει σ’ 
αυτό το Πανεπιστήµιο.
Η Μπέτυ Ολιβέρο έγραψε συµφωνική και µουσική δωµατίου, 
φωνητική και σκηνική µουσική, καθώς και τη µουσική για την 
ταινία Der Golem (1996, για την βουβή ταινία του 1920). Στις 
συνθέσεις της συνδυάζει στοιχεία σεφαραδίτικης, αραβικής 
και µεσαιωνικής µουσικής, µε σύγχρονες µουσικές τεχνικές. 
Τα έργα της έχουν παιχτεί από µεγάλες γνωστές ορχήστρες 
και συγκροτήµατα και η συνθέτις έχει βραβευθεί µε πολλές 
σηµαντικές διακρίσεις. Είναι µια εµπνευσµένη συνθέτις µε 
µεγάλο ταλέντο και µεγάλη εκφραστικότητα. 

Πηγή: http://olivero.co.il/aboutbetty.html 

Neharo t

Betty Olivero

Evelin Voigtmann
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Vitězslava Kaprálová (1915-1940)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ  ΣΥΜΦΩΝΙΕΤΑ, ΕΡΓΟ  11

Η Βιτεσλάβα Καπράλοβα γεννήθηκε το 1915 στο Brno της 

Τσεχοσλοβακίας. Ο πατέρας της Βάτσλαβ Καπράλ ήταν 

συνθέτης και καθηγητής στο Ωδείο της πόλης και προώθησε το 

ταλέντο της κόρης του, που φανερώθηκε νωρίς. Από το 1930 

µέχρι το 1935 σπούδασε σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας 

στο Ωδείο της γενέτειράς της. Συνέχισε στην Πράγα µέχρι το 

1937 µε τον Βιτεσλάβ Νόβακ (σύνθεση) και τον Βάτσλαβ Τάλιχ 

(διεύθυνση).

Με υποτροφία πήγε στην Ecole Normale de Musique στο 

Παρίσι, όπου σπούδασε µέχρι το 1939 µε τον Charles Munch. 

Ταυτόχρονα έκανε ιδιαίτερα µαθήµατα µε τον Μπόχουσλαβ 

Μαρτινού. Το 1938 διηύθυνε το Κοντσέρτο για τσέµπαλο και 

ορχήστρα του Μαρτινού στο Παρίσι. Όταν εισέβαλαν οι 

Γερµανοί το Μάρτιο του 1939 στην Τσεχοσλοβακία, η 

Καπράλοβα αποφάσισε να µείνει στην Γαλλία σαν εξόριστη. 

Τον Απρίλιο 1940 παντρεύτηκε τον συγγραφέα Jiri Mucha. 

Λόγω της επικείµενης εισβολής των Γερµανών στο Παρίσι, η 

Καπράλοβα µεταφέρθηκε στο Μονπελλιέ, όπου πέθανε, µόλις 

25 ετών, από κεγχροειδή φυµατίωση. 

Το πρώτο ώριµο έργο της είναι το Κουαρτέτο εγχόρδων, έργο 

8 (1935-36), στο οποίο χρησιµοποιεί µελωδίες της πατρίδας 

της και αναπτύσσει το προσωπικό της ιδίωµα. Μέχρι τον 

πρώιµο θάνατό της, η Καπράλοβα φτάνει σε µεγάλη 

ωριµότητα, ξεπερνώντας τεχνικές και χαρακτηριστικά των 

δασκάλων της και άλλων µεγάλων συνθετών όπως Μπάρτοκ 

και Στραβίνσκυ, αλλά και των τάσεων εκείνης της εποχής, που 

γνώρισε στην Γαλλία. Όλα τα έργα της – περίπου 50 πρόλαβε 

να συνθέσει –  φανερώνουν ένα ιδιαίτερο ταλέντο. 

Η Στρατιωτική Συµφωνιέτα, έργο 11, ήταν η σύνθεση για 

µεγάλη ορχήστρα, µε την οποία ολοκλήρωσε µε επιτυχία τις 

σπουδές της το 1937, στην Πράγα. Η συνθέτις διηύθυνε – 

πράγµα ασυνήθιστο για εκείνα τα χρόνια – την πρεµιέρα του 

έργου στην Πράγα στις 26/11/1937 σε συναυλία που 

διοργανώθηκε από την Εθνική Ένωση Γυναικών. Η ίδια το 

διηύθυνε επίσης τον Ιούνιο του 1938 στο Λονδίνο, στα εγκαίνια 

του φεστιβάλ της ∆ιεθνούς Εταιρίας Σύγχρονης Μουσικής και 

απέσπασε πολύ θετικές κριτικές. 

Η Συµφωνιέτα εξελίσσεται σε µια ελεύθερη σειρά από διάφορα 

επεισόδια και δίνει την εντύπωση προγραµµατικής µουσικής. 

Η ίδια η Καπράλοβα ανέφερε πως το έργο αυτό δεν έχει σκοπό 

να εκφράσει µια κραυγή πολέµου. Ήθελε να εκφράσει τα 

συναισθήµατά της µπροστά στα µεγάλα ζητήµατα της εποχής 

που απασχολούσαν την πατρίδα της, καθώς και το πρόβληµα 

εθνικής ταυτότητας. Εκτός από την εµβατηριακή εισαγωγή και 

το θριαµβευτικό φινάλε, η Συµφωνιέτα παρουσιάζει 

περισσότερα λυρικά επεισόδια. Θαυµάζει κανείς την 

ωριµότητα και τη µαεστρία στην επεξεργασία του θεµατικού 

υλικού και στην ενορχήστρωση της νεαρής συνθέτριας.
   
Evelin Voigtmann
 
  
Πηγή: http://www.kapralova.org/LIFE.htm 



Αθανασία Τζάνου (1971-)

Η ΚΟΙΛΑ∆Α ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΞΑΝΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ I

Το έργο ξεκινάει παρουσιάζοντας µια εισαγωγή στην εικόνα 

του ποιήµατος, υπογραµµίζοντας κάθε λεπτοµέρεια 'εικόνας-

λέξης', για να εκφραστεί σε ήχους, αυτό που οι λέξεις δεν 

µπορούν να αποδώσουν, αφουγκράζοντας έτσι τους 

θορύβους της φύσης. Παρατηρούµε µε σεβασµό τους ρυθµούς 

της φύσης, της αύρας, των λουλουδιών ή των πουλιών, τον 

ήχο του ανέµου, το άρωµα, την ακτινοβολία (που εµφανίζεται 

µέσα στο λυρικό θέµα του βιολιού) και την ανταύγεια µέσω της 

'οπερατικής' κίνησης µεταξύ ορχήστρας και σολίστα, που 

υιοθετούν λυρικές και δραµατικές δυνατότητες.

Ένα ηχητικό σύµπαν, που δηµιουργείται από µυστηριώδεις 

απόηχους και ανεξάρτητες συγχορδίες, ο διάλογος βιολιού και 

ορχήστρας, µια παλέτα πλούσια σε αποχρώσεις, που 

χαρακτηρίζεται από ακραία ρευστότητα και ευκινησία. Είναι 

ένας αρµονικός αισθησιασµός και µια µελωδική ευαισθησία, 

'δυο φωτεινές ατµόσφαιρες', που πάλλονται µεταξύ τους και 

προκαλούν στερεότητα και ισορροπία. 

                                                                                                      

Αθανασία Τζάνου
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Η Αθανασία Τζάνου γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα. Σπούδασε 

µεταξύ 1993 και 1998 µε τον Franco Donatoni στο Ωδείο του 

Μιλάνου, µε υψηλές διακρίσεις. Παρακολούθησε επιπλέον 

masterclasses, µεταξύ άλλων µε τους Brian Ferneyhough, 

Karlheinz Stockhausen και Toshio Hosokawa.

Tο 1999-2000 παρακολούθησε το ετήσιο πρόγραµµα 

σύνθεσης  στο IRCAM (Παρίσι). Από το 2003 ζει στη Γερµανία. 

Τα έργα της, συµφωνικά και µουσικής δωµατίου, έχουν 

παιχτεί σε Ευρώπη, Ιαπωνία, Μεξικό, Νότια Κορέα και Αµερική 

και για πολλά από αυτά η Αθανασία Τζάνου έχει τιµηθεί µε 

σηµαντικά βραβεία. 

Το έργο «La vallee a rejoint la nuit» (Η κοιλάδα συνάντησε 

ξανά τη νύχτα), ένα Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα 

δωµατίου, γράφτηκε το 2007 ύστερα από την παραγγελία της  

Μusica Femina Munchen e.V.. Η πρεµιέρα του δόθηκε µε 

επιτυχία στις 8/5/2008 στο Μόναχο από την Ορχήστρα 

∆ωµατίου του Μονάχου, υπό τη διεύθυνση του Alexander 

Liebreich, µε σολίστ την Lena Neudauer. Το έργο αναφέρεται 

στο ποίηµα «La nuit s'ouvre» της Βελγίδας ποιήτριας Anne-

Marie Derese (1938-). Η συνθέτρια επεξεργάστηκε το έργο και 

για άλλα όργανα.

Evelin Voigtmann

Πηγή: http://www.composers21.com/compdocs/tzanoua.htm  



Louise Farrenc (1804-1875)
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Η Λουίζ Φαρένκ γεννήθηκε το 1804 στο Παρίσι και µεγάλωσε 

σε περιβάλλον καλλιτεχνικό. Η ίδια είχε ταλέντο τόσο στη 

ζωγραφική, όσο και στη µουσική. Σε ηλικία 15 ετών ξεκίνησε 

µαθήµατα θεωρίας και σύνθεσης µε τον Anton Reicha (1770-

1836) και συµµετείχε σε συναυλίες ως πιανίστρια. Σ’ αυτές 

γνώρισε τον φλαουτίστα Αριστίντ Φαρένκ, τον οποίο 

παντρεύτηκε το 1821. Ο σύζυγός της την υποστήριζε πάντα και 

δηµιούργησε έναν εκδοτικό οίκο, µε τον οποίο εξέδωσε και τα 

δικά της έργα.

Οι πρώτες συνθέσεις της είναι κυρίως για πιάνο, στη συνέχεια 

έγραψε διάφορα περίφηµα έργα µουσικής δωµατίου και από 

το 1834 άρχισε να συνθέτει και για ορχήστρα. Τα έργα της 

παίζονταν τακτικά και µε επιτυχία, ακόµη και εκτός Γαλλίας, 

όµως και ως πιανίστρια κέρδισε µεγάλη φήµη. Το 1842 έγινε η 

πρώτη γυναίκα καθηγήτρια για πιάνο στο Ωδείο του Παρισιού, 

όπου µπορούσε να διδάσκει όµως µόνο σε µαθήτριες, ενώ οι 

άνδρες συνάδελφοι είχαν µαθητές και των δύο φύλων. Μετά 

από επίµονες διαµαρτυρίες της, κατάφερε τελικά να πάρει από 

το 1850 τον ίδιο µισθό, όπως οι άνδρες συνάδελφοί της.

Μετά το θάνατο της κόρης της το 1859, που της στοίχισε πάρα 

πολύ, η Φαρένκ συνέθετε σπάνια, και µετά το θάνατο του 

συζύγου της το 1865 εγκατέλειψε εντελώς τη σύνθεση. 

Συνέχισε να διδάσκει µέχρι το 1872 και αφιέρωσε τα τελευταία 

χρόνια στην έκδοση του «Tresors des pianistes» (Ανθολογία 

για πιανίστες) µε έργα από το 1500 µέχρι το 1850, την οποία 

I. Adagio-Allegro,   II. Adagio cantabile,    III. Scherzo: Vivace,  
IV. Finale: Allegro. 

είχε ξεκινήσει µαζί µε τον άνδρα της. Μετά το θάνατό της το 

1875, το έργο της ξεχάστηκε και µόλις στην δεκαετία του 1980 

αναβίωσε το ενδιαφέρον για την Λουίζ Φαρένκ.

Η Λουίζ Φαρένκ, σύγχρονη των γνωστών ροµαντικών 

συνθετών, όπως Μέντελσον, Σούµαν, Σοπέν και Λιστ, 

δηµιούργησε το δικό της κλασικό-ροµαντικό ιδίωµα. 

Συνδύασε µε επιτυχία κλασικές παραδόσεις των Χάυντν, 

Μότσαρτ και Μπετόβεν, µε ροµαντική αντιµετώπιση της 

ορχήστρας.

Τη µεγαλύτερη επιτυχία είχε η 3η Συµφωνία της, την οποία 

συνέθεσε το 1847. Ήδη στην πρεµιέρα στις 22/4/1849 µε την 

ορχήστρα του Ωδείου, η 3η Συµφωνία άρεσε πολύ και οι 

κριτικές ήταν ιδιαίτερα θερµές. Η 3η Συµφωνία αποτελείται 

από τέσσερα µέρη, από τα οποία το α’ φανερώνει επιδράσεις 

από συµφωνίες του Μπετόβεν. Το α’ µέρος, που έχει ορµητικό 

χαρακτήρα, εξελίσσεται ύστερα από µια σύντοµη εισαγωγή σε 

διευρυµένη µορφή σονάτας µε ποικιλία θεµάτων. Στο 

θαυµάσιο β’ µέρος πρωταγωνιστεί κάπως το κλαρινέτο, το 

οποίο εισάγει το γαλήνιο κύριο θέµα και έρχεται σε διάλογο µε 

τα έγχορδα και τα υπόλοιπα πνευστά. Με µεγάλες δρασκελιές 

και αέναο ρυθµικό παλµό ‘τρέχει’ το Σκέρτσο, στο οποίο και η 

αρµονική πορεία είναι αρκετά εξελιγµένη. Στο Τρίο κυριαρχεί 

ένας πιο χαλαρός χαρακτήρας, µε έµφαση στα πνευστά. Στο 

τελευταίο µέρος επανέρχεται ο ορµητικός χαρακτήρας της 

αρχής, ενώ µορφολογικά παρουσιάζει µια ελεύθερη 

εξελικτική δοµή µε περιγραφικό χαρακτήρα, σαν να πρόκειται 

για ένα συµφωνικό ποίηµα. Η Συµφωνία αυτή γοητεύει και 

σήµερα όπως και στην εποχή της. 

Evelin Voigtmann

Πηγή: K.-H. Keller κ.α., RONDO, ein Musikwerk für die 

Sekundarstufe, Prüfauflage, Offenburg 2007, σελ. 156-157. 
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Sophie Puibaraud de Chorivit
∆ιεύθυνση ορχήστρας

Nadia Wasiutek
∆ιεύθυνση ορχήστρας

Γεννηµένη στη Γαλλία το 1983, η Sophie Puibaraud είναι 
πιανίστρια και βιολονίστρια. Παράλληλα µε τις µουσικές 
σπουδές της, σπούδασε αρχιτεκτονική στη Σχολή Nationale 
Superieure d'Architecture των Βερσαλλιών, από την οποία 
αποφοίτησε το 2006, σε ηλικία 22 ετών. Παράλληλα µε την 
εργασία της ως αρχιτέκτονας, άρχισε να µελετά διεύθυνση 
ορχήστρας στη Σχολή Normale de Musique στο Παρίσι, υπό την 
διδασκαλία του Dominique Rouits. Αποφοίτησε το 2010 
λαµβάνοντας οµόφωνα το "Diplome Superieur" διεύθυνσης 
ορχήστρας .

Μετά από συµβουλή του Αλέξανδρου Μυράτ, εγγράφηκε για 
τα δύο επόµενα χρόνια στην Academie Lyrique de Vendome 
(Γαλλία), προκειµένου να εµπλουτίσει τις γνώσεις και τις 
εµπειρίες της στη διεύθυνση ορχήστρας, ενώ πήρε µέρος και 
στις παραγωγές Ο Κουρέας της Σεβίλλης του Ροσσίνι και 
Απαγωγή από το Σεράι του Μότσαρτ. Στη διάρκεια αυτών των 
εµφανίσεων διηύθυνε τη ρουµανική Radio Chamber 
Orchestra.

Το 2011, η Sophie Puibaraud διηύθυνε διάφορα σύνολα του 
λυρικού, αλλά και συµφωνικού ρεπερτορίου, όπως τη 
Χορωδία του Ωδείου Longjumeau και τη Μουσική Ορχήστρα 
Paris"s" (αποτελούµενη από µουσικούς Συµφωνικών 
Ορχηστρών του Παρισιού). Το ίδιο έτος, ανέλαβε τη µουσική 
συν-διεύθυνση της Pale-Orchestra, µε την οποία δούλεψε για 
πρώτη φορά πάνω σε συµφωνικά έργα. Με την ίδια ορχήστρα, 
συνόδευσε αργότερα το συγκρότηµα Les Paletuviens σε 
παραστάσεις οπερέτας που ανέβηκαν στο Παρίσι και σε άλλες 
πόλεις της Γαλλίας.

Από το Σεπτέµβριο του 2012, η Sophie Puibaraud έχει 
αφοσιωθεί πλήρως στη καριέρα της ως µαέστρος. Σήµερα 
είναι καλλιτεχνική διευθύντρια µίας ορχήστρας στην περιοχή  
Pays de la Loire της Γαλλίας.

Η Nadia Wasiutek, ουκρανικής καταγωγής, γεννήθηκε στο 
Στρασβούργο (Γαλλία), όπου και σπούδασε βιολί και φαγκότο 
στο National Music Conservatory.

Μετά τις σπουδές της στην αρµονία και σύνθεση, έγινε δεκτή 
στο Reims National Conservatory (Γαλλία), για να σπουδάσει 
διεύθυνση ορχήστρας. Το δίπλωµά της το πήρε µέσα σε δύο 
χρόνια.

Έχει εργαστεί ως βοηθός µαέστρου σε όπερες στο Φεστιβάλ 
του Μοντεπουλτσιάνο στην Τοσκάνη (Ιταλία), έχει προσκληθεί 
σε συνεργασίες µε την Εθνική Φιλαρµονική Ορχήστρα του 
Κιέβου και έχει  διευθύνει πολλές χορωδίες στην Γερµανία και 
την Γαλλία.

Μετά την επιλογή της ως διαγωνιζόµενη στο ∆ιεθνή 
∆ιαγωνισµό ∆ιεύθυνσης Ορχήστρας “Evgeny Svetlanov” στο 
Λουξεµβούργο, ίδρυσε την ορχήστρα «Le Classique Parisien», 
που περιλαµβάνει πολλούς επαγγελµατίες µουσικούς από τις 
πιο γνωστές γαλλικές ορχήστρες και διηύθυνε την ορχήστρα 
στα εγκαίνια της «Παγκόσµια Νύχτας των Παιδιών» στο Παλάτι 
των Βερσαλλιών και στην Βασιλική Όπερα των Βερσαλλιών το 
2007 και το 2008.

Ως διευθυντής ορχήστρας προσκλήθηκε από την Συµφωνική 
Ορχήστρα Bilkent στην Άγκυρα, για την ∆ιεθνή Ηµέρα της 
Γυναίκας (2009) και από την Ορχήστρα «Sinfonietta» στα 
Χανιά.

Από το 2001 είναι µαέστρος στο Παρίσι και το 2012 ίδρυσε την 
Χορωδία «Dominiano».

Πρόσφατα εξέδωσε τον πρώτο τόµο «Les Clefs – Le chant de 
l’Ame» που είναι µια εµπνευσµένη εισαγωγή στη µουσική, 
µέσα από µια παιδική ιστορία.
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Ζωή Τσόκανου
∆ιεύθυνση ορχήστρας

Η Ελληνίδα αρχιµουσικός Ζωή Τσόκανου, µε σπουδές στην 
γενέτειρά της Θεσσαλονίκη και στη Ζυρίχη της Ελβετίας, έχει 
αποσπάσει διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισµούς νέων 
µαέστρων και έχει συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια µε 
ορχήστρες και λυρικά θέατρα σε Ελβετία, Γερµανία, Ηνωµένο 
Βασίλειο, Ελλάδα, Τσεχία, Πολωνία, Κροατία και Βουλγαρία.
Επιλέχθηκε δύο συνεχόµενες χρονιές να συµµετάσχει στο 
Μaster Class διεύθυνσης ορχήστρας µε τον B. Haitink, στο 
πλαίσιο του φεστιβάλ της Λουκέρνης, ενώ ήταν για δύο χρόνια 
µόνιµη φιλοξενούµενη αρχιµουσικός της Ορχήστρας της 
δυτικής Βοηµίας. Από το 2011, έχει αναλάβει την µουσική 
διεύθυνση του Οργανισµού Μουσικού Θεάτρου της Αρόζα, στο 
πλαίσιο του οµώνυµου ελβετικού φεστιβάλ. 

Τον Ιούνιο του 2013 επιλέχθηκε, µεταξύ περισσοτέρων από 
400 υποψηφίων από 60 χώρες, για να συµµετάσχει στον 
διεθνούς φήµης διαγωνισµό «Γκούσταβ Μάλερ» για νέους 
µαέστρους στην Γερµανία, µε τη Συµφωνική Ορχήστρα της 
Βαµβέργης. Στις αρχές του ίδιου έτους έκανε την πρώτη της 
συνεργασία µε την Ε.Λ.Σ., διευθύνοντας την πρωτοχρονιάτικη 
εορταστική συναυλία στο θέατρο Ολύµπια.  

Σπούδασε πιάνο µε τον Λ. Βασιλειάδη και ανώτερα θεωρητικά 
στο Κρατικό και στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης. Είναι 
αριστούχος απόφοιτος του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του 
Αριστοτελείου  Πανεπιστηµίου  Θεσσαλονίκης. 
Συνέχισε τις µουσικές της σπουδές στο Πανεπιστήµιο των 
Τεχνών της Ζυρίχης, στην τάξη πιάνου του K. Scherbakov  και 
διεύθυνσης ορχήστρας του J. Schlaefli, ενώ παρακολούθησε 
επίσης Master Classes διεύθυνσης µε τους D. Zinman, S. 
Asbury, H. Griffiths και πιάνου µε τους P.B. Skoda, P. 
Feuchtwanger, V. Merzhanov.

Παράλληλα εµφανίζεται ως πιανίστα και συνοδός τραγουδιού 
σε πολυάριθµες συναυλίες µουσικής δωµατίου και Lied.
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Χαρά Κανατίδου
Βιολί

Χαρά Σειρά
Βιόλα

Γεννήθηκε το 1986 στη Λάρισα και σπούδασε βιολί στο 
Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήµιο Τεχνών του 
Βερολίνου, στην Ανώτατη Ακαδηµία Μουσικής Franz Liszt της 
Βαϊµάρης και στο Konservatorium της Βιέννης, όπου 
ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές τις σπουδές µε διάκριση.

Καθηγητές της ήταν οι Λ. Ζούλας, B. Hartog, F. Eichhorn και T. 
Christian. Είναι τελειόφοιτη του τµήµατος Νοµικής του Α.Π.Θ.. 
 Έχει διακριθεί σε µουσικούς διαγωνισµούς στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, κέρδισε το 2ο Βραβείο στο 
διαγωνισµό βιολιού «Ibolyka Gyarfas» στο Βερολίνο, την 
υποτροφία «Ferenc-Fricsay» της Γερµανικής Συµφωνικής 
Ορχήστρας του Βερολίνου, καθώς και τις υποτροφίες του 
Ι.Κ.Υ. και του Κληροδοτήµατος Αλεξάνδρας Τριάντη του 
Συλλόγου «Φίλοι της Μουσικής» στην Αθήνα.

Ως σολίστ έχει εµφανιστεί µε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
και τη Συµφωνική Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ. στο Μ.Μ.Α., καθώς και 
µε την Landesjugendorchester Thuringen. Έχει δώσει 
συναυλίες µουσικής δωµατίου και ρεσιτάλ σε Ελλάδα, 
Τουρκία, Γερµανία, Αυστρία, Ιταλία και Αµερική, σε διεθνή 
Φεστιβάλ όπως ∆ηµητρίων, Φιλίππων, Moritzburg Festival, 
Bosch Genc Klasikciler Festivali και Gustav Mahler Academy & 
Festival, στo πλαίσιo του οποίου εµφανίστηκε σε συναυλίες µε 
µουσικούς της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του Βερολίνου.  

Η Χαρά Κανατίδου επελέγη µετά από πανευρωπαϊκές 
ακροάσεις στην Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στην Ορχήστρα Νέων “Gustav Mahler”, µε τις οποίες 
περιόδευσε στην Ευρώπη και την Αµερική, υπό τη διεύθυνση 
των µαέστρων V. Ashkenazy, J.E. Gardiner, B. Haitink, Sir C. 
Davis, C. Abbado κ.ά. Επίσης, συνεργάζεται µε Ορχήστρες στη 
Γερµανία, όπως Philharmonisches Orchester Erfurt, Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin, SWR Symphonieorchester 
Baden-Baden & Freiburg κ.ά.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970.
Πήρε µαθήµατα βιολιού από τη Σοφία Ποιµενίδου και το Στέλιο 
Καφαντάρη στο Ελληνικό Ωδείο. Με υποτροφία της γαλλικής 
κυβέρνησης και αργότερα του Ι.Κ.Υ., σπούδασε βιόλα στο 
Conservatoire National Superieur του Παρισιού, στην τάξη του 
Jean Sulem, απ’ όπου αποφοίτησε µε Α’ βραβείο παµψηφεί και 
ειδική διάκριση.

Παράλληλα παρακολούθησε µαθήµατα µουσικής δωµατίου µε 
τον Bruno Pasquier. Με υποτροφία του Ωνάσειου Ιδρύµατος, 
συνέχισε τις σπουδές της στο Conservatoire National του 
Bordeaux, στην τάξη του Τάσου Αδαµόπουλου, απ’ όπου 
αποφοίτησε µε Α’ βραβείο.

Έχει εµφανιστεί σε ρεσιτάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Από το 2001 έως το 2007 ήταν µέλος του Νέου Ελληνικού 
Κουαρτέτου, µε το οποίο ανέπτυξε αξιόλογη καλλιτεχνική 
δράση, συµµετέχοντας σε ελληνικά και ξένα φεστιβάλ και 
ηχογραφώντας έργα Σισιλιάνου, ∆ραγατάκη, Σκαλκώτα, 
Respighi, Nielsen. Από το 2010 είναι µέλος του συνόλου 
σύγχρονης µουσικής dissonArt.

Ως σολίστ έχει συµπράξει µε την Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης, την Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και 
την Ορχήστρα των Χρωµάτων.

∆ιετέλεσε Α’ βιόλα στην Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Ορχήστρα 
των Χρωµάτων, ενώ κατέχει την ίδια θέση στην Κρατική 
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

∆ιδάσκει στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
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Θεσσαλονίκη και κλασική µουσική φέρνουν ασυναίσθητα στο µυαλό 
την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Tα τελευταία πενήντα χρόνια 
η Κ.Ο.Θ. είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά, εξαγώγιµα 
προϊόντα της πόλης και ένα από τα δύο σηµαντικότερα συµφωνικά 
σχήµατα της χώρας. 

Η Κ.Ο.Θ., µε την σχεδόν εξηντάχρονη πορεία της στην µουσική, έχει 
κατορθώσει να εντάξει την κλασική µουσική στην καθηµερινότητα 
της πόλης µε εκπαιδευτικά προγράµµατα, εβδοµαδιαίες συναυλίες, 
αλλά και διεθνείς δισκογραφικές παραγωγές. Ιδρύθηκε το 1959 από 
τον Σόλωνα Μιχαηλίδη και στα χρόνια που πέρασαν, µαέστροι µε 
διεθνή καταξίωση έχουν αναλάβει την καλλιτεχνική της διεύθυνση, 
ενώ παράλληλα µεγάλα ονόµατα, γνωστά στο διεθνές µουσικό 
στερέωµα, συνέπραξαν µαζί της. Σήµερα η ΚΟΘ αριθµεί 110 
µουσικούς και καλλιτεχνικός διευθυντής της Κ.Ο.Θ. είναι ο 
Αλέξανδρος Μυράτ.

Εκτός από τις τακτικές συναυλίες της, οι οποίες παρουσιάζονται σε 
εβδοµαδιαία βάση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η ορχήστρα έχει 
επενδύσει και σε αξιόλογα και πρωτότυπα προγράµµατα, που 
συνδυάζουν περισσότερες από µια τέχνες ή είδη µουσικής, όπως την 
συνοδεία ταινιών βωβού κινηµατογράφου, παραγωγές όπερας και 
µπαλέτου, συναυλίες συµφωνικού ροκ, συναυλίες σε ασυνήθιστους 
χώρους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και συναυλίες κοινωνικού 
χαρακτήρα για ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, εµφανίσεις σε 
φυλακές, νοσοκοµεία, σχολεία και σε διάφορα κοινωνικά ιδρύµατα. 

Σαν συνέχεια της εκπαιδευτικής της παράδοσης, πραγµα-
τοποιούνται κάθε χρόνο προγράµµατα, που στόχο έχουν την 
διάδοση της κλασικής µουσικής στις νεότερες γενιές. Ένα από αυτά 
είναι η πολιτική της «ανοιχτής πρόβας», όπου σχολεία από όλη την 

πόλη και την περιφέρεια έχουν την δυνατότητα να παρα-
κολουθήσουν πρόβες των συναυλιών, να συνοµιλήσουν µε τους 
µουσικούς και να γνωρίσουν από κοντά τα όργανα της ορχήστρας. 
Μέρος της εκπαιδευτικής της δραστηριότητας αφιερώνεται στην 
ανάδειξη νέων ταλέντων, µε διαγωνισµούς νέων καλλιτεχνών, 
στους οποίους προσφέρεται η δυνατότητα σύµπραξης µε την 
ορχήστρα στα πρώτα βήµατα της καλλιτεχνικής τους πορείας. 

Πρωτοπορώντας στον ελληνικό χώρο, τα τελευταία χρόνια η Κ.Ο.Θ. 
συνεργάζεται µε διεθνούς κύρους δισκογραφικές εταιρείες, όπως οι 
NAXOS, EMI, BIS, σε ηχογραφήσεις µε σπάνια και ξεχωριστά έργα, 
που αποσπούν εξαιρετικές κριτικές και βραβεία τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και στο εξωτερικό. 

Η Κ.Ο.Θ. πραγµατοποιεί συναυλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κάθε 
χρόνο το πρόγραµµά της περιλαµβάνει περιοδείες και εµφανίσεις 
στην περιφέρεια και στα µεγάλα αστικά κέντρα, ενώ σταθερή είναι η 
παρουσία της στα µεγάλα µουσικά φεστιβάλ της χώρας.
Τα τελευταία χρόνια έχει ταξιδέψει και στο εξωτερικό, πραγµα-
τοποιώντας συναυλίες σε Γαλλία, Ιταλία, Γερµανία, Τσεχία, Κύπρο 
και Κίνα. 

Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης έχουν συµπράξει κατά 
καιρούς σηµαντικοί καλλιτέχνες και µαέστροι, γεγονός που 
επιβεβαιώνει ότι η Κ.Ο.Θ. θεωρείται και στο εξωτερικό ένα από τα 
αξιόλογα σχήµατα συµφωνικής µουσικής.

Από το 2007 η Κ.Ο.Θ. διαθέτει την δική της Αίθουσα ∆οκιµών, επί της 
Λεωφόρου Νίκης, στη οποία πραγµατοποιούνται συναυλίες 
µουσικής δωµατίου και άλλες εκδηλώσεις.

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
...από το 1959
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Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής

Α’ Βιολιά
Εξάρχοντες

Κορυφαίοι Α’

Tutti

Β’ Βιολιά
Κορυφαίοι Α’

Κορυφαίοι Β’ 

Tutti

Αλέξανδρος Μυράτ

Σίµος Παπάνας
Αντώνης Σουσάµογλου

Μίκης Μιχαηλίδης
Γιώργος Πετρόπουλος
Θεόδωρος Πατσαλίδης

Μαρία Σουέρεφ
Ευάγγελος Παπαδηµήτρης
Εύη ∆ελφινοπούλου
Κρυστάλλης Αρχοντής
Γιώργος Κανδυλίδης
Ανδρέας Παπανικολάου
Γκρέτα Παπά
Μαρία Σπανού
Ευτυχία Ταλακούδη
Χριστίνα Λαζαρίδου
Γιώργος Γαρυφαλλάς
Έκτορας Λάππας
Στράτος Κακάµπουρας
Ραΐσα Εφίµοβα

Ανθούλα Τζίµα

Αλκέτας Τζιαφέρης
Ντέιβιντ-Αλεξάντερ Μπόγκοραντ

Μίµης Τοπτσίδης
Θανάσης Θεοδωρίδης
∆έσποινα Παπαστεργίου
Isabelle Both
Ευαγγελία Κουζώφ
Πόπη Μυλαράκη
Ελευθέριος Αδαµόπουλος
Μαρία Εκλεκτού
Γιώργος Κουγιουµτζόγλου 
Μικέλ Μιχαηλίδης
Ίγκορ Σελαλµαζίδης
Ίγγα Συµονίδου
Αναστασία Μισυρλή
Νίκος Τσανακάς
Ιρέν Τοπούρια

Βιόλες
Κορυφαίοι Α’

Κορυφαίοι Β’

Tutti

Βιολοντσέλα
Κορυφαίοι Α’

Κορυφαίοι Β’

Tutti

Κοντραµπάσα
Κορυφαίοι Α’

Κορυφαίοι Β’

Tutti

Νεοκλής Νικολαΐδης
Χαρά Σειρά

Αντώνης Πορίχης
Αλεξάνδρα Βόλτση

Φελίτσια Ποπίκα
Ειρήνη Παραλίκα
Χρήστος Βλάχος
Κατερίνα Μητροπούλου
Βιολέτα Θεοδωρίδου
∆ηµήτρης ∆ελφινόπουλος
Ρόζα Τερζιάν
∆ηµοσθένης Φωτιάδης
Παύλος Μεταξάς
Θανάσης Σουργκούνης

Βασίλης Σαΐτης
Απόστολος Χανδράκης
Ντµίτρι Γκουντίµοβ

Λίλα Μανώλα

Βίκτωρ ∆άβαρης
∆ηµήτρης Πολυζωίδης
Γιάννης Στέφος
Χρήστος Γρίµπας
Μαρία Ανισέγκου
∆ηµήτρης Αλεξάνδρου
Ιωάννα Κανάτσου
Ζόραν Στέπιτς

Χαράλαµπος Χειµαριός

Γιάννης Χατζής
Ηρακλής Σουµελίδης

Ελένη Μπουλασίκη
Ειρήνη Παντελίδου
Λεωνίδας Κυρίδης
Μιχάλης Σαπουντζής
Γιώργος Πολυχρονιάδης
Αγάπη Παρθενάκη

Φλάουτα
Κορυφαίοι Α’

Κορυφαίοι Β’

Tutti

Όµποε
Κορυφαίοι Α’

Κορυφαίοι Β’

Κλαρινέτα
Κορυφαίοι Α’

Κορυφαίοι Β’

Tutti

Φαγκότα
Κορυφαίοι Α’

Κορυφαίοι Β’

Tutti

Κόρνα
Κορυφαίοι Α’

Κορυφαίοι Β’

Tutti

Νικολός ∆ηµόπουλος
Όθωνας Γκόγκας

Γιάννης Ανισέγκος
Μάλαµα Χατζή

Νίκος Κουκής

∆ηµήτρης Καλπαξίδης
∆ηµήτρης Κίτσος

Γιάννης Τσόγιας-Ραζάκοβ
Ντάριο Σαρτόρι
Παναγιώτης Κουγιουµτζόγλου

Κοσµάς Παπαδόπουλος
Χρήστος Γραονίδης

Πόλλα Σµιθ-∆ιαµαντή
Αλέξανδρος Σταυρίδης

Βασίλης Καρατζίβας

Βασίλης Ζαρόγκας
Γιώργος Πολίτης

Κώστας Βαβάλας
Μαρία Πουλιούδη

Μαλίνα Ηλιοπούλου

Τραϊανός Ελευθεριάδης

Βασίλης Βραδέλης
Παντελής Φεϊζός

∆ηµήτρης ∆εσποτόπουλος
Νικόλαος Μήτρος

Τροµπέτες
Κορυφαίοι Α’

Κορυφαίοι Β’

Tutti

Τροµπόνια
Κορυφαίοι Α’

Κορυφαίοι Β’

Tutti

Τούµπα
Κορυφαίοι Β’

Τύµπανα
Κορυφαίοι Α’

Κρουστά
Κορυφαίοι Β’

Tutti

Άρπα
Κορυφαίοι Α’

Πιάνο
Κορυφαίοι Α’

Έφορος Κ.Ο.Θ.:

Βοηθός Εφόρου Κ.Ο.Θ.: 

Σ.Μ.Υ.Κ.Ο.Θ.:

Σπύρος Παπαδόπουλος
Γρηγόρης Νέτσκας

Γιώργος Λασκαρίδης

∆ηµήτρης Κουρατζίνος

Φιλήµων Στεφανίδης
Αθανάσιος Ντώνες

Φώτης ∆ράκος
Γιώργος Κόκκορας

Ευάγγελος Μπαλτάς

Γιώργος Τηνιακούδης
Παύλος Γεωργιάδης

∆ηµήτρης Βίττης
Βλαντιµίρ Αφανάσιεβ

Κώστας Χανής

Ελευθέριος Αγγουριδάκης
Ντέλια Μιχαηλίδου 

Κατερίνα Γίµα

Μαριλένα Λιακοπούλου 

Ελένη Μπουλασίκη

Εύη ∆ελφινοπούλου

 
Λ. Νίκης 73, 54622
Τηλ. 2310 257900 (εσωτ. 842)
smykoth@gmail.com

ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σ.Μ.Υ.Κ.Ο.Θ.:  Λ. Νίκης 73, 54622,  Τηλ. 2310 257900 (εσωτ. 842)* Οι µόνιµοι µουσικοί της Κ.Ο.Θ. αναφέρονται µε σειρά αρχαιότητας
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H ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Ο.Θ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝ. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αλέξανδρος Μυράτ
artisticdirector@tsso.gr

Κέλλυ Μιµηκοπούλου
management@tsso.gr

Μίνα Παπακωνσταντίνου
secretary@tsso.gr

schools@tsso.gr

Φίλιππος Χατζησίµου
philh@tsso.gr

Κατερίνα Καϊµάκη
artisticplan@tsso.gr

Μαρία Νιµπή
maria@tsso.gr 

ΠΡΟΒΟΛΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΑΡΧΕΙΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Νίκος Κυριακού
info@tsso.gr

Αρχιµήδης Παναγιωτίδης
pressoffice@tsso.gr

Μανώλης Αδάµος
economics@tsso.gr

Έφη Τερζή
accounting@tsso.gr

Θεοδώρα Καραµανίδου
library@tsso.gr

Πέτρος Γιάντσης

Γιώργος Νιµπής

Έλενα Παράσχου

Γιώτα Κοκόλη

15

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ Κ.Ο.Θ. 

18 Ä 
14 Ä

9 Ä

  9 Ä 

   5 Ä 

36 Ä 
 28 Ä    
18 Ä

                             
Πλατεία Α’                                
Πλατεία Β’ - Θεωρεία                 
Εξώστης                                     
Μειωµένο - Οµαδικό 
Σε όλες τις ζώνες                      
Ειδικές οµάδες 
(µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, σπουδαστές ωδείων, πολύτεκνοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ)

Σε όλες τις ζώνες                     
Οικογενειακά εισιτήρια (ισχύουν για 2 γονείς και µέχρι 2 παιδιά)
Πλατεία Α’                                
Πλατεία Β’ - Θεωρεία            
Εξώστης                                   

Ισχύει Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων σε όλες τις παραγωγές της Κ.Ο.Θ.

Γίνονται δεκτές και πιστωτικές κάρτες

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Κ.Ο.Θ.
Γίνετε συνδροµητής της Κ.Ο.Θ. µε έκπτωση 25% ανά συναυλία, επιλέγοντας πακέτο τουλάχιστον 4 συναυλιών. 

Εκδοτήριο Κ.Ο.Θ., Πλατεία Αριστοτέλους, 
∆ευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 10:00-15:00

Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 10:00-14:00  &  17:00-21:00
Τηλέφωνο ταµείου ΚΟΘ: 2310 236990

Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης
Ν. Γερµανού 1, 54621

Τηλ. 2310 241007
∆ευτέρα-Παρασκευή 8:00-20:00

Σάββατο 8:00-14:00

Χ.Α.Ν. Καλαµαριάς
Μουρουζηδών 12, 55132

Τηλ. 2310 454700
∆ευτέρα-Παρασκευή 9:00-13:00

Προπώληση εισιτηρίων:




