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Nikolai Rimski-Korsakov (1844-1904): 
Ισπανικό καπρίτσιο, έργο 34 
Ι. Alborada   ΙΙ. Variazioni   ΙΙΙ. Alborada   IV. Scena e canto 
gitano   V. Fandango asturiano

Η θητεία του Ρίμσκι-Κόρσακοφ στο Ναυτικό του έδωσε 
την ευκαιρία να γνωρίσει, μέσα από τα ταξίδια του, τη 
μουσική άλλων λαών σε ολόκληρο τον κόσμο και να χρη-
σιμοποιήσει αργότερα αυτή τη γνώση στις συνθέσεις του. 
Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το ‘Ισπανικό Καπρίτσιο’ του, 
το οποίο συνέθεσε το 1887 με σκοπό «…να λάμψει με εκ-
θαμβωτικά ορχηστρικά χρώματα...». Ο συνθέτης ήταν γο-
ητευμένος από τη μελωδική λαμπρότητα και το ρυθμό των 
παραδοσιακών ισπανικών τραγουδιών και στα πέντε μέρη 
αυτής της εξωτικής σουίτας απογειώνει αυτά τα στοιχεία 
μέσα από την εναλλαγή των ηχοχρωμάτων, το εύστοχο 
συνταίριασμα των διαφόρων μελωδιών με το κατάλληλο 
όργανο, τις όμορφες δεξιοτεχνικές καντέντσες και το μα-
γευτικό ρυθμό των κρουστών, σε ένα συναρπαστικό τελικό 
αποτέλεσμα.
Το πρώτο μέρος είναι μία Αλμποράντα, ένας συναρπαστι-
κός παραδοσιακός χορός, με τον οποίο εορταζόταν στην 
περιοχή της Αστουρίας η αυγή της ημέρας. Το δεύτερο 
είναι μία σειρά πέντε διαφορετικών παραλλαγών ενός 
θέματος, το οποίο εκθέτουν αρχικά τα κόρνα, ενώ το τρί-
το είναι μία επανάληψη της Αλμποράντα, με διαφορετική 
αυτή τη φορά ενορχήστρωση. Το τέταρτο ονομάζεται 
«Σκηνή και τσιγγάνικο τραγούδι» και περιλαμβάνει διάφο-
ρες καντέντσες που παρεμβάλλονται ανάμεσα σε διάφορα 
όργανα, καταλήγοντας σε ένα χορό. Το πέμπτο είναι ένα 
Φαντάγκο Αστουριάνο, ένας γρήγορος χορός της Αστουρί-
ας σε τριμερές μέτρο, που ο συνθέτης στο τέλος τον συν-
δέει εμπνευσμένα με την Αλμποράντα.
Ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ είχε μεγάλο παράπονο για το ότι οι 
διθυραμβικές κριτικές για το κομμάτι αυτό επικεντρωνό-
ταν στην ιδιοφυή του ενορχήστρωση και όχι στα υπόλοιπα 
στοιχεία, αφού θεωρούσε πως πρόκειται για μία συνολικά 
λαμπρή σύνθεση για ορχήστρα, γεμάτη παθιασμένες με-
λωδίες και συναρπαστικούς ρυθμούς. Η ιστορία πάντως 
τον δικαίωσε.

George Bizet (1838-1875): 
Σουίτα αρ. 1 από την όπερα ‘Κάρμεν’    
Ι. Prelude II. Aragonaise III. Intermezzo IV. Seguidille V. Les 
dragons d’Alcala VI. Les Toreadors

Ο Μπιζέ θεωρείται ως ο συνθέτης που έδωσε ώθηση 
στο γαλλικό μουσικό θέατρο και το απήλλαξε από την 
ελαφρότητα και την ακαμψία, συντελώντας στην ευρύτε-
ρη αποδοχή του από το κοινό και δίνοντας την ευκαιρία 
στους συνεχιστές του να ζήσουν τη δόξα που δεν έζησε 
ο ίδιος, ακολουθώντας τη μοίρα πολλών άλλων πιονέρων. 
Η όπερα ‘Κάρμεν’ αποτελεί αναμφίβολα το αριστούργημα 
της σύντομης, αλλά ιδιαιτέρως πλούσιας, καριέρας του 
και συνάμα μία από τις σημαντικότερες συνθέσεις στην 
ιστορία της μουσικής. Ταυτόχρονα αποτελεί και το κύκνειο 
άσμα του Μπιζέ, που δυστυχώς δεν πρόλαβε να ζήσει το 
μέγεθος της επιτυχίας του, λόγω μίας ξαφνικής καρδιακής 
προσβολής τρεις μήνες μετά την πρεμιέρα της. Ο Ερνέστ 
Γκιρώ αργότερα επεξεργάστηκε σε δυο συμφωνικές σου-
ίτες τις χαρακτηριστικότερες μελωδίες του πρωτότυπου 
έργου. 
Το λιμπρέτο της όπερας βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστό-
ρημα του Προσπέρ Μεριμέ και εξιστορεί τον καταστροφι-
κό έρωτα του Δον Χοσέ για τη φλογερή τσιγγάνα Κάρμεν, 
για χάρη της οποίας εγκαταλείπει την αγαπημένη του και 
θυσιάζει την καριέρα του. Κανείς δεν μπορεί να κερδίσει 
την άστατη καρδιά της και να υποτάξει το ελεύθερο πνεύ-
μα της, αφού η Κάρμεν θέλει να τα ζήσει όλα, χωρίς περι-
ορισμούς. Η έξη της για θαυμασμό και η αποστροφή της 
για κάθε είδους δεσμά την οδηγούν σε μία έξαλλη ζωή και 
τελικά στον τραγικό της θάνατο, από το μαχαίρι του πα-
ρατημένου εραστή της Δον Χοσέ, την ίδια ακριβώς στιγμή 
που θριαμβεύει στην αρένα ο ταυρομάχος Εσκαμίγιο, ο 
οποίος μάλλον είναι ο μοναδικός που της έκλεψε αληθινά 
την καρδιά. 
Η σουίτα αρ.1 αποτελείται από μία εισαγωγή και πέντε 
μέρη με αναφορές σε διάφορα σημεία της όπερας. Το 
πρελούδιο είναι η ορχηστρική εισαγωγή της, ενώ με-
λωδικά εμπεριέχει και το τραγικό θέμα του θανάτου της 
Κάρμεν, που θα ακουστεί στο τέλος σε όλη του τη μεγα-
λοπρέπεια. Η Aragonaise είναι η ορχηστρική εισαγωγή 
της τέταρτης και τελευταίας πράξης της όπερας, πριν την 
είσοδο στην αρένα για την έναρξη των ταυρομαχιών. Το 
Intermezzo είναι το ορχηστρικό πρελούδιο της Γ’ πράξης, 
όπου μεταφερόμαστε στα βουνά με τον Δον Χοσέ να ακο-
λουθεί την Κάρμεν ως λαθρέμπορος. Αυτή τον διώχνει χω-
ρίς δισταγμό, αφού τον έχει βαρεθεί, οδηγώντας τον στην 
απελπισία. Το Seguidille είναι το γοητευτικό τραγούδι της 
Κάρμεν από την πρώτη πράξη, με το οποίο σαγηνεύει τον 
Δον Χοσέ και τον πείθει να τη βοηθήσει να δραπετεύσει. 

Το Les dragons d’Alcala (Οι Δραγώνοι της Αλκάλα), τέλος, 
είναι το ορχηστρικό ιντερμέτζο μεταξύ της πρώτης και της 
δεύτερης πράξης, πριν η Κάρμεν γνωρίσει και ερωτευτεί 
το γοητευτικό Εσκαμίλιο.

George Bizet (1838-1875): 
Άριες Habanera & Chanson Bohème 
από την όπερα ‘Κάρμεν’

Η περίφημη άρια ‘Habanera’, όπως έχει μείνει γνωστή η 
άρια για μέτζο σοπράνο ‘L’amour est un oiseau rebelle’ (‘Η 
αγάπη είναι ένα επαναστατικό πουλί), αποτελεί το τραγού-
δι με τον οποίο συστήνεται η πρωταγωνίστρια στο κοινό 
στην πρώτη πράξη και μάλιστα τους στίχους της έχει γρά-
ψει ο ίδιος ο Μπιζέ, σε αντίθεση με το υπόλοιπο λιμπρέτο. 
Η μουσική είναι εμπνευσμένη από μία σύνθεση του Ισπα-
νού συνθέτη Sebastián Iradier. Ο συνθέτης θεωρούσε 
κομβικό αυτό το σημείο στην εξέλιξη του έργου και παι-
δεύτηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρος της 
όπερας, μέχρι να ικανοποιηθεί από το τελικό αποτέλεσμα.

Η άρια ‘Chanson Bohème’ της Κάρμεν ξεκινά με το κυρίως 
θέμα του τραγουδιού ‘Seguidille’ με το οποίο σαγηνεύει 
στην πρώτη πράξη τον Δον Χοσέ και συνεχίζει στο κυρίως 
θέμα με το ‘Τσιγγάνικο τραγούδι’. Ακούγεται στην δεύτε-
ρη πράξη και περιγράφει γλαφυρά την ανέμελη ζωή των 
τσιγγάνων στα βουνά, ενώ εμπεριέχει όλο το πάθος της 
μουσικής τους.

Manuel de Falla (1876-1946): 
Σουίτα αρ.1 από το μπαλέτο ‘Το Τρίκωχο καπέλο’

Ο Μανουέλ ντε Φάλια έχει χαρακτηριστεί ως ο μεγαλύτε-
ρος Ισπανός συνθέτης, με τα έργα του του να αποτελούν 
μία βαθιά μελέτη της ισπανικής μουσικής, αφού αφομοιώ-
νουν το αληθινό της πνεύμα και αναδεικνύουν τον άμετρο 
πλούτο της. Ασχολήθηκε εκτενώς με την εγχώρια παλιά 
θρησκευτική μουσική και το ισπανικό φολκλόρ, κυρίως το 
ανδαλουσιανό, τα οποία ενέταξε σε ένα σύγχρονο αρμονι-
κό πλαίσιο με ένα προσωπικό απέριττο ύφος στοχεύοντας 
να εκφράσει την αληθινή ψυχή της μουσικής της πατρίδας 
του. 
Το διάσημο μπαλέτο ‘Το τρίκωχο καπέλο’ γράφτηκε κατά 
παραγγελία των θρυλικών Ρωσικών Μπαλέτων, μετά από 
μία γνωριμία του Νιζίνσκι με το συνθέτη, όταν αυτός πα-
ρακολούθησε παρέα με το χορογράφο Λεονίντ Μασίν την 
παντομίμα του Ντε Φάλια ‘Ο κυβερνήτης και η μυλωνού’ 
στη Μαδρίτη, βασισμένο σε ένα παραμύθι του 19ου αιώνα 
του Πέδρο Αντόνιο ντε Αλαρκόν. Ενθουσιασμένος ο Νιζίν-
σκι έπεισε τον Ντε Φάλια να μετατρέψουν την παντομίμα 
σε μπαλέτο και η μουσική της, που αρχικά είχε γραφτεί για 
ένα μικρό σύνολο, να μεταγραφεί για συμφωνική ορχή-
στρα.
Η πρεμιέρα του μπαλέτου με τον τίτλο ‘El sombrero de tres 
picos’ πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου 1919 στο θέατρο 
Αλάμπρα του Λονδίνου, υπό τη μουσική διεύθυνση του 
Ερνέστ Ανσερμέ, σε χορογραφία του Μασίν και σκηνικά-
κουστούμια του Πάμπλο Πικάσο. Μετά την επιτυχημένη 
πρεμιέρα ο Ντε Φάλια συνέθεσε δύο ορχηστρικές σουί-
τες (αρ.1 και αρ.2) αφαιρώντας κάποια φωνητικά μέρη και 
κάποια μεταβατικά κομμάτια του έργου. Οι σουίτες αυτές 
ξεπέρασαν σε δημοφιλία και το ίδιο το διάσημο μπαλέτο.

Manuel de Falla (1876-1946): 
Seven Popular Spanish Songs
i. El Paño Moruno   ii. Seguidilla Murciana   iii. Asturiana   iv.
Jota   v. Nana   vi. Canción   vii. Polo 

Η σύνθεση του Ντε Φάλια ‘Επτά Διάσημα Ισπανικά Τρα-
γούδια’ προέκυψε το 1907 μετά την επίσκεψη του συνθέτη 
στο Παρίσι, η οποία έμελλε να αποβεί καθοριστική στη 

ζωή του, αφού παρέμεινε εκεί για μία ολόκληρη επταετία. 
Ο Ντε Φάλια επεδίωκε να δοκιμάσει την τύχη του στην 
Πόλη του Φωτός απογοητευμένος από το γεγονός πως 
στην πατρίδα του δεν είχαν ανεβάσει την όπερα ‘La vida 
breve’ με την οποία είχε κερδίσει έναν εθνικό διαγωνισμό. 
Στο Παρίσι αντίθετα η ισπανική μουσική ήταν της μόδας 
με όλους τους σπουδαίους Γάλλους συνθέτες της εποχής, 
όπως τον Ντεμπυσσύ, τον Ραβέλ και τον Ντυκά να γράφουν 
μουσική εμπνεόμενοι από τις ισπανικές μελωδίες και ρυθ-
μούς.
Εκεί λοιπόν ο Ντε Φάλια συνέθεσε αυτά τα επτά τραγού-
δια χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη παραδοσιακές μελω-
δίες της πατρίδας του που μένουν εύκολα στο νου, προσ-
δίδοντας μεγαλύτερη ζωντάνια και ανυψώνοντάς τες σε 
εντελώς νέα καλλιτεχνικά επίπεδα.
Το ‘El Paño Moruno’ είναι ένα τραγούδι από την Μούρ-
θια. Η αρχική γραμμή του μπάσου εδώ χρησιμοποιήθη-
κε αργότερα από το συνθέτη για να αναπαραστήσει τον 
μυλωνά στο μπαλέτο ΄’Το τρίκωχο καπέλο’. Το ‘Seguidilla 
Murciana’ είναι ένα γρήγορο χορευτικό κομμάτι με έξυ-
πνους στίχους, ενώ η ‘Asturiana’ είναι ένας θρήνος που 
έλκει την καταγωγή της από την Αστουρία, όπως προδίδει 
ο τίτλος της. Η ‘Jota’ είναι ένας δημοφιλής χορός της Αρα-
γωνίας με το συνθέτη εδώ να ξεκινά δραματικά με μία γε-
μάτη ενέργεια εισαγωγή, πριν δώσει τη σκυτάλη στη φωνή 
που μπαίνει σε πιο εκφραστικά μονοπάτια. Το ‘Nana’ είναι 
ένα σύντομο Ανδαλουσιανό νανούρισμα με ανατολίτικες 
αναφορές, ενώ το ‘Canción’ ξεκινά ανάλαφρα με μία κά-
πως αφελή διάθεση πριν πάρει μία αγωνιώδη διάσταση 
στο άκουσμα της λέξης ‘Μητέρα’. Το ‘Polo’ τέλος είναι μία 
ακόμη Ανδαλουσιανή μελωδία που εκφράζει την απελπι-
σία του τραγουδιστή για τη χαμένη του αγάπη.

Maurice Ravel (1875-1937): Boléro

Το διάσημο ‘Μπολερό’ του Ραβέλ γράφτηκε το 1927 με την 
πρεμιέρα του να λαμβάνει χώρα τον επόμενο χρόνο στην 
Όπερα των Παρισίων, σε χορογραφία της σπουδαίας Ρω-
σίδας ηθοποιού και χορεύτριας Ida Rubinstein, στην οποία 
και είναι αφιερωμένο το έργο. Αποτελεί ένα καταπληκτικό 
ηχητικό επίτευγμα που βασίζεται σε ένα απλό κρεσέντο. Το 
εμπνεύστηκε στη διάρκεια διακοπών του στο Σεντ Ζαν ντε 
Λουζ, όταν λίγο πριν βουτήξει στην πισίνα άρχισε να παί-
ζει χωρίς σταματημό στο πιάνο τη μελωδία με το ένα του 
δάχτυλο λέγοντας στην παρέα του πως βρίσκει σε αυτή 
μία ‘επίμονη ποιότητα’. Αποφάσισε λοιπόν να γράψει μία 
σύνθεση όπου θα επαναλαμβάνει τη μελωδία χωρίς καμία 
εξέλιξη ενισχύοντας σταδιακά το ρόλο της ορχήστρας. 
Έτσι γεννήθηκε το ‘Μπολερό’.
Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το πώς ένα μουσικό έργο 
που βασίζεται στη συνεχή και αδιάκοπη επανάληψη του 
ίδιου θεματικού και ρυθμικού στοιχείου, δημιουργεί τόσο 
μεγάλη εντύπωση. Ο ίδιος ο δημιουργός του σημείωσε με 
χιούμορ πως πρόκειται για ‘δεκαπέντε λεπτά ορχήστρας 
χωρίς μουσική’, όμως η αλήθεια είναι πως τα χρώματα και 
οι εντάσεις πλέκονται με αριστοτεχνικό τρόπο και δημι-
ουργούν αυτό το μοναδικό επίτευγμα.
Το κομμάτι ξεκινά ήρεμα με τον χαρακτηριστικό ρυθμό 
του ομώνυμου ισπανικού χορού, με το κυρίως θέμα να 
εισάγεται αρχικά από το φλάουτο με απλό και συνάμα εκ-
φραστικό τρόπο. Η μελωδία μετακινείται από το ένα όρ-
γανο της ορχήστρας στο άλλο, αλλάζοντας χρωματισμούς, 
όμως όχι ρυθμό, ο οποίος είναι άκαμπτος και επίμονος σε 
ένα σταθερό τέμπο. Σταδιακά η ρυθμική συνοδεία γίνεται 
πιο έντονη και φτάνει σε μία δραματική κορύφωση, πριν 
επιστρέψει στον αρχικό της τόνο και καταλήξει, μάλλον 
απότομα. 

Νίκος Κυριακού

Διεύθυνση Ορχήστρας: Philippe Forget
Μεσόφωνος: Μαρισία Παπαλεξίου
Πρόγραμμα:
Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ: Ισπανικό καπρίτσιο, έργο 34  17’
Ι. Prelude II. Aragonaise III. Intermezzo IV. Seguidille V. Les dragons d’Alcala VI. Les Toreadors

Ζωρζ Μπιζέ: Σουίτα αρ. 1 από την όπερα Κάρμεν 12’
Ι. Prelude, II. Aragonaise, III. Intermezzo, IV. Seguidille, V. Les Toreadors

Ζωρζ Μπιζέ: Άριες ‘Habanera’ & ‘Chanson Bohème’ από την όπερα Κάρμεν 10’

διάλειμμα

Μανουέλ ντε Φάλια: Σουίτα αρ.1 από το μπαλέτο ‘Το Τρίκωχο καπέλο’  13’

Μανουέλ ντε Φάλια: Επτά Ισπανικά Τραγούδια  12’
i. El Pano Moruno   ii. Seguidilla Murciana   iii. Asturiana   iv. Jota   v. Nana   vi. Cancion   vii. Polo

Μωρίς Ραβέλ: Μπολερό 15’

Μαρισία Παπαλεξίου, μεσόφωνος
Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κλασικό τραγούδι 
στο Ωδείο Αθηνών (τάξη φωνητικής Κικής Μορφονιού και μελοδρα-
ματικής Κώστα Πασχάλη), απ’ όπου αποφοίτησε με άριστα παμψηφεί 
και πρώτο βραβείο. Διετέλεσε μέλος της Χορωδίας της ΕΛΣ (2000/3). 
Ως σολίστ συμμετείχε στις παραγωγές ‘Γυναίκα δίχως σκιά’ (Μ.Μ.Α.), 
‘Μαντάμα Μπαττερφλάι’ (Ε.Λ.Σ., Μ.Μ.Θ.), ‘Τραβιάτα’ (Όπερα Θεσσαλο-
νίκης) και ‘Κάρμεν’ κρατώντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο (Φεστιβάλ 
Νίκαιας, Μ.Μ.Θ.) κ.ά. Μελετάει με την Τζέιν Χένσελ στο Ντύσσελντορφ 
και το Παρίσι, όπου εμφανίστηκε στις παραγωγές: ‘Το παιδί και τα 
μάγια’, ‘Ο μαγικός αυλός’ και ως σολίστ στις συναυλίες ‘Ρέκβιεμ’, ‘Η 
Λειτουργία της στέψης’ (Μότσαρτ), ‘Μεσσίας’ (Χαίντελ), ‘Μαγκνίφικατ’ 
(Βιβάλντι) κ.ά. Σε ανεξάρτητες παραγωγές πρωταγωνίστησε ως Διδώ 
(‘Διδώ και Αινείας’ Χ.Πέρσελ) και Ελένη ("Η ωραία Ελένη" Ζ. Όφενμπαχ) 
σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Αδάμ. Έχει συμπράξει σε συναυλίες με τις 
K.O.A., Κ.Ο.Θ., Καμεράτα, Συμφωνική Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ., Δημοτική Ορ-
χήστρα Θεσσαλονίκης. Στην Ε.Λ.Σ. έχει εμφανιστεί ως Μανταλένα (‘Ρι-
γολέττος’), Σουτζούκι (‘Μαντάμα Μπαττερφλάι’), Κάρμεν, Μερσέντες 
(‘Κάρμεν’), Μυρτώ (‘Μαραθών-Σαλαμίς’), Λόλα (‘Καβαλλερία Ρουστι-
κάνα’), Ορλόφσκυ (‘Η Νυχτερίδα’). Έχει συνεργαστεί στην παραγωγή 
‘Ηλέκτρα’ με το θέατρο του Κότμπους στην Γερμανία, για τη σαιζόν 
2015/2016 και 2016/2017. Την άνοιξη του 2010 ερμήνευσε σε παγκόσμια 
πρώτη τον ομώνυμο ρόλο στην όπερα ‘Τίγκρα’ του Σπύρου Σαμάρα με 
την Κ.Ο.Θ. στο Μ.Μ.Α..

Philippe Forget, διεύθυνση ορχήστρας
Ο Philippe Forget είναι αναγνωρισμένος μαέστρος, διευ-
θυντής χορωδιών, αλλά και συνθέτης.
Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του, ενώ σπούδαζε ακόμη 
στη Γαλλία, με τον Philippe Cambreling και στη Βουδαπέ-
στη με τον Wolfgang Harrer. Στη συνέχεια συμμετείχε στις  
παραγωγές του James Conlon με την Όπερα της Βαστίλης 
για δύο σεζόν.
Διευθύνει κάθε χρόνο την Εθνική Όπερα της Λυών, ενώ 
έχει εμφανιστεί σε αίθουσες όπως Athenee Theatre, 
Rouen’s Opera και Besancon’s Opera-Theatre. Πρόσφατα 
έχει προσκληθεί να διευθύνει την Campinas Symphony 
Orchestra στη Βραζιλία, την Orchester National de 
Lorraine και την Orchester National de Lyon.
Ως συνθέτης και αρχιμουσικός, ο Philippe Forget δημιούρ-
γησε την «Awatsihu», μία παιδική όπερα με τη χορωδία 
Solistes de Lyon/Bernard Tétu. Συνέθεσε τη μουσική και το 
λιμπρέτο και βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Beaumarchais. 
Το 2011 διηύθυνε το Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας του 
Μπορντώ στον Μεσσία του Χέντελ, σε χορογραφία του 
Mauricio Wainrot. Το 2012 η όπερα-δωματίου του Μάκβεθ,  

παρουσιάστηκε από την Compagnie de l'Opéra Théâtre και τους σολίστ της Εθνικής Ορχήστρας 
της Λυών.
Ο Philippe Forget υπηρέτησε την Καμεράτα της Βουργουνδίας ως αναπληρωτής μαέστρος, ενώ 
διορίστηκε μόνιμος προσκεκλημένος μαέστρος στην Περιφερειακή Ορχήστρα της Bayonne Cote 
Basque, όπου διηύθυνε πολλές συμφωνικές παραγωγές. 
Υπήρξε βοηθός των James Conlon, Kazushi Ono, Johannes Debus, Gerard Korsten και Stefano 
Montanari.
O Philippe Forget έχει ιδιαίτερη σχέση με το ρεπερτόριο της γαλλικής μουσικής και συχνά διευθύ-
νει έργα των Ravel, Debussy, Milhaud, Poulenc, Berlioz, Bizet, Fauré, αλλά και των Sauguet, Duruflé, 
Pierné, Emmanuel, Jolivet και Le Flem. Επίσης παρουσιάζει σύγχρονα έργα των Greif, Combier, 
Fénelon, Hersant και Connesson.
Η σταδιοδρομία του περιλαμβάνει επίσης συμμετοχές σε διάφορα φεστιβάλ, στη Γαλλία και το εξω-
τερικό, καθώς και εκπομπές σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς σε Λίβανο και Βραζιλία.
Έχει τιμηθεί από την Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και 
των Γραμμάτων.
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Διεύθυνση Ορχήστρας

Philippe Forget
Μέτζο σοπράνο

Μαρισία Παπαλεξίου
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