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μουσική
• Στον κόσμο της κλασικής 
μουσικής η ανανέωση κρίνεται 
πάντοτε απαραίτητη, ώστε να 
φρεσκάρεται το ενδιαφέρον του 
κοινού. Κάθε γενιά μουσικών 
διαθέτει μεγάλα ταλέντα. Η νέα 
γενιά των μουσικών -οι οποίοι 
φιλοδοξούν να διαδεχθούν 
τους διάσημους σολίστες του 
παρελθόντος- διαθέτει μεγάλη 
επιμονή, διεκδικώντας δυναμικά 
τον προσωπικό της χώρο 
στο ανταγωνιστικό μουσικό 
στερέωμα. Έτσι, οι καλύτεροι 
σπουδαστές, ηλικίας 6 με 30 
ετών, παρουσιάζουν -με «όπλα» 
τα δοξάρια, τις παρτιτούρες, 
τα χέρια ή τις φωνές τους- τη 
μουσικότητά τους. Ο Σύλλογος 
Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης 
στέκεται δίπλα σε όλους αυτούς 
τους νέους μουσικούς, δίνοντάς 
τους την ευκαιρία αλλά και το 
βήμα να ξεδιπλώσουν την τέχνη 
τους στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης (25ης Μαρτίου και 
παραλία, τηλέφωνο επικοινωνίας 
2310-895800). Δευτέρα 4 
Μαρτίου στις 8 μ.μ. στο Φουαγιέ.

• Ο γνωστός κωμικός Δημήτρης 
Δημόπουλος συμπράττει για 
πρώτη φορά με την ΚΟΘ σε μια 
απρόσμενη συνεργασία. Ποιος 
είναι ο κώδικας συμπεριφοράς 
σε μια συναυλία συμφωνικής 
μουσικής; Πώς άλλαξε ο 
τρόπος που ακούμε μουσική 
τον τελευταίο αιώνα; Και η 
αποκάλυψη πως καθένας μας 
μπορεί να (και ίσως έχει ήδη) 
παίξει όργανο μιας συμφωνικής 
ορχήστρας... Όλα αυτά, και πολλά 
περισσότερα, θα απαντηθούν 
στο «Stand-Up Symphony», 
σε μια βραδιά που η μουσική 
συναντά την κωμωδία. Διεύθυνση 
Ορχήστρας: Ζωή Τσόκανου, 
Κείμενα-Παρουσίαση: Δημήτρης 
Δημόπουλος. Στην Αίθουσα 
Τελετών ΑΠΘ (Εγνατίας 154, 
έναντι ΔΕΘ) την Παρασκευή 8 
Μαρτίου στις 8.30 μ.μ.
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• Η μη κυβερνητική οργάνωση 
Παιδιά εν Δράσει, το περιοδικό 
«Εξώστης» και ο πολυχώρος 
WE συνδιοργανώνουν το 9ο 
Balkan Fest την Παρασκευή 8 
Μαρτίου 2019. To Balkan Fest 
ανανεώνει το ραντεβού του 
για ένατη συνεχόμενη χρονιά, 
προσκαλεί καλλιτέχνες από 
χώρες των Νοτίων Βαλκανίων και 
οργανώνει μία μοναδική γιορτή, 
εμπνευσμένη από τη βαλκανική 
κουλτούρα και τον πολιτισμό. Το 
Balkan Fest είναι το μοναδικό 
φεστιβάλ της πόλης, που θέτει 
στο επίκεντρο την προβολή 
του πολιτισμού των λαών 
της βαλκανικής χερσονήσου, 
αποσκοπώντας στην ανάδειξη 
των κοινών τους ριζών και 
παραδόσεων. Στον πολυχώρο WE 
(λεωφόρος 3ης Σεπτεμβρίου, 
τηλέφωνο επικοινωνίας 2310- 
284700) οι πόρτες ανοίγουν στις 
8.30 μ.μ.

• Η Εύη Σιαμαντά επιστρέφει στο 
French Keys σε ένα πρόγραμμα 
που αναδεικνύει τη χαρισματική 
φωνή της. Υπόσχεται νοσταλγία και 
πολύ στιλ, ενώ φέρνει στο σήμερα 
το glam μιας άλλης εποχής με νέα 
ματιά υπό τις ενορχηστρώσεις 
του Σπύρου Ρασσιά. Στο French 
Keys (Θεμιστοκλή Σοφούλη 48, 
τηλέφωνο επικοινωνίας 2310- 
402048) Παρασκευή 8 Μαρτίου 
στις 10 μ.μ.
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