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  ΑΚΟΥΩ... ΒΛΕΠΩ ....
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 50 Ημερομηνία

έκδοσης:
16-09-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

239.21 cm² Κυκλοφορία: 10340

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου 
Εφαρμοσμένων Τεχνών θεάματοε και 
Ακροάματοε «Σχολείον» ms Eiprivns Πα
πά (με πρόεδρο τον ανιψιό ms Μανούσο 
Μανουσάκη) ανακοίνωσε τπν ολοκλήρω
ση των εργασιών στην ειδική αίθουσα που 
φέρει το όνομα ms κορυφαίαε ηθοποιού, 
η οποία σύντομα θα παραδοθεί με τα 
προσωπικά αντικείμενά Tns αποτυπώ- 
vovtos τη μεγάλη καριέρα Tns. Αποφά
σισε επίσηε τη διοργάνωση ημερίδαβ 
και εκδηλώσεων που θα παρουσιάζουν 
το έργο Tns στο ευρύ κοινό, καθώε και

συνεργασίεβ στο πλαίσιο διάδοσηε του 
αρχαίου δράματοε στη σύγχρονη εποχή.

1922 ΚΑΙ ΜΙΚΗΣ
Για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή αλλά και τον έναν χρόνο 
από την απώλεια του Μίκη θεοδωράκη, το 
Ωδείο Ανω Πόληβ διοργανώνει επετειακή 
συναυλία στο Ανάκτορο Γαλερίου την ερ
χόμενη Τετάρτη Otis 18.30, σε συνεργασία 
με το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου θεσ- 
σαλονίκηβ και την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Πόληβ θεσσαλονίκηε. Στο πρώτο μέροβ 
θα εμφανιστεί παραδοσιακό σύνολο σε

επιλεγμένο σμυρναίικο ρεπερτόριο. Στο 
δεύτερο μέροε η συμφωνική ορχήστρα, 
η λαϊκή ορχήστρα, η μεικτή χορωδία (υπό 
τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Παναγιώ
τη Διαμαντή) και σολίστ του Ωδείου θα 
εκτελέσουν αποσπάσματα από το «Αξιόν 
εστί». Σολίστ-λαϊκόε τραγουδιστήβ: θέμηε 
Ροδαμίτη5. ΑφηγητήΞ ο δήμαρχοε θεσσα- 
λονίκηε Κωνσταντίνοε ΖέρΒαε. Η είσοδοβ 
είναι ελεύθερη με τηλεφωνική κράτηση 
στο 2310-263703 και ώρεε 11.00-13.00.

Η ΚΟΘ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Το Διεθνέε Φεστιβάλ Κέρκυραβ υποδέ

χεται την Κρατική Ορχήστρα θεσσαλονί- 
κηε σε ένα γκαλά-αφιέρωμα στη Μαρία 
Κάλλαε στο Δημοτικό θέατρο Κέρκυραε. 
Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει αγαπη- 
μένεε άριεε και γνωστά έργα του λυρικού 
ρεπερτορίου, όπωε «Γάμοι του Φίγκαρο» 
και «ΝτονΤζιοΒάνι», «Ναμπούκο», «Μανόν 
Λεσκό», «ΚαΒαλερία Ρουστικάνα» κ.ά. 
Ερμηνεύει π διακεκριμένη σοπράνο Αλεξία 
Βουλγαρίδου, ενώ την ΚΟΘ διευθύνει 
ο διάσημοε ελβετόε μαέστροε Philippe 
Bach, ο onoios έχει βρεθεί στο πόντιουμ 
κορυφαίων ευρωπαϊκών ορχηστρών στα 
σπουδαιότερα λυρικά θέατρα ms Γηραιάε 
Ηπείρου. Στιε 19 Σεπτεμβρίου, otis21 .00.
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