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

Johann STrauSS ΙΙ (1825-1899), ΕΙΣΑΓωΓή FledermauS  (9’) 
Η Νυχτερίδα είναι η δημοφιλέστερη οπερέτα του Γιόχαν Στράους του νεότερου. Πρόκειται για ένα 
ανάλαφρο και πικάντικο έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1874. Η Εισαγωγή της μας εισάγει μελωδικά στη 
ξεκαρδιστική ιστορία του βαρόνου φον Αϊζενστάιν, της συζύγου του Ροζαλίντ, του εραστή της Άλφρεντ, 
της πονηρής υπηρέτριας Αντέλ, του εκδικητικού φίλου Δρα Φάλκε, του πρίγκιπα Ορλόφσκι και όσων ακόμη 
πρωταγωνιστούν σε αυτό το ‘κουβάρι’ παρεξηγήσεων, εκδικητικότητας και ψεμάτων. 
 
Johann STrauSS ΙΙ, ΑρΙΑ ΟρΛΟΦΣΚΙ ΓΙΑ ΜΕΤζΟ ΣΟΠρΑΝΟ “ChaCun a Son GouT” ΑΠΟ FledermauS (4’) 
Η άρια “Chacun A Son Gout” αποκαλύπτει τα αίτια της διοργάνωσης ενός τόσο φαντασμαγορικού χορού, 
που είναι ο συνδυασμός της ανάγκης για επίδειξη και της έξης για καλοπέραση του εγωκεντρικού πρίγκιπα 
Ορλόφκσι.  
 
Johann STrauSS ΙΙ, TerzeTT „oh Je, oh Je, wie rührT miCh dieS“ ΑΠΟ FledermauS (5’)
Ο Δρ Φάλκε έχει πείσει το ‘φίλο’ του Αϊζενστάιν να πάνε κρυφά στο χορό του Ορλόφσκι, πριν ο βαρόνος 
μπει στη φυλακή για την έκτιση μίας οκταήμερης ποινής για εξύβριση. Στη συγκεκριμένη άρια ο βαρόνος, 
κομψοντυμένος, αποχαιρετά με προσποιητή θλίψη σύζυγο και υπηρέτρια στο δρόμο για το... κελί του, 
διατρανώνοντας τη ψυχική ταραχή του. 
 
Johann STrauSS ΙΙ, GeSChiChTen auS dem wiener wald walzer, op.325 (12’)
Οι Ιστορίες από το Δάσος της Βιέννης είναι ένα αριστουργηματικό βαλς που ο Στράους εμπνεύστηκε σε 
μία από τις αγαπημένες του βόλτες στο δάσος. Παράλληλα υπενθυμίζει τις ρίζες ενός χορού που, αν και 
επικράτησε στα αριστοκρατικά σαλόνια, έλκει την καταγωγή του από την παραδοσιακή μουσική της Αυστρίας. 
 
Franz lehár (1870-1948), ΑρΙΑ ΓΙΑ ΣΟΠρΑΝΟ „meine lippen, Sie küSSen So heiSS“ ΑΠΟ GiudiTTa (6’)
Ο Λέχαρ καθιερώθηκε ως ένας σημαντικός εκπρόσωπος της βιεννέζικης οπερέτας, την οποία έκανε δημοφιλή 
παγκοσμίως, εισάγοντας ενδιαφέρουσες καινοτομίες στον ήχο της. Η μουσική κωμωδία Giuditta είναι το 
τελευταίο και πλέον φιλόδοξο έργο του συνθέτη, δεδομένου ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως όπερα, όχι 
μόνο λόγω της έκτασης, αλλά και του δραματικού φινάλε της. Η άρια «Meine Lippen, sie küssen so heiss» είναι 
το κορυφαίο μέρος της και περιγράφει το άσβεστο πάθος της πρωταγωνίστριας για το χαμένο εραστή της 
Οκτάβιο.  
 
Johann STrauSS ΙΙ, elJen a maGyar, op. 332 (3’)
Ο τίτλος του έργου μεταφράζεται ως «Να ζήσουν οι Μαγυάροι» και πρόκειται για μία γρήγορη πόλκα 
που ο Στράους αφιέρωσε στον ουγγρικό λαό, με την ευκαιρία της ίδρυσης του ομόσπονδου κράτους της 
Αυστροουγγαρίας, υπό το στέμμα των Αψβούργων της Λωραίνης. 
 
emmeriCh kálmán (1882-1953), dueTT ΓΙΑ ΣΟΠρΑΝΟ ΚΑΙ ΤΕΝΟρΟ «weiSST du eS noCh» ΑΠΟ die 
CzardaSFürSTin (5’) 
Ο Κάλμαν υπήρξε ένας επιτυχημένος συνθέτης οπερέτας των αρχών του περασμένου αιώνα. Η τρίπρακτη 
οπερέτα ή Πριγκίπισσα των Τσιγγάνων αποτελεί αναμφισβήτητα το κορυφαίο του δημιούργημα. Αφηγείται 
τις προσπάθειες μίας αρτίστας του καμπαρέ και ενός αριστοκράτη να υπερκεράσουν τις κοινωνικές 
προκαταλήψεις και να παντρευτούν. Η άρια «Weisst du es noch» αποτυπώνει γλαφυρά την αγάπη των 
πρωταγωνιστών και την αγωνία τους μπροστά στο ενδεχόμενο να απολέσουν την ευτυχία. 
 
Franz lehár, ΑρΙΑ ΓΙΑ ΤΕΝΟρΟ “dein iST mein GanzeS herz” ΑΠΟ daS land deS läChelnS  (8’)
Η Χώρα των Χαμόγελων είναι μία ρομαντική όπερα του Λέχαρ που πρωτοπαίχτηκε το 1923 στη Βιέννη, με 
τίτλο το Κίτρινο Σακάκι. Περιγράφει τον αδιέξοδο γάμο της κακομαθημένης κοντέσας Λίζας με τον Κινέζο 
πρίγκιπα Σου-Τσονγκ, που διαλύεται αφού αυτή δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την υποχρέωση πολυγαμίας του. 
Ο χωρισμός φέρνει μίσος στη Λίζα και χαμόγελο στον Σου-Τσονγκ που, αν και βαθιά δυστυχισμένος, τηρεί την 
επιταγή ενός ακόμη κινέζικου εθίμου, για αντιμετώπιση της κάθε αναποδιάς με ένα χαμόγελο. Η άρια “Dein ist 
mein ganzes Herz” είναι μία εκπληκτική ερωτική εξομολόγηση του πρίγκιπα στη 2η πράξη.

Κασσάνδρα Δημοπούλου   ΜΕΤζΟ ΣΟΠρΑΝΟ

Δημήτρης Πακσόγλου   ΤΕΝΟρΟΣ

γεώργιος Βράνος   ΔΙΕΥΘΥΝΣή ΟρΧήΣΤρΑΣ 

Παιδική Χορωδία ί.ν. αγίων Κυρίλλου και μεθοδίου 
ΜΑρΙΑ – ΕΜΜΑ ΜΕΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

μαρία Κωστράκη   ΣΟΠρΑΝΟ

Franz lehár, ΑρΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤζΟ ΣΟΠρΑΝΟ «höre iCh zymbalklänGe» ΑΠΟ ziGeunerliebe (4’)
Η Τσιγγάνικη Αγάπη είναι μία δημοφιλής οπερέτα με στοιχεία από την ουγγρική λαογραφία. Αφορά τις 
αμφιταλαντεύσεις της τσιγγάνας Zorika μεταξύ του έρωτά της για τον ετεροθαλή αδερφό της Jonel και της 
αγάπης της για περιπέτεια και μουσική. Η άρια «Höre ich Zymbalklänge» χαρακτηρίζεται από τον έντονο 
ρυθμό της και τις πολύχρωμες τσιγγάνικες μελωδίες της.  
 
Johann STrauSS ΙΙ, unTer donner und bliTz, op. 324 (3’)
Η γρήγορη αυτή πόλκα είναι ένα σπινθηροβόλο κομμάτι που γράφτηκε από τον Στράους για τον ετήσιο χορό 
της ένωσης βιεννέζων καλλιτεχνών «Έσπερος». Η ονομασία Κεραυνοί και Αστραπές προέρχεται από τους 
αντίστοιχους ήχους των κρουστών που παρεμβάλλονται στη μελωδία. 
 
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
 
Johann STrauSS ΙΙ, wiener bluT walTz, op. 354 (8’)
Το Βιεννέζικο Αίμα (ή Βιεννέζικο Πνεύμα όπως αποδίδεται αλλιώς ο τίτλος) είναι ένα βαλς που έγραψε ο 
Στράους για τους γάμους της κόρης του αυτοκράτορα με τον πρίγκιπα της Βαυαρίας. Το έργο αποτέλεσε 
το διαβατήριο για τη συνεργασία του συνθέτη με την περίφημη Φιλαρμονική της Βιέννης, που μέχρι τότε 
σνόμπαρε το ‘ελαφρύ και λαϊκό’ βαλς και κατ’ επέκταση το ‘βασιλιά’ του. 
 
Johann STrauSS ΙΙ, TriTSCh TraTSCh polka, op. 214 (3’)
Η Tritsch Tratsch Πόλκα είναι ένα έργο που έγραψε ο Στράους το 1858 μετά την επιτυχημένη περιοδεία του 
στη Ρωσία. Ο τίτλος μεταφράζεται ελεύθερα ως ‘κουβεντούλα’, παραπέμποντας στο πάθος των βιεννέζων για 
κουτσομπολιό. Χορεύεται καμαρωτά και με (απαραιτήτως) χαρούμενη διάθεση. 
 
Franz lehár, der TSCherkeSSenChor ΓΙΑ ΧΟρωΔΙΑ ΑΠΟ der zarewiTSCh (4’)
Η οπερέτα Τσάρεβιτς βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Αλεξέι, γιου του Μεγάλου Πέτρου, που το έσκασε 
με τη Φινλανδή ερωμένη του, με αποτέλεσμα να αποκηρυχθεί από τον Τσάρο πατέρα του. Ο Τσάρεβιτς είναι 
ουσιαστικά ο Αλεξέι, που όμως στην οπερέτα πρωτογνωρίζει τη Σόνια ως αγόρι χορευτή που το σκάνε μαζί και 
όταν στη συνέχεια ανακαλύπτει ότι είναι κορίτσι, την ερωτεύεται.  
 
Johann STrauSS ΙΙ, kaiSerwalzer, op. 437 (11’)
Το Αυτοκρατορικό Βαλς το έγραψε ο Στράους το 1889. Ο αρχικός τίτλος ήταν Χέρι-Χέρι, δεδομένου ότι 
γράφτηκε ως συμβολική «πρόποση για την αυστρο-γερμανική φιλία»,  με την ευκαιρία της επίσκεψής του 
αυτοκράτορα Φραντς Τζόζεφ στον Γερμανό ομότιτλό του Γουλιέλμο ΙΙ. Η διάθεσή του κομματιού είναι 
αισιόδοξη και θριαμβευτική, αντανακλώντας το κλίμα της συνάντησης. 
 
Franz lehár, “oh, wie SChön iST eS, niChTS zu Tun“ ΑΠΟ paGanini (2’)
Η τρίπρακτη οπερέτα Παγκανίνι γράφτηκε από τον Λέχαρ με σκοπό να ερμηνεύσει τον πρωταγωνιστικό 
ομώνυμο ρόλο του κορυφαίου Ιταλού βιολονίστα, ο περίφημος αυστριακός τενόρος της εποχής Richard 
Tauber, αν και τελικά στην πρεμιέρα εμφανίστηκε ο Carl Clewing. Η υπόθεση αφορά την ερωτική περιπέτεια 
του ιδιαίτερα γοητευτικού Παγκανίνι με την Ελίζα, την μικρότερη αδερφή του Μ. Ναπολέοντα. 
 
Johann STrauSS ΙΙ & JoSeF STrauSS, pizziCaTo polka (4’)
Ο αδερφός του Γιόχαν, Τζόζεφ Στράους, ήθελε πάντα να ανεξαρτητοποιηθεί οικονομικά από την οικογένειά 
του κι έτσι ο Γιόχαν του εξασφάλισε μία προσωρινή θέση αρχιμουσικού στην Αγία Πετρούπολη. Για να 
μονιμοποιηθεί εκεί του πρότεινε να γράψει κάτι ‘πιασάρικο’, όπως μία πόλκα και όταν εκείνος δίστασε τον 
έπεισε να τη γράψουν μαζί. Φυσικά αποδείχτηκε σωστός και η Πιτσικάτο Πόλκα των αδερφών Στράους 
σημείωσε τεράστια επιτυχία. 
 
JoSeF STrauSS (1827-1870), FeuerFeST polka FranCaiSe, op. 269 (3’)
Η Αντιπυρική Γαλλική Πόλκα είναι ένα συναρπαστικό χορευτικό κομμάτι, που αναδεικνύει το τεράστιο 
ταλέντο του ντροπαλού και ευαίσθητου Τζόζεφ Στράους, για τον οποίο ο αδερφός του έλεγε πως «είναι πιο 
προικισμένος μουσικός από εμένα, απλά εγώ είμαι πιο δημοφιλής». Το όνομα της το πήρε από το διαφημιστικό 
σλόγκαν των υλικών της εταιρείας σιδήρου, στο πάρτι προσωπικού της οποίας πρωτοπαίχτηκε.  
 
Johann STrauSS ΙΙ, an der SChönen blauen donau, op. 314 (11’)
Ο Γαλάζιος Δούναβης είναι ένα από τα δημοφιλέστερα έργα στην ιστορία της μουσικής και έχει συνδεθεί 
τόσο στενά με τους πρωτοχρονιάτικους εορτασμούς, ώστε αναμεταδίδεται παραδοσιακά σε πολλές χώρες 
του κόσμου ακριβώς τα μεσάνυχτα της παραμονής. Ο Στράους αφιέρωσε τη μουσική του έργου στον ελληνο-
αυστριακό επιχειρηματία και ευεργέτη των τεχνών, Νικόλαο Δούμπα, στην εξοχική κατοικία του οποίου το 
συνέθεσε και το πρωτοπαρουσίασε. 
 
Johann STrauSS ΙΙ, radeTzky-marSCh, op. 228 (6’)
Το Εμβατήριο του ραντέτσκι είναι αφιερωμένο στον Τσέχο στρατάρχη  Joseph Radetzky von Radetz για τη μεγάλη 
νίκη του στη μάχη της Custoza (1848). Λέγεται ότι στην επιστροφή από τη μάχη οι στρατιώτες τραγουδούσαν το 
λαϊκό τραγούδι alter Tanz aus wien, τη μελωδία του οποίου χρησιμοποίησε ο Στράους στο έργο του.

ΠρΩΤόΧρόνίαΤίΚΗ συναυλία μΕ ΒίΕννΕζίΚα Βαλσ Καί όΠΕρΕΤΕσ

Έχει συνεργαστεί με την Κ.Ο.Θ., την Κ.Ο.Α., την 
Ορχήστρα των Χρωμάτων, τη Ραδιοφωνική 
Ορχήστρα του Τορίνο, την Ορχήστρα Bolshoi του 
Μινσκ κ.ά., ενώ στο ρεπερτόριό της περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων οι όπερες L’incoronnazione di Poppea, 
L’Olimpiade, La Serva Padrona, Giulio Cesare, 
Antigone, Don Giovanni, Idomeneo, Re di Creta, 
Die Zauberfloete κ.ά., αλλά και σύγχρονες όπερες 
με τις οποίες έκανε παγκόσμιες πρεμιέρες. Έχει 
εμφανιστεί σε διεθνή φεστιβάλ και σημαντικές 
αίθουσες και έχει βραβευτεί σε διαγωνισμούς.

Ιδρύθηκε το 1992 από τη διευθύντρια της Μαρία 
– Έμμα Μελιγκοπούλου. Η χορωδία έχει στο 
ενεργητικό της πάνω από 750 συναυλίες, έχει 
αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και έχει 
εμφανιστεί σε χώρες της Ευρώπης, στην Τουρκία, τη 
Νότια Αφρική, την Κίνα και τον Καναδά. Η Μαρία – 
Έμμα Μελιγκοπούλου διδάσκει διεύθυνση χορωδίας 
και χορωδία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Α.Π.Θ. και το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Έχει συμμετάσχει ως σολίστ σε συναυλίες σε 
Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία και Αίγυπτο. Έχει 
συνεργαστεί με την Ε.Λ.Σ. στο ρόλο της Ηχούς στην 
όπερα Αριάδνη στη Νάξο του Στράους και έχει 
ερμηνεύσει ρόλους όπως την ιέρεια στην Αΐντα του 
Βέρντι, τη Ιουλιέτα στη Νεκρή Πόλη του Κόρνγκολντ, 
τη Κόμισα Στάζη στην Πριγκίπισσα της Τσάρδας 
του Κάλμαν, την Ντεσπίνα στην όπερα Έτσι Κάνουν 
Όλες του Μότσαρτ, τη Μπελίντα στην όπερα Διδώ και 
Αινείας του Πέρσελ κ.ά. Συνεχίζει τις σπουδές της 
στην Ακαδημία του Würzburg υπό τη καθοδήγηση 
της Prof. Cheryl Studer.

Από τον Σεπτέμβριο του 2012 είναι μόνιμο στέλεχος 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Είναι απόφοιτος του 
Ωδείου Ατενέουμ (τάξη Κώστα Πασχάλη, Μαρίνας 
Κρίλοβιτς) και της Δραματικής Σχολής Βεάκη. Έχει 
εμφανιστεί στην Εθνική Όπερα Λωρραίνης (Νανσύ, 
Γαλλία) στο έργο Το Πορτρέτο του Μ. Βέινμπεργκ, 
στο Στάδιο της Γαλλίας και πρόσφατα στην όπερα 
του Σαιντ Ετιέν.

Από τον Ιούνιο του 2014 είναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Έχει 
διατελέσει Α’ αρχιμουσικός και αναπληρωτής Γενικός Μουσικός Διευθυντής στην Όπερα του Regensburg 
και στην Κρατική Όπερα του Coburg, όπου ήταν και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας 
Νέων του Coburg, ενώ διετέλεσε Γενικός Μουσικός Διευθυντής στην Όπερα του Regensburg. Διηύθυνε εκτός 
του γνωστού ρεπερτορίου και αρκετές πρώτες εκτελέσεις. Παράλληλα υπήρξε και Καλλιτεχνικός Διευθυντής 
των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων προς τιμήν της Μαρίας Κάλλας στο Gasteig και το Prinzregententheater, με 
τη συμφωνική Ορχήστρα του Μονάχου και την Ορχήστρα Kammerphilharmonie της Αγίας Πετρούπολης. Το 
2010 διορίστηκε επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο τη «Διεύθυνση 
Ορχήστρας».

Νίκος Κυριακού

Νίκος Κυριακού

Την περίοδο της ακμής των Αψβούργων, η ανάγκη της δυναστείας να προβάλει ένα φιλολαϊκό προφίλ 
οδήγησε στην προώθηση της μαζικής διασκέδασης. Παράλληλα, οι διαμορφούμενες (από τις οικονομικές 
εξελίξεις) κοινωνικές συνθήκες δημιούργησαν πιο εκλαϊκευμένες μορφές τέχνης. Έτσι, η μετεξέλιξη της 
γαλλικής οπερέτας στη βιεννέζικη εκδοχή της και η ‘εισβολή’ του βαλς στα αριστοκρατικά σαλόνια προέκυψαν 
νομοτελειακά. Ο αδιαμφισβήτητος ‘βασιλιάς του βαλς’ Γιόχαν Στράους ο νεότερος, ήταν αυτός που ανέδειξε 
και τη βιενέζικη οπερέτα, ενώ οι Λέχαρ και Κάλμαν την εξέλιξαν στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, τη 
λεγόμενη «Ασημένια Περίοδό» της. Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2015 με αυτόν τον τόσο ταιριαστό για την ημέρα 
βιεννέζικο αέρα και μας μεταδίδει το φλογερό συναίσθημα του βαλς με τα συναρπαστικά του στροβιλίσματα 
και την ανεμελιά της οπερέτας με το σπινθηροβόλο πνεύμα της, πλημμυρίζοντας τη ψυχή μας με πλούσια 
συναισθήματα και ξεσηκώνοντάς μας για χορό. Και ένα δύο τρία, ένα δύο τρία...


