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I. Allegro non troppo   II. Molto adagio   III. Allegro 
assai

Ο όρος ντιβερτιµέντο καθιερώθηκε κατά την 
κλασική περίοδο για έργα που προοριζόταν για τη 
διασκέδαση του κοινού, αλλά και των ίδιων των 
εκτελεστών. Τα ντιβερτιµέντι δεν είχαν αυστηρούς 
κανόνες ως προς το περιεχόµενο ή τον αριθµό και 
τη δοµή των µερών τους, αφήνοντας ελεύθερους 
τους δηµιουργούς να εκφραστούν και να χαρούν. 
Αυτή ακριβώς η συνθετική ελευθεριότητα ήταν ο 
καταλυτικός παράγοντας που οδήγησε στη 
δηµιουργία ευφάνταστων έργων για όλα τα γούστα, 
µε µελωδίες που αποτυπώνονταν εύκολα στη µνήµη 
των ακροατών και προκαλούσαν ευεξία, δίνοντας 
σταδιακά τη δυνατότητα σε αυτές τις κατά βάση 
ψυχαγωγικές συνθέσεις να παίξουν ουσιαστικό ρόλο 
στα µουσικά πράγµατα της εποχής. Τα ντιβερτιµέντι 
άλλωστε αναδείκνυαν µε τον καλύτερο τρόπο την 
εκκεντρική, πνευµατώδη και ελεύθερη ψυχή του  
18ου αιώνα.

Ο Μπάρτοκ έγραψε το ‘Ντιβερτιµέντο για ορχήστρα 
εγχόρδων’ σε µία εντελώς διαφορετική, πολύ πιο 
σκοτεινή και πολύπλοκη, εποχή. Ήταν Αύγουστος 
του 1939 και ο συνθέτης ετοιµαζόταν να 
µεταναστεύσει στις Η.Π.Α., παραµονές του Β’ 
Παγκοσµίου Πολέµου, όταν ο φίλος του Paul Sacher 
του έδωσε µία τελευταία παραγγελία για την Basle 
Chamber Orchestra. Το έργο είναι πλούσιο σε 
αντιθέσεις και συνδυάζει ένα νεοκλασικό ύφος µε 
πρωτοποριακά στοιχεία του µοντερνισµού. Ο 
Μπάρτοκ χρησιµοποιεί τους  καθιερωµένους από 
την εποχή των κοντσέρτων γκρόσι διαλόγους 
µεταξύ των εγχόρδων, όπου µικρές οµάδες 
συνοµιλούν διαρκώς µε την υπόλοιπη ορχήστρα, 
ενισχύοντάς τους µε ευφάνταστες εκφραστικές 
πινελιές, δυναµικές  αντιπαραθέσεις και 
απροσδόκητες εναλλαγές ρυθµού. 

Η επιλογή του συνθέτη να γράψει ένα ευχάριστο και 
λαµπερό ντιβερτιµέντο, λίγο πριν εγκαταλείψει µία 
Ευρώπη που πάνω της είχε απλωθεί η σκιά του 
φασισµού και ζήσει εξόριστος στις Η.Π.Α., φαίνεται 
να αποτελεί ένα µελαγχολικό σχόλιο πάνω στην 
αντίθεση του σκοτεινού παρόντος µε την οµορφιά 
του πολιτισµένου παρελθόντος της Γηραιάς Ηπείρου, 
όπου η µουσική ήταν µία µορφή ψυχαγωγίας που 
σκορπούσε χαρά σε όλους. Αυτός ο φόρος τιµής στο 
παρελθόν είναι διάχυτος σε όλο το έργο, ενώ η 

‘Μία ώριµη καλλιτέχνης µε βαθιά µουσικότητα’

Bernard Haitink

Η Ελληνίδα αρχιµουσικός, µε σπουδές στην γενέτειρά της 
Θεσσαλονίκη και στη Ζυρίχη της Ελβετίας, έχει αποσπάσει 
διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισµούς νέων µαέστρων και 
συνεργαστεί µε πολυάριθµες ορχήστρες και λυρικά θέατρα 
στην Ευρώπη. 

Από την καλλιτεχνική περίοδο 2014-2015 εργάζεται ως 
µόνιµη αρχιµουσικός στο θέατρο της Ερφούρτης, 
πρωτεύουσας του γερµανικού κρατιδίου της Θουριγγίας, 
διευθύνοντας πλήθος παραστάσεων όπερας και συµφωνικών 
συναυλιών. Στο ρεπερτόριο της περιλαµβάνονται, µεταξύ 
άλλων, έργα όπως ‘Τόσκα’, ‘Οθέλλος’, ‘Μάκβεθ’, ‘Φάουστ’, 
‘Πουληµένη Μνηστή’, ‘Ριγκολέττο’, ενώ η παραγωγή ‘Ορφέας 
και Ευριδίκη’ του Γκλουκ ψηφίστηκε ως η καλύτερη 
παράσταση της περιόδου 2015-2016. Κατά την περίοδο 
2011-2014, διετέλεσε µουσική διευθύντρια του οργανισµού 
µουσικού θεάτρου της Αρόζα, στο πλαίσιο του οµώνυµου 
ελβετικού φεστιβάλ, ενώ ήταν µόνιµη φιλοξενούµενη 
αρχιµουσικός της Ορχήστρας της ∆υτικής Βοηµίας. 

Έχει συνεργαστεί µε σηµαντικές ευρωπαϊκές ορχήστρες όπως 
την Ορχήστρα της Ισπανικής Ραδιοφωνίας στη Μαδρίτη, την 
Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της Λιλ, τα Festival Strings της 
Λουκέρνης, τη Συµφωνική Ορχήστρα της Σιλεσίας, την 
Ακαδηµαϊκή Ορχήστρα της Ζυρίχης, τις Φιλαρµονικές 
Ορχήστρες της Βρέµης, της Ερφούρτης, του Ρέγκενσµπουργκ 
και του Χάγκεν κ.α. Στην Ελλάδα έχει πραγµατοποιήσει 
εµφανίσεις µε την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονικης, την 
Κρατική Αθηνών, την Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ., 
την ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και τη Συµφωνική 
Ορχήστρα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.

Είχε την τιµή να εργαστεί ως βοηθός του Bernard Haitink και 
την ορχήστρα Tonhalle της Ζυρίχης.  

Ήταν φιναλίστ για τη θέση του βοηθού αρχιµουσικού στην 
Φιλαρµονική της Νέας Υόρκης, ενώ επιλέχθηκε δύο 
συνεχόµενες χρονιές να συµµετάσχει στο Μaster Class 
διεύθυνσης ορχήστρας µε τον Bernard Haitink στα πλαίσια 
του φεστιβάλ της Λουκέρνης, όπως επίσης µε τον David 
Zinman και την ορχήστρα Tonhalle. 

Σπούδασε στην γενέτειρα της Θεσσαλονίκη πιάνο και 
ανωτέρα θεωρητικά. Είναι αριστούχος απόφοιτος του 
Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., ενώ συνέχισε 
ανώτερες σπουδές πιάνου και διεύθυνσης ορχήστρας στο 
Πανεπιστήµιο Τεχνών της Ζυρίχης.

Από τον Ιούνιο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2020 διετέλεσε 
∆ιευθύντρια της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

ΑΝΟΙΞΗ 

(Allegro)
Ήρθε ξανά η Άνοιξη!
Τα πουλιά γιορτάζουν τον ερχοµό της µε χαρούµενα 
τραγούδια και το αγέρι χαϊδεύει απαλά το µουρµούρισµα 
των ρυακιών. 
Καταιγίδες, προάγγελοι της Άνοιξης, βρυχώνται, καθώς 
ρίχνουν το σκοτεινό τους µανδύα στον ουρανό, ώσπου 
αποµακρύνονται σβήνοντας µέσα στη γαλήνη, για να 
ακουστεί ξανά το γοητευτικό τραγούδι των πουλιών.
(Largo)
Σε ανθόσπαρτο λιβάδι, µε τα φυλλώδη κλαδιά να θροΐζουν 
απαλά πάνω του, κοιµάται ο βοσκός, µε το πιστό του σκύλο 
πλάι. 
(Allegro)
Υπό τους γιορτινούς ήχους του άσκαυλου, οι Νύµφες και οι 
βοσκοί χορεύουν κάτω από το λαµπερό θόλο της Άνοιξης.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

(Allegro non molto)
Μέσα στην ασίγαστη κάψα του καλοκαιρινού ήλιου οι 
άντρες και τα κοπάδια τους έχουν αποκάµει. Τα πεύκα 
φλέγονται...
Τη σιωπή σπάει η φωνή ενός κούκου 
και ύστερα έρχονται τρυγόνια και καρδερίνες µε ένα γλυκό 
τραγούδι.
Απαλές δροσιές ανέµου αναδύονται, αλλά ο απειλητικός 
βοριάς τις αποµακρύνει βίαια.
Ο ποιµένας τρέµει στην ανοιχτωσιά, φοβούµενος 
το τι µπορεί να προκαλέσει µία βίαιη καταιγίδα.

(Adagio)
Τα κουρασµένα µέλη του ξυπνούν βίαια,
από το φόβο της λάµψης µιας αστραπής και του 
βρυχηθµού ενός κεραυνού,
ενώ σµήνη από κουνούπια και µύγες βουίζουν τριγύρω 
τροµαγµένα. 

(Presto)
Αλίµονο! Οι χειρότεροι του φόβοι βγαίνουν αληθινοί, 
καθώς οι ουρανοί βοούν και το χαλάζι χτυπά αλύπητα τον 
καµαρωτό αραβόσιτο.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

(Allegro)
Με χορούς και τραγούδια γιορτάζουν οι αγρότες το τέλος 
του θερισµού. 
Το νέκταρ του Βάκχου ρέει άφθονο 
και πολλοί βρίσκουν ανακούφιση σε έναν ύπνο βαθύ.
(Adagio molto)
Τα τραγούδια και οι χοροί σβήνουν σιγά-σιγά,
καθώς µία δροσιστική αύρα αναζωογονεί την ατµόσφαιρα 
καλώντας τους πάντες σε έναν ύπνο χωρίς έγνοιες.
(Allegro)
Οι κυνηγοί ξεκινούν την αυγή, πανέτοιµοι, 
µε κέρατα, όπλα και σκυλιά.
Το τροµαγµένο θήραµα γλιτώνει προσωρινά από την 
καταδίωξη, αλλά καθώς είναι πληγωµένο το πιάνουν ξανά.
Αγωνίζεται να ξεφύγει από τους διώκτες του,
αλλά τελικά εξαντλείται από τη µάχη και, µοιραία, ξεψυχά.

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

(Allegro non troppo) 
Παγωνιά και ανατριχίλα! Το χιόνι πέφτει και ο αέρας 
ουρλιάζει µε µανία, καθώς επιτίθεται στους οδοιπόρους 
που τρέχουν για να ζεσταθούν,
ενώ τα δόντια τους χτυπούν από το κρύο.
(Largo) 
Ξεκουράζονται τώρα ευτυχισµένοι δίπλα στο τζάκι,
ενώ η βροχή πέφτει βαριά πάνω σε όσους βρίσκονται έξω.
(Allegro)
Βαδίζουµε αργά και προσεχτικά στο παγωµένο µονοπάτι, 
από φόβο µη γλιστρήσουµε. 
Μία βιαστική κίνηση και πέφτουµε κάτω.
Σηκωθείτε! 
Με ελαφρά βήµατα προχωρήστε πριν ο πάγος σπάσει.
Νιώθουµε τους παγωµένους βοριάδες να εισβάλλουν βίαια 
στο σπίτι, αν και έχουµε κλειδώσει και αµπαρώσει κάθε 
πόρτα.
Έτσι είναι ο Χειµώνας, αλλά και πόσες οι χαρές που µας 
προσφέρει...

αντίθεση του ζοφερού παρόντος έρχεται µέσα από 
το σκοτεινό αντάτζιο, αλλά και µε τις µάλλον βίαιες 
παρεµβάσεις λαϊκών µελωδιών στα άλλα δύο µέρη, 
που αποτελούν το δικό του σχόλιο στο µοντερνισµό 
της εποχής. Ο Μπάρτοκ είχε αποµονωθεί στη φύση 
και είχε σταµατήσει ακόµη και να διαβάζει εφηµερίδες 
τις δύο εβδοµάδες που το συνέθετε, για να κάνει 
απερίσπαστος αυτό το νοερό ταξίδι στο όµορφο 
παρελθόν.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ / 
ΒΙΟΛΙ 
ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣ

Αντόνιο Βιβάλντι (1678–1741): 
Οι τέσσερις εποχές, 4 κοντσέρτα για βιολί 
και ορχήστρα εγχόρδων, έργο 8 (42’)

Ι. Κοντσέρτο αρ.1 σε µι µείζονα, έργο 8, Rv269 
“Άνοιξη” (Allegro-Largo-Allegro)

ΙΙ. Κοντσέρτο αρ.2 σε σολ ελάσσονα, έργο 8, Rv315 
“Καλοκαίρι” (Allegro non molto - Adagio -Presto)

ΙΙΙ. Κοντσέρτο αρ.3 σε φα µείζονα, έργο 8, Rv293 
“Φθινόπωρο” (Allegro - Adagio molto- Allegro)

ΙV. Κοντσέρτο αρ.4 σε φα ελάσσονα, έργο 8, Rv297 
“Χειµώνας” (Allegro non troppo- Largo- Allegro)

Το διαχρονικό αριστούργηµα του Αντόνιο Βιβάλντι 
‘Οι Τέσσερις Εποχές’ γράφτηκε µεταξύ 1716-17, 
Πρόκειται για τα τέσσερα πρώτα από τα δώδεκα 
συνολικά κοντσέρτα που έγραψε ο συνθέτης για 
βιολί, ορχήστρα εγχόρδων και continuo, µε το κάθε 
ένα από αυτά να αποτελείται από τρία µέρη.  
Ο ‘κόκκινος παπάς’ εµπνεύστηκε ένα κοντσέρτο για 
κάθε εποχή του χρόνου, γράφοντας στην 
παρτιτούρα τους και ένα αντίστοιχο σονέτο, µε το 
τελικό αποτέλεσµα να αποτελεί ένα από τα πλέον 
αναγνωρίσιµα και δηµοφιλή έργα στην ιστορία της 
µουσικής. 

Για την εποχή του το έργο αποτέλεσε µία µουσική 
επανάσταση, όχι µόνο λόγω των σονέτων του, που 
συνδέονται απόλυτα µε τη µουσική αποτελώντας 
ένα πρώιµο είδος προγραµµατικής µουσικής, αλλά 
και µε την ευφυή απόδοση διαφόρων ήχων της 
φύσης, όπως το µουρµούρισµα των ρυακιών, τα 
κελαηδίσµατα των πουλιών, το βουητό των εντόµων, 
τις γιορτές των χωρικών ή µια ξαφνική καταιγίδα. 

Ο Βιβάλντι, ως ένας µεγάλος δάσκαλος και 
βιρτουόζος του βιολιού και ο ίδιος, δίνει την 
ευκαιρία στο σόλο βιολί να λάµψει κυριολεκτικά 
µέσα από τη χαρακτηριστική τεχνική της γραφής του.

Αν. ∆ιοικητική ∆ιευθύντρια
Χρυσή Γκαρίπη

ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ (Ε.Τ.Ο.Σ.) ΤΗΣ Κ.Ο.Θ.

Πρόεδρος
Στάθης Γεωργιάδης

Αντιπρόεδρος
Αντώνιος Κωνσταντινίδης

Μέλη
Παναγιώτης ∆ιαµαντής
Σωτηρία Γκιουλέκα
Χαράλαµπος Χειµαριός

ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΗΣ Κ.Ο.Θ.
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Τ. Παπαδόπουλος (Κορ.Β’) Β. Βραδέλης, Π. Φεϊζός (Tutti) ∆. ∆εσποτόπουλος, Ε. Γκρούνης, Α.Σ. Κοσκινάς, Α. Σους 
ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ (Κορ.Α’) Γ. Νέτσκας, ∆. Γκόγκας (Κορ.Β’) Γ. Λασκαρίδης (Tutti) ∆. Κουρατζίνος, Κ. Γκιαβούρης 
ΤΡΟΜΠΟΝΙΑ (Κορ.Α’) Φ. Στεφανίδης, Α. Ντώνες (Κορ.Β’) Φ. ∆ράκος, Γ. Κόκκορας (Tutti) Ε. Μπαλτάς Τούµπα 
(Κορ.Β’) Π. Γεωργιάδης ΤΥΜΠΑΝΑ (Κορ.Α’) ∆. Βίττης, Β. Αφανάσιεβ ΚΡΟΥΣΤΑ (Κορ.Β’) Κ. Αργυρόπουλος, 
Π. Καραµούζη (Tutti) Ε. Αγγουριδάκης, Ν. Μιχαηλίδου ΑΡΠΑ (Κορ.Α’) Κ. Γίµα ΠΙΑΝΟ (Κορ.Α’) Μ. Λιακοπούλου

ΕΦΟΡΟΣ Κ.Ο.Θ. Ε. Μπουλασίκη / ΑΝΑΠ. ΕΦΟΡΟΣ Κ.Ο.Θ. ∆. Φωτιάδης

* Οι µόνιµοι µουσικοί της Κ.Ο.Θ. αναφέρονται µε σειρά αρχαιότητας

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Μαρία Νιµπή (Γραµµατεία), Μίνα Παπακωνσταντίνου (Συνεργάτιδα ∆ιεύθυνσης), Φίλιππος Χατζησίµου (Υπεύθυνος 
Υλοποίησης Καλλιτεχνικού Προγραµµατισµού), Νίκος Κυριακού (Υπεύθυνος Προβολής & Επικοινωνίας), Μανώλης Αδάµος, 
Έφη Τερζή (Λογιστήριο), Θεοδώρα Καραµανίδου (Μουσική βιβλιοθήκη-αρχείο), Όλγα Αϊλαρούδη (Γραµµατεία), Έλενα 
Παράσχου (Ταµείο), Πέτρος Γιάντσης, Γιώργος Νιµπής (Φροντιστές), Νικηφόρος Κάκογλου (Κλητήρας)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Γεωργία Καραντώνη (Εκπαιδευτικά προγράµµατα & κοινωνικές δράσεις), 
Αγγελική Κουρουκλίδου (Συνεργάτιδα υλοποίησης καλλιτεχνικού προγραµµατισµού)

Ζωή Τσόκανου
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 

Ο Σίµος Παπάνας γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1979. 
Σπούδασε βιολί, µπαρόκ βιολί, σύνθεση και µαθηµατικά. 
Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης και 
τις ολοκλήρωσε στο Oberlin College και το Yale Universlty 
στις Η.Π.Α. Καθηγητές του υπήρξαν ο Πέταρ Αρναούντοβ, ο 
Τάρας Γκαµπόρα, ο Έρικ Φρίντµαν (βιολί), η Μέριλιν Μακ 
Ντόναλντ (µπαρόκ βιολί) και ο Χρήστος Σαµαράς (σύνθεση).

Έχει συµπράξει µε πολλές ορχήστρες ως σολίστας, ή 
διευθύνοντας από το βιολί, µεταξύ των οποίων η 
Staatskapelle Dresden, ορχήστρα του θεάτρου Bolshoi, η 
ορχήστρα δωµατίου της Ζυρίχης, η Kammerorchester Basel, 
η Camerata Salzburg, η Geneva Camerata, η Συµφωνική της 
Πράγας, οι κρατικές ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η 
Καµεράτα της Αθήνας, η Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της 
ΕΡΤ, η Φιλαρµονική της Σόφιας, οι Σολίστες της Σόφιας, η 
Συµφωνική Ορχήστρα της Κύπρου, η Συµφωνική του 
Μονάχου, η Φιλαρµονική ορχήστρα της Νοτιοδυτικής 
Γερµανίας, οι L' Arte del Mondo (Γερµανία), οι American Bach 
Soloists, η New Century Chamber Orchestra (Σαν 
Φρανσίσκο) και η Philharmonia Moments Musicaux της 
Ταιβάν. 

Έχει ηχογραφήσει σαν σολίστας για τις εταιρίες Deutsche 
Grammophon, BIS και Centaur.  Μεταξύ των φεστιβάλ στα 
οποία έχει συµµετάσχει συγκαταλέγονται το φεστιβάλ του 
Verbier (Ελβετία), το Schleswig-Holstein (Γερµανία), τα 
Sommets Musicaux Gstaad (Ελβετία), το διεθνές φεστιβάλ 
βιολιού της Αγ. Πετρούπολης (Ρωσία), τις Baroktage Melk 
(Αυστρία), τα Bristol Proms (Αγγλία), το φεστιβάλ της 
Pollenca (Μαγιόρκα, Ισπανία), το Helicon Foundation (Νέα 
Υόρκη) το φεστιβάλ Αθηνών και το φεστιβάλ µουσικής του 
Τόκυο. Έχει παίξει σε κάποιες από τις σηµαντικότερες 
αίθουσες συναυλιών του κόσµου, όπως το Carnegie Hall 
(Νέα Υόρκη), το Palau de la Musica (Βαρκελώνη), η Μεγάλη 
Αίθουσα της Φιλαρµονικής της Αγ. Πετρούπολης και το 
Herbst Theater (Σαν Φρανσίσκο). Συνεργάζεται τακτικά µε 
τον διεθνούς φήµης βιολονίστα Daniel Hope, και έχει 
συµπράξει στα πλαίσια µουσικής δωµατίου µε κορυφαίους 
µουσικούς, µεταξύ άλλων, των φιλαρµονικών της Βιέννης, 
του Βερολίνου, της Νέας Υόρκης και της Φιλαδέλφιας. 

Έχει διδάξει σεµιµάρια σε πανεπιστήµια όπως το McGill 
(Μοντρεάλ, Καναδάς), το Κρατικό Πανεπιστήµιο της 
Λουιζιάνα, το Πανεπιστήµιο Soochow (Ταϊπέι, Ταϊβάν), η 
Ακαδηµία Pancho Vladigerov (Σόφια, Βουλγαρία), το 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, αλλά και στην Ακαδηµία της 
Staatskapelle Dresden. Οι συνθέσεις του έχουν παρουσιαστεί 
και ηχογραφηθεί σε πολλά µέρη του κόσµου (Η.Π.Α., Ρωσία, 
Καναδάς, Περού, Ιράν, Ιαπωνία, Ταϊβάν και τις περισσότερες 
Ευρωπαϊκές χώρες), σε σηµαντικές αίθουσες όπως η 
Musikverein της Βιέννης, η Tonhalle της Ζυρίχης και το 
National Concert Hall της Ταϊπέι, καθώς και σε θεατρικά 
φεστιβάλ όπου παρουσιάστηκε µουσική για θέατρο.

Από το έτος 2003 είναι µόνιµος εξάρχων της Κρατικής 
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Σίµος Παπάνας
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ/ΒΙΟΛΙ

Απαγορεύεται η φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της συναυλίας.
Η είσοδος στη συναυλία επιτρέπεται σε παιδιά άνω των 6 ετών.

Επιµέλεια εντύπου – κείµενα
Νίκος Κυριακού

Γραφιστική επιµέλεια
kitchenwas creative mix

Εκτύπωση
Άρια

© Photo: Γιάννης Γούτµαν© Photo: Αµάντα Πρωτίδου

 www.tsso.gr



ΧΟΡΗΓOI ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 www.tsso.gr
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚ∆ΟΤΗΡΙΟ Κ.Ο.Θ.
Λ. ΝΙΚΗΣ 73, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ. 2310 236990, WWW.TSSO.GR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μπέλα Μπάρτοκ: Ντιβερτιµέντο για 
ορχήστρα εγχόρδων, Sz.113, BB.118 20   07

∆ΕΥΤΕΡΑ

2020
ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.00

οι 4 εποχές
ΤΟΥ Β Ι ΒΑ Λ Ν Τ Ι

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΖΩΗ ΤΣΟΚΑΝΟΥ

Αντόνιο Βιβάλντι: 
Οι τέσσερις εποχές, 4 κοντσέρτα για 
βιολί και ορχήστρα εγχόρδων, έργο 8

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ / ΒΙΟΛΙ 
ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ 10€


