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  ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
Πηγή: ΕΣΤΙΑ Σελ.: 9 Ημερομηνία

έκδοσης:
23-01-2021

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

140.43 cm² Κυκλοφορία: 1080

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

/[ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Ό κύκλος των δωρεάν διαδικτυακών συναυλιών «Κυριακάτικα Πρωινά 
τής ΚΟΘ» πού διοργανώνει ή ΚρατικήΌρχήστρα Θεσσαλονίκης, συ
νεχίζεται αύριο (12μεσημ.) μέ τήν συναυλία τών Γ. Πετρόπσυλσυ (βιο
λί), Μαρίας Άνισέγκσυ (βιολοντσέλο) καί Ν. Κυριόοογλου (πιάνο). Θά 
άκουσθοϋν έργα τών Σοΰμπερτ καί Άένσκι. Ζωντανά από τό Κανάλι τής 
ΚΟΘ στό YouTube καί τήν σελίδα της στό Facebook.

Τό Κέντρο ΠολιτισμούΤδρυμαΣταϋροςΝιάρχος εγκαινιάζει στόν Φά
ρο τήν ενότητα μουσικών εκδηλώσεων «Lighthouse Sessions». Κάθε 
μήνα, ό συνθέτης καί ντράμερ Άλ. Δράκος Κτιστάκης, έχοντας ώς αφε
τηρία τήν τζάζ καί τελικό προορισμό μιά απελευθερωμένη από κανό
νες συνομιλία, συμπράττει μέ εκλεκτούς καλεσμένους τής εγχώριας 
μουσικής σκηνής. Αύριο (830μ.μ.) θά συμπράξει μέ τόν τρομπετίστα 
τής τζάζ Άνδρ. Πολυζωγόπσυλο. Συμμετέχουν οί μουσικοί Ντ. Μάνος 
(μπάσο), Γ. Παπαδόπουλος (πιάνο), Δ. Βερβιτσιώτης (βιολί), Κ. Πανα- 
γιωτίδης (βιολί), Ήλ. Λιβιεράτος (βιόλα) καί Μαρίνα Κολοβού (τσέ
λο). Ζωντανά από τήν Ιστοσελίδα τού ΚΠΙΣΝ (www.snfcc.org), τήν σε
λίδα του στό Facebook καί τό Κανάλι του στό YouTube.

Μέ τήν συναυλία τού συγκροτήματος ΑΤΗ Kids στήν ανεξάρτητη 
ελληνική μουσική σκηνή «Gagarin 205» συνεχίζεται αύριο (9μ.μ.) ή 
σειρά συναυλιών χωρίς θεατές «Steages A/Live» τής Στέγης τοΰ'Ιδρύ- 
ματοςΏνάση, μέ στόχο τήν υποστήριξη τών συναυλιακών χώρων τής 
εγχώριας ανεξάρτητης σκηνής. Τά μέλη τού συγκροτήματος (Complex 
Shadow-φωνητικά, Π. Γεωργόπουλος-κιθάρα, Χρ. Μπεκίρης-πλή- 
κτρα) θά ερμηνεύσουν ράπ μουσική καί στίχους πού συνέθεσαν. Κα
λεσμένη ή Μαρίνα Σάχη, συμμετέχει όΌρ. Μπενέκας (πλήκτρα). Ή 
συναυλία θά μεταδοθεί ζωντανά, χωρίς αντίτιμο ή χρονικό περιορισμό, 
άπό τό Κανάλι τού ΊδρύματοςΏνάση στό ΥouTube.

Ή συναυλία τού Μ Πασχαλίδη στόν «Σταυρό τού Νότου» (Κεντρική 
Σκηνή) θά μεταδοθεί ζωντανά αύριο (9μ.μ.) διαδικτυακά, μέ προπώληση 
εισιτηρίων άπό τό viva.gr. Συμμετέχουν οί μουσικοί Θ. Παπαδόπουλος 
(πνευστά), Π. Περισυνάκης (λύρα, μαντολίνο, μπουζούκι), Νίκη Γρα- 
νά (πιάνο, τραγούδι), Δ. Μουτάφης (μπάσο), Ήλ. Δουμάνης (τύμπανα).
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