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29-01-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

228.58 cm² Κυκλοφορία: 1080

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ατζέντα
Π ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ |

Στό θέατρο «Τζένη Καρέζη» (Ακαδημίας 3,2103636144) παρου
σιάζεται αύριο καί στίς 6 Φεβρουάριου (9μ.μ.) ή μουσικοθεατρι- 
κή παράστασις «ΣημείαΣτίξης» σέ κείμενα τής ΆθηνάςΣπανού 
καί καλλιτεχνική επιμέλεια Πολυξένης Καράκογλου.' Η παρά- 
στασις είναι εμπνευσμένη από τό ομότιτλο άλμπουμ πού κυκλο
φόρησε προσφάτως άπό την Moika Records, καί περιγράφει τή ν 
πορεία τής ζωής ενός ανθρώπου άπό τή ν ένηλικίωσή του καί με
τά. Παίζουν οί μουσικοί Μάρ. Ίβάν Παπούλιας (βιολί, κιθάρα), 
Αίμ. Σταυρινός (πιάνο) καί Άπ. Μπουρνιας (κρουστά).

Τό έργο «Μκττέρο ΜποΟφο (Τό Κωμικό Μυστήριο)» τοΰ Ντά- 
ριο Φό επιστρέφει άπό μεθαύριο καί κάθε Δευτέρα καί Τρίτη 
(9μ.μ.),στό θέατρο <δ\.νεσΐς» (Λεωφ. Κηφισίας 14,2107718943), 
σέ σκηνοθεσία Νικ. Χανιωτάκη. Άποτελεΐται άπό σύντομους 
μονολόγους μέ θέματα άπό τά βιβλικά άπόκρυφα καί δημοφι
λείς ιστορίες τής ζωής τοΰ Χρίστου. Παίζουν οί Τζερόμ Καλού- 
τα,'Ελίνα Μάλαμα, Δαυ. Μαλτέζε, Αρετή Πασχάλη, Μαρία Πε- 
τεβή καί Ν. Πουρσανίδης, guest star ό Μ. Παπαδημητρίου. Τά 
σκηνικά-κοστούμια είναι τής Αρετής Μουστάκα, ή πρωτότυπη 
μουσική τοΰΆλκ. Κωνσταντόπουλου, τήν κινησιολογία έπιμε- 
λήθηκε ή Φαίδρα Ντάίόγλου.

/I ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Μέ συναυλία τοΰ heavy rock συγκροτήματος Planet of Zeus 
(Μπ. Παπανικολάου: κιθάρα-φωνητικά, Στ. Προβής: κιθάρα, 
Γ. Βράζος: μπάσο καί Σερ. Γιαννακόπουλος: τύμπανα) συνεχί
ζεται ό δεύτερος κύκλος τής σειράς συναυλιών τοΰ Ιδρύματος 
Ωνάση γιά τήν υποστήριξη τής άνεξάρτητης ελληνικής μου
σικής σκηνής «Stages Α/Bve». Ή συναυλία κινηματογραφήθηκε 
στόν Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός», καί θά κάνει πρεμιέρα 
αύριο (9μ.μ»), στό κανάλι τοΰΊδρύματοςΏνάση στό YouTube, 
δπου ή παρακολούθησις είναι χωρίς άντίτιμο ή χρονικό περι
ορισμό. Τήν κινηματογράφηση έπιμελήθηκε καί σκηνοθέτη
σε ό Χρ. Σαρρής.

ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

830 μ,μ. Τό Sirius Πιάνο Τρίο δίδει άπόψε στό Κρατικό Ωδείο
(Φράγκων 15) συναυλία μέ έργα μουσικής δωματίου των Ραχ- 
μάνινωφ καί Σμέτανα καί ένα τζάζ έργο τοΰ Πώλ Σένφηλντ. Τό 
τρίο άποτελεΐται άπό τόν Δανοαμερικανό βιολονίστα καί βιο
λιστή David Bogorad, τήν βιολοντσελίστα Μυρτώ Ταλακού- 
δη καί τήν πιανίστα Martyna Jatkauskaite άπό τήν Λιθουανία.

Στό Μέγαρο Μουσικής (25ης Μαρτίου) ή’Ισραηλιτική Κοινότης 
Θεσσαλονίκης καί ή Κρατική’Ορχήοττρα Θεσσαλονίκης διοργα- 
νώνουν αύριο (8μ.μ.) άφιερωματική συναυλία γιά τήν Εθνική 
Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων καίΉρώων 
τοΰ "Ολοκαυτώματος. Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει τόν «Ψαλμό 
22» (Τσπανοεβραϊκά), τό «Αντάτζιο γιά έγχορδα, έργο 11» τοΰ 
Σάμιουελ Μπάρμπερ καί τό «Κοντσέρτο γιά βιολί σέ ρέ μείζο- 
να, έργο 61» τοΰ Λούντβιχ βάν Μπετόβεν. Διευθύνει ή Ζα>ή Τσό- 
κανου, σολίστ ό βιολιστής ΧύλΣαχάμ καί ή υψίφωνος Μαριά- 
ντζελα Χατζησταματίου. Είσοδος ελεύθερη μέ δελτία εισόδου 
τά όποια διατίθενται ήλεκτρονικά (tsso.gr).
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