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  ΑΤΖΕΝΤΑ
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 15 Ημερομηνία

έκδοσης:
20-10-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

230.98 cm² Κυκλοφορία: 14860

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•Ο Ηλίας Μαγκλίνης παρουσιάζει 
το νέο ίου βιβλίο με τίτλο «Το μόνο 
της ζωής τους ταξίδι. Μικρά Ασία, 
οδοιπορικό σε πόλεμο και σε ειρήνη» 
(εκδ. Μεταίχμιο). Την εκδήλωση δι- 
οργανώνει το βιβλιοπωλείο «Βιβλιο- 
τρόπιο» στο Αγρίνιο. Μαζί με τον συγ
γραφέα θα μιλήσει ο ιστορικός και 
υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων 
του Μουσείου Μπενάκη, Τάσος Σα- 
κελλαρόπουλος. Στις 7.30 μ.μ., Καζα
ντζή 25, Αγρίνιο.

•Ο Αλεξάντρ Ντεσπλά (φωτ.) εμ
φανίζεται απόψε στη Θεσσαλονί
κη, στο κλείσιμο του 57ου Φεστι
βάλ Δημητρίων σε μια ξεχωριστή 
βραδιά για τους φίλους του σινεμά 
και της μουσικής. Ο διεθνούς φήμης 
και βραβευμένος με Οσκαρ συνθέ
της κινηματογραφικής μουσικής θα 
διευθύνει την Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης σε δικά του έργα. Στις 
9 μ.μ., Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλο
νίκης, 25ης Μαρτίου και Παραλία, 
Θεσσαλονίκη.

ΑΤΖΕΝΤΑ

•Ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται 
στο «Ολύμπια» τον Χίλαντ Ατζμόν. Ο 
συνθέτης, ενορχηστρωτής και δεξιο
τέχνης του σαξοφώνου θα παρουσι
άσει δικές του συνθέσεις και επιτυ
χίες του κλασικού και του σύγχρονου 
τζαζ ρεπερτορίου με την Athens Big 
Band. Στις 8.30 μ.μ., Ολύμπια - Δημο
τικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, 
Ακαδημίας 59, Αθήνα.

•Από σήμερα μέχρι τις 23 Οκτω
βρίου το Φεστιβάλ Ισραηλινού Κι
νηματογράφου παρουσιάζει το 
πρόγραμμά του στον κινηματογρά
φο «Τριανόν», που αποτελείται από 
πέντε προβολές ταινιών και μία συ
ναυλία πιάνου με προβολή κόμικς 
από τον συνθέτη και πιανίστα Ιτάι 
Ντβόρι. Απόψε προβάλλεται η ταινία 
«Καραόκε» στα εβραϊκά με ελληνι
κούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα 
ακολουθήσει Q+A με τον σκηνοθέτη 
Μοσέ Ρόζενταλ. Στις 8.30 μ.μ., Κο- 
δριγκτώνος 21 και Πατησίων 101.

•To Spiral Trio θα εμφανιστεί στη 
σκηνή του Half Note Jazz Club για 
να παρουσιάσει τον τελευταίο του 
δίσκο, με τίτλο «Broken Blue». Πρό
κειται για ένα δίσκο που αποτελεί- 
ται από πρωτότυπες συνθέσεις των 
μελών του τρίο που γράφτηκαν κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας. Στις 9.30 
μ.μ., Half Note Jazz Club, Τριβωνια- 
νού 17, Μετς.
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