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  Μουσική
Πηγή: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Σελ.: 74 Ημερομηνία

έκδοσης:
11-11-2018

Επιφάνεια: 272.1 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

μουσική
• Τι συμβαίνει όταν η συμφωνική 
ορχήστρα του δήμου Θεσσαλονίκης 
συναντά τους Opera Chaotique; 
Αυτή η απορία θα απαντηθεί σε 
όσους επισκεφτούν το Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης (25ης 
Μαρτίου και παραλία, τηλέφωνο 
επικοινωνίας 2310-895938) την 
Τρίτη 13 Νοεμβρίου στις 21.00.
Ένα μουσικοθεατρικό δρώμενο- 
συναυλία, που εμπλουτίζει 
κλασικούς ήχους με μία goth 
διάθεση. Στην αίθουσα «Αιμίλιος 
Ριάδης» M2.

• Έπειτα από ένα καλοκαίρι που 
περιλάμβανε εμφανίσεις σε όλη την 
Ελλάδα, με τη νέα του κυκλοφορία, 
το δίσκο «Τραγούδια που ζούνε 
λαθραία», ο Μίλτος Πασχαλίδης 
ξεκινάει τις χειμωνιάτικες του 
εμφανίσεις. Η αρχή θα γίνεται με 
τραγούδια όπως «Το παραμύθι με 
λυπημένο ΤΕΛΟΣ», «Τα μπλουζ της 
άγριας νιότης», «Στα είπα όλα» και 
τις «Πεθαμένες καλησπέρες» και θα 
συνεχίζει με τα κομμάτια του νέου 
του δίσκου «Τραγούδια που ζούνε 
λαθραία» σε μουσική του Μάριου 
Τόκα και στίχους του Αλκή Αλκαίου. 
Στο Block 33 (26ης Οκτωβρίου
33, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310- 
533533) Παρασκευή 16 και Σάββατο 
17 Νοεμβρίου στις 22.00.

• Έργα των Εμμανουήλ Λαζαρίδη 
και Ντμίτρι Σοστακόβιτς θα 
παρουσιαστούν από την Κρατική 
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Το 
κοντσέρτο «Εκ νεκρών» γράφτηκε 
από τον Γιώργο-Εμμανουήλ 
Λαζαρίδη με αφορμή την επέτειο 
100 χρόνων από τη λήξη του Α' 
Παγκοσμίου Πολέμου. Ο σολίστ, 
ακολούθως, παρουσιάζει ένα από 
τα πλέον ιδιόρρυθμα έργα του 
Σοστακόβιτς, ένα κοντσέρτο για 
πιάνο και τρομπέτα με άφθονες

δόσεις χιούμορ, τη «Συμφωνία 
αρ. 9» στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης (25ης Μαρτίου και 
παραλία, τηλέφωνο επικοινωνίας 
2310-895938), στην αίθουσα Φίλων 
Μουσικής, στις 21.00, Παρασκευή 16 
Νοεμβρίου στις 21.00.

• Οι Deaf Radio φέρνουν τους 
desert rock, heavy rock και Stoner 
ήχους τους στη σκηνή του Rover Bar 
(Σαλαμίνος 6, Λαδάδικα, τηλέφωνο 
επικοινωνίας 2310-544304). Η 
εμφάνισή τους αυτή σηματοδοτεί 
το ξεκίνημα της δεύτερης και 
μεγαλύτερης ευρωπαϊκής τους 
περιοδείας. Τετάρτη 14 Νοεμβρίου, 
στις 21.00, με ελεύθερη είσοδο.

• Ο Διογένης Δασκάλου επιστρέφει 
φέτος με μια μουσικοθεατρική 
παράσταση, για να σχολιάσει 
καυστικά την πολιτική -και όχι 
μόνο- επικαιρότητα. Η παράσταση 
«Εκφύλιος πόλεμος» παρουσιάζεται 
στη σκηνή του Μύλος Club 
(Ανδρέου Γεωργίου 56, περιοχή 
Σφαγεία, τηλέφωνο επικοινωνίας 
694-9950530) την Παρασκευή
17 Νοεμβρίου, καθώς και την 
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, στις 22.30.
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