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Υπόκλιση σε τέσσεριε μεγάλουε
Αρχή στις 8 Σεπτεμβρίου με 

τη βραδιά-αφιέρωμα στον 
Μάνο Λοΐζο, στο Ηρώδειο, με 
Γαλανή, Δεληβοριά, Νέγκα

Από τη
Γιώτα Βαζούρα
pvazoura@dimokratiaiiews.gr

Ο
ι δύο πρώτοι μήνες του φθινοπώρου 
δεν έχουν μόνο χορό και πολύ θέα
τρο αλλά και πολλές μουσικές παρα
στάσεις, και δη αφιερώματα σε μεγά
λους δημιουργούς. Η αρχή των αφιε
ρωμάτων θα γίνει με τη συναυλία που θα δώσει 
σας 8 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο η Κρατική Ορχή

στρα Θεσσαλονίκης τιμώντας το έργο του Μάνου 
Λόί'ζου, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων 
από τη γέννησή του. Για τον λόγο αυτόν η ΚΟΘ 
συμπράττει με τη Δήμητρα Γαλήνη, τον Φοίβο Δε- 
ληβοριά αλλά και τη Γιώτα Νέγκα, οι οποίοι θα ερ
μηνεύσουν γνωστά τραγούδια του σπουδαίου δη
μιουργού σε συμφωνικές διασκευές, αναζητώντας 
εκλεκηκές συγγένειες με κλασικούς συνθέτες μέ
σα από νέες, ανατρεπτικές ενορχηστρώσεις.

Μαλιστα, κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα πα
ρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα η συμ
φωνική σουίτα Loizos Recomposed του Αντώνη 
Σουσάμογλου, βασισμένη σε μουσικά θέματα του 
τιμώμενου συνθέτη.

• Στις 10 Σεπτεμβρίου παλι, στο Θέατρο Βράχων, 
θα πραγματοποιηθεί ένα ξεχωριστό μελωδικό αφι
έρωμα στον Μάριο Τόκα, υπό τον τίτλο «Για πάντα 
εδώ». Οι Γιάννης Κότσιρας, Γιώτα Νέγκα, Μίλτος 
Πασχαλίδης, Μπάμπης Στόκας αλλά και ο Βασί
λης Σκουλάς θα ερμηνεύσουν αγαπημένα κομ
μάτια του σπουδαίου Κύπριου δημιουργού, που 
έφυγε από τη ζωή το 2008.

Στο Ηρώδειο θα δοθούν οι συναυλίες για τον Μάνο Λοΐζο, την Αρλετα και τον Δημήτρη Μητροπάνο, ενώ το αφι
έρωμα στον Μάριο Τόκα θα γίνει στον Βύρωνα

• Σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατό της οι φί
λοι της Αρλέτας θα συναντηθούν στο Ηρώδειο 
όχι «σε μια κοινότοπη βραδιά μνήμης», όπως λέ
νε χαρακτηριστικά, «αλλά σε μια βραδιά που θα 
ντώσουν από κοντά τη ζεστασιά της φωνής και 
της κιθάρας της». Καλλιτέχνες της γεντάς της, που 
συμπορεύθηκαν παράλληλα ή δίπλα της, οικεί
οι και φίλοι αλλά και τραγουδιστές που εμπνεύ
στηκαν από το έργο της στις 27 Σεπτεμβρίου θα 
συγκεντρωθούν στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού 
για να μας παρουσιάσουν τις καλύτερες μουσι
κές της σηγμές.

• Τέλος, σης 2 Οκτωβρίου όσοι βρεθούν παλι στον 
ίδιο χώρο θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν 
όλες τις μεγαλες επιτυχίες του Δημήτρη Μητρο- 
πάνου από τα χείλη των Φοίβου Δεληβοριά, Ελε- 
ωνόρας Ζουγανέλη, Γιάννη Κότσιρα, Κώστα Μα- 
κεδόνα, Κωστή Μαραβέγια, Λαυρέντη Μαχαιρί- 
τσα, Πάνου Μουζουράκη, Δημήτρη Μπάση, Γιώ- 
τας Νέγκα, Μίλτου Πασχαλίδα Στο αφιέρωμα, του 
οποίου τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί, συμ
μετέχουν ακόμη οι Χάρις Αλεξίου, Στέφανος Κορ- 
κολής, Λάκης Παπαδόπουλος και Φωτεινή Βελε- 
σιώτου.


