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:

268.27 cm² Κυκλοφορία: 1080

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ατζέντα
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Ό Σύλλογος Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων, μέ αφορμή τήν συ
μπλήρωση 200 ετών από τήνΈπανάσταση τοϋ 1821, διοργανώνει σει
ρά ομιλιών, μέ τίτλο «Τά Δωδεκάνησα στήν Εθνεγερσία». Αύριο (5- 
7μ.μ.), οί δρες Κων. Γρίβας καί Μ. Βιντιάδης θά αναπτύξουν τόθέμα«Ή 
σημασία τοϋ ναυτικού αγώνα καί τό ολοκαύτωμα τής Κάσου». Μέσω 
zoom, από τό κανάλι τοϋ Συλλόγου στό YouTube, καθώς καί από τήν 
σελίδα τοϋ Συλλόγου στό Facebook.

Ή'Ελληνική 'Επιτροπή τής Μπλέ Ασπίδας, τό 'Ελληνικό Τμήμα τού 
icomos καί τόΈλληνικόΐοσιη διοργανώνουν μεθαύριο (11π.μ.-8μ4ΐ.) δι-
αδικτυακή ημερίδα μέ θέμα «Δύο αιώνες προστασίας τής ελληνικής πο
λιτιστικής κληρονομιάς: Άπό τήνΈπανάσταση τοϋ 1821 στή σύγχρονη 
Ελλάδα», άπό τό κανάλι τής Μπλέ ’Ασπίδας στό YouTube.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΤόΊνσατσύτοΊσιορικώνΈρευνών τσύΈθνικοϋΤδρύματοςΈρευνών
διοργανώνει (19-24/4) σέ συνεργασία μέ τό Centre for Hellenic Studies 
- Harvard University τό Institute of Classical Studies and Liberal Arts of 
the American College of Greece, καί τούς GKAcademics (Μαδρίτη), δι
εθνές επιστημονικό συνέδριο μέ θέμα «Performance in Late Antiquity 
and Byzantium». Αποτελεί επιστέγασμα τοϋ ομωνύμου ερευνητικού 
προγράμματος τού Ινστιτούτου, ύπό τήν έποπτεία τής δρος Νίκης Τοι- 
ρώνη, καί θά πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Αναλυτικό πρόγραμμα 
στήν Ιστοσελίδα https://gkacademics.com

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

7.00 μ,μ. Τό βιβλιοπωλείο «Βασιλάκος» καί οί έκδόσεις «Ψυχογιός» πα
ρουσιάζουν τό βιβλίο «Τά δεκαέξι γράμματα» τοϋ Μ. Σακελλαρόπσυ- 
λου. Μέ τόν συγγραφέα συνομιλεί ή Αλεξία Θεογιάννη. Άπό τήν σε
λίδα τών εκδόσεων «Ψυχογιός» στό Facebook.

Σ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Μέ συναυλία μελοποιημένης ποιήσεως ξεκινά αύριο (9μ.μ.) ή σειρά 11 
συναυλιών ποικίλων ειδών στό ραδιόφωνο, πού διοργανώνει ό Αθήνα 
9,84.' Ερμηνεύουν οί Χρ. Θηβαίος, Βίκυ Καρατζόγλου, Μιχ. καί Π. Κα- 
λογεράκης. Οί συναυλίες ήχογραφοϋνται καί μαγνητοσκοπούνται στήν 
σκηνή τοϋ Σταυροϋ τοϋ Νότου, μέ άπόλύτως ραδιοφωνική λογική, καί 
μεταδίδονται άπό τήν συχνότητα 98.3, μέ εικόνα στό κανάλι τοϋ Αθή
να 9,84 στό YouTube αλλά καί στό site www.athina984.gr

Τό συγκρότημα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής «Τακίμ» φιλοξε
νείται αύριο (830μ.μ.) στήν ενότητα μουσικών πορτραίτων Lighthouse 
Sessions τοϋ Κέντρου ΠολτασμοΟΤδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέ οικοδε
σπότη τόν συνθέτη, ενορχηστρωτή καί δεξιοτέχνη ντράμερΆλ.Δράκο 
Κτκπάκη. Συνοδείμ ενός τζάζ τρίο συνδέουν τήν ελληνική παράδοση 
καί 'τα ρέμίιέτικα μέ τήν τζάζ καί τήν κλασσική μουσική. Ή συναυλία 
θά μεταδοθεί ζωντανά άπό τόν ίστότοπο τοϋ ΚΠΙΣΝ (www.snfcc.org), 
τήν σελίδα του στό Facebook καί τό κανάλι του στό YouTube.

ΟΙ διαδικτυακές συναυλίες τής Κρατικής'Ορχήστρας Θεσσαλονί
κης συνεχίζονται αύριο (7μ.μ.) μέ συναυλία άφιερωμένη στήν μνήμη 
τοϋ Ρουμάνου φλαουτίστα'ΙλίαΜακοβέι(1940-2021), πού υπηρέτησε 
γιά σειρά ετών (1984-2003) τήν ΚΟΘ. Ή συναυλία θά μεταδοθεί ζω
ντανά άπό τό κανάλι τής ΚΟΘ στό YouTube καί τήν σελίδα της στό 
Facebook.
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