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Χάλκινα πνευστά με άρωμα Χριστουγέννων 
και υπογραφή ΚΟΘ
Με το πρόγραμμα Brass Xmas συνεχίζονται οι δωρεάν όιαδικτυακές μεταδόσεις συναυλιών 

της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
Η Κρατική Ορχήστρα Θεσ

σαλονίκης συνεχίζει τις δωρεάν 
διαδικτυακάς μεταδόσεις συ
ναυλιών, μέσα από τα κοινωνι
κά της δίκτυα, με το πρόγραμμα 
"Brass Xmas’, την Κυριακή 13 
Δεκεμβρίου, στις 19:00.

Σύνολο χάλκινων πνευστών 
και κρουστών της ΚΟΘ, υπό τη 
μουσική διεύθυνση του Δημο
σθένη Φωτιάδη, μεταδίδει το 
εορταστικό κλίμα, μέσα από 
γνωστές Χριστουγεννιάτικες 
μελωδίες των Χάρβεϋ, Τσαϊ- 
κόφκσι, Άντερσον και Χόουαρθ.

Η παραδοσιακή γαλλική με
λωδία που ακούγεται στα κά

λαντα ‘Ding Dong, Merrily on 
High' καταγράφηκε για πρώτη 
φορά σε μία πραγματεία για χο
ρούς του 16ου αιώνα, που εξέ
δωσε με τον τίτλο Orchesogra- 
phie’ το 1589 ο Γάλλος κληρι
κός και συνθέτης Jehan 
Tabourot, χρησιμοποιώντας το 
ψευδώνυμο Thoinot Arbeau. To 
1924, ο Άγγλος κληρικός 
George Rateliffe Woodward 
έγραψε στίχους για κάλαντα πά
νω σε αυτή την όμορφη μελω
δία, με τη βοήθεια του Ιρλανδού 
συνθέτη Charles Wood. Ο 
Roger Harvey, ένας εκ των 
ιδρυτών του συγκροτήματος 
London Brass, διασκεύασε το 
διάσημο πλέον τραγούδι για σύ
νολο 10 χάλκινων πνευστών και 
κρουστών.

Ο Roger Harvey συνέθεσε 
για σύνολο 10 χάλκινων πνευ
στών και το ‘Festive Cheer’ 
συλλέγοντας μελωδίες από γνω
στά και αγαπημένα Χριστουγεν
νιάτικα τραγούδια, όπως ‘Sleigh 
Ride’, ‘Jingle Bells’, ‘We Wish 
You A Merry Christmas', ‘Have 
Yourself A Merry Little Christ
mas’ κ.α.

Οι υπέροχες μελωδίες του 
μπαλέτου ‘Καρυοθραύστης’

αποτελούν αναπόσπαστο κομ
μάτι των Χριστουγέννων σε όλο 
τον κόσμο. Ο Michael Allen 
διασκεύασε για σύνολο χάλκι
νων πνευστών πέντε από τα συ
νολικά οχτώ μέρη της ομώνυ
μης ορχηστρικής σουίτας, όπως 
την Εισαγωγή’, το Εμβατήριο’ 
και τρεις χορούς, τον ρωσικό, 
τον κινεζικό και τον αραβικό, 
μεταδίδοντας όλη τη γοητεία 
της μουσικής του Τσαϊκόφκσι 
με τους αναμφισβήτητους πρω
ταγωνιστές των Χριστουγεννιά
τικων μελωδιών, τα χάλκπνα 
πνευστά.

To ‘Greensleeves’ είναι ένα

παραδοσιακό αγγλικό τραγούδι 
του 16ου αιώνα, που έχει αγα
πηθεί και τραγουδιέται σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη με διαφορε
τικούς στίχους. Μελωδικά πρό
κειται για χαρακτηριστική Ro- 
manesca, μία διαδεδομένη με
λωδική και αρμονική φόρμα 
του 16ου αιώνα, ισπανικής κα
ταγωγής, με μεγάλη άνθηση 
στην Ιταλία της πρώιμης εποχής 
μπαρόκ. Από τον 19ο αιώνα άρ
χισαν να προστίθενται στίχοι με 
Χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα, 
ενώ η πλέον αποφασιστική 
στροφή προς τα κάλαντα έγινε 
με το ποίημα ‘What child is 
this?’ που έγραψε το 1865 ο 
William Chatterton Dix πάνω 
στη μελωδία του Greeensleeves. 
Ο γνωστός Άγγλος συνθέτης και 
τρομπετίστας Elgar Howarth το 
διασκεύασε για σύνολο χάλκι
νων πνευστών.

Η σύνθεση ‘A Christmas Fes
tival’ του Leroy Anderson είναι 
ένα ποτ πουρί Χριστουγεννιάτι
κων τραγουδιών που αγαπιούν
ται ιδιαίτερα στις Η.Π.Α.. Ο Άν
τερσον ξεκίνησε να γράφει το 
έργο το 1950, όμως έκανε διά
φορες προσαρμογές μέχρι να 
καταλήξει στην τελική του μορ

φή εννιά χρόνια μετά. Το έργο 
ξεκινά με το “Joy to the World’’, 
περνά από άλλες διάσημες με
λωδίες, όπως ‘Silent Night’ και

‘Jingle Bells’ καταλήγοντας στο 
“Ο Come All Ye Faithful". Ο 
Agnus Armstrong διασκεύασε 
το 2012 το έργο αυτό, για σύνο

λο χάλκινων πνευστών, κρου
στά και τύμπανα, απαιτώντας 
από τους εκτελεστές ιδιαίτερη 
δεξιοτεχνία.

Δείτε τη συναυλία από το κα
νάλι της ΚΟΘ στο Youtube 
(TheTSSO) και τη σελίδα της 
στο Facebook.
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