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Η ΜΑΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ

Χριστούγεννα 
με Ντίσνεϊ 
στο Μέγαρο
Η μαγεία της Disney ζωντανεύει 
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλο
νίκης, λίγο πριν τα Χριστούγεννα 
σε ένα οπτικοακουστικό θέαμα 
που θα απολαύσουν μικροί και με
γάλοι. ΣΕΛ16
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Χριστούγεννα στο Μέγαρο με άρωμα Disney
Η μαγεία της Disney ζωντανεύει στο 

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, λί- 
I γο πριν τα Χριστούγεννα σε ένα οπτι- 

κοακουστικό θέαμα που θα απολαύ
σουν μικροί και μεγάλοι. Το 100% 
Disney in Concert: Around the World 

I ποπυ θα φιλοξενηθεί από 14/12 (και 
από 12/12 για μαθητές) περιλαμβάνει 
μουσική από τα soundtrack κλασικών 
και δημοφιλών ταινιών της Disney, την 

| οποία θα εκτελεί ζωντανά η Κρατική

(Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, ενώ συγχρό
νως σε μια μεγάλη οθόνη θα προβάλ
λονται οι αντίστοιχες σκηνές από τις 
ταινίες.

Υπέροχες ενορχηστρώσεις που ανα

δεικνύουν τον συμφωνικό ήχο της 
εξαιρετικής ορχήστρας, βραβευμένα 
μουσικά κομμάτια που έχουμε ψιθυρί
σει όλοι μας, αγαπημένες ταινίες με τις 
οποίες έχουν μεγαλώσει πολλές γενιές, 
ενώνονται μεταξύ τους σε έναν πανέ
μορφο συντονισμό ήχου και εικόνας, 
που θα συνεπάρει τα παιδιά και θα ξυ
πνήσει όμορφες αναμνήσεις στους με
γαλύτερους.

Στη συναυλία θα ακουστούν μουσι
κές από τις ταινίες Η μικρή γοργόνα, 
Μέρι Πόπινς, Η Πεντάμορφη και το 
Τέρας, Ψυχρά κι ανάποδα, Αλαντίν, 
Πειρατές της Καραϊβικής και Ο βασι
λιάς των λιονταριών.

Η Disney Concerts παράγει συναυ
λίες και περιοδείες και παραχωρεί 
άδεια χρήσης του μουσικού και οπτι
κού περιεχομένου της Disney σε συμ
φωνικές ορχήστρες και παρουσιαστές 
σε όλο τον κόσμο. Τα πακέτα συναυ
λιών της Disney Concerts περιλαμβά
νουν μια ποικιλία εκδηλώσεων, όπως 
συναυλίες με ταυτόχρονη προβολή ται
νιών, καθώς και θεματικές συναυλίες 
με ορχηστρικά και φωνητικά έργα, τα 
οποία εκτείνονται από αποκλειστικά 
ορχηστρικές συμφωνικές παραστάσεις 
έως multimedia παραγωγές με τραγου
διστές και χορωδία επί σκηνής. Οι τρέ
χοντες τίτλοι περιλαμβάνουν τα Star

Wars Film Concert Series (Episodes 
IV-VII), Beauty and the Beast, The 
Little Mermaid, Fantasia, Pixar In Con
cert, The Nightmare Before Christmas, 
Alice In Wonderland, Frozen, Ratato- 
uille. The Pirates of the Caribbean Se
ries (Episodes I-IV) και Silly Sympho
nies, τα οποία την περασμένη χρονιά 
αρίθμησαν συνολικά πάνω από 400 
παραστάσεις σε πολλούς από τους κο
ρυφαίους συναυλιακούς χώρους όλου 
του κόσμου, όπως το Lincoln Center, 
το Royal Albert Hall, η Όπερα του Σίδ- 
νεϊ, το Toky o Forum και το Hollywood 
Bowl. Πολυάριθμα νέα πακέτα συναυ
λιών και περιοδεύουσες παραγωγές

από το σύνολο των στούντιο της Dis
ney, συμπεριλαμβανομένων των Pixar, 
Lucasfilm και Marvel, βρίσκονται αυ
τή την εποχή στο στάδιο της ανάπτυ
ξης·

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, 
Μουσική διεύθυνση Φαίδρα Γιαννέ- 
λου, Αφήγηση Μαριάνα Μποζαπαλί- 
δου.

Σχολικές παραστάσεις: 12 Δεκεμβρί
ου - ώρες 9:45 & 11:30,14 Δεκεμβρίου 
- ώρες 9:45 & 11:30. Είσοδος: 7€.

Παραστάσεις κοινού: 14/12 στις 
20:00, 15/12 στις 19:00, 16/12 στις 
11:30 & 18:30. Είσοδος: 10€, 7€ (μει
ωμένο).
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