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Πολιτισμός

Ευρωπαϊκή Γιορτή 
τής Μουσικής

ΓΙΑ 21η συνεχόμενη χρονιά ή Ευρω
παϊκή Γιορτή τής Μουσικής (21/6), υπό 
τήν Αιγίδα τοϋ 'Υπουργείου Πολιτι
σμού καί Αθλητισμού, θά πραγματοποι
ηθεί αυτήν τήν φορά μέσω διαδικτύου. 
26 πόλεις από τήνΈλλάδα καί, γιά πρώ
τη φορά, 12 πόλεις τής Ευρώπης (Αθή
να, Βερολίνο, Βουδαπέστη, Βουκουρέ
στι, Κρακοβία, Κωνσταντινούπολή, 
Μάντσεστερ, Μιλάνο, Λιουμπλιάνα, 
Λισσαβόνα, Πράγα καί Σκόπια) ενώ
νουν τίς δυνάμεις τους καί παρουσιά
ζουν έναν μουσικό μαραθώνιο 10 ωρών 
πού θά μεταδοθεί ζωντανά σέ multicast. 
Ζωντανές ή μαγνητοσκοπημένες συ
ναυλίες -από κλασσική, τζάζ, παραδο
σιακή μέχρι πόπ, ρόκ καί φάνκ- ταξι
δεύουν στά πιό έμβληματικά μά καί... 
απρόσμενα σημεία ολόκληρης τής γη
ραιός ήπείρου. Από τήν μεσαιωνική 
πόλη τής Ρόδου ή τή βίλλα τού Αγγέ
λου Σικελιανοϋ στήν Συκιά Κορινθίας 
καί τά ιστορικά σοκάκια τής Ξάνθης, 
τήν σκυτάλη παίρνουν οί ρεμπέτες τοϋ 
ναυπηγείου «Ταρσανάς» στήν Σΰρο. 
Από τήν κοιλάδα τοϋ Αχελώου έως 
τήν γέφυρα Cobblers τής Λιουμπλι
άνα, από τήν λίμνη Κρεμαστών στά 
Αγραφα έως τήν ταράτσα τοϋ Γαλλι- 
κοΰ’Ινστιτούτου στό Βερολίνο, άπό τά 
νησιά τοΰ’Ιονίου καί τοϋ Αιγαίου έως 
τό πλωτό θέατρο τής Βουδαπέστης, καί 
άπό τήν πλατεία Βαρνάβα στό Παγκρά- 
τι στά μουσικά στενά τής Λισσαβόνας, 
τούς κήπους τοϋ Μάντσεστερ καί σέ 
μιά ταράτσα τοϋ Βοσπόρου στήν Κων
σταντινούπολη.

Ή εφετινή Γιορτή τής Μουσικής 
αρχίζει μέ τά’Έγχορδα τής Εθνικής 
Συμφωνικής ’Ορχήστρας τής ΕΡΤ πού 
άπό τό Αίθριο τοϋ Μεγάρου (7μ.μ.) θά 
παρουσιάσουν ένα άπό τά πιό διάσημα 
έργα τής μουσικής δωματίου, τή «Σερε
νάτα γιά έγχορδα, έργο 48» τοϋ Τσαϊ- 
κόφσκυ, υπό τήν διεύθυνση τοϋ Μιχά- 
λη Οικονόμου. Τό μουσικό ταξίδι συ
νεχίζεται στόν Κήπο (7.30μ.μ.) μέ τό 
Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών (Απόλ
λων Γραμματικόπουλος, Παναγιώτης 
Τζιώτης, Πάρις Άναστασιάδης, ’Ισί
δωρος Σιδέρης) σέ γνωστές συνθέσεις 
τοϋ Μπετόβεν, τοϋ Μότσαρτ καί τοϋ

Ντβόρζακ, άλλά καί μεταγραφές άγα- 
πημένων μελωδιών μέ άρωμα τζάζ τοϋ 
Τζώρτζ Γκέρσουϊν καί γνωστών τσιγ- 
γάνικων τανγκό τοϋ Γιάκομπ Γκάντε. 
Ή Χριστίνα Πουλίτση (σοπράνο), ό 
Τάσης Χριστογιαννόπουλος (βαρύ
τονος) καί ό Χριστόφορος Σταμπό- 
γλης (μπάσος) θά ερμηνεύσουν (8μ.μ.) 
δημοφιλή άποσπάσματα άπό όπερες 
(«Ντόν Τζοβάννι» τοϋ Μότσαρτ, «Ρω
μαίος καί Ίουλιέτα» τοϋ Γκουνό καί 
«Σταχτοπούτα» τοϋ Ροσσίνι), μιούζι
καλ («Les Miserables» καί «Kiss Me, 
Kate») καί τραγούδια έλλήνων καί ξέ
νων συνθετών. Τούς πλαισιώνει ό πια
νίστας Δημήτρης Γιακάς. Ή συναυλία 
θά ολοκληρωθεί στόν Κήπο (8.30μ.μ.) 
μέ τό George Kontrafouris Trio (Κίμω- 
νας Καροϋτζος, Τζαίησον Ούάστωρ), οί 
όποιοι θά παρουσιάσουν κομμάτια πού 
υπογράφουν ό Γ. Κοντραφούρης, ή Σα- 
βίνα Γιαννάτου καί ή Τζέσσικα Ουίλ- 
λιαμς. Τήν συναυλία θά παρουσιάσει ή 
Αλί να Γ ιαλίνη.

Γιά πρώτη φορά εφέτος οί συναυλί
ες τής Γιορτής τής Μουσικής, πού φι
λοξενούνται στό Αίθριο τών Μουσών 
καί στόν Κήπο τοϋ Μεγάρου Μου
σικής, χωρίς τήν παρουσία κοινού, θά 
παρουσιασθοϋν ζωντανά άπό άπό τήν 
ΕΡΤ 2 καί ταυτόχρονα μεταδίδονται 
ζωντανά online άπό τό site τοϋ Μεγά
ρου Μουσικής Αθηνών (http://www. 
megarononline.gr/), τήν ΕΡΤ Web tv 
καί τό Τρίτο Πρόγραμμα τής Ελλη
νικής Ραδιοφωνίας.

'Ολοκληρώνοντας τήν 2nd Athens 
Music Week, στό Παρατηρητήριο τής 
Τεχνόπολης τοϋ Δήμου Αθηναίων, ένα 
ιστορικό τοπόσημο μέ θέα 360 μοιρών, 
θά δώσουν συναυλίες τρία ξεχωριστά 
σχήματα, στό πλαίσιό της πού ολοκλη
ρώνεται αύριο. Τό urban κουαρτέττο 
τών Tfatfy σέ eastern jazz/funk μονο
πάτια, τήν παραγωγό καί vocalist Mica 
Eio μέ τόν μοναδικό ήχο καί τήν world 
jazz performer Αγγελική Τουμπανά- 
κη μέ τό πολυσυλλετικό project της 
«Cross Overs».

Τό Γαλλικό’Ινστιτούτο συμμετέχει 
στήν Γιορτή τής Μουσικής καί μοιρά

ζεται μέ τό κοινό 9 playlist επιλεγμένες 
άπό τούς Γάλλους καλλιτέχνες Τζάκ 
Λάνγκ, Ίμάνυ, Φαννύ Άρντάν, Έμμα- 
νυέλ Μπεάρ, Ζυλιέτ Μπινός, Ίντίλα, 
Πατρίσια Κάας, Όλιβιέ Πού, Ρούφους 
Γουαίηνραϊτ.

Στήν Θεσσαλονίκη, ή Κρατική 
’Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, ή Συμφω
νική ’Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονί
κης, ή Φιλαρμονική ’Ορχήστρα Δήμου 
Θεσσαλονίκης καί ή MOYSA -Συμφω
νική ’Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μου
σικής Θεσσαλονίκης συμμετέχουν, γιά 
πρώτη φορά, σέ μία κοινή καλλιτεχνι
κή δράση μέ πρωτοβουλία τής Διευ- 
θύνσεως Πολιτισμοϋ-Τουρισμοϋ τοϋ 
Δήμου Θεσσαλονίκης. Σέ συνεργασία 
μέ τό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 
καί τό Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλο
νίκης, 40-50 μουσικοί τής κάθε’Ορχή
στρας, τηρώντας τίς άποστάσεις, εμφα
νίζονται στό αίθριο τοϋ Μουσείου, δη
μιουργώντας ένα μουσικό μωσαϊκό μέ

άγαπημένα έργα τοϋ διεθνοΰς ρεπερ
τορίου. Ή δράσις αυτή θά προβληθεί 
αύριο, σέ τηλεοπτικά καί διαδικτυακά 
Μέσα ένημερώσεως.

Η ΚΟΘ, υπό τήν διεύθυνση τής 
ΖωήςΤσόκανου, θά ερμηνεύσει τό θρι
αμβευτικό καί λαμπερό φινάλε άπό τήν 
«Μουσική γιά τά Βασιλικά Πυροτεχνή
ματα» τοϋ Χαΐντελ, ή ΣΟΔΘ θά παρου
σιάσει τόν φλογερό «Τελετουργικό 
Χορό τής Φωτιάς» άπό τό μπαλλέτο «Ό 
μάγος έρωτας» τοϋ'Ισπανού συνθέτου 
Μανουέλ ντέ Φαγιά, υπό τήν διεύθυν
ση τής Λίζας Ξανθοπούλου, ή ΦΟΔΘ θά 
χαρίσει ιταλικές μελωδίες σέ ένα πότ 
πουρί μέ τόν τίτλο «Viva Italia», υπό 
τήν διεύθυνση τοϋ Κλεάνθη Ζαρίμπα 
ενώ ή MOYSA θά χαιρετίσει τόν έορ- 
τασμό τής μουσικής μέ δύο ελληνικούς 
χορούς, τούς «Μήλο μου κόκκινο» καί 
«Κοφτός», ύπό τήν διεύθυνση τοϋ Θο- 
δωρή Παπαδη μητριού.
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