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έκδοσης:
12-09-2018
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Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ

Σ
υμφωνική μου

σική, μουσική 
δωματίου, έθνικ, 
τζαζ, όπερα, θέα
τρο, ελληνική καλ
λιτεχνική δημιουργία, 
μπαλέτο, σύγχρονος χορός 
και κινηματογράφος συν
θέτουν το πλέγμα ίου φετινού καλλιτεχνικού 
προγραμματισμού του Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών 2018-2019. Με βασικό πόλο έλξης 
τον κύκλο «Μεγάλες ορχήστρες Μεγάλοι 
μαέστροι - Μεγάλοι ερμηνευτές», το Μέγαρο 

εγκαινιάζει τη νέα καλλιτεχνική περίοδο με 
την Εθνική Ορχήστρα της Ρωσίας και τον 
φημισμένο βιρτουόζο του πιάνου Νικολάι 
Λουγκάνσκι.

Εκρηκτική προμηνυεται η μουσική 
συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον διάσημο 
Τούρκο πιανίστα Φάζελ Σάι και τον Βρετανό 
αρχιμουσικό σερ Ρότζερ Νόρινγκτον, που θα 
βρίσκεται σιο πόντιουμ της Φιλαρμονικής 
Ορχήστρας ίου Λονδίνου. Συγκλονιστική ανα
μένεται η ερμηνεία του «Ρέκβιεμ» του Μότσαρτ 
από χο πολυβραβευμένο Σύνολο και Χορωδία 
Μπαλτάζαρ-Νόιμαν, υπό τη διεύθυνση του 
ιδρυτή και μουσικού διευθυντή του Τόμας 
Χένγκελμπροκ. Ο «μαέστρος-φαινόμενο» Θε
όδωρος Κουρεντζής και η MusicAeterna έρ
χονται να χαράξουν τη νερά μέσα από τη δική 

τους εκδοχή για το «Ρέκβιεμ» του 
Βέρνη. Οσο για τους φίλους του 
βιολιού, θα απολαύσουν φέτος 

στο Μέγαρο τον διακεκρι
μένο Ουκρανό βιρτου
όζο Βαλέρι Σοκόλοφ, ο 
οποίος εμφανίζεται με την 
Κρατική Ορχήστρα Θεσ
σαλονίκης που διευθύνει 
η Ζωή Τσόκανου.

Η μεγάλη κυρία 
του πιάνου Ελίζαμπετ Λεόν- 

σκαγια παρουσιάζει όλες τις 
σονάτες ίου Σούμπερι, σε έναν 

πιανισπκό άθλο που θα διαρκέ
σει δυο καλλιτεχνικές περιόδους 

(2018-19 και 2019-2020), στο πλαίσιο 
ίου κύκλου «Μεγάλοι ερμηνευτές». Στο 

πρόγραμμα του κύκλου «Οπερα - Μουσικό

Φιλελεύθερος

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 
Με διεθνούς 

φήμης σολίστ 
επί σκηνής

Η μεγάλη σταρ του βιολιού, Ανε- 
Σοφί Μούΐερ, πλαισιωμένη από 
την Chamber Orchestra Vienna- 

Berlin (φωτογραφία) που απαρτί
ζεται από διεθνούς φήμης σολίστ 

της Φιλαρμονικής της Βιέννης και 
της Συμφωνικής του Βερολίνου, 

ερμηνεύει αποκλειστικά έργα Μό- 
τσαρτ (20.5.2019). Ο Γερμανός 

πιανίστας Κρίστοφερ Παρκ, ένας 
από τους πλέον εντυπωσιακούς 

σολίστ της γενιάς ίου, συμπράττει 
με ίο κορυφαίο βιεννέζικο σύνολο 
Βίνερ Κονχσέρτ-Φεράιν υπό τη δι
εύθυνση tou Μίλΐου Λογιάδη, ενώ 

ο Γάλλος δεξιοτέχνης tou ακορντε
όν και ίου μπαγιάν Ρισάρ Γκαλια- 
νό ερμηνεύει Αστορ Πιαχσόλα με 

την ΚΟΑ. Στο πόντιουμ, 
ο Βλαδίμηρος Συμεωνίδης.

Η σταρ του βιολιού, Ανε-Σοφί Μούτερ

θέατρο» το χρυσό δίδυμο Ουίλιαμ Κρίοτι (δι
εύθυνση ορχήστρας) - Ρόμπερτ Κάρσεν (σκη
νοθεσία) και το σύνολο Les Arts Florissants 
παρουσιάζουν το σπάνιο προκλασικό λυρικό 
έργο «Η όπερα του ζητιάνου» των Τζον Γκέι 
και Γιόχαν Κρίστοφ Πέπους. Ζωντανή σκηνική 
δράση και προβολές 3D film δημιουργούν, 
στην όπερα δωματίου «Blank Out» του Μισέλ 
φαν ντερ Αα, έναν από τους πλέον εντυπω
σιακούς συνδυασμούς που έχουμε δει μέχρι 
σήμερα επί σκηνής. Το λιμπρέτο βασίζεται σε 
έργο της ποιήτριας Ινγκριντ Γιόνκερ, η οποία 
θεωρείται η Σίλβια Πλαθ χης Νότιας Αφρικής.

Το πρωτοποριακό Nederlands Dans 
Theater 1, που καθηλώνει το κοινό κάθε φορά 
που εμφανίζεται στο Μέγαρο, παρουσιάζει 
χορογραφίες των Σολ Λεόν - Πολ Λάιτφουτ 
και της Κρίσταλ Πάιτ, καθώς και το νέο έργο 
του Μάρκο Γκαίκε που κάνει παγκόσμια πρε
μιέρα αυτό τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο του 
κύκλου «Χορός».

Η περσινή επιτυχία του «Megaron 
Underground», ενός καινοτόμου κύκλου εκ
δηλώσεων στο Υποσκήνιο Β ιης Αίθουσας

Αλεξάνδρα Τριάντη, εμπλουτίζει χο πρόγραμμά 
της με νέες θεατρικές παραγωγές. Για δεύτερη 
χρονιά, συνεχίζεται ο κύκλος «With a Twist», 
που εγκαινιάστηκε πέρυσι, δημιουργώντας 
απροσδόκητες διαφοροποιήσεις του κλασικού 
και του αναμενόμενου: το προετοιμασμένο πιά
νο με εφέ συνυπάρχει με την κινούμενη εικόνα, 
το modern classic συνδυάζεται με ονειρικά 
οπτικοακουστικά περιβάλλοντα, η άρπα και 
η φωνή διαλέγονται με τον ηλεκτρονικό ήχο 
και ο Μπαχ συναντά τον Κολτρέιν.

Το Μέγαρο των παιδιών δημιουργεί 
έναν φαντασμαγορικό κόσμο για μικρούς και 
μεγάλους, όπου η «Σταχτοπούτα» του Ζαν- 
Κρισιόφ Μαγιό ταξιδεύει πάνω στο «Φτερωτό

Ι
Η Εθνική Ορχήστρα
της Ρωσίας και ο βιρτουόζος 
του πιάνου Ν. Λουγκάνσκι 
εγκαινιάζουν τη νέα 
καλλιτεχνική περίοδο
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Το πρωτοποριακό 
Nederlands Dans

Theater 1 παρουσιάζει 
χορογραφίες των Σολ 
Αεόν - Πολ Λάιτφουχ 
και της Κρίσταλ Πάιτ, 

καθώς και το νέο έργο 
του Μάρκο Γκαίκε 

που κάνει παγκόσμια 
πρεμιέρα, σχο πλαίσιο 
του κύκλου «Χορός»

άλογο» του Νίκου Καζανιζάκη, με οδηγό «Το 
γαλάζιο πουλί» του Μορίς Μέτερλινκ και συνο
δοιπόρους τον Αμάλ και τους νυχτερινούς επι
σκέπτες του Τζαν Κάρλο Μενόχι. Στην Παιδική 
Σκηνή ίου Μεγάρου παρουσιάζεται για πρώτη 
φορά «Το φτερωτό άλογο», ένα ανέκδοτο πα
ραμύθι του Νίκου Καζανιζάκη, σε θεατρική 
διασκευή του σκηνοθέτη Βασίλη Μαυρογε- 
ωργίου και μουσική Νίκου Κυπουργου (σε 
συνεργασία με τις εκδόσεις Καζαντζάκη και 
επιστημονική επιμέλεια Νίκου Μαθιουδάκη).

Επίσης, ο παγκόσμιος παιδικός και 
εφηβικός κινηματογράφος αποκτά τη δική 
του τριήμερη γιορτή. Από τον φετινό προ
γραμματισμό δεν λείπει η αγαπημένη σειρά 
«Κυριακή πρωί στο Μέγαρο», όπου το ενδι
αφέρον μονοπωλεί φέτος η Κλείω, μια άτα
κτη και φιλομαθής δεκάχρονη, που ταξιδεύει 
στον μουσικό χωροχρόνο, με τη βοήθεια ενός 
μαγικού βιβλίου και ενός πνευστού πήλινου 
οργάνου, για να γνωρίσει την ιστορία και τη 
μουσική των λαών από τον Μεσαίωνα μέχρι 
σήμερα (ιδέα, επιμέλεια, κείμενα, παρουσίαση 
Σοφία Τοπουζη).


