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Επιφάνεια: 292.58 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1200

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

μουσική

• Οι σημαντικότερες παραστάσεις 
^κλασικού χορού ζωντανεύουν

για δύο βράδια, στις 25 και 26 
Φεβρουάριου, στις 9 μ.μ. και τις 
8 μ.μ. αντίστοιχα, στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης (25ης 
Μαρτίου & Παραλία, τηλ. 2310- 
895800), από διάσημους χορευτές 
του ιστορικότερου μπαλέτου του 
κόσμου. Καταξιωμένοι σολίστες 
των Μπολσόι δημιουργούν και 
προσφέρουν στο κοινό της πόλης 
ένα υπερθέαμα μπαλέτου με 
αποσπάσματα από τη Λίμνη των 

* Κύκνων, τον Δον Κιχώτη, την 
Κάρμεν και την Εσμεράλδα, ενώ 
λυρικοί τραγουδιστές της Όπερας 
του Θεάτρου Μπολσόιερμηνεύουν 
άριες από την Τόσκα του Πουτσίνι, 
τη Βασίλισσα των Σπαθιών του 
Τσαϊκόφσκι κ.ά.

• Η Κρατική Ορχήστρα
Θεσσαλονίκης τιμά μία από 
τις μεγαλύτερες φιγούρες της 
κλασικής μουσικής, τον Γερμανό 
συνθέτη και πιανίστα Λούντβιχ 
βαν Μπετόβεν. Για να γιορτάσει 
τα 250 χρόνια από τη γέννησή 

j του η ΚΟΘ ξεκινά μία σειρά 
συναυλιών, με την πρώτη εξ 
αυτών να περιλαμβάνει την 
«Ποιμενική Συμφωνία» και το 
«Τριπλό κοντσέρτο για βιολί, 
τσέλο και πιάνο». Το Σάββατο 
28 Φεβρουάριου, στην Αίθουσα 

^Τελετών του ΑΠΘ, στις 9 μ.μ., θα 
συμπράξουν επί σκηνής τρεις 
διακεκριμένοι Έλληνες σολίστες 
και η ΚΟΘ, υπό την έμπειρη 
μπαγκέτα του Γερμανού μαέστρου 
Christoph Poppen.

• Για 16η συνεχή χρονιά, η
Πρότυπη Καλλιτεχνική Ομάδα 
Χορού «Έκνευσις», το Κέντρο
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Μελέτης Παραδοσιακών Χορών 
«Κύκλος», ο Χορευτικός Όμιλος 
Θεσσαλονίκης και το Πολιτιστικό 
Σωματείο «Χοροστάτες» υμνούν 
την ελληνική παράδοση στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
(25ης Μαρτίου & Παραλία, 
τηλ. 2310-895800). Με ήχους, 
μελωδίες αλλά κυρίως χορό, οι 
παραπάνω πολιτιστικοί φορείς 
ενώνονται για φιλανθρωπικό 
σκοπό. Το μήνυμα είναι ένα και 
απλό, δεν είναι όμως απλοϊκό: 
«Μέσα από τον κύκλο του χορού 
τείνουν όλοι μαζί ‘χείρα βοήθειας’ 
και συμπαρασύρουν στο γλέντι 
τους μαχητές της ζωής». Την 
Παρασκευή 28 Φεβρουάριου στις 
9 μ.μ., γίνετε και εσείς μέρος 
του μεγαλύτερου χορευτικού 
κύκλου, μοιραστείτε εμπειρίες, 
ιστορίες και αξίες του πολιτισμού 
μας και δώστε το «παρών» στην 
προσπάθεια για τον αγώνα του 
συνανθρώπου.
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