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Σχεδιασµός: The Red Tree, εκτύπωση: Study Now

   Αναστασία Μισυρλή - βιολί   
Άρχισε µαθήµατα Βιολιού µε την καθηγήτρια Ντάνη Δοσίου. Αποφοίτησε από το Κρατικό Ωδείο 
Θεσσαλονίκης µε Άριστα Παµψηφεί και συνέχισε Ανώτατες Σπουδές στο Essen της Γερµανίας 
µε τον διακεκριµένο σολίστ Mincho Minchev. Παρακολούθησε σεµινάρια µε τους Σ. 
Καφαντάρη, Χ. Πολυζωίδη και τον Ruggiero Ricci στο Ζάλτσµπουργκ της Αυστρίας. Κέρδισε το 
Α' Βραβείο στο Διαγωνισµό Εγχόρδων “Φίλιππος Νάκας” το 1990. Αντιπροσώπευσε το Κρατικό 
Ωδείο Θεσσαλονίκης στη “Συνάντηση Ωδείων της Μεσογείου” στη Μασσαλία και συµµετείχε 
στην Ορχήστρα των Χρωµάτων, υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζιδάκι (1992). Δίδαξε βιολί στο 
Ωδείο Σερρών, το Ωδείο Μουδανιών και το Ωδείο Θέρµης. Το 1994 διετέλεσε Κοντσερτίνο στη 
Συµφωνική Ορχήστρα του Δήµου Θεσσαλονίκης, ενώ τον Νοέµβριο του 2004 συµµετείχε στην 
Καµεράτα-Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του Sir Neville Marriner. 
Είναι µέλος της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

   Ιωάννης Στέφος - βιολοντσέλο
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Βιολοντσέλο µε τον Ρένο Μπαλτά στο Κρατικό Ωδείο 
Θεσσαλονίκης και µε τους Friedrich-Jürgen  Sellheim και Klaus Heitz στη Hochschule für 
Musik, Theater und Medien Hannover, ενώ ειδικεύθηκε και στη Διδασκαλία του Βιολοντσέλου. 
Από το 2001 είναι µόνιµο µέλος της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Διδάσκει στο Ωδείο 
Βορείου Ελλάδος και το Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης, ενώ συµµετέχει στο Κουαρτέτο Εγχόρδων 
“xPause”, το Σύνολο “Orpheus Soloists” και σε άλλα σύνολα µουσικής δωµατίου στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. 

   Ευαγγελία Μητσοπούλου - πιάνο
Απόφοιτος των Τµηµάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. 
ολοκλήρωσε µε υποτροφία τη Διδακτορική της Διατριβή στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και 
Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε α' παγκόσµια εκτέλεση το 
χειρόγραφο του Carl Tausig, Dante Symphony, µια µεταγραφή για πιάνο του οµώνυµου 
ορχηστρικού έργου του Franz Liszt. Με υποτροφία του Ιδρύµατος Fulbright (2010-11), 
πραγµατοποίησε µεταδιδακτορικές σπουδές στην Αµερική µε τον καθηγητή Michael Saffle. 
Σπούδασε στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης Πιάνο (Δίπλωµα 'Άριστα Παµψηφεί'), Ανώτερα 
Θεωρητικά µε τον Κώστα Σιέµπη και Μουσική Δωµατίου µε τον Απόστολο Χανδράκη. Έχει 
κερδίσει Α' Βραβείο στον Πανελλήνιο/Παγκύπριο Διαγωνισµό Πιάνου “Χρυσή Μούσα”, Α' 
Βραβείο στον Διαγωνισµό Πιάνου του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, Bραβείο “Μυκονίου” της 
Ακαδηµίας Αθηνών, κ.ά. Με το Βραβείο “Τζίνα Μπαχάουερ” 2004 του Σωµατείου Mundo en 
Armonia µελέτησε στη Βιέννη µε τον παγκοσµίου φήµης πιανίστα και παιδαγωγό Paul 
Badura-Skoda.
Εµφανίστηκε ως σολίστ σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Κύπρο, Η.Π.Α., Ουγγαρία κ.α. Ως 
µέλος της Συµφωνικής Ορχήστρας του Α.Π.Θ. ερµήνευσε έργα του Μίκη Θεοδωράκη υπό τη 
διεύθυνσή του.
Το 2014 απέσπασε Α' Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισµό Πιάνου “Bradshaw & Buono” και 
έδωσε ρεσιτάλ πιάνου στη φηµισµένη αίθουσα Weill Recital Hall του Carnegie Hall της Νέας 
Υόρκης.
Το 2016 κυκλοφόρησε διαδικτυακά από την FM Records το CD της Inspired by Dante, µία α' 
παγκόσµια ηχογράφηση. Είναι καθηγήτρια πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και 
είναι υπό την καθοδήγηση του διεθνούς φήµης πιανίστα και παιδαγωγού Paul Badura-Skoda, 
ο οποίος αναφέρει: “…η κυρία Μητσοπούλου είναι µία χαρισµατική πιανίστα, ιδιαιτέρως ευφυής 
και έµπειρη ερµηνεύτρια µεγάλου φάσµατος του ρεπερτορίου”.

Τρίο Salonic@rte
H βιολονίστα Αναστασία Μισυρλή και ο τσελίστας Γιάννης Στέφος, δύο µουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, 
ενώνουν την πολυετή µουσική τους πορεία µε τη Θεσσαλονικιά πιανίστα Ευαγγελία Μητσοπούλου, νικήτρια του Διεθνή 
Διαγωνισµού Πιάνου “Bradshaw & Buono 2014” (Ν. Υόρκη). Το Τρίο Salonic@rte εµφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης, στα "Απογεύµατα στο Φουαγιέ" της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στα Κυριακάτικα Πρωινά της Κρατικής Ορχήστρας 
Θεσσαλονίκης δίνοντας έµφαση σε έργα Ελλήνων συνθετών, σύγχρονης και µεταροµαντικής περιόδου. Παρουσίασε στο 
Ο.Μ.Μ.Θ. σε α' Παγκόσµια εκτέλεση το Τρίο για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο του Βαγγέλη Καραφυλλίδη (1971).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Αθανάσιος Παπαδημητρίου: 
Εγκώμιον (προς τιμήν του Νίκου Σκαλκώτα)
Α’ Παγκόσμια Εκτέλεση

Φραντς Σούμπερτ:
Τρίο αρ. 2 σε μι ύφεση μείζονα για πιάνο, 
βιολί, τσέλο, έργο 100 D. 929

Τρίο Salonic@rte
Αναστασία Μισυρλή (βιολί)
Ιωάννης Στέφος (βιολοντσέλο)
Ευαγγελία Μητσοπούλου (πιάνο)
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Εισιτήρια:
Γενική είσοδος 10€
Μειωµένο 5€
(ισχύει για ανέργους, πολύτεκνους, µαθητές, φοιτητές, σπουδαστές ωδείων)
Προπώληση εισιτηρίων:
Εκδοτήριο Κ.Ο.Θ., Λ. Νίκης 73 
T. 2310 236990 
και από το www.tsso.gr



Κύπρο», Γ.Ρίτσος (2017), Βραβείο στον 36ο/64ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισµό της 
Ευρωπαϊκής Ηµέρας Σχολείων (Eas) µε γενικό θέµα: «Ενωµένοι στην 
διαφορετικότητα: η παράδοση στη σύγχρονη εποχή» για το έργο «Παραδοσιακή 
Ελεγεία», για σόλο πιάνο (2017), Βραβείο Κοινού στον Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό 
Αγώνα των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη για την ταινία µικρού µήκους του Μουσικού 
Σχολείου Θεσσαλονίκης «Δεν θα πάψω να αγαπώ» µε θέµα την ξενιτιά (Μουσική 
επένδυση της ταινίας, 2018).
Συµµετείχε µεταξύ άλλων στο 8ο Φεστιβάλ Παιδικών-Νεανικών Χορωδιών που 
διοργανώνει το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης µε το έργο «Ύµνος και Θρήνος για την 
Κύπρο» σε µεταγραφή για τρίφωνη γυναικεία χορωδία (2018) όπου την χορωδία του 
Μ.Σ.Θ. διηύθυνε η Αγγελική Κρίσιλα, στην Α’ Παγκόσµια παρουσίαση του έργου «Tel 
Aviv» για πιάνο και βιολί στο πλαίσιο της εκδήλωσης µε αφιέρωµα τη Διεθνή Ηµέρα 
Μνήµης των θυµάτων του Ολοκαυτώµατος που διοργάνωσε το Μ.Σ.Θ σε συνεργασία µε 
το Κολλέγιο Δελασάλ και το Reut Art School από την Χάιφα (2018), κ.ά.

Franz Schubert (1797-1828):
Τρίο αρ. 2 σε Μι ύφεση µείζονα για βιολί, τσέλο, πιάνο έργο 100 D. 929

     Το δεύτερο µεγάλης διάρκειας πιάνο τρίο του Franz Schubert  ξεκίνησε να γράφεται 
κατά το Νοέµβριο του 1827 και πιθανότατα τελείωσε εντός ολίγων εβδοµάδων. Τον 
Ιανουάριο της επόµενης χρονιάς ήταν σίγουρα ολοκληρωµένο, αφού ο Schubert 
πραγµατοποίησε κλειστή συναυλία του κοµµατιού προς τιµή του επερχόµενου γάµου 
του στενού φίλου του Josef von Spaun, ο οποίος και ενθάρρυνε τον νεαρό τότε συνθέτη 
στις πρώτες του απόπειρες να γράψει µουσική, όταν ο Schubert ήταν ακόµα έφηβος. To 
πιάνο τρίο Νο. 2 σε µι ύφεση µείζονα Op. 100 γράφτηκε σχεδόν αµέσως µετά το πιάνο 
τρίο σε σι ύφεση µείζονα, Op. 99 . Ο ίδιος ο Schubert πίστευε ότι το έργο σε µι ύφεση 
µείζονα ήταν το καλύτερο από τα δύο -  καθόλου παράξενο µιας και είχε αποκτήσει 
αρκετή εµπειρία δουλεύοντας το πρώτο του τρίο. 
   Είναι συγκριτικά µεγαλύτερο από τα περισσότερα πιάνο τρίο της εποχής, αφού 
διαρκεί σχεδόν 50 λεπτά. Το 2ο θέµα του πρώτου µέρους είναι βασισµένο στο αρχικό 
θέµα του µινουέτου και τρίο της σονάτας σε σολ µείζονα του Schubert. Το έργο, 
διαχρονικά δηµοφιλές, κατατάσσεται ανάµεσα στα σπουδαιότερα έργα µουσικής 
δωµατίου της ροµαντικής περιόδου και µέρη του έχουν χρησιµοποιηθεί αρκετές φορές 
στον κινηµατογράφο. Το κύριο θέµα του δεύτερου µέρους χρησιµοποιήθηκε ως 
µουσική υπόκρουση στην ταινία Barry Lyndon  του Stanley Kubrick αλλά και σε άλλες 
ταινίες όπως The Hunger, The Piano Teacher και Land of the Blind.

Ι. Allegro Το πρώτο µέρος είναι σε µορφή σονάτας. 

ΙΙ. Andante con moto Το δεύτερο µέρος έχει ασύµµετρη διπλή τριµερή µορφή.

ΙΙΙ. Scherzo: Allegro moderato Το scherzo είναι ένα κινούµενο κοµµάτι σε κανονική διπλή τριµερή 
µορφή.

ΙV. Allegro moderato Το τελευταίο µέρος είναι σε µορφή σονάτα-ροντό. Ο Schubert περιλαµβάνει σε 
δύο ιντερλούδια παραλλαγµένο το βασικό θέµα του δεύτερου µέρους.

 Ευτύχης Βιττωράκης, φοιτητής ΤΜΕΤ

Αθανάσιος Παπαδηµητρίου (2000-):
Εγκώµιον τρεις κλέφτικες σκηνές προς τιµήν του Νίκου Σκαλκώτα, για βιολί, τσέλο, πιάνο

   Το Eγκώµιον είναι έργο για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο, και γράφτηκε µε αφορµή το 
έτος Σκαλκώτα, ύστερα από παραγγελία του τρίο Salonic@rte το οποίο θα το 
παρουσιάσει στις 21-4-2019. Αφιερωµένο στο Νίκο Σκαλκώτα, το κοµµάτι 
χρησιµοποιεί το βασικό µοτίβο ενός εκ των 36 ελληνικών χορών του για ορχήστρα, του 
Κλέφτικου, και η επεξεργασία αυτού ολοκληρώνεται σε τρία µέρη, σε τρεις κλέφτικες 
σκηνές. Δεν έγινε προσπάθεια διασκευής του πρωτότυπου έργου, αλλά κατασκευής 
ενός νέου µε τα ίδια «υλικά». Με πολλές αναφορές στη δυτική, αλλά ταυτόχρονα, και 
στην ελληνική µουσική παράδοση, το Eγκώµιον θα µπορούσε να θεωρηθεί -εν τέλει- 
µοιρολόι για έναν από τους σηµαντικότερους συνθέτες του 20ου αιώνα.

Αθανάσιος Παπαδηµητρίου

Αθανάσιος Παπαδηµητρίου, συνθέτης

   Γεννήθηκε το 2000 στην Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε µαθήµατα πιάνου το 2005 στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του Ν. Ρυσίου µε την Ρόζα Μισδραχή. Συνέχισε πιάνο και Ανώτερα 
Θεωρητικά µε τον Στέφανο Ντιναπόγια (Ωδείο Φίλιππος Νάκας). Έχει Πτυχίο Αρµονίας 
µε Άριστα Παµψηφεί και παρακολούθησε µαθήµατα σαξοφώνου µε τον Στέργιο 
Μοσχογιάννη και τον Χάρη Καπετανάκη. Είναι Απόφοιτος του Μουσικού Σχολείου 
Θεσσαλονίκης και πρωτοετής φοιτητής στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (5η θέση). Συνεχίζει τις σπουδές πιάνου 
µε τον Στέφανο Ντιναπόγια (Σύγχρονο Ωδείο) και θεωρητικά µε τον Βασίλη Κίτσο 
(Ωδείο Φίλιππος Νάκας).
Παρακολούθησε σεµινάρια µε τους: Ντόρα Μπακοπούλου, Σταύρο Λάντσια, Χριστίνα 
Potter-Κυπριανίδη, Κατερίνα Μιχοπούλου, Γιάννη Τουλή και ανοιχτά µαθήµατα µε 
τους: Ορχάν Οσµάν, Σωτήρη Κακίση, Νίκο Πορτοκάλογλου στον οποίο παρουσίασε και 
συνθέσεις του. Συνθέσεις του υπάρχουν στα δύο CD τουΜ.Σ. Θ. µε τίτλο «Νεανικές 
Δηµιουργίες» 2016-17, 2017-18. Το πρώτο CD παρουσιάστηκε στο Βυζαντινό Μουσείο 
Πολιτισµού στην Θεσσαλονίκη και προλόγισε ο Χρήστος Σαµαράς, καθηγητής στο ΤΜΣ 
Α.Π.Θ. και συνθέτης. Ως µαθητής του Μουσικού Σχολείου, απέσπασε ενδεικτικά 
διακρίσεις-βραβεία στη σύνθεση: Έπαινος στο Μουσικό Διαγωνισµό του 
εκπαιδευτικού προγράµµατος «Βουλή των Εφήβων», ΚΑ’ Σύνοδος (2015-2016) για το 
έργο «Όνειρο», µελοποίηση οµώνυµου ποιήµατος της Μ.Πολυδούρη, 1ο Βραβείο στον 
14ο Μαθητικό Διαγωνισµό Σύνθεσης Μουσικών Έργων του ωδείου Φουντούλη για το 
έργο «Ένας γέρος», Κ.Π.Καβάφης και 1ο βραβείο για το «1o Πρελούδιο» για σόλο 
πιάνο (2016), 1ο Βραβείο στον Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Κύπρος, 
Ελλάδα, Οµογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες» για το έργο «Ύµνος και Θρήνος για την 

Τις µουσικολογικές αναλύσεις των έργων του κύκλου «Μουσική Δωµατίου» έχει επιµεληθεί το Εργαστήριο Έρευνας 
Σύγχρονης Μουσικής, Σύνθεσης, Ερµηνείας & Αυτοσχεδιασµού (ΕΡ.Ε.ΣΥ.Σ.) του Τ.Μ.Ε.Τ. του ΠΑ.ΜΑΚ.

Πρόγραµµα:

Αθανάσιος Παπαδηµητρίου (2000-):
Εγκώµιον τρεις κλέφτικες σκηνές προς τιµήν του Νίκου Σκαλκώτα, για βιολί, τσέλο, πιάνο
(Παραγγελία του Τρίο Salonic@rte)
A' παγκόσµια εκτέλεση

Franz Schubert (1797-1828):
Τρίο αρ. 2 σε Μι ύφεση µείζονα για βιολί, τσέλο, πιάνο έργο 100 D. 929


