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JÖRG WIDMANN (1973)

Con brio (2008), για ορχήστρα  

Το ‘Con Brio (2008) για ορχήστρα’ είναι μία συμφωνι-
κή ουβερτούρα του πολυβραβευμένου σύγχρονου Βε-
ρολινέζου συνθέτη Γιεργκ Βίντμαν, επηρεασμένη από 
τον Μπετόβεν και συγκεκριμένα από τις συμφωνίες 
του αρ. 7 και 8. Ο Βίντμαν ρίχνει μία σύγχρονη ματιά 
σε αυτά τα σπουδαία συμφωνικά έργα, χωρίς να ενδι-
αφέρεται για ακριβείς παραπομπές, αλλά με έμμεσες 
αναφορές, όπως με τη χρήση κοινής ενορχήστρωσης. 
Ξεκινά από τα γρήγορα μέρη αυτών των συμφωνιών και 
αλλάζοντας την τονικότητα τα ‘μεταφράζει’ στη δική 
του μουσική γλώσσα, σε ένα στοίχημα με τον εαυτό 
του να καταφέρει να δημιουργήσει κάτι ‘μανιώδες και 
ρυθμικά επίμονο’, σύμφωνα με την έκφρασή του, με 
τα περιορισμένα μέσα που προσφέρει η συγκεκριμέ-
νη ενορχήστρωση. Η σύνθεσή του περνάει μέσα από 
τις μελωδικές γραμμές της μουσικής του Μπετόβεν 
διανθίζοντάς τες σε κάποια σημεία και με χιούμορ, σε 
μία αποδόμηση που γίνεται με σκοπό την ανάδειξη της 
ποιότητας της γραφής του σπουδαίου συνθέτη και την 
εμβάθυνση στα νοήματα της.

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Συμφωνία αρ.39 σε μι ύφεση μείζονα, KV 543 
Ι. Adagio, Allegro
II. Andante con moto
III. Menuetto e Trio
IV. Allegro

Η ‘Συμφωνία αρ.39 σε μι ύφεση μείζονα, KV 543’ ανήκει 
στις τρεις τελευταίες συμφωνίες του Μότσαρτ (αρ. 39, 
40 και 41), που τις έγραψε μέσα σε 45 ημέρες, από τις 
26 Ιουνίου ως τις 10 Αυγούστου 1788. Την εποχή εκείνη ο 
Μότσαρτ βρισκόταν σε άθλια οικονομική κατάσταση, με 
αποτέλεσμα να γράφει συνεχώς για να επιβιώσει. Παρά 
την απελπιστική κατάσταση του δημιουργού τους πάντως 
και το πολύ μικρό χρονικό διάστημα της σύνθεσής τους, 
οι συμφωνίες αυτές αποτελούν τρία ξεχωριστά αριστουρ-
γήματα. Το πηγαίο της έμπνευσης συναγωνίζεται την αξιο-
θαύμαστη τεχνική τους αρτιότητα.
Το πρώτο μέρος είναι μεγαλοπρεπές και πλούσιο σε ευγε-
νικά συναισθήματα, ενώ στη συνέχεια το κλίμα αποφορτί-
ζεται, με αποτέλεσμα να εξελίσσεται σαν ένα εκτεταμένο 
τραγούδι. Η μεγάλη του έκταση είναι ένας από τους λό-
γους που ο Nicolaus Harnocourt υποστήριξε ότι οι τρεις 
τελευταίες συμφωνίες του Μότσαρτ μπορούν να θεωρη-
θούν ως ενιαίο έργο, με την 39η να αποτελεί την εισαγωγή 
τους. Το δεύτερο μέρος ρέει με μία γλυκιά μελαγχολία και 
είναι γεμάτο χρώματα και ρυθμικές εναλλαγές. To μενου-
έτο είναι ένας παραδοσιακός χορός που εξελίσσεται με 
αβρότητα και χάρη, ενώ με το σφρίγος του προοιωνίζεται 
η ρομαντική περίοδος. Η συμφωνία κορυφώνεται με ένα 
πνευματώδες φινάλε που εξελίσσεται με πάθος διαλαλώ-
ντας αυτάρεσκα το μεγαλείο της κλασικής τελειότητας και 
σκορπώντας ολούθε την απαράμιλλη ομορφιά της. 

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY (1840-1893) 

Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μείζονα, 
έργο 35
Ι. Allegro moderato
II. Canzonetta (andante)
III. Allegro vivacissimo   

Το ‘Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μείζονα, έργο 
35’ του Τσαϊκόφσκι γράφτηκε το 1878, ενώ η πρεμιέρα του 
έγινε τρία χρόνια αργότερα, στη Βιέννη, με το διάσημο 
Ρώσο βιολιστή Adolf Brodsky. Αρχικά το έργο προοριζό-
ταν για τον Leopold Auer, που όμως αρνήθηκε να το εκτε-
λέσει, πιθανότατα εξαιτίας των τεράστιων δυσκολιών του. 
Ο Τσαϊκόφσκι συνέθεσε το έργο στο ελβετικό θέρετρο 
Κλάρενς, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, όπου βρήκε 
καταφύγιο στο κτήμα της προστάτιδάς του Nadezhda 
von Meck, προσπαθώντας να ξεπεράσει τη βαριά κατά-
θλιψη από τον καταστροφικό του γάμο με την Antonina 
Miliukova, που τον είχε οδηγήσει μέχρι και σε απόπειρα 
αυτοκτονίας. 
Το κέφι του έφτιαξε όταν τον επισκέφτηκε o βιολονίστας 
Iosif Kotek, με τον οποίο ήταν από καιρό ερωτευμένος, 
φέρνοντας διάφορα έργα διασκευασμένα για βιολί και 
πιάνο, ώστε να τα παίζουν μαζί. Μία διασκευή για πιάνο 
και βιολί της ‘Ισπανικής Συμφωνίας’ του Λαλό κέντρισε 
περισσότερο το ενδιαφέρον του Τσαϊκόφσκι αποτελώντας 
την έμπνευση για το κοντσέρτο για βιολί που έγραψε με 
την πολύτιμη βοήθεια του Kotek για τα σολιστικά μέρη και 
την ενορχήστρωση. Παρόλα αυτά δεν του αφιέρωσε το 
έργο φοβούμενος ένα πιθανό σκάνδαλο. Ο Τσαϊκόφσκι 
θέλησε να περιγράψει με τη μουσική του όλα τα έντονα 
συναισθήματα αυτής της ιδιαίτερης περιόδου της ζωής 
του, που ξεκίνησαν από την αγωνία και την απελπισία και 

κατέληξαν στην ηρεμία και τη χαρά της δημιουργίας.
Πρόκειται για ένα από τα πλέον δημοφιλή κοντσέρτα για 
βιολί, που φημίζεται για το σπάνιο μελωδικό του πλούτο 
και τις μεγάλες τεχνικές δυσκολίες του, όχι μόνο στα 
μέρη του σολίστα, αλλά και όλης της ορχήστρας, ιδιαί-
τερα των πνευστών της. Τα δύο θέματα του α’ μέρους 
συγγενεύουν μελωδικά και εισάγονται από το βιολί με μία 
απόμακρη συνοδεία της ορχήστρας. Είναι διαποτισμένα 
με γλυκιά μελαγχολία και ευγενική λυρική διάθεση, ενώ 
σε διάφορα σημεία να αναδύεται μία αγωνία. Ιδιαίτερο 
μελωδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το μελαγχολικό θέμα 
της καντσονέτας, ενώ ακόμη πιο πρωτότυπο είναι το εξαι-
ρετικά χαριτωμένο θέμα του ροντό στο φινάλε. 
Παρά τις συνεχείς παρεμβολές δεξιοτεχνικών στοιχείων 
το έργο διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον, λόγω της διαρ-
κούς εναλλαγής μουσικών εικόνων και συναισθημάτων, 
που συνδέονται επιδέξια μεταξύ τους. 

Νίκος Κυριακού
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‘Μία ώριμη καλλιτέχνης με βαθιά μουσικότητα’ 
Bernard Haitink

Η Ελληνίδα αρχιμουσικός, με σπουδές στην γενέτειρά 
της Θεσσαλονίκη και στη Ζυρίχη της Ελβετίας, έχει 
αποσπάσει διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς νέων 
μαέστρων και συνεργαστεί με πολυάριθμες ορχήστρες 
και λυρικά θέατρα στην Ευρώπη. 

Από την καλλιτεχνική περίοδο 2014-2015 εργάζεται 
ως μόνιμη αρχιμουσικός στο θέατρο της Ερφούρτης, 
πρωτεύουσας του γερμανικού κρατιδίου της Θουριγγίας, 
διευθύνοντας πλήθος παραστάσεων όπερας και συμφω-
νικών συναυλιών. Στο ρεπερτόριο της περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, έργα όπως ‘Τόσκα’, ‘Οθέλλος’, ‘Μάκβεθ’, 

ΖΩΗ ΤΣΟΚΑΝΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

‘Φάουστ’, ‘Πουλημένη Μνηστή’, ‘Ριγκολέττο’, ενώ η παρα-
γωγή ‘Ορφέας και Ευριδίκη’ του Γκλουκ ψηφίστηκε ως η 
καλύτερη παράσταση της περιόδου 2015-2016. Κατά 
την περίοδο 2011-2014, διετέλεσε μουσική διευθύντρια 
του οργανισμού μουσικού θεάτρου της Αρόζα, στο πλαί-
σιο του ομώνυμου ελβετικού φεστιβάλ, ενώ ήταν μόνιμη 
φιλοξενούμενη αρχιμουσικός της Ορχήστρας της Δυτι-
κής Βοημίας.  

Έχει συνεργαστεί με σημαντικές ευρωπαϊκές ορχήστρες 
όπως την Ορχήστρα της Ισπανικής Ραδιοφωνίας στη 
Μαδρίτη, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιλ, τα 
Festival Strings της Λουκέρνης, τη Συμφωνική Ορχήστρα 
της Σιλεσίας, την Ακαδημαϊκή Ορχήστρα της Ζυρίχης, 
τις Φιλαρμονικές Ορχήστρες της Βρέμης, της Ερφούρ-
της, του Ρέγκενσμπουργκ και του Χάγκεν, την Ορχήστρα 
Δωματίου του Ίγκολσταντ, την Ακαδημαϊκή Ορχήστρα 
της Σόφιας, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μπίελ, την 
Ορχήστρα Δωματίου Μπεργκ στην Πράγα. Στην Ελλάδα 
έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις με την Κρατική Ορ-
χήστρα Θεσσαλονικης, την Κρατική Αθηνών, την Εθνική 
Συμφωνική Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ., την ορχήστρα της Εθνι-
κής Λυρικής Σκηνής και τη Συμφωνική Ορχήστρα του 
Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το ντεμπούτο της στον τομέα της όπερας έκανε το 
2008 στο Τέπλιτσε τη βόρειας Βοημίας διευθύνοντας 
‘Ντον Τζιοβάνι’. Ακολούθησαν συνεργασίες με τη Σύγ-
χρονη Όπερα Ζυρίχης, το Θέατρο του Ρέγκενσμπουργκ, 
το Ελβετικό Στούντιο Όπερας κ.α. Εμφανίζεται τακτικά 
στην Εθνική Λυρική Σκηνή, μετά την πρωτοχρονιάτι-
κη συναυλία του 2013, διευθύνοντας παραστάσεις 
όπερας οπερέτας και μπαλέτου. Τον Απρίλη του 2017 
εμφανίστηκε στο θέατρο της Βρέμης διευθύνοντας ‘Ρι-

γκολέττο’ και στην Όπερα του Χάγκεν παρουσιάζοντας 
την όπερα του Ντονιτσέτι ‘Λουτσία ντι Λαμερμουρ’. Το 
2018 διηύθυνε στην Ε.Λ.Σ. την παράσταση ‘Μαγικός 
Αυλός’, σε σκηνοθεσία Μπάρι Κόσκι και τη ‘Λουτσία 
ντι Λαμερμούρ’ σε σκηνοθεσία Κatie Mitchell, σε μία 
συμπαραγωγή της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου και 
της Ε.Λ.Σ.. Την ίδια χρονιά διηύθυνε στην όπερα της Ερ-
φούρτης το έργο ‘Agnes von Hohenstaufen’ του Gaspare 
Spontini, που μεταδόθηκε από τη γερμανική ραδιοφωνία 
(Deutschlandfunk Kultur) και θα κυκλοφορήσει σε δίσκο 
από την εταιρεία CPU μέσα στο 2019.

Επόμενες εμφανίσεις για τη σεζόν 2018-19 περιλαμβά-
νουν συναυλίες με την Ορχήστρα της Λιλ, τη Συμφωνική 
Ορχήστρα της Βαρκελώνη, τις αντίστοιχες του Ροστόκ 
και του Πρέντσλαου, ενώ θα διευθύνει την όπερα του 
Βέρντι ‘Σιμόν Μποκανέγκρα’ στην Ε.Λ.Σ..

Είχε την τιμή να εργαστεί ως βοηθός του Bernard 
Haitink και την ορχήστρα Tonhalle της Ζυρίχης.  

Ήταν φιναλίστ για τη θέση του βοηθού αρχιμουσικού 
στην Φιλαρμονική της Νέας Ύόρκης, ενώ επιλέχθηκε 
δύο συνεχόμενες χρονιές να συμμετάσχει στο Μaster 
Class διεύθυνσης ορχήστρας με τον Bernard Haitink, 
στo πλαίσιo του φεστιβάλ της Λουκέρνης, όπως επίσης 
με τον David Zinman και την ορχήστρα Tonhalle. 

Σπούδασε στην γενέτειρα της Θεσσαλονίκη πιάνο και 
ανωτέρα θεωρητικά. Είναι αριστούχος απόφοιτος του 
Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., ενώ συνέχισε 
ανώτερες σπουδές πιάνου και διεύθυνσης ορχήστρας 
στο Πανεπιστήμιο Τεχνών της Ζυρίχης.

Από τον Ιούνιο του 2017 είναι η Καλλιτεχνική Διευθύ-
ντρια της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
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Η Alena Baeva εξελίσσεται ραγδαία ως μία από τις 
σημαντικότερες βιολονίστες της γενιάς της, έχοντας 
χαράξει ήδη μία εντυπωσιακή πορεία έως σήμερα, συ-
νεργαζόμενη τακτικά με τις κορυφαίες ορχήστρες και 
μαέστρους ανά τον κόσμο.

Γεννημένη το 1985 μέσα σε μουσική οικογένεια, η Baeva 
πήρε τα πρώτα της μαθήματα βιολιού στην ηλικία πέντε 
(5) ετών, υπό την καθοδήγηση της ονομαστής παιδα-
γωγού Olga Danilova στο Αλμάτι του Καζακστάν. Από 
το 1995 ξεκίνησε μαθήματα με τον Καθηγητή Eduard 
Grach στο Central School of Music (ένα παράρτημα 
του Κρατικού Ώδείου Τσαϊκόφσκι της Μόσχας) και τις 
χρονιές 2002-2007 στο ίδιο το Κρατικό Ώδείο της 
Μόσχας. Επιπλέον των βασικών σπουδών της η Baeva 
ήταν προστατευόμενη του Mstislav Rostropovich (με 
πρόσκληση του οποίου σπούδασε στη Γαλλία το 2003) 
και του Seiji Ozawa (στην Ακαδημία του οποίου, στην 
Ελβετία, γράφτηκε το 2007). 

Στα δεκάξι (16) της χρόνια η Baeva κέρδισε το Grand 
Prix στον 12ο Διεθνή Διαγωνισμό Henryk Wieniawski 
(Πολωνία, 2001), καθώς και το Βραβείο Καλύτερης 
Εμφάνισης Σύγχρονου Έργου. Συνέχισε κερδίζοντας το 
Grand Prix στον Διεθνή Διαγωνισμό Niccolò Paganini 
της Μόσχας (Ρωσία, 2004), καθώς και ένα Ειδικό Βρα-
βείο που της επέτρεψε να χρησιμοποιεί για ένα χρόνο 
ένα βιολί Wieniawski Stradivari του 1723. Επίσης κέρδι-
σε και το Χρυσό Μετάλλιο των Βραβείων Κοινού στον 
Διεθνή Διαγωνισμό Βιολιού της Σεντάι (Ιαπωνία, 2007).

Με ένα ήδη τεράστιο και ταχέως αναπτυσσόμενο ρε-
περτόριο, που περιλαμβάνει περισσότερα από σαράντα 
(40) κοντσέρτα για βιολί, η Baeva υποστηρίζει θερμά 
τα λιγότερο γνωστά έργα. Η εκτενής της δισκογραφία 
αντανακλά το εντυπωσιακό εύρος του ρεπερτορίου της, 
με ηχογραφήσεις έργων των Μπρουχ, Σοστακόβιτς και 

Σιμανόφκσι (DUX), καθώς και των Ντεμπυσύ, Πουλένκ 
και Προκόφιεφ (SIMC). Συναυλίες μεταδίδονται συχνά 
ζωντανά από ραδιόφωνο και τηλεόραση σε όλη την Ευ-
ρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική. 

Μεταξύ των μαέστρων που συνεργάζεται τακτικά η 
Baeva περιλαμβάνονται οι Valery Gergiev και Vladimir 
Jurowski. Η ερμηνεία της στο ‘Κοντσέρτο για βιολί αρ.2’ 
του Σοστακόβιτς περιλαμβάνεται σε μία συλλογή που 
κυκλοφόρησε σε DVD η Arthaus Musik το 2015. Συνε-
χίζοντας τη συνεργασία τους στη Μόσχα, η Baeva και ο 
Jurowski θα συναντηθούν ξανά στο ντεμπούτο της με 
τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, τον Δεκέμ-
βριο του 2018. Για τη σεζόν 2018-19 η Baeva θα κάνει 
επίσης το ντεμπούτο της με τον Paavo Järvi και την NHK 
Symphony Orchestra, στο Τόκυο. 

Άλλοι μαέστροι με τους οποίους έχει συνεργαστεί εί-
ναι οι: Vladimir Fedoseyev, Pablo Heras-Casado, Jacek 
Kaspszyk, Krzysztof Penderecki, Sakari Oramo, Thomas 
Sanderling και Kazuki Yamada. Στις συνεργασίες της στο 
χώρο της μουσικής δωματίου περιλαμβάνονται επίσης 
αξιόλογα ονόματα, όπως Martha Argerich, Yuri Bashmet, 
Steven Isserlis, Nikolai Lugansky και Misha Maisky.

Μία ακόμη συνεργασία της με μαέστρο είναι με τον 
παρτενέρ της στις σονάτες Vadym Kholodenko, με τον 
οποίο έχει αναπτύξει μία μουσική σχέση για περισσότε-
ρο από μία δεκαετία. 

Η Baeva απολαμβάνει μία ιδιαίτερα ισχυρή φήμη 
στη Ρωσία, συνεργαζόμενη τακτικά με την Mariinsky 
Orchestra, την MusicaÆterna, την State Academic 
Symphony Orchestra of Russia ‘Evgeny Svetlanov’ 
(GASO) και την St. Petersburg Philharmonic Orchestra, 
μεταξύ άλλων. Στον υπόλοιπο κόσμο, συνεργάζε-
ται με κορυφαίες ορχήστρες και σχήματα, όπως 
Israel Camerata, London Philharmonic, Luxembourg 
Philharmonic, Netherlands Philharmonic, NHK 
Symphony, και Strasbourg Philharmonic Orchestra. Η 
Baeva εμφανίζεται τακτικά επίσης στα μεγαλύτερα διε-
θνή φεστιβάλ της Ευρώπης.

ALENA BAEVA
ΒΙΟΛΙ
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Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους 
σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της χώρας, με έντονη 
καλλιτεχνική δραστηριότητα και πλούσιο κοινωνικό και εκπαι-
δευτικό έργο, από την ίδρυσή της, το 1959, έως και σήμερα.

Πολλές σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής 
έχουν αναλάβει την καλλιτεχνική της διεύθυνση, με πρώτο τον 
ιδρυτή της Σόλωνα Μιχαηλίδη και στη συνέχεια τους Γιώργο 
Θυμή, Άλκη Μπαλτά, Κάρολο Τρικολίδη, Κοσμά Γαλιλαία, 
Κωνσταντίνο Πατσαλίδη, Λεωνίδα Καβάκο, Μίκη Μιχαηλίδη, 
Μύρωνα Μιχαηλίδη, Αλέξανδρο Μυράτ και Γεώργιο Βράνο. 
Σημερινή διευθύντρια της Κ.Ο.Θ., η πρώτη γυναίκα στη σχετι-
κή θέση, είναι η αρχιμουσικός Ζωή Τσόκανου, ενώ το καλλιτε-
χνικό δυναμικό της ανέρχεται σε εκατόν δέκα μουσικούς.

Το ρεπερτόριο της ορχήστρας καλύπτει το σύνολο των μουσι-
κών εξελίξεων, από τη μουσική μπαρόκ ως και τις πρωτοπορι-
ακές συνθέσεις του 21ου αιώνα, ενώ το φάσμα των δραστηρι-
οτήτων της περιλαμβάνει και ένα ευρύτερο πλαίσιο μουσικών 
ειδών, όπως παραστάσεις όπερας και μπαλέτου, συνοδεία 
βωβού κινηματογράφου και συναυλίες συμφωνικού ροκ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από την Κ.Ο.Θ. στον εκπαιδευτικό 
της χαρακτήρα, όπου αναπτύσσει ποικίλες δράσεις για παιδιά 
κάθε ηλικίας, ενώ υποδέχεται κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό φοι-
τητών και μαθητών δωρεάν στις συναυλίες της. 

Στο πλαίσιο του κοινωνικού της ρόλου η ορχήστρα πραγματο-
ποιεί συχνά ανοιχτές συναυλίες για το κοινό και εκδηλώσεις 
για την ενίσχυση κοινωφελών ιδρυμάτων, ενώ επισκέπτεται 
συστηματικά νοσοκομεία, ιδρύματα, ορφανοτροφεία, φυλα-
κές, κέντρα απεξάρτησης κτλ.

Η Κ.Ο.Θ. βοηθά ουσιαστικά τους νέους Έλληνες μουσικούς, 
μέσω διαγωνισμών για νέους καλλιτέχνες ή εργαστηρίων που 
πραγματοποιούνται σε μουσικά σχολεία, ενώ προωθεί συστη-
ματικά τη σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία με πολλές 
πρώτες εκτελέσεις έργων Ελλήνων συνθετών.

Η έντονη δισκογραφική της δραστηριότητα περιλαμβάνει 
ηχογραφήσεις με διεθνούς κύρους δισκογραφικές εταιρεί-
ες, όπως η NAXOS, η BIS, η MINOS EMI και η FEELGOOD 
RECORDS, που έχουν βραβευθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό 
και αποσπούν διθυραμβικές κριτικές σε όλο τον κόσμο. 

Στον κατάλογο των Ελλήνων και ξένων αρχιμουσικών και 
σολίστ που έχουν συμπράξει με την Κ.Ο.Θ. συμπεριλαμβάνε-
ται ένας μεγάλος αριθμός διάσημων καλλιτεχνών διεθνούς 
ακτινοβολίας, όπως L. Pavarotti, P. Domingo, J. Carreras, 
A. Khatchaturian, S. Accardo, A. Ciccolini, J. Anderson, V. 
Ashkenazy, P. Badura-Skoda, N. Gutman, M. Rostropovich, M. 
Maisky, Y. Talmi, G. Shaham, M. Nyman, I. Gillan, Οδ. Δημητρι-
άδης, Λ. Καβάκος, Δ. Σγούρος, Κ. Κατσαρής, Ε. Καραΐνδρου, 
Θ. Μικρούτσικος κ.ά.

Πέρα από τη συστηματική παρουσία της στη Θεσσαλονίκη, η 
Κ.Ο.Θ. επισκέπτεται συχνά πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, ενώ 
έχει εμφανιστεί σε όλο σχεδόν τον ελλαδικό χώρο. Η διεθνής 
της παρουσία περιλαμβάνει εμφανίσεις της σε Βαλένθια, 
Πεκίνο, Πράγα, Φλωρεντία, Πιστόια, Βερολίνο, Στρασβούργο, 
Κλερμόν Φεράν και Μόναχο.

www.tsso.gr
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