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Η Οπερα

Εθνική Λυρική Σκηνή «Ριγολέττος»
Η πρώτη μεγάλη καλοκαιρινή παρα

γωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 
2022 είναι το σκοτεινό αριστούργημα 
του Τζουζέπε Βέρντι, σε μουσική διεύ
θυνση Λουκά Καρυτινού και σκηνοθεσία 
Κατερίνας Ευαγγελάτου, καλλιτεχνικής 
διευθύντριας του Φεστιβάλ. Στον ρόλο 
του τίτλου, ο κορυφαίος μονωδός Δημή- 
τρης Τηλιακός και στον ρόλο της Τζίλν- 
τας η διακεκριμένη υψίφωνος Χριστίνα 
Πουλίτση.

(Ηρώδειο, 2, 5, 8, 11 Ιουνίου)

Εθνική Λυρική Σκηνή «Τόσκα»
Στη δημοφιλέστατη όπερα-θρίλερ του 

Τζάκομο Πουτσίνι, η άκρως υποβλητική 
μουσική υπογραμμίζει τα παράφορα 
πάθη. Οι θεατές θα απολαύσουν μια 
Τόσκα συναρπαστική, δραματική και 
απολύτως συνεπή στο πνεύμα του συν
θέτη, πλαισιωμένη από εντυπωσιακά 
σκηνικά και κοστούμια, σε μια αναβίωση 
της εντυπωσιακής παραγωγής, που πρω- 
τοπαρουσιάστηκε το 2012, με την υπο
γραφή του διάσημου Αργεντινού σκηνο
θέτη Ούγκο ντε Άνα. Διευθύνει ο διακε
κριμένος αρχιμουσικός Φιλίπ Ωγκέν και 
πρωταγωνιστούν διεθνώς αναγνωρισμέ
νοι μονωδοί.

(Ηρώδειο, 28-31 Ιουλίου)

Συναυλίες στο Ηρώδειο

English Baroque Soloists Monteverdi 
Choir - John Eliot Gardiner

Ο σερ Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ, πολυ
βραβευμένος αρχιμουσικός, ιδρυτής και 
καλλιτεχνικός διευθυντής της Χορωδίας 
Μοντεβέρντι και των άγγλων σολίστ 
Μπαρόκ θεωρείται πρωτοπόρος στην 
αναβίωση της πρώιμης μουσικής και 
στην ιστορικά τεκμηριωμένη απόδοσή 
της διευθύνει τη χορωδία και την ορχή
στρα σε κορυφαία έργα του Μπαχ και 
των προαγγέλων του, Συτς και Σάιν, που 
αντλούν την έμπνευσή τους από το 
βίωμα του πένθους και την καθαρτική 
του δύναμη.

(Ηρώδειο, 14 Ιουνίου)

Δημήτρης Πατιαδημητρίου «Έξω από 
το κάδρο»

Ο κορυφαίος σύγχρονος έλληνας συν
θέτης παρουσιάζει μια αντιπροσωπευ
τική επιλογή τραγουδιών από το σύνολο 
του έργου του, μεγάλες επιτυχίες κ.ά. 
Τραγουδούν: Κώστας Μακεδόνας, Γιώτα 
Νέγκα, Βερόνικα Δαβάκη, Γιώργος Φλω- 
ράκης, Μπάμπης Βελισσάριος, Θοδωρής 
Βουτσικάκης, Αιμιλιανός Σταματάκης. 
Έκτακτη συμμετοχή Αργύρης Μπακιρ
τζής.
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Μουσικές προτάσεις από το πρ
Αναπόφευκτα το πρόγραμμά του Φεστιβάλ επηρεάστηκε, τόσο το 2020 όσο και το 2021, από την πανδημία. Τώρα δίπλα μας 
έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος, ο οποίος μας γεμίζει φόβο για το παρόν και το μέλλον, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και ολόκλη
ρου του κόσμου. Στην Ουκρανία πραγματοποιείται μια εισβολή που σύσσωμος ο δημοκρατικός κόσμος καταδικάζει απερί
φραστα και που πρέπει να σταματήσει. Με αισιοδοξία ο θεσμός αγκαλιάζει και φέτος σχεδόν όλες τις μορφές τέχνης και 
αποτελεί μια εστία δημιουργίας για τους έλληνες καλλιτέχνες και ταυτόχρονα έναν φιλόξενο τόπο υποδοχής διεθνών δημι
ουργών. Στο πλαίσιο αυτό το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών & Επίδαυρου, με έναρξη από τις 7 Ιουνίου, φιλοξενεί 
70 περίπου παραγωγές από όλους τους τομείς της τέχνης. Τις ξένες παραγωγές στελεχώνουν περίπου 1000 ξένοι καλλιτέ
χνες και η συμμετοχή των ελλήνων καλλιτεχνών είναι επίσης γύρω στους 1000. Να επισημάνουμε πως το δυνατό χαρτί του 
Φεστιβάλ είναι σταθερά η Επίδαυρος, η οποία θα φιλοξενήσει δίπλα στα ενδιαφέροντα ελληνικά σχήματα και κάποια ξένα 
σχήματα, όπως το Schauspielhaus Bochum και το Residenztheater. Επίσης στην Πειραιώς 260 αναμένεται μια δυνατή θεατρι
κή άφιξη: Η Comedie-Frangaise με ένα σύγχρονο Ταρτούφο, σε σκηνοθεσία του Ίβο βαν Χόβε. Διαβάζοντας το πρόγραμμα επι
βεβαιώνεται πάντως το γεγονός πως η μουσική είναι αυτή που δίνει τον τόνο στο φετινό φεστιβάλ, φιλοξενώντας μεγάλα 
ονόματα και εκπλήξεις σε όλους τους χώρους του.

(Ηρώδειο, 16 Ιουνίου)

Γιώργος Νταλάρας «Τι να θυμηθώ, τι 
να ξεχάσω»

Ο σπουδαίος ερμηνευτής αποτίνει 
φόρο τιμής στον μεγάλο λαϊκό συνθέτη 
και δάσκαλο του, Απόστολο Καλδάρα, 
διατρέχοντας το έργο του μέσα από τρα- 
γούδια-σταθμούς, με την πολύτιμη συμ
μετοχή της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας 
Βόλου υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Κα- 
τσιγιάννη. Μαζί τους η Ελένη Τσαλιγο- 
πούλου, η Ασπασία Στρατηγού και ο Κώ
στας Τριανταφυλλίδης.

(Ηρώδειο, 18 Ιουνίου)

Η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ γιορ
τάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

Όπως κάθε χρόνο και φέτος προσκα- 
λεί το κοινό σε μια μεγάλη, δωρεάν συ
ναυλία υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσι
κού Μιχάλη Οικονόμου, με δύο από τα 
πλέον αγαπημένα και μελωδικά συμφω
νικά έργα: Την 8η Συμφωνία του Αντονίν 
Ντβόρζακ και το Κονσέρτο για βιολί του 
Γιοχάνες Μπραμς. Σολίστ στο βιολί, ένας 
εξαιρετικός προσκεκλημένος, ο επί δέκα 
χρόνια εξάρχων της Φιλαρμονικής Ορ
χήστρας του Βερολίνου, Guy Braunstein.

(Ηρώδειο, 21 Ιουνίου)

Jan Garbarek Group/Trilok Gurtu
Ο νορβηγός σαξοφωνίστας Γιαν 

Γκαρμπάρεκ καλλιτέχνης που έχει ταυ
τιστεί με αυτό που ονομάζουμε «ευρω
παϊκή τζαζ», συναντά τον πιανίστα Ράι- 
νερ Μπρένινγκχάους, τον βραζιλιάνο 
μπασίστα Γιούρι Ντάνιελ και τον ινδό 
«μάγο» των κρουστών Τρίλοκ Γκούρτου

(Ηρώδειο, 22 Ιουνίου)

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 

συμπράττει με τον εξαίρετο σουηδό βιο
λονίστα Daniel Lozakovich. Ο νεαρός - 
μόλις 20 ετών- βιρτουόζος έχει κατα
κτήσει ολόκληρο τον κόσμο με την απα
ράμιλλη δεξιοτεχνία του. Την Κ.Ο.Θ. δι
ευθύνει η καλλιτεχνική της διευθύντρια, 
Ζωή Τσόκανου.

(Ηρώδειο, 24 Ιουνίου)

Patti Smith
Η ιέρεια του πανκ, η αιώνια ρομαντική 

της νεοϋορκέζικης σκηνής, πνευματική 
επίγονος του Ρεμπώ, του Μπολάνιο, του 
Γκίνσμπεργκ και της Γενιάς Μπιτ, σε μια 
μοναδική συναυλία, όπου θα παντρέψει 
τη μουσική και την ποίησή της με τον 
δικό της, απαράμιλλο τρόπο

(Ηρώδειο, 25 Ιουνίου)

Filarmonica della Scala
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το 

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, το Μέ
γαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει τη 
Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σκάλας του 
Μιλάνου, υπό τον περίφημο αρχιμουσικό 
Μιουνγκ Χουν Τσουνγκ. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει την εισαγωγή της όπερας 
του Ροσίνι «Μια Ιταλίδα στο Αλγέρι», τη 
Δεύτερη συμφωνία του Μπετόβεν και 
την Ενάτη συμφωνία («Του Νέου Κό
σμου») του Ντβόρζακ.

(Ηρώδειο, 26 Ιουνίου)

Ibrahim Maalouf
Ο πολυβραβευμένος γαλλολιβανέζος 

τρομπετίστας Ιμπρα μ Μααλούφ παν
τρεύει απρόσμενα τον μοναδικό ήχο του 
με την παράδοση, διασχίζοντας χωρο- 
χρονικά σύνορα.

(Ηρώδειο, 28 Ιουνίου)

Max Richter
Ένας από τους σημαντικότερους ευ- 

ρωπαίους συνθέτες της τελευταίας εικο
σαετίας, ο πολυβραβευμένος Μαξ Ρίχτερ 
θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, το αρι- 
στουργηματικό «The Blue Notebooks».

(Ηρώδειο, 29 Ιουνίου)

Diana Krall
Παλιά γνώριμη του Φεστιβάλ, η αγα

πημένη τραγουδίστρια της τζαζ και πια
νίστρια Νταϊάν Κραλ, έρχεται για μια συ
ναυλία που διοργανώνεται από τη φι
λανθρωπική οργάνωση για την καταπο
λέμηση της λευχαιμίας και άλλων αιμα
τολογικών νόσων Aurora.

(Ηρώδειο, 30 Ιουνίου)

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Η συναυλία ανοίγει με ένα από τα ση

μαντικότερα συμφωνικά έργα του επι

φανούς εκπροσώπου της ελληνικής 
Εθνικής Σχολής Αντίοχου Ευαγγελάτου. 
Στη συνέχεια, ο θρυλικός τσελίστας 
Μίσα Μάισκυ ερμηνεύει το επικών δια
στάσεων Κοντσέρτο του τσέχου Ρομαντι
κού Αντονίν Ντβόρζακ. Στο δεύτερο 
μέρος της συναυλίας, ο ραγδαία ανερχό- 
μενος γάλλος μαέστρος Λιονέλ 
Μπρινγκέ διευθύνει την επική και δια
χρονικά δημοφιλή 2η Συμφωνία του 
Σεργκέι Ραχμάνινοφ, κορωνίδα του συμ
φωνικού του έργου.

(Ηρώδειο, 2 Ιουλίου)

Μαρία Φαραντοόρη - Αφιέρωμα στον 
Μίκη Θεοδωράκη

Η «ιέρεια» του Θεοδωράκη συμπράττει 
με τον εξαίρετο βαρύτονο Τάση Χριστο- 
γιαννόπουλο, υπό την μπαγκέτα του 
σπουδαίου διευθυντή ορχήστρας Μίλτου 
Λογιάδη.

(Ηρώδειο, 4 Ιουλίου)

Autechre
Τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη τους 

κυκλοφορία, το θρυλικό δίδυμο της ηλε
κτρονικής μουσικής που αποτελείται 
από τους Rob Brown και Sean Booth, 
εξακολουθούν να διατηρούν μια ξεχωρι
στή θέση στις καρδιές ακροατών και κρι
τικών.

(Ηρώδειο, 4 Ιουλίου)

Λεωνίδας Καβάκος
Ο κορυφαίος, παγκοσμίου φήμης έλ

ληνας βιολονίστας θα παρουσιάσει κον- 
τσέρτα για βιολί του Μπαχ με ένα μικρό 
σχήμα, από έξι εκλεκτούς έλληνες μου
σικούς.

(Ηρώδειο, 6 Ιουλίου)

Νίκος Πορτοκάλογλου
Η συναυλία θα παρουσιάσει «εφ’ όλης 

της ύλης» τα σημαντικότερα τραγούδια 
από τη δισκογραφία του Νίκου Πορτο- 
κάλογλου, με μια σύγχρονη ενορχηστρω- 
τική ματιά. Μια συναυλία με εκλεκτούς 
προσκεκλημένους, συνοδοιπόρους και 
μη, από τους Φατμέ ως το Μουσικό 
κουτί. Καλεσμένοι: Διονύσης Σαββόπου- 
λος, Φατμέ, Ρένα Μόρφη. Συμμετέχουν 
Βίκυ Καρατζόγλου, Βύρων Τσουράπης.

(Ηρώδειο, 8 Ιουλίου)
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ογραμμα του
Laurie Anderson
Πρωτοποριακή περφόρμερ, ποι- 

ήτρια, τραγουδίστρια και μουσικός, η 
Λόρι Άντερσον με όπλο τον ρυθμό και 
την αφήγηση και με τη χαρισματική 
φωνή της πάντα σε πρώτο πλάνο γεμί
ζει με ηλεκτρισμό την ατμόσφαιρα του 
Ηρωδείου.

(Ηρώδειο, 10 Ιουλίου)

Ross Daly
Μια συναυλία προς τιμήν του κορυ

φαίου μουσικού, συνθέτη και δασκά
λου, που αγκαλιάζει τον κόσμο ολό
κληρο από το Μουσικό Εργαστήρι Λα
βύρινθος στο Χουδέτσι της Κρήτης, με 
την ευκαιρία των 40 χρόνων λειτουρ
γίας του στην Ελλάδα.

(Ηρώδειο, 1 Ιουλίου)

Jeff Mills
Από τους κορυφαίους καλλιτέχνες 

της αμερικανικής τέκνο, θα εμφανιστεί 
συνοδευόμενος από τον κιμπορντίστα 
και μακρόχρονο συνεργάτη του Jean- 
Phi Dary, συνομιλώντας εκ νέου με το 
εγχείρημα «Tomorrow comes the har
vest», αυτή τη φορά με νέους «συνερ- 
γούς» στον αυτοσχεδιασμό τη μπασί- 
στρια Divinity Roxx και τη φλαουτίστα 
Rasheeda Ali.

(Ηρώδειο, 12 Ιουλίου)

Godspeed You! Black Emperor
Η καλλιτεχνική κολεκτίβα-φαινό- 

μενο της διεθνούς post-rock σκηνής σε 
μια μυσταγωγική συναυλιακή εμπειρία.

(Ηρώδειο, 15 Ιουλίου)

Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών 
γιορτάζει τα 90χρονά της, έναν χρόνο 
αργότερα λόγω πανδημίας, μ’ ένα πλη
θωρικό εορταστικό διήμερο που περι
λαμβάνει αφιερώματα στον Ιάννη Ξε- 
νάκη, καθώς και στο έργο του μοντερ- 
νιστή δασκάλου του, Olivier Messiaen, 
έργα ιστορικών μελών της ΕΕΜ για το 
Αρχαίο Δράμα (Δ. Μητρόπουλου, Α. 
Ευαγγελάτου, Κ. Παξινού, Μ. Χατζι- 
δάκι, Θ. Αντωνίου, Γ. Κουρουπού, Δ. 
Δραγατάκη, Μ. Θεοδωράκη και Γ. Σισι- 
λιάνου) σε συνεργασία με τη Χορωδία 
του Δήμου Αθηναίων, με κορυφαίους 
δεξιοτέχνες αλλά και συζητήσεις, προ
βολή του αρχείου και των εκδόσεων 
της Ένωσης.

(Πειραιώς 260- Χώρος Η, 6 & 7 Ιου
νίου)

Φεστιβάλ ηλεκτρονικής και πειραμα
τικής μουσικής

Σε συνεργασία με το Goethe-Institut 
Athen και το CTM festival, το μίνι φε
στιβάλ προσκαλεί καλλιτέχνες, κατα
ξιωμένους και ανερχόμενους, να θα 
μας παρασύρουν σε ρηξικέλευθες ηχη
τικές περφόρμανς. Headliner της βρα
διάς η Nene Η, από τις πιο ανήσυχες 
νέες μορφές της πειραματικής κλαμπ 
σκηνής του Βερολίνου, ενώνει τις δυ
νάμεις της με τη διεθνώς αναγνωρι
σμένη γεωργιανή χορωδία Ensemble 
Basiani, που έχει συμβάλει καθοριστικά 
στην αναβίωση της παραδοσιακής πο- 
λυφωνικής μουσικής της Γεωργίας. 
Μαζί θα παρουσιάσουν το μουσικό 
έργο «Chela».

(Πειραιώς 260-Χώρος Η, 10 Ιουνίου)

Μ oderat
Οι γερμανοί σουπερστάρ θεωρούνται 

από πολλούς το κορυφαίο σχήμα της 
βερολινέζικης σχολής της ηλεκτρονι
κής μουσικής του 21ου αιώνα, όπου θα 
μας συνεπάρουν με τις μεγάλες επιτυ
χίες τους και ένα state-of-the-art 
οπτικό θέαμα, προσφέροντας μια ολο
κληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία.

(Ηρώδειο, 16 Ιουλίου)

Το χαμόγελο της Τζοκόντας - Όρνι
θες

Φέτος, συμπληρώνονται ογδόντα 
χρόνια από την ίδρυση της Κρατικής 
Ορχήστρας Αθηνών, του παλαιότερου 
ελληνικού συμφωνικού συνόλου. Στο 
πλαίσιο των εορτασμών αυτής της ση
μαντικής επετείου, η Ορχήστρα αποτί
νει φόρο τιμής στον αείμνηστο Μάνο 
Χατζιδάκι, παρουσιάζοντας δύο διά
σημα έργα του.

(Ηρώδειο, 18 Ιουλίου)

Συναυλίες στην Πειραιώς 260

Ένωση Ελλήνων Μουσουργών-Reac
tivate music

Sonic convergence
Ο Χρήστος Χατζής, ο Χρήστος Ρα- 

φαηλίδης, ο Πέτρος Κλαμπάνης και ο 
Αντώνης Σουσάμογλου αναμειγνύουν 
τις συνθέσεις και τη δεξιοτεχνία τους 
σε μια κοινή μουσική γλώσσα, που 
υπερβαίνει τις ταξινομήσεις. (Πειραιώς 
260-Χώρος Η, 13 Ιουλίου)

Κύκλος τζαζ
Πέντε ελληνικά τζαζ σχήματα, υπό 

την καλλιτεχνική επιμέλεια του διακε
κριμένου σαξοφωνίστα Δημήτρη 
Τσάκα:

30 Ιουνίου, 1 & 2 Ιουλίου / Αλεξάν
δρα Σιετή Quartet

5-7 Ιουλίου / Μάνος Θεοδοσάκης 
Quartet

10, 11 & 13 Ιουλίου / Alexandras Af- 
folter Quartet

14 -16 Ιουλίου / Melina Paxinos Quar
tet

18 - 20 Ιουλίου / Δημήτρης Σεβδαλής 
Quartet

21 Ιουλίου / Dimitris Tsakas Quin
tet/συμμετέχει η Brenda Navarrete
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