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Μαγικός Μποχσέλι στη Χαλκιδική

Τη χαρακτηριστική φωνή του Αντρέα Μποχσέλι απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ του περασμένου 
Σαββάτου στον λόφο της Σάνης, στη Χαλκιδική, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η «Κ». Ο φημισμένος Ιταλός 
τενόρος τραγούδησε άριες μεγάλων συνθετών με τη σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης 
και αναγνωρισμένων μουσικών, ανάμεσα στους οποίους και η Αθηνά Ανδρεάδη (φωτ.). Σελ. 15
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Μάγεψε 
ο Μποτσέλι 
στη Σάνη
Ο Ιταλός τενόρος έριξε την αυλαία 
του 30ού επετειακού φεστιβάλ

Της ΗΛΙΑΝΑΣ ΜΑΓΡΑ

Το βράδυ του περασμένου Σαβ
βάτου ήταν ζεστό, η υγρασία 
αλύπητη, και το νυχτερινό αε
ράκι που στο παρελθόν έχει 
δροσίσει τόσα καλοκαιρινά 
μαε βράδια στον λόφο τηε Σά- 
vns, στη χερσόνησο τηε Χαλ- 
κιδικήε έλειπε. Αλλά δεν εί
χε σημασία. Δεν μείωσε την 
ανυπομονησία κανενόε από 
τουε περίπου 2.000 θεατέε, οι 
οποίοι είχαν εξαντλήσει τα ει
σιτήρια για τη συναυλία του 
Αντρέα Μποτσέλι ήδη από τη 
δεύτερη μέρα πώλησήε τουε.

Ο συνωστισμόε ξεκινούσε 
από το ύψοε του Sani Beach 
Hotel και κορυφωνόταν στουε 
πρόποδεε των χωμάτινων 
σκαλιών που οδηγούν στον 
λόφο, εκεί όπου ιστορικοί 
πιστεύουν ότι βρισκόταν η 
ακρόπολη τηε αρχαίαε Σάνηε 
και όπου τραγούδησε ο κορυ- 
φαίοε Ιταλόε τενόροε Αντρέα 
Μποτσέλι, κλείνονταε έτσι το 
εορταστικό πρόγραμμα του 
Sani Fe8tival που φέτοε συ
μπλήρωσε 30 χρόνια από την 
ίδρυσή του.

Περιμένονταε στην ουρά 
για το μπαρ, λίγο πριν από την

έναρξη τηε συναυλίαε θεατέε 
συζητούσαν μεταξύ τουε χα- 
ρακτηρίζονταε την επικείμε
νη συναυλία «εμπειρία ζω- 
ήε». «Πόσο τρομερό είναι ότι 
εντόε ολίγου θα δούμε τον 
Μποτσέλι», είπε η μια γυναί
κα στη διπλανή τηε. «Στη Σά
νη!», συμπλήρωσε εκείνη με 
μια αίσθηση περιρρέουσαε ευ- 
γνωμοσύνηε για το γεγονόε ότι 
ο διάσημοε τενόροε βρέθηκε 
για πρώτη φορά στη Βόρεια 
Ελλάδα.

Για τη μιάμιση ώρα που 
διάρκεσε η συναυλία, άνευ 
διακοπήε για διάλειμμα, η 
προσήλωση του κοινού στο 
θέαμα που εκτυλισσόταν στη 
σκηνή ήταν απόλυτη. Μπλε 
και κόκκινοι προβολείε φώ
τιζαν τον πύργο τηε Σάνηε, 
μπροστά από τον οποίο βρι
σκόταν η Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκηε, με εξάρχοντα 
βιολιστή τον Αντώνη Σουσά- 
μογλου. Στη συναυλία συμ
μετείχαν επίσηε οι σοπράνο 
Κριστίνα Πασαρόιου και Αλί
κη Χρυσοχού, η καλλιτέχνιε 
Αθηνά Ανδρεάδη, ο φλαουτί- 
σταε Αντρέα Γκριμινέλι και η 
χορεύτρια Αντζέλικα Γκισμο- 
ντό, ενώ διευθυντήε τηε ορχή-

0 Αντρέα Μποτσέλι τραγούδησε, μεταξύ άλλων, τα «La donna e mobile» από την όπερα Ριγκολέτο 
του Τζουζέπε Βέρνη και «Granada» από τον Αγκουστίν Λάρα.

Η προσήλωση 
του κοινού στο θέαμα 
που εκτυλισσόταν 
στη σκηνή ήταν 
απόλυτη.

στραε ήταν ο μαέστροε Κάρλο 
Μπερνίντ, ο οποίοε περιοδεύει 
μαζί με τον Αντρέα Μποτσέλι 
εδώ και δεκαετίεε.

Ο Αντρέα Μποτσέλι τρα
γούδησε, μεταξύ άλλων, τα

«La donna e mobile» από την 
όπερα Ριγκολέτο του Τζουζέ
πε Βέρντι και «Granada» από 
τον Αγκουστίν Λάρα, ενώ το 
πιο γνωστό του τραγούδι, το 
«Con te Partiro», το τραγούδη
σε πρώτο από τα encore8 μαζί 
με τιε δύο σοπράνο.

«Το Sani Fe8tival αντιπρο
σωπεύει έναν καθιερωμένο 
πολιτιστικό θεσμό, καταξιωμέ
νο και σημαντικό σε διεθνέε 
επίπεδο», δήλωσε ο Αντρέα 
Μποτσέλι στη συνέντευξή του 
στην «Κ» που θα δημοσιευθεί

την Κυριακή, τονίζονταε πωε 
ήταν για τον ίδιο «τιμή» και 
«προνόμιο» να συμμετάσχει 
στο φεστιβάλ έπειτα από πρό
σκληση του καλλιτεχνικού δι
ευθυντή Γιώργου Μουστάκα, 
μια πρόσκληση που κρίθηκε 
επιτυχήε. Στο τέλοε τηε συ
ναυλίαε, οι θεατέε, πολλοί εκ 
των οποίων φώναζαν «μπρά
βο» σε διάφορεε στιγμέε τηε 
εκδήλωσηε, στάθηκαν όρθιοι 
για να δώσουν στον κ. Μπο
τσέλι το πιο θερμό τουε χει
ροκρότημα.
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