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Βλαδίμηρος Συμεωνίδης

Σκηνοθετική Επιμέλεια

Γιώργος Σφυρίδης

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί
(με σειρά εμφάνισης): 

Γιώργος Σφυρίδης
Χρήστος Μαστρογιαννίδης
Δημήτρης Τσιλινίκας
Δάφνη Κιουρκτσόγλου
Θανάσης Κεραμίδας
Ρούλα Παντελίδου
Αλεξία Σαπρανίδου
Έκτωρ Καλούδης

Αφιέρωμα στον Σαίξπηρ
400 χρόνια από το θάνατό του

Με μία ελάχιστη διαδρομή σε σημαντικά έργα του 
Σαίξπηρ, προσπαθούν οι ηθοποιοί του Κ.Θ.Β.Ε. να 
συνεργαστούν με τους εξαίρετους μουσικούς της Κ.Ο.Θ., 
φτιάχνοντας με την πολύτιμη άποψη και συνεργασία 
του μαέστρου Βλαδίμηρου Συμεωνίδη μια διαφορετική 
συναυλία-παράσταση, με υπέροχα μουσικά  συμφωνικά 
έργα εμπνευσμένα από τον μεγάλο Άγγλο ποιητή, αλλά 
και με κλασικές σκηνές από τα μεγάλα του θεατρικά 
αριστουργήματα. Purcell και Mendelssohn εξαγνίζουν 
και αθωώνουν 'τον έρωτα τον τρελό' (τι άλλο θα 
μπορούσε άλλωστε να συμβεί;) της Τιτάνια προς το 
Πάτο-Γάιδαρο του, τον κωμικό έρωτα του Πύραμου και 
της Θίσβης, το ερωτικό αλισβερίσι των Λύσανδρου-
Ερμία-Δημήτρη-Ελένης, που όπως κι αν αγαπάς, στον 
ύπνο σου ή στον ξύπνιο σου, σημασία έχει ν' αγαπάς με 
πάθος, ακόμα κι αν χρειάζεσαι την βοήθεια του Πουκ. 
Έρχονται  μετά ο Dvorak και ο R.Strauss  με Οθέλλο και 
Δυσδαιμόνα, Λαίδη Μάκμπεθ και Μάκμπεθ, μεγάλα 
θύματα  'όλων των παθών', αλλά και τη βαθύτερη γνώση 
που αυτά προκαλούν μέσα μας, από όπου ανεβαίνουν 
στο φως της ζωής οι μελωδίες και οι ρυθμοί από το 
σύμπαν των μεγάλων μουσικών. Μπορεί ο Ληρ μετά να 
τα βάζει με τα στοιχειά της φύσης και τους αχάριστους 
ανθρώπους, αλλά ας του θυμίσουμε πως κάποτε πήρε κι 
αυτός το μερίδιο της μελωδίας της ευτυχίας όντας νέος.  
Ευτυχία των μοιραία ερωτευμένων νέων Ρωμαίου       
και Ιουλιέτας, αλλά όπως πάντα με το ανάλογο τίμημα, 
πράγμα που λίγο ενδιαφέρει τον Tchaikovsky, γιατί ο 
'Ύμνος στον Έρωτα' είναι το ενδιαφέρον θέμα, για τα 
άλλα- όπως πρόσφατα άκουγα σε μια παράσταση του 
Κ.Θ.Β.Ε- ας φροντίσουν οι θεοί. Όμως, εκεί κοντά μέσα 
από τις σκιές, τα φώτα, τις φωνές, τις μουσικές της 
σκηνής, τα σονέτα του μεγάλου ποιητή δίνουν μία 
κάποια λύση στην - από τις μάγισσες - εξαρχής 
σημαδεμένη ζωή μας. Καλά να περάσετε!  

Γιώργος Σφυρίδης

Ο Βλαδίμηρος Συμεωνίδης γεννήθηκε το 1972 στην Κατερίνη.
Μετά από τις βασικές μουσικές σπουδές στο Δημοτικό Ωδείο της 

γενέτειράς του κοντά στον Γιάννη Αδαμίδη, φοίτησε στο Τμήμα 

Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. και παράλληλα στην τάξη 

ανώτερων θεωρητικών του Χρήστου Σαμαρά.
Από το 1993 ως το 1998 σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Μουσικής 

και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης, από όπου αποφοίτησε με 

διπλώμα διεύθυνσης ορχήστρας από την τάξη του Uros Lajovic 

και δίπλωμα σύνθεσης από την τάξη του Erich Urbanner, 

αποκτώντας τον ακαδημαϊκό τίτλο Magister Ar�um.
Είναι επίσης πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών    

του Α.Π.Θ.

Από το 2006 εως το 2011 διετέλεσε Διευθυντής της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Ε.Ρ.Τ.
Έχει συνεργαστεί με ορχήστρες και μουσικά σύνολα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως η Ορχήστρα της Αυστριακής 

Ραδιοφωνίας (RSO Wien), η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας, οι Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης,       

η Παιδική Χορωδία της Βιέννης (Wiener Saengerknaben), τα σύνολα σύγχρονης μουσικής ''Klangforum Wien'',            

''die reihe'' και ''dissonArt'', η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου,               

η Ορχήστρα Πατρών, η "Sinfonie�a Belgrade", η Καμεράτα, η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων κ.α.
Διηύθυνε παραγωγές όπερας και μπαλέτου στην Εθνική Λυρική Σκηνή και ηχογράφησε για την ελληνική και την 

αυστριακή Ραδιοφωνία, καθώς και για την διεθνή δισκογραφική εταιρεία NAXOS.
Δίδαξε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, ενώ από το 2001 διδάσκει διεύθυνση ορχήστρας στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης .
Τον Μάρτιο του 2012 ίδρυσε στη Θεσσαλονίκη την ορχήστρα δωματίου contra tempo.

Γιώργος Σφυρίδης, Ηθοποιός - Σκηνοθέτης
Υπήρξε μέλος της Θεατρικής Λέσχης Βόλου από το 1978 έως το 

1998, ταξιδεύοντας και παίζοντας σε φεστιβάλ σε πολλές πόλεις 

του κόσμου, όπως Βερολίνο, Εδιμβούργο, Ν. Δελχί, Βομβάη, 

Σεβίλλη, Ζυρίχη, Βουκουρέστι, Ρώμη, Κωνσταντινούπολη, 

Αλεξάνδρεια, Οξφόρδη και σε όλη την Ελλάδα. Παρακολούθησε 

σεμινάρια ται-τσι γιόγκας κάλαρι (ινδική πολεμική τέχνη). Πήρε 

μέρος πολλές φορές στο «Διεθνές Φεστιβάλ Χόρτου Πηλίου», 

γνωστό σε όλο τον κόσμο και ιδιαιτέρως στους μουσικόφιλους. 

Από το 1998 συνεργάζεται με το Κ.Θ.Β.Ε. και από το 2001 

συνεργάζεται ως σκηνοθέτης με το Θεατρικό Εργαστήρι 

Γιαννιτσών.

Φέτος, συνεργάζεται ως σκηνοθέτης και με τη θεατρική ομάδα 

του Δήμου Αξιού. Συμμετείχε σε έργα των: Σαίξπηρ, Σβαρτς, Μπέκετ, Ευριπίδη, Αριστοφάνη, Μαγιακόφσκι, Λόρκα, 

Καμπανέλλη, Σοφοκλή, Κακογιάννη, Σολωμού, Ζαρύ, Τσέχωφ κ.ά. Έπαιξε σε κινηματογραφικές ταινίες των: Ε. 

Αλεξανδράκη, Λ. Δανίκα, Ν. Κορνήλιου, Θ. Αγγελόπουλου, Β. Κεχαγιά. Σκηνοθέτησε τις Δούλες του Ζ. Ζενέ, στο πλαίσιο 

του Κοινωνικού Θεατροπωλείου του Κ.Θ.Β.Ε.. Άλλες  σκηνοθεσίες: «Βάκχες' του Ευρυπίδη, στο αρχαίο κείμενο, για το 

Φεστιβάλ Πήλια 2002, «Άδειες Λιμουζίνες» του Δημήτρη Κατσαντώνη, για το Μπλακ Μποξ το 2015.

Βλαδίμηρος Συμεωνίδης

Διεύθυνση Ορχήστρας

Γιώργος Σφυρίδης

Σκηνοθετική Επιμέλεια

Σονέτο 18                                                                               
Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας,                                 

ηΑπόσπασμα από 3  Πράξη, Σκηνή Ι                             
Χένρι Πέρσελ (1659-1695):
Σουίτα από το έργο 'The Fairy-Queen' (μέρη I & II)

Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας,                                
ηΑπόσπασμα από 3  Πράξη, Σκηνή Ι                              

Χένρι Πέρσελ (1659-1695):                                              
Σουίτα από το έργο 'The Fairy-Queen' (μέρη ΙΙI & IV)

Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας,                                   
ηΑπόσπασμα από 5  Πράξη, Σκηνή Ι                               

Χένρι Πέρσελ (1659-1695):                                               
Σουίτα από το έργο 'The Fairy-Queen' (μέρος V)

Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας,                                  
ηΑπόσπασμα από 3  Πράξη, Σκηνή ΙΙ                           

Φέλιξ Μέντελσον (1809-1847):                                  
Εισαγωγή από το 'Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας', έργο 21

Σονέτο 130
ηΜάκβεθ, Απόσπασμα από 1  Πράξη, Σκηνή ΙΙI
ηΜάκβεθ, Απόσπασμα από 2  Πράξη, Σκηνή ΙΙ

Ρίχαρντ Στράους (1864-1949): Μάκβεθ, έργο 23 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Διάλειμμα

ηΟθέλλος, Απόσπασμα από 5  Πράξη, Σκηνή ΙΙ
Αντονίν Ντβόρζακ (1841-1904):
Εισαγωγή 'Οθέλλος', έργο 93, B.174
Σονέτο 128

ηΒασιλιάς Ληρ, Απόσπασμα από 3  Πράξη, Σκηνή ΙΙ 
ηΡωμαίος και Ιουλιέτα, Απόσπασμα από 2  Πράξη, Σκηνή ΙΙ

Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι (1840-1893):
Εισαγωγή - Φαντασία 'Ρωμαίος και Ιουλιέτα' 
Σονέτο 66

Henry Purcell (1659-1695):

Σουίτα από το έργο 'The Fairy-Queen'         13'

Το λιμπρέτο της μπαρόκ όπερας 'The Fairy-Queen' του                 
Πέρσελ βασίζεται στη ρομαντική κωμωδία του Σαίξπηρ               
'Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας', η οποία αποτελεί έναν               
ύμνο στον έρωτα και στην ασυγκράτητη δύναμή του, που      
περιφρονεί απροκάλυπτα τη λογική. Είναι μάλλον ορθότερο να 
χαρακτηριστεί το έργο του Πέρσελ ως Μάσκα, μια διαδεδομένη 
μορφή ψυχαγωγίας των ευγενών του 16ου και του 17ου αιώνα, η 
οποία συνδύαζε διάφορες μορφές τέχνης, όπως μουσική, χορό, 
τραγούδι και υποκριτική, με θέμα σχετικό με την εκάστοτε 
περίσταση. Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν άλλωστε ότι το 
έγραψε για τους βασιλικούς γάμους του Ουίλλιαμ ΙΙΙ με την 
Μαίρη ΙΙ. Αν ναι, τι θα μπορούσε να εμπνεύσει ένα καλλιτεχνικό 
πυροτέχνημα για βασιλικό γάμο καλύτερα από το συγκεκριμένο 
έργο του Σαίξπηρ, που και η δική του έμπνευση (για κάποιους 
μελετητές και ο ίδιος ο λόγος της συγγραφής του) προήλθε από 
παρόμοιες κοινωνικές εκδηλώσεις; Αυτή η υπόθεση ενισχύεται 
και από το συνειρμό που προκαλεί ο γάμος του ευπατρίδη Θησέα 
με τη βασίλισσα των Αμαζόνων Ιππολύτη. Ο συνθέτης αγνόησε 
την πρώτη πράξη του έργου του Σαίξπηρ και συνέθεσε σύντομες 
Μάσκες για κάθε μία από τις επόμενες, με άξονα της μουσικής 
του δημοφιλείς γαλλικούς χορούς της εποχής, που αγαπούσε 
ιδιαίτερα. Το υπέροχο αυτό έργο είχε χαθεί ενόσω ακόμη ζούσε ο 
δημιουργός του και ανακαλύφθηκε μόλις στις αρχές του 20ου 
αιώνα.

Felix Mendelssohn (1809-1847):

Εισαγωγή από το 'Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας',
έργο 21                                                                          12'

Το 'Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας' ενέπνευσε το 1826 τον έφηβο 
ακόμη Μέντελσον να γράψει μία οβερτούρα, η οποία έκανε τόση 
αίσθηση, ώστε δημιούργησε ουσιαστικά τη μόδα της ρομαντικής 
εποχής να ξεκινά μία συναυλία με μία 'concert overture' 
βασισμένη σε ένα δημοφιλές λογοτεχνικό κείμενο. Σε αυτή του τη 
σύνθεση ο Μέντελσον ενσωματώνει και την 'Εισαγωγή σε μι 
μείζονα' που είχε γράψει έξι μήνες πριν και χαρακτηρίστηκε ως το 
'μεγαλύτερο θαύμα πρώιμης ωριμότητας που έχει ακούσει ο 
κόσμος'. Ο Μέντελσον μεταφέρει όλη τη μαγευτική ατμόσφαιρα 
και την ανεμελιά της ιστορίας, με τη μουσική του να ζωντανεύει 
στιγμές όπως το θρόισμα των φύλλων των δέντρων του κήπου και 
το χορό των νεραϊδών, ως τις τυμπανοκρουσίες που οδηγούν με 
επισημότητα στο βασιλικό αθηναΐκό δικαστήριο. Η συγκεκριμένη 
σύνθεση του Μέντελσον αποτέλεσε και την πρώτη ύλη της 
σκηνικής μουσικής που έγραψε αργότερα για το ίδιο έργο ο 
ιδιοφυής συνθέτης. 

Antonín Dvořák  (1841-1904):

Εισαγωγή 'Οθέλλος', έργο 93, B.174         13'

Λίγο μετά την άφιξή του στο Νέο Κόσμο, ο Ντβόρζακ έγραψε μία 
τριλογία συναυλιακών εισαγωγών με τον τίτλο 'Φύση, Ζωή και 
Έρωτας' με την 'Εισαγωγή Οθέλλος' να αντιστοιχεί στον Έρωτα. Οι 
δύο πρώτες αναφέρονται στην ωραιότητα της φύσης και στη 
χαρά της ζωής, ενώ η τρίτη χρησιμοποιείται από το συνθέτη για να 
καταδείξει το πώς ο άνθρωπος με τα πάθη του καταστρέφει ό,τι 
του δίνει απλόχερα η φύση και η ζωή. Στον 'Οθέλλο' ο Σαίξπηρ 
ξεγύμνωσε την τραγωδία της ανθρώπινης ύπαρξης και έριξε μία 
διαπεραστική ματιά έως τα μύχια της ανθρώπινης ψυχής. Ο 
συνθέτης καταφέρνει να φτάσει σε αυτά τα βάθη και να αναδείξει 
τα έντονα συναισθήματα των πρωταγωνιστών, στεκούμενος λίγο 
παραπάνω στην αγάπη από όσο στη ζήλια και την οργή. Η σκηνή 
που ο Οθέλλος σκοτώνει τη Δυσδαιμόνα οργισμένος, η αγωνία 
αυτής μπροστά στον άδικο χαμό της, η απελπισία του Οθέλλου 
για την πράξη του και η απόφασή του να δώσει τέλος στη ζωή του 
περιγράφονται γλαφυρά από τον μεγάλο συνθέτη.

Richard  Strauss (1864-1949):

Μάκβεθ, έργο 23                                                         20'

Στον 'Μάκβεθ' του ο Σαίξπηρ χρησιμοποιεί ως υπόβαθρο την 
αδίστακτη φιλοδοξία του πρωταγωνιστή, για να αναπτύξει 
πάνω της προβληματισμούς και να θέσει αιχμηρά ερωτήματα 
για ζητήματα ηθικής, με συχνές αινιγματικές αναφορές στο 
υπερφυσικό. Ο Ρίχαρντ Στράους έγραψε ένα συμφωνικό 
ποίημα ως ψυχόδραμα του ζεύγους Μάκβεθ, με το οποίο 
επιχειρεί να εμβαθύνει στον εσωτερικό τους κόσμο και να τους 
απομυθοποιήσει, αποφορτίζοντας την ατμόσφαιρα μέσω της 
αναζήτησης των 'γιατί' των πράξεών τους. Ίσως προσπαθεί με 
αυτό τον τρόπο να τους κάνει λιγότερο απεχθείς ή απλά έχει 
κεντρίσει το ενδιαφέρον του ο εσωτερικός τους κόσμος. Σε ότι 
αφορά τον πρωταγωνιστή, υπερτονίζει τη σχέση της 
ματαιοδοξίας με την ανασφάλειά του, ενώ με τη Λαίδη Μάκβεθ 
του, εγκαινιάζει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη σειρά των 
νευρωτικών ηρώων που θα εμφανίζονταν συχνά στα 
μεταγενέστερα έργα του. Πάντως είναι δύσκολο να 
αποκρυπτογραφήσει κανείς τις βαθύτερες προθέσεις του, γιατί 
σε αντίθεση με τις συνήθειές του δεν άφησε πολλές σημειώσεις 
στην παρτιτούρα του έργου, αφήνοντας χώρο για πολλές 
υποθέσεις. Ο ίδιος είπε ότι αποτελεί 'την ακριβή έκφραση της 
καλλιτεχνικής μου ιδέας και των συναισθημάτων μου' 
ενισχύοντας την άποψη ότι είχε βρει κοινά σημεία με τον ψυχικό 
κόσμο και κάποιες απόψεις του ήρωα του Σαίξπηρ, γι' αυτό και 
επικεντρώνει σε όλες τις ψυχολογικές μεταπτώσεις του Μάκβεθ 
πριν το θάνατο, δίνοντας ελάχιστη σημασία στη σύζυγο. 
Φαίνεται όμως ότι στη πορεία αδυνατεί να υπερνικήσει τη 
σκοτεινή δύναμη του έργου και τη βαθιά μελαγχολία του και 
βαθμιαία παραδίδεται σε αυτήν, όχι με κάποια δυσκολία, αλλά 
μάλλον με έκδηλη ευχαρίστηση, περιγράφοντάς την με τρόπο 
συγκλονιστικό, παρά τις όποιες αρχικές του προθέσεις.

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893):

Εισαγωγή-Φαντασία 'Ρωμαίος και Ιουλιέτα'                            21'
Ι. Andante non tanto quasi Moderato   ΙΙ. Allegro giusto

Ο 'Ρωμαίος και η Ιουλιέτα' δεν είναι μόνο η πιο γνωστή ιστορία 
αγάπης. Είναι ένας ύμνος για τα νιάτα, για τα πάθη και τους 
έρωτές τους, το ασυμβίβαστο και ανυπόταχτο πνεύμα τους, που 
δεν λυγίζει ούτε μπροστά στο θάνατο. Ο Τσαϊκόφσκι ήταν 
μεγάλος θαυμαστής του έργου και έγραψε μία 'Εισαγωγή-
Φαντασία', που παρά το χαρακτηρισμό αυτό, μάλλον πρόκειται 
για ένα συμφωνικό ποίημα σε μορφή σονάτας, με εισαγωγή και 
επίλογο, που περιγράφει τον έρωτα των δύο νέων, αλλά και τη 
φοβερή διαμάχη των οικογενειών τους. Αρχίζει με μία γαλήνια 
μελωδία που αντιπροσωπεύει το σύμμαχο των ερωτευμένων 
πατήρ Λαυρέντιο και αναπτύσσεται βαθμιαία ως το δραματικό 
δεύτερο μέρος, όπου περιγράφεται αδρά η πολεμική 
ατμόσφαιρα και το μίσος των δύο οικογενειών. Το γλυκό και 
ρομαντικό θέμα της αγάπης διακόπτει προσωρινά την ένταση, 
πριν υποχωρήσει στο πολεμικό θέμα, που επανέρχεται 
δριμύτερο και κυριαρχεί μέχρι το τέλος. Το θέμα της αγάπης 
επανεμφανίζεται απλώς σαν μια θλιβερή ανάμνηση, 
υπενθυμίζοντας πάντως ότι οι δυο νέοι ενώθηκαν οριστικά μετά 
θάνατον. Η εκπληκτική αυτή σύνθεση ανέδειξε την ιδιοφυΐα του 
Τσαϊκόφσκι, που κατάφερε να συνοψίσει σε 20 λεπτά μουσικής 
τα τόσο έντονα και ποικίλα συναισθήματα της σαιξπηρικής 
αφήγησης, καταφέρνοντας παράλληλα να ισορροπήσει 
ανάμεσα στο μίσος και την αγάπη και να θέσει υπαρξιακά 
διλήμματα, τονίζοντας την αντίθεση μιας ταραχώδους ζωής 
γεμάτης μίσος, με τη γαλήνη που προσφέρει ο 'λυτρωτής 
θάνατος'. Έτσι κάνει και μία άμεση νύξη στις καταθλιπτικές του 
σκέψεις που απέρρεαν από τα προσωπικά του αδιέξοδα.

Νίκος Κυριακού
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