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μουσική

• Ο Βασίλης Σαΐτης (φωτ.) και ο
Νίκος Κυριόσογλου ζωντανεύουν διά 
της μουσικής τρεις εμβληματικούς 
συνθέτες. Οι Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, 
Κλοντ Ντεμπισί και Σεζάρ Φρανκ 
δίνουν ραντεβού στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης (25ης 
Μαρτίου και παραλία, τηλ. 2310- 
895800), την Τετάρτη 29 Ιανουάριου 
και ώρα 9 μ.μ., για μία αξέχαστη 
συναυλία. Κατά το πρώτο μέρος 
της εκδήλωσης, ο εκφραστής της 
γερμανικής μουσικής παράδοσης 
Μπετόβεν αντιπαραβάλλεται με τον 
κύριο εκπρόσωπο του κινήματος 
του μουσικού ιμπρεσιονισμού, τον 
Ντεμπισί. Στη συνέχεια το κοινό 
θα απολαύσει έργα του Φρανκ, ο 
οποίος δέχθηκε επιρροή από τον 
Λιστ, τον Βάγκνερ αλλά και τον ίδιο 
τον Μπετόβεν. Ο Βασίλης Σαΐτης στο 
βιολοντσέλο και ο Νίκος Κυριόσογλου 
στο πιάνο υπόσχονται στο φιλόμουσο 
κοινό μία μαγευτική βραδιά με 
αξεπέραστες μελωδίες.

• Η Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία 
με την Ισραηλιτική Κοινότητα 
Θεσσαλονίκης και την υψίφωνο 
Μαριάντζελα Χατζησταματίου 
διοργανώνουν μία συναυλία για 
την ημέρα μνήμης των ελλήνων 
εβραίων μαρτύρων και ηρώων του 
Ολοκαυτώματος σήμερα Κυριακή 
26 Ιανουάριου, στις 7 μ.μ., στη 
Συναγωγή Μοναστηριωτών (Συγγρού 
35). Ύστερα από 75 χρόνια από την 
απελευθέρωση των στρατοπέδων 
εξόντωσης Άουσβιτς - Μπίρκεναου,
η συναυλία με τίτλο «Περίμενέ με, 
Θεσσαλονίκη - 75 χρόνια μετά» είναι 
ένας φόρος τιμής στους τραγικούς 
ήρωες του πολέμου. Η είσοδος είναι 
δυνατή μόνο με προσκλήσεις (για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων), τις
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οποίες μπορείτε να προμηθευτείτε 
από την Ισραηλιτική Κοινότητα (τηλ. 
2310-221124).

• The Speakeasies Swing Band: Η
αγαπημένη swing μπάντα ξαναχτυπά. 
Η μουσική σκηνή του Μύλος Club 
(Ανδρέου Γεωργίου 56, Σφαγεία, 
τηλ. 2310-551836) ετοιμάζεται να 
υποδεχτεί το πιο hot ρετρό σχήμα, 
την Παρασκευή 31 Ιανουάριου 
στις 9.30 μ.μ„ για ένα ταξίδι στα 
περασμένα με μία νότα του σήμερα. 
Υφασμάτινα ριγέ παντελόνια, 
δερμάτινα παπούτσια, τιράντες και 
καρό πουκάμισα θα κάνουν ξανά 
την εμφάνισή τους, για να μας 
μεταφέρουν στο κλίμα της εποχής. Η 
μαγευτική φωνή της Κατερίνας Σισίνι 
σε συνδυασμό με το διάχυτο ταλέντο 
των μουσικών είναι η εγγύηση για 
ένα πετυχημένο live, όπου κανείς δεν 
μπορεί να μείνει καθιστάς!

• Το Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης (25ης Μαρτίου και 
παραλία, τηλ. 2310-895800) φιλοξενεί 
το σύνολο παλαιάς μουσικής «Εχ 
Silentio», την Κυριακή 26 Ιανουάριου 
και ώρα 9 μ.μ., για μία συναυλία 
αφιερωμένη στη Θεσσαλονίκη του 
1204 και τη μουσική που συνέθεταν 
τότε οι τροβαδούροι. Με έργα των 
Raimbaut de Vaqueiras, Elias Cairel 
κτλ., οι «Ex Silentio» προσφέρουν 
μία καθαρή εικόνα για μία σχετικά 
άγνωστη περίοδο και μας ξεναγούν 
όχι μόνο στην μουσική κουλτούρα 
της εποχής αλλά και στην ευρύτερη 
πολιτιστική πραγματικότητα της 
πόλης.

• Το ιστορικό μουσικό δίδυμο
Γιώργος Καζαντζής και Λιζέτα 
Καλημέρη επιστρέφει για μία 
εμφάνιση στη Ζώγια (Αλ. Σβώλου 
54, τηλ. 2310-243459), το Σάββατο 
1 Φεβρουάριου και ώρα 9.30 
μ.μ. γεμάτο μνήμες, ιστορίες 
και μελωδίες. Μνήμες από την 
κοινή τους πορεία, μελωδίες που 
αγαπήσαμε και μουσικές ιστορίες 
που τους σημάδεψαν. Φιλική 
συμμετοχή: Ναντίνα Κυριαζή.
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