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ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΣΌΥΣΑΜΌΓΛΌΥ 
ΒΙΌΛΙ

Ο Αντώνης Σουσάμογλου εί-
ναι εξάρχων βιολιστής της 
Κρατικής Ορχήστρας Θεσ-
σαλονίκης. 
Από τους πιο ενεργούς βιολι-
στές της γενιάς του, αναπτύσ-
σει πλούσια καλλιτεχνική 
δράση σαν βιολιστής, συνθέ-
της και ενορχηστρωτής. Συ-
μπράττει τακτικά με όλες τις 
Ελληνικές ορχήστρες, την ορ-
χήστρα του City University of London, την Philharmonia 
Moments Musicaux της Ταϊβάν, τη Συμφωνική της Ακαδη-
μίας της Σόφιας κ.ά. 
Στις εμφανίσεις του περιλαμβάνονται σημαντικοί χώροι, 
όπως το Ηρώδειο, η Kammermusiksaal της Φιλαρμονικής 
του Βερολίνου, το National Concert Hall της Taipei, το St. 
John’s Smith Square του Λονδίνου, η Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών, η Αίθουσα «Βουλγαρία» της Σόφιας, τα Μέγα-
ρα Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης κ.ά. 
Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε βιολί και ανώτε-
ρα θεωρητικά στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις 
σπουδές του στο Βερολίνο, στη Hochschule der Künste 
και την Ακαδημία Μουσικής Hanns Eisler, με υποτροφίες 
του κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης» και 
της Εταιρείας «Τέχνη». Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Guildhall School of Music and Drama του 
Λονδίνου. Αποφοίτησε με τον τίτλο του Konzertexamen 
από την Ακαδημία του Ροστόκ. Μελέτησε κοντά σε δα-
σκάλους όπως οι D. Takeno, C. Poppen, Σ. Καφαντάρης, 
B. Hartog, I. Gronich, W. Scholz, P. Arnaoudov, ενώ σπού-
δασε ανώτερα θεωρητικά στην τάξη του Χ. Σαμαρά. Είναι 
διδάκτορας του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου, με δι-
ατριβή πάνω στο βιολιστικό έργο του Νίκου Σκαλκώτα.
Ο Αντώνης Σουσάμογλου έχει αναπτύξει ένα πολυετές εν-
διαφέρον για την μουσική του 20ου αιώνα. Παράλληλα 
δραστηριοποιείται έντονα στον χώρο της μουσικής δω-
ματίου, έχοντας ως συνεργάτες κάποιους από τους ση-
μαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες. Είναι ιδρυτικό μέ-
λος του Kyklos Ensemble. Διετέλεσε επίσης Κορυφαίος 
Α' της Κ.Ο.Α..
Με τις τρεις ιδιότητές του (βιολιστής, συνθέτης και ενορ-
χηστρωτής) έχει συνεργαστεί με την πλειονότητα των Ελ-
λήνων καλλιτεχνών. Παράλληλα, έχει γράψει μουσική για 
σύγχρονο χοροθέατρο και τον κινηματογράφο. 
Ανάμεσα στις συμμετοχές του σαν ενορχηστρωτής για 
συμφωνική ορχήστρα ξεχωρίζουν η ζωντανή ηχογρά-
φηση από το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού “Τα τραγούδια 
της Μελίνας”, η επετειακή έκδοση της ΚΟΘ για τα 30 χρό-
νια του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ “Μια Συμφωνία για την Ιθάκη”, κα-
θώς και η συμμετοχή του στο διεθνές εκπαιδευτικό πρό-
τζεκτ “Το κοντραμπάσο που ταξιδεύει” με την συμμετοχή 
της ΚΟΘ και την Orchestre National de Montpellier. Η Συμ-
φωνική Σουίτα “Loizos Recomposed” παρουσιάστηκε τον 
Οκτώβριο του 2017 από την ΚΟΘ.
H δισκογραφία του περιλαμβάνει τρεις προσωπικούς 
δίσκους: Don’t mind the gap, (2007), One night stand 
(2011) και Ποιητές με hangover (2016).

ΜΥΡΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΌΡΧΗΣΤΡΑΣ

Ο Μύρων Μιχαηλίδης είναι σήμερα ο Γενικός Μουσικός Διευ-
θυντής (Generalmusikdirektor) στην  Όπερα και τη Φιλαρμο-
νική Ορχήστρα της Ερφούρτης, πρωτεύουσας του κρατιδίου 
της Θουριγγίας στη Γερμανία.
Σπούδασε πιάνο με τον Δημήτρη Τουφεξή στην Αθήνα και δι-
εύθυνση ορχήστρας με τον Χανς-Μάρτιν Ράμπενσταϊν στην 
Ανώτατη Μουσική Ακαδημία Βερολίνου (UdK), ενώ είναι πτυ-
χιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολούθησε σεμινάρια των Μιλ-
τιάδη Καρύδη (Ακαδημία Καρλ Μαρία φον Βέμπερ Δρέσδης) 
και Σάιμον Ρατλ (Βερολίνο). 
Έχει διευθύνει πολλές σημαντικές ορχήστρες, όπως τις Συμ-
φωνικές Βερολίνου, Ρώμης, Μεξικού, Ιερουσαλήμ, Φιλαρμο-
νικές Ενέσκου (Βουκουρέστι), Σλοβακίας (Μπρατισλάβα), Ο-
δησσού, Ορχήστρες Ραδιοφωνιών Πράγας, Ρουμανίας. Έχει 
αναλάβει τη μουσική διεύθυνση σε παραγωγές όπερας σε ση-
μαντικά λυρικά θέατρα του εξωτερικού, όπως η Εθνική Όπερα 
της Σαγκάης, η Εθνική Όπερα του Βουκουρεστίου, η Κρατική 
Όπερα του Μπράουνσβάικ, η Όπερα της Ερφούρτης, η Όπε-
ρα της Τεργέστης κ.α. καθώς και σε σημαντικά φεστιβάλ στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό (μεταξύ άλλων στη Φλωρεντία, στην 
Πράγα, στη Σικελία, στο Φεστιβάλ Αθηνών και στην Απαγο-
ρευμένη Πόλη του Πεκίνου, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Α-
γώνων του 2008).
Στην Ελλάδα συνεργάστηκε επανειλημμένα με όλες τις ορχή-
στρες, καθώς και με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Διατέλεσε για 
επτά χρόνια μόνιμος αρχιμουσικός της Όπερας Ανατολικής 
Σαξονίας. Την περίοδο 2004/11 διατέλεσε καλλιτεχνικός διευ-
θυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ενώ την περί-
οδο 2011/2017 διατέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνι-
κής Λυρικής Σκηνής.
Έχει συμπράξει με πολλούς διάσημους καλλιτέχνες, όπως οι 
Paul Badura-Skoda, Salvatore Accardo, Aldo Ciccolini, Cyprien 
Katsaris, Ivo Pogorelich, Lars Vogt, Shlomo Mintz, Misha 
Maisky, Vadim Repin, Martino Tirimo, June Anderson, Cheryl 
Studer, Paata Burchuladze, Fazil Say και πολλούς άλλους.
Έχει εκτενή δισκογραφία, στην οποία ξεχωρίζουν η ηχογρά-
φηση των κοντσέρτων 3 και 4 του Μπετόβεν με τον πιανί-
στα  Άλντο Τσικκολίνι για το διεθνή κατάλογο της ΕΜΙ Classics, 
καθώς και CD με την NAXOS, το οποίο εγκαινίασε τη σειρά 
Greek Classics, προτάθηκε από την εταιρεία για δύο Βραβεί-
α Grammy και απέσπασε τιμητικές διακρίσεις και εξαιρετικές 
κριτικές (πέντε Διαπασών περιοδικού Diapason, βραβείο ποι-
οτικής δισκογραφίας Supersonic περιοδικού Pizzicato). 
Τo 2009 απέσπασε τιμητική διάκριση από την Ένωση Ελλήνων 
Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών. Το 2016 διακρίθηκε με τον 
τίτλο του Ιππότη των Τεχνών και των Γραμμάτων της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, ενώ το 2017 τιμήθηκε με το Βραβείο «Απόλλων» 
από την Εταιρεία Φίλων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τη συ-
νολική προσφορά του στις επιτυχίες του οργανισμού.

Επιμέλεια εντύπου - κείμενα: Νίκος Κυριακού
Σχεδιασμός: Fast Forward

Εκτύπωση: Σχήμα & Χρώμα
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Χριστόφορος Θεοφανίδης (1967): 
Rainbow body (2000) για ορχήστρα    13'
Κοντσέρτο (2008) για βιολί και ορχήστρα  22'

       διάλειμμα

Ντμίτρι Σοστακόβιτς (1906-1975):  
Jazz Suite αρ.2    25'

Christopher Theofanidis (1967): 
Rainbow body (2000) για ορχήστρα
Το έργο ‘Rainbow body’ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον 
Απρίλιο του 2000 από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Χιούστον, 
υπό τη μουσική διεύθυνση του Robert Spano. Προέκυψε από 
τη συνάντηση δύο ιδεών: η πρώτη ήταν η γοητεία που ασκού-
σε πάνω μου η μουσική της Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν και η 
δεύτερη ήταν η διδασκαλία των Βουδιστών του Θιβέτ για την 
κατάσταση ‘Rainbow body’, που αναφέρει ότι όταν ένας πεφω-
τισμένος πεθάνει, το σώμα του/της απορροφάται αμέσως από 
το σύμπαν ως ενέργεια, ως φως. Αυτός έμοιαζε σε μένα ως 
ένας ιδεατός συμβολισμός για τη μουσική της Χίλντεγκαρντ, 
περισσότερο από κάθε άλλον.
Τα χρόνια που προηγήθηκαν της σύνθεσης άκουγα συνεχώς 
τη μουσική αυτής της μύστριας του Μεσαίωνα και παρόλη 
την απλότητα και την αμεσότητα της μουσικής της, πάντα με 
εξέπληττε η εκφραστική της δύναμη. Οι μελωδίες της Χίλντε-
γκαρντ έχουν αξιοσημείωτα περιγράμματα που τις διακρίνουν 
από τους υπόλοιπους μεσαιωνικούς ύμνους. Είναι υπέροχα 
αισθησιακές και δημιουργούν μία ιδιαιτέρως ευχάριστη επι-
κοινωνία με το θείο. Η κύρια μελωδία αυτής της σύνθεσης 
είναι βασισμένη σε έναν από τους ύμνους της, το ‘Ave Maria, 
O Auctix Vite’.
Το έργο ξεκινά με έναν απέρριτο, μυστηριώδη τρόπο, τραβώ-
ντας την προσοχή σε μερικά από τα βασικά διαστήματα και 
μοτίβα του κομματιού. Όταν η κύρια μελωδία κάνει για πρώτη 
φορά την εμφάνισή της, για ένα περίπου λεπτό, παρουσιάζε-
ται με πολύ άμεσο τρόπο από τα έγχορδα, χωρίς συνοδεία. 
Στην ενορχήστρωση προσπαθώ να περιβάλλω με ένα φωτο-
στέφανο αυτή τη μελωδία, δημιουργώντας παρατεταμένες 
αντηχήσεις σαν αυτές που μπορεί να συναντήσει κανείς σε 
έναν παλιό καθεδρικό ναό.  
Παρόλο που το κομμάτι χτίζεται ουσιαστικά γύρω από τμή-
ματα αυτής της μελωδίας, επιστρέφω και στη συνολική της 
μορφή αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του έργου, ως μία 
βάση σταθερότητας και ειρήνης μέσα σε ένα κατά τα άλλα 
ταραγμένο περιβάλλον. 
Το ‘Rainbow body’ έχει αρκετά διαφορετική αισθαντικότητα 
από τον ύμνο της Χίλντεγκαρντ, με μία δομή που είναι δραμα-
τική και εξελικτική, αλλά ελπίζω πως μεταδίδει έστω και λίγη 
από την αγάπη μου για την ομορφιά και τη χάρη των έργων 
της. 
Το έργο είναι αφιερωμένο στον Glen Rosenbaum, χωρίς την 
υποστήριξη και την ενθάρρυνση του οποίου δεν θα είχα γίνει 
συνθέτης.

Christopher Theofanidis (1967):
Κοντσέρτο (2008) για βιολί και ορχήστρα 
Ι. Mvt.1   ΙΙ. Mvt.2   ΙΙΙ. Mvt.3   
Το ‘Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα’ έκανε πρεμιέρα τον 
Οκτώβριο του 2008 με την Sarah Chang και τη Συμφωνική 
Ορχήστρα του Πίτσμπουργκ, υπό τη διεύθυνση του Andriss 
Nelsons.    
Η διαδικασία μίας συνεργασίας μπορεί να πάρει διάφορες 
μορφές, αλλά στον πυρήνα της πρόκειται γενικά για κάτι που 
θα σε πάει σε ένα μέρος, όπου δεν θα μπορούσες να φτάσεις 
μόνος σου. Ήμουν τόσο ευτυχής κατά τη διετή συνεργασία 
μου με την Sarah πάνω σε αυτό το κοντσέρτο. Είναι απίστευτα 
εύκολο να δουλεύει κανείς μαζί της, γιατί η διάθεσή της είναι 
πάντα τόσο καλή, αλλά την ίδια στιγμή βγάζει από μέσα της 
ένα υψηλότατο καλλιτεχνικό επίπεδο και δουλεύει σκληρότε-
ρα από όλους όσους γνωρίζω. Το κοντσέρτο είναι πραγματι-
κά προσαρμοσμένο στην Sarah και γενικότερα θεωρώ πως ο 
ιδανικός τρόπος δημιουργίας κάθε νέας δουλειάς, είναι να την 
προσωποποιείς.  
Αποτελείται από τρία μέρη, το καθένα από τα οποία έχει δι-
αφορετική αφετηρία έμπνευσης. Η ιδέα για το πρώτο μέρος 
μου ήρθε στη διάρκεια μίας επίσκεψης στο Μονακό κοι-
τάζοντας το διάσημο βράχο πάνω από το Μόντε Κάρλο. Ο 
Φρανσουά Γκριμάλντι στάθηκε εκεί πάνω 700 χρόνια πριν 
κοιτώντας τη θάλασσα και ξέροντας πως αυτό ήταν το μέρος 
όπου ο αυτός και η οικογένειά του θα έχτιζαν το μέλλον τους. 
Υπήρχε κάτι εκπληκτικό σε αυτή την εικόνα του να στέκεται 
εκεί ψηλά και αιώνες αργότερα να υπάρχει ακόμη αυτό που 
τότε θεμελίωσε, με τις επόμενες γενιές των Γκριμάλντι να 
ενισχύουν τη φυσική ομορφιά. Όλα αυτά είχαν μία ιδιαίτερη 
επίδραση πάνω μου για να εμπνευστώ αυτό το κοντσέρτο, με 
τη ρομαντική αίσθηση πως ο σολίστ στέκεται απέναντι στις 
δυνάμεις της φύσης, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η 
ορχήστρα, και ορθώνει το ανάστημά του παρά τη σαρωτική 
δύναμη που έχει να αντιμετωπίσει. Στην καρδιά του πρώτου 
μέρους βρίσκεται μία απαλή μελωδία, η οποία διαχέεται μέσα 
στο κομμάτι με διαφορετικές μορφές και λιγότερη λυρική διά-
θεση, ως αντιστάθμισμα στην πρωτότυπη μελωδία. 

Το δεύτερο μέρος έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα σε προσω-
πικό επίπεδο. Έγραψα την κύρια μελωδία αυτού του μέρους, 
που την εισάγει πρώτα ο σολίστ, τη μέρα που γεννήθηκε η 
κόρη μου Ιζαμπέλα. Ένιωσα αμέσως μία έντονη τρυφερό-
τητα γι’ αυτήν και αυτό το συναίσθημα, κατά κάποιο τρόπο, 
μεταφράστηκε σε αυτή τη μελωδία. Είχα επίσης μία υπέροχη 
στιγμή μαζί της λίγες ημέρες αργότερα στο σπίτι, όταν την 
κρατούσα αγκαλιά στο πιάνο και απλώς αυτοσχεδίαζα, ώσπου 
έπαιξα μία συγκεκριμένη συγχορδία. Αμέσως σηκώθηκε όρ-
θια, εντελώς ακίνητη και συγκεντρωμένη. Ήμουν έκπληκτος, 
καθώς η κόρη μου αντιδρούσε επανειλημμένα με τον ίδιο 
τρόπο σε αυτή. Αυτή λοιπόν η συγχορδία και ο τρόπος που 
την έπαιξα είναι αυτός με τον οποίο ολοκληρώνω το κομμάτι, 
ενώ εμφανίζεται και με άλλους τρόπους σε όλη τη διάρκεια 
του δεύτερου μέρους, αλλά μόνο στο τέλος στην ‘καθαρή’ της 
μορφή.
Ένιωσα πως μετά τα δύο περισσότερο λυρικά μέρη, το έργο 
χρειαζόταν ένα καθαρά δεξιοτεχνικό φινάλε και αυτό αποτέ-
λεσε την αφετηρία δημιουργίας του τρίτου μέρους. Το κυρίως 
υλικό είναι μία ακολουθία επαναλαμβανόμενων φθόγγων που 
καταλήγουν σε μία φανφάρα. Υπάρχει επίσης η δευτερογενής 
ιδέα μιας κλιμακούμενης τριπλέτας φθόγγων που παρέχει 
ισορροπία στην αρχική.   
Το έργο είναι αφιερωμένο με ευγνωμοσύνη στην Sarah 
Chang. Είμαι επίσης πολύ ευγνώμων στον Bob Moir και τη 
Συμφωνική του Πίτσμπουργκ για τις υπέροχες ευκαιρίες που 
μου έχουν δώσει, με τη σειρά συναυλιών της περιόδου 2006-7 
και με αυτό το κοντσέρτο. Ήταν μια απόλαυση για μένα από 
την αρχή ως το τέλος.

Christopher Theofanidis
(Πηγή: www.theofanidismusic.com)

Μετάφραση/απόδοση: Νίκος Κυριακού

Dmitry Shostakovich (1906-1975): 
Jazz Suite αρ. 2 (σουίτα για ορχήστρα Variété)
Ι. March   ΙΙ. Dance 1   ΙΙΙ. Dance 2   IV. Little Polka   V. Lyric Waltz   VI. Waltz 
No.1  VII. Waltz No.2   VIII. Finale  
Η ‘Σουίτα για ορχήστρα Variété’ γράφτηκε από τον Σοστα-
κόβιτς το 1956 όταν ο συνθέτης είχε πλέον βρει περιθώριο 
να αναπνεύσει δημιουργικά μετά το θάνατο του Στάλιν τρία 
χρόνια πριν. Πρόκειται για διαφορετικό έργο από τη ‘Σουίτα 
για ορχήστρα τζαζ, αρ. 2’ που ο Σοστακόβιτς είχε συνθέσει το 
1938 για τη νεοσύστατη Κρατική Ορχήστρα Τζαζ του Victor 
Knushevitsky. Η παρτιτούρα αυτού του έργου είχε χαθεί κατά 
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και μόλις το 1999 
βρέθηκε ένα σπαρτίτο της, όμως για πολλά χρόνια συγχέο-
νταν οι δύο σουίτες και αυτή του 1956 θεωρούνταν το χαμένο 
έργο του 1938. 
Η ‘Σουίτα για ορχήστρα Variété’ αποτελείται από οχτώ μέρη 
και έκανε πρεμιέρα στον δυτικό κόσμο (με τον λανθασμένο 
τίτλο) την 1η Δεκεμβρίου 1988 με τη Συμφωνική Ορχήστρα 
του Λονδίνου, υπό τη διεύθυνση του Μίστισλαβ Ροστροπό-
βιτς. Σύμφωνα με τον ίδιο τον δημιουργό της τα μέρη της 
σουίτας μπορούν να παιχτούν με οποιαδήποτε σειρά. 
Το εναρκτήριο εμβατήριο παραπέμπει σε παράσταση τσίρ-
κου και προέρχεται, όπως και το φινάλε, από τη μουσική του 
συνθέτη για την ταινία ‘Οι περιπέτειες της Κορζίνκινας’ (1940). 
Η παιχνιδιάρικη και πλούσια ενορχήστρωση του εμβατηρίου, 
όπως και ο συναρπαστικός ‘Χορός αρ.1’ προέρχονται επίσης 
από μουσική του συνθέτη για ταινία και συγκεκριμένα την 
‘Αλογόμυγα’ (1955). Ο ‘Χορός αρ.1’ θυμίζει και τα κοντσέρ-
τα για πιάνο του συνθέτη, ενώ ο ‘Χορός αρ.2’ έχει ρίζες στα 
μπαλέτα ‘The bolt’ (1931) και ‘The Limpid Stream’ (1935). Είναι 
αρκετά χαρούμενος χορός και με διαφορετικές διαθέσεις, άλ-
λοτε αστεία, άλλοτε περιπαιχτική και άλλοτε θλιμένη. Η ‘Μικρή 
Πόλκα’ έχει λεπτό χαρακτήρα και καθώς εξελίσσεται αποκτά 
έναν όλο και πιο χιουμοριστικό χαρακτήρα. Ο Σοστακόβιτς 
επανεξετάζει το συγκεκριμένο χορό με μία διάθεση παρωδί-
ας.  Το ‘Λυρικό Βαλς’ είναι η καρδιά όλης της σουίτας. Μία ονει-
ρεμένη κίνηση αφιερωμένη στο διάσημο αυστριακό χορό, 
ενώ το ‘Βαλς αρ.1’ είναι ένας χαρούμενος και πολύχρωμος χο-
ρός. Το πλέον γνωστό κομμάτι της σουίτας είναι το ‘Βαλς αρ.2’, 
λόγω της χρήσης του από τον Στάνλεϋ Κιούμπρικ στο κύκνειο 
άσμα του ‘Μάτια Ερμητικά Κλειστά’ (1999). Βεβαίως είχε πρω-
τοχρησιμοποιηθεί στην ταινία ‘The First Echelon’ (1956). Το 
έργο ολοκληρώνεται με ένα γοητευτικό και μπριόζικο φινάλε.
Στο σύνολό της η σουίτα είναι μία σύνθεση γεμάτη ζωντάνια 
και δυναμισμό, με μία ενορχήστρωση που παραπέμπει σε ορ-
χήστρα των αιθουσών διασκέδασης της δεκαετίας του ’20 και 
του ’30. Φανερώνει την πλέον ανέμελη πλευρά του συνθέτη, 
χωρίς να υπολείπεται σε ιδιοφυΐα από τα υπόλοιπα έργα του.

Νίκος Κυριακού

Είναι τόσο μεγάλη η χαρά μου που επιστρέφω στην Ελλάδα μετά από αρκετά χρόνια και ιδιαίτερα που αυτό συμβαίνει με 
την ευκαιρία μιας συνεργασίας με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τον μαέστρο Μύρωνα Μιχαηλίδη. Μία μόνο 
φορά ακόμη είχα την ευκαιρία στη ζωή μου να συνεργαστώ με ένα ελληνικό μουσικό σύνολο -15 χρόνια πριν- κι έτσι αυτή η 
εμπειρία είναι κάτι ιδιαίτερο για μένα και πολύ προσωπικό. Ο πατέρας μου, ο οποίος καταγόταν από την Σάμο και μεγάλωσε 
στην Κρήτη, απεβίωσε όταν ήμουν μικρός και έτσι εκτός από την αδερφή μου και την οικογένειά της που ζούνε στην Αθήνα, 
δεν έχω άλλους ζώντες συγγενείς εδώ. Μεγάλωσα στην Αμερική χωρίς πολύ ελληνική ανατροφή, δυστυχώς, όμως καθώς 
ανακάλυπτα τη μουσική μου έκφραση ως συνθέτης, βρήκα και μία βαθύτερη σύνδεση με την κουλτούρα του πατέρα μου, 
κάτι που συνεχίζεται σε έργα όπως αυτά που θα ακούσετε στη σημερινή συναυλία, κυρίως θαρρώ στο κοντσέρτο για βιολί. 
Είναι τιμή μου που ο εξάρχων βιολιστής της Κ.Ο.Θ., Αντώνης Σουσάμογλου, θα εκτελέσει αυτό το κομμάτι. Ο πατέρας μου, 
Ηρακλής Θεοφανίδης και ο αδερφός του, Μενέλαος Θεοφανίδης, ήταν και οι δυο τραγουδοποιοί και ξέρω πως θα ένιωθαν 
πολύ περήφανοι που λίγη από τη μουσική τους, μουσική μίας άλλης εποχής αλλά ίσως με παρόμοια ψυχή, εκπροσωπείται 
στην αποψινή συναυλία. 

Christopher Theofanidis

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α.
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