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  Εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την
Ημέρα της Μουσικής

Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελ.: 25 Ημερομηνία
έκδοσης:

20-06-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

305.12 cm² Κυκλοφορία: 8215

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πολιτισμόε
Εκδηλώσει σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη για 

την Ημέρα ms Mououms
ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ, ημέρα του θερινού ηλιοστα- 
σίου, εορτάζεται η Γιορτή της Μουσικής. Καθιε-

Ι
ρώθηκε το 1982 με πρωτοβουλία του Γάλλου τό
τε υπουργού Πολιτισμού Ζακ Λανγκ, του γαλλι
κού υπουργείου Πολιτισμού και υπό την αιγίδα 
του δήμου των Παρισίων. Από το 1985 εξαπλώθη
κε έξω από τα γαλλικά σύνορα και η Αθήνα, η 1η 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, με πρω
τοβουλία της Μελίνας Μερκούρη, ήταν η πρώ
τη πόλη στην οποία η γιορτή πραγματοποιήθη
κε εκτός Γαλλίας. Σήμερα η Παγκόσμια Ημέρα 
Μουσικής είναι ένα ευρωπαϊκό γεγονός, το οποίο 
διεξάγεται στις 21 Ιουνίου κάθε χρόνο σε 22 χώ
ρες της Ευρώπης.

Στην Ελλάδα η Ημέρα της Μουσικής θα εορ
ταστεί με συναυλίες στην Αθήνα και την περιφέ
ρεια, υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. Στην Αθήνα η Εθνική Συμφω
νική Ορχήστρα της ΕΡΤ δίνει μια μεγάλη, δωρε
άν συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Υπό τη 
διεύθυνση του αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου, 
θα ερμηνεύσει δύο από τα πλέον αγαπημένα και 
μελωδικά συμφωνικά έργα, την «8η Συμφωνία» 
του Αντονίν Ντβόρζακ και το «Κονσέρτο για βιο
λί» του Γιοχάνες Μπραμς. Σολίστ στο βιολί ο επί 
10 χρόνια εξάρχωντης Φιλαρμονικής Ορχήστρας 
του Βερολίνου Guy Braunstein.

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η Μουσική 
Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου 
«Οι Φίλοι της Μουσικής» διοργανώνει (6.30 μ.μ.) 
την εκδήλωση «Beethoven Pastoral Project»,Κατα
ξιωμένοι μουσικοί αλλά και νέα παιδιά ερμηνεύ
ουν έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη με κράτηση ηλε
κτρονικού δελτίου εισόδου (eventbrite.com). Στον 
κήπο του Μεγάρου Μουσικής (8.00 μ.μ.) η Κρατι
κή Ορχήστρα Αθηνών θα ερμηνεύσει την «Πρώ
τη Συμφωνία» του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, υπό 
την αρχιμουσικό Κάτια Μολφέση. Στη σκηνή του 
κήπου θα ανέβουν, επίσης, η Χριστίνα Ψύχα με 
την μπάντα της, ο Γιάννης Αουκάτος και οι Hot 
Club de Grece, που ξεχώρισαν στις φετινές «Ανοι
χτές Πλατφόρμες», τις φυσικές και διαδικτυακές 
ακροάσεις του Μεγάρου Μουσικής.

Στη συμπρωτεύουσα η Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης δίνει συναυλία (8.30 μ.μ.) στο Βα
σιλικό Θέατρο (Κήπος Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
30ής Οκτωβρίου 2,2315200200). Είσοδος με δελ
τία εισόδου, τα οποία διατίθενται από το www. 
tsso.gr και το εκδοτήριο της ΚΟΘ (Λ. Νίκης 73, 
2310236990).

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα δώσει δωρε
άν συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού
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