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Εορτασμοί γιά την Παγκόσμια 
Ήμερα Μουσικής

ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ, ήμερα του θερινού 
ήλιοστασίου, έορτάζεται ή Γιορτή τής 
Μουσικής. Καθιερώθηκε τό 1982 μέ πρω
τοβουλία τοΰ τότε Γ άλλου ύπουργοϋ Πολι
τισμού Ζάκ Λάνγκ, τοΰ Γαλλικού'Υπουρ
γείου Πολιτισμού καί τήν αιγίδα τοΰ Δήμου 
των Παρισίων. Άπό τό 1985 εξαπλώθηκε 
έξω άπό τά γαλλικά σύνορα, καί ή Αθήνα, ή 
1η Πολιτιστική πρωτεύουσα τήςΕύρώπης, 
μέ πρωτοβουλία τής Μελίνας Μερκούρη, 
ήταν ή πρώτη πόλις στήν οποία ή Γιορτή 
πραγματοποιήθηκε εκτός Γαλλίας. Σήμε
ρα, ή Παγκόσμια Ήμερα Μουσικής είναι 
ένα ευρωπαϊκό γεγονός, τό όποιο διεξάγε
ται στίς 21 ’Ιουνίου κάθε χρόνο σέ 22 χώρες 
τής Ευρώπης.

ΣτήνΈλλάδα ή Ημέρα τής Μουσικής 
θά έορτασθεΐ μέ συναυλίες στήν Αθήνα 
καί στήν Περιφέρεια, ύπό τήν αιγίδα τοΰ 
Υπουργείου Πολιτισμοΰ καί Άθλητισμοΰ.

Στήν ’Αθήνα ή Εθνική Συμφωνική 
’Ορχήστρα τής ΕΡΤ δίδει -όπως κάθε χρό
νο τήν ημέρα έορτασμοΰ τής Παγκόσμι
ας Ημέρας Μουσικής- μιά μεγάλη, δω
ρεάν συναυλία στό’Ωδείο Ήρώδου Άττι- 
κοΰ. 'Υπό τήν διεύθυνση τοΰ άρχιμουσι- 
κοΰ Μιχάλη Οικονόμου, θά ερμηνεύσει 
δύο άπό τά πλέον αγαπημένα καί μελωδι
κά συμφωνικά έργα, τήν «8η Συμφωνία» 
τοΰ Άντονίν Ντβόρζακ καί τό «Κονσέρ
το γιά βιολί» τοΰ Γιοχάννες Μπράμς. Σο- 
λίστ στό βιολί ό επί δέκα χρόνια έξάρχων 
τής Φιλαρμονικής’Ορχήστρας τοΰ Βερο
λίνου, Guy Braunstein. Στό Μέγαρο Μου
σικής Αθηνών ή Μουσική Βιβλιοθήκη 
«Λίλιαν Βουδούρη» τοΰ Συλλόγου Οι Φί
λοι τής Μουσικήςδιοργανώνει (6.30 μ.μ.) 
τήν εκδήλωση Beethoven Pastoral Project· 
άντλεΐ έμπνευση άπό τό αντίστοιχο παγκό
σμιο πρόγραμμα, τό όποιο μέσω τής Συμ
φωνίας άρ. 6 («Ποιμενική»), προβάλλει τό 
πρόβλημα τής κλιματικής αλλαγής. Κα

ταξιωμένοι μουσικοί αλλά καί νέα παιδιά 
έρμηνεύουν έργα σύγχρονων Ελλήνων 
συνθετών, εκτίθενται εικόνες ζωγραφικής 
εμπνευσμένες άπό τήν «Ποιμενική», μου- 
σικολογικά σχόλια, αναφορές καί συγκρί
σεις ανάμεσα στήν εποχή του Μπετόβεν 
καί τήν δική μας. Ή είσοδος είναι ελεύ
θερη μέ κράτηση ήλεκτρονικοϋ δελτίου 
εισόδου (eventbrite.com).

Ή είσοδος είναι ελεύθερη καί στήν συ
ναυλία πού θά δοθεί (8.00 μ.μ.) στόν κήπο 
του Μεγάρου Μουσικής. Έκεΐ, ή Κρα
τική ’Ορχήστρα Αθηνών θά ερμηνεύσει 
τήν «Πρώτη Συμφωνία» τοΰ Λούντβιχ βάν 
Μπετόβεν υπό τήν αρχιμουσικό Κάτια 
Μολφέση, καί τό Σύνολο κρουστών Τύ- 
πανα (Δημήτρης Δεσύλλας, Άνδρέας Φαρ- 
μάκης, Νίκος Μεταλληνός, Μάριος Μου- 
ζακίτης, Μπάμπης Ταλιαδοΰρος, Δημή
τρης Άργυρόπουλος)τό έμβληματικό έργο 
«Drumming» τοΰ Στήβ Ράιχ. Στήν σκηνή 
τοΰ Κήπου θά ανέβουν επίσης ή Χριστίνα 
Ψύχα μέ τήν μπάντα της καί ό Γιάννης 
Λουκάτος καί oi Hot Club de Grece, πού 
ξεχώρισαν στίς εφετινές Ανοιχτές Πλατ
φόρμες, τίς φυσικές καί διαδικτυακές 
ακροάσεις τοΰ Μεγάρου.

Στήν συμπρωτεύουσα ή Κρατική 
’Ορχήστρα Θεσσαλονίκης δίδει συναυλία 
(8.30μ.μ.) στό Βασιλικό Θέατρο (Κήπος 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, 30ής ’Οκτωβρίου 
2,2315 200200). Τό πρόγραμμα περιλαμβά
νει συνθέσεις τών Γ ιώργου Άξιώτη, Πιότρ 
’Ίλιτς Τσαϊκόφσκυ καί Νικολάι Ρίμσκυ- 
Κόρσακοφ, καί είναι τό πρόγραμμα πού θά 
ερμηνεύει (24’Ιουνίου) ή ΚΟΘ στό’Ωδεΐο 
Ήρώδου Αττικού, στό πλαίσιο του Φεστι
βάλ Αθηνών. Διευθύνει ή Ζωή Τσόκανου, 
σολίστ ό Daniel Lozakovich (βιολί). Είσο
δος μέ δελτία εισόδου, τά όποια διατίθε
νται άπό τό www.tsso.gr καί τό έκδοτή ριο 
τής ΚΟΘ (Λ. Νίκης 73,2310 236990).
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