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μουσική
Ύ · CINEmusica: Η ιταλική μουσική 

συναντά τον κινηματογράφο στο 
φουαγιέ του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης (Μανώλη Ανδρόνικου 
6, τηλ 2313-310201), την Τρίτη 17 
Δεκεμβρίου, σε μία συναυλία με 
ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Οι 
απόφοιτοι του Κρατικού Ωδείου 
Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν 
μουσικά έργα από την Ιταλία, που 
σημάδεψαν την ιστορία της 7ης τέχνης, 
σε μία εκδήλωση που τελείται υπό την 
Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και 

'w Αθλητισμού. Κομμάτια που έντυσαν 
τις σπουδαιότερες κινηματογραφικές 
σκηνές και συνδέθηκαν με 

** ονόματα όπως Μπενίνι, Μπελούτσι, 
Λολομπριτζίτα, Ροσελίνι και Καρντινάλε, 
ζωντανεύουν για μία μόνο βραδιά, για 
ένα μουσικό ταξίδι στο παρελθόν.

• Η ΣΟΔΘ συγκέντρωσε από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, παιδιά με 
ιδιαίτερη έφεση και ταλέντο στη 
μουσική για να πραγματοποιήσει 
μία μοναδική συναυλία με τίτλο «Lit
tle Stars in Concert», στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης (25ης Μαρτίου 
& Παραλία, τηλ.: 2310-895800), τη 
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου. Παιδιά ηλικίας 
7-14 ετών, που έχουν εξαιρετικά υψηλές 
μουσικές επιδόσεις, θα ερμηνεύσουν 

*■ στο πλευρό της ΣΔΟΘ έργα των 
Μπετόβεν, Μότσαρτ, Μπαχ και άλλων, 
υπό τη μουσική διεύθυνση της Λίζας 
Ξανθοπούλου.

• Η Μικτή Χορωδία, το Φωνητικό 
Σύνολο και το Οργανικό Μουσικό 
Σύνολο των φοιτητών του Τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
πραγματοποιούν την Κυριακή 15 

r-νλεκεμβρίου, χριστουγεννιάτικη 
συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Θεσσαλονίκης (Μ. Ανδρόνικου 6) με 
δωρεάν είσοδο για το κοινό. Υπό τη 
διεύθυνση των Φένιας Μπάγκα, Ελπίδας 
Τσάμη και Άντριας Προκοπά και με τις 
οδηγίες της επιβλέπουσας διδάσκουσας 
Μαρίας- Έμμας Μελιγκοηούλου, το 
φιλόμουσο κοινό της πόλης εντάσσεται 
στο κλίμα των ημερών με κλασικές 
και αξεπέραστες μελωδίες των Vivaldi 
(Gloria) και Haendel (αποσπάσματα από 
το Messiah).

• «Παρέα με τον Μπετόβεν»...
Με μία ιδιαίτερα ευφάνταστη και 
διασκεδαστική μουσική παράσταση, 
η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
συστήνει στους μικρούς θεατές και 
φίλους της μουσικής, τον μεγάλο 
συνθέτη Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, την 
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα 
της ΚΟΘ «Σόλων Μιχαηλίδης» (Λ. Νίκης 
73, τηλ.: 2310-257900). Η παράσταση 
αφορά τον Λούι, ένα παιδί διαφορετικό 
από τους υπόλοιπους συνομήλικούς 
του που βρίσκει διέξοδο στο κόσμο 
της μουσικής. Με έναν αφηγητή και 
μία κούκλα επί σκηνής, παιδιά ηλικίας 
4-11 ετών θα γνωρίσουν τη μουσική 
δωματίου μέσα από το έργο ενός από 
τους κυριότερους εκπροσώπους της 
κλασικής μουσικής.

• Άλλη μία εμφάνιση της
παραδοσιακής μπάντας δρόμου 
EnTOPICA είναι γεγονός. Την Τρίτη 17 
Δεκεμβρίου, το τετραμελές μουσικό 
σχήμα θα παρουσιάσει ένα από τα 
καθιερωμένα γλέντια του στο Gaia's 
Den (Αιγύπτου 17, τηλ.: 2310-567430). 
Κλαρίνο, σαξόφωνο, ακορντεόν και 
νταούλι αναβιώνουν παραδοσιακούς 
και μοντέρνους βαλκανικούς ήχους. Το 
πρόγραμμα αποτελείται από τραγούδια 
της Μακεδονίας, της Θράκης και της 
Ηπείρου, σε πρωτότυπες εκδοχές τους, 
προκαλώντας κάθε παρευρισκόμενο 
να σηκωθεί από τη θέση του και να 
συμμετέχει στη τεράστια γιορτή που 
γεννιέται μπροστά στα μάτια του.

• Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου
η Fiona παρουσιάζει το νέο της pro
ject στη μαγική σοφίτα του ιστορικού 
Μπενσουσάν Χαν (Εδέσσης 6, τηλ: 
6984 244577). Πρόκειται για ένα 
αφιέρωμα στη μέχρι τώρα πορεία 
της, με unplugged εκδοχές των 
τραγουδιών της αλλά και αγαπημένων 
της κομματιών από τη διεθνή μουσική 
σκηνή. Με το πρώτο της προσωπικό 
άλμπουμ με τίτλο «You heal my heart», 
να έχει ήδη κυκλοφορήσει, η σειρά 
εμφανίσεών της στο Μπενσουσάν Χαν 
θα είναι μία ωδή στο μινιμαλισμό και το 
ασπρόμαυρο.
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