
1

  ΜΟΥΣΙΚΗ
Πηγή: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Σελ.: 60 Ημερομηνία

έκδοσης:
16-02-2020

Επιφάνεια: 524.17 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1200

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

μουσική

• Οι «Πυξ Λαξ», το συγκρότημα 
που έγραψε ιστορία και συνεχίζει 
τα ταράζει τα νερά των μουσικών 
δρώμενων της χώρας ανεβαίνει στα 
βόρεια και αναμένεται να ξεσηκώσει 
τη Θεσσαλονίκη με δύο εκπληκτικές 
εμφανίσεις στο Vergina Theatro (12ο 
χλμ. Θεσσαλονίκης - αεροδρομίου, 
τηλ. 2310-491291). Συγκεκριμένα, τις 
Πέμπτες 20 και 27 Φεβρουάριου, 
στις 9.45 μ.μ., οι «Πυξ Λαξ», 
οπλισμένοι με την πείρα δεκαετιών 
που κουβαλούν στις πλάτες τους, 
ετοιμάζονται να μας παρασύρουν 
για ακόμη μία φορά στο σύμπαν 
τους, εκεί όπου οι «παλιές αγάπες 
πάνε στον παράδεισο».

• Η Κρατική Ορχήστρα 
- Θεσσαλονίκης διοργανώνει την 

Παρασκευή 21 Φεβρουάριου και 
ώρα 9 μ.μ., στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης (25ης Μαρτίου και 
παραλία, τηλ. 2310-895800) μία 
βραδιά αφιερωμένη στον τελευταίο 
γερμανό ρομαντικό, όπως έχει 

j χαρακτηριστεί ο Ρίχαρντ Στράους. 
Υπό τη διεύθυνση του έμπειρου 
μαέστρου Δημήτρη Μποτίνη, η 

-* ΚΟΘ μας ταξιδεύει στην πλούσια 
μουσική κληρονομιά του Στράους, 
με έργα που αναδεικνύουν την 

* τολμηρή γραφή του, των πρώτων 
αλλά και των ύστερων χρόνων της 
δημιουργίας του, ενώ ταυτόχρονα 
επισημαίνουν την υψηλή 
ενορχηστρωτική τέχνη του, που 
αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες μιας 
συμφωνικής ορχήστρας.

• Ο πολυχώρος WE (3ης 
Σεπτεμβρίου 3, τηλ. 2310- 
284700) ανοίγει τις πόρτες του 
και υποδέχεται τους μοναδικούς 
Koza Mostra. Το δημοφιλές σχήμα 
που συνδυάζει τη σκα με τη ροκ 
και την πανκ μουσική, πάντα με 
στοιχεία βαλκανικού ήχου, έρχεται 
στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 
21 Φεβρουάριου, στις 9 μ.μ., για 
να απολαύσουμε μαζί όλη τη 
μουσική του πορεία μέσα από τις 
μεγαλύτερες επιτυχίες του. Μετά 
το πρώτο τους ευρωπαϊκό tour
σε Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία και 
Κροατία και ενώ ετοιμάζουν το 
νέο τους album, η στάση τους 
στη Θεσσαλονίκη προβλέηεται 
τουλάχιστον ξεχωριστή.

• Ο Δημήτρης Μυστακίδης
αποχωρίζεται τη «Λαϊκή Κιθάρα» του 
για να υποδεχθεί το νέο του δίσκο. 
Μαζεύει λοιπόν την αντροπαρέα 
του και ετοιμάζουν μία κατάθεση 
ψυχής στο Club του Μύλου (Γεωρ. 
Ανδρέου 56, τηλ. 2310-551836), 
την Παρασκευή 21 Φεβρουάριου, 
στις 9.30 μ.μ. Οκτώ άντρες μάς 
αποκαλύπτουν όσα λένε μεταξύ 
τους και η θεματολογία λίγο-πολύ 
γνωστή, αλλά αγαπημένη: γυναίκες, 
πάθη, ήττες, νίκες και «αλητείες». 
Μαζί τους επί σκηνή θα βρίσκεται ο 
μαγευτικός Christian Ronig, ο οποίος 
πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του 
δίσκο με τίτλο «Greece is mine» και 
περιλαμβάνει μεταφρασμένα και 
διασκευασμένα ελληνικά τραγούδια.

Δωης
• Μία ωδή στην ελευθερία της ζωής 
θα είναι η εναρκτήρια χορευτική 
παράσταση του «Θεσσαλονίκη 
δρώμενα» για το 2020, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 
22 Ιανουάριου, στις 6.30 μ.μ., στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 
Συνολικά 450 χορευτές από τις 
μεγαλύτερες σχολές χορού στη 
Β. Ελλάδα θα μαγέψουν με τις 
εκπληκτικές χορογραφίες τους, 
ώστε, πέραν της ψυχαγωγίας, 
να στηρίξουν το έργο και τις 
δράσεις του Συλλόγου Γυναικών 
με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα 
Ζωής Ν. Θεσσαλονίκης». Έχοντας 
ως στόχο την αλληλοβοήθεια, 
την ψυχοκοινωνική στήριξη και 
την αποκατάσταση των γυναικών 
που πάσχουν όπως επίσης και 
των μελών των οικογενειών τους, 
το «Άλμα Ζωής» συμβάλλει στην 
απομυθοποίηση του καρκίνου και 
την προώθηση της πρόληψης μέσω 
της σωστής ενημέρωσης.
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