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  Fantasia concertante από την ΚΟΘ
Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σελ.: 16 Ημερομηνία

έκδοσης:
22-02-2019

Επιφάνεια: 211.1 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Fantasia concertante από την ΚΟΘ
Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονί

κης υποδέχεται, σε συνεργασία με 
το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί
κης, τον ιδιαίτερα αγαπητό στην πό
λη μας σπουδαίο Ισραηλινό μαέ
στρο Yoav Talmi, σε μία συναυλία 
απόψε στις 21.00 στο Μέγαρο Μου
σικής που περιλαμβάνει έργα Εκτόρ 
Μπερλιόζ, Σίμου Παπάνα, Πάμπλο 
δε Σαρασάτε και Γιοχάνες Μπραμς. 
Σολίστ στη βιόλα και στο βιολί ο 
David Aleksander Bogorad.

Το πρόγραμμα ξεκινά με την ει
σαγωγή από την όπερα του Εκτόρ 
Μπερλιόζ ‘Μπενβενούτο Τσελίνι’, 
εμπνευσμένη από τη ζωή και το έρ
γο αυτής της πολύπλευρης καλλιτε
χνικής προσωπικότητας της Ιταλι
κής Αναγέννησης. Ακολουθεί η σύν
θεση του εξάρχοντα της Κ.Ο.Θ. Σί
μου Παπάνα ‘Fantasia concertante’, 
με σολίστ στη βιόλα τον Ντέιβιντ 
Αλεξάντερ Μπόγκοραντ, ο οποίος 
συνεχίζει ως σολίστ, αλλά με βιολί 
αυτή τη φορά, στην πλούσια σε 
τσιγγάνικα θέματα σύνθεση του

Πάμπλο Δε Σαρασάτε ‘Zigeuner- 
weisen’. Το πρόγραμμα ολοκληρώ
νεται με την αριστουργηματική 
‘Πρώτη Συμφωνία’ του Γιοχάνες 
Μπραμς, που ο τελειομανής δημι
ουργός της δούλευε επί 14 ολόκλη
ρα χρόνια, για να μην αφήσει πάνω 
της κανένα ψεγάδι.

Είσοδος: Πλατεία 15 €, Εξώστης 
10€, Μειωμένο 5 €.

Προπώληση: εκδοτήριο Κ.Ο.Θ. 
(Αεωφόρος Νίκης 73, τηλ. 2310 
236990 σήμερα 09:00-14:00 και 
από το www.tsso.gr.

Συναυλία με το μουσικό σύνολο
Trakya University Ensemble

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει το μου
σικό σύνολο Trakya University En
semble, του Πανεπιστημίου Trakya, 
Αδριανούπολης. Η εκδήλωση, θα 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του επι
τυχημένου θεσμού «Βραδιές Τέχνης 
στο ΑΠΘ», την Τρίτη 26 Φεβρουάρι
ου, ώρα 20:00, στην Αίθουσα Τελετών 
ΑΠΘ.

Το μουσικό σύνολο Trakya Univer
sity Enseble ιδρύθηκε το 2007 κι απο- 
τελείται από καθηγητές του Πανεπι
στημίου Trakya. Με δύο βιολιά, μία 
βιόλα, ένα βιολοντσέλο ένα κοντραμ
πάσο κι ένα φλάουτο, διαθέτει ένα με
γάλο εύρος ρεπερτορίου που περιλαμ
βάνει έργα της κλασικής, αλλά και της 
σύγχρονης μουσικής, ενώ έχει δώσει 
πολλές συναυλίες τόσο στην Τουρκία 
όσο και στο εξωτερικό.

-Μάνος Χατζιδάκις- Μικρή Ραλλού.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με 

την υποστήριξη του Γενικού Προξε
νείου της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη. 
Είσοδος ελεύθερη.
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