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Στο Ηρώδειο αλλά και στον Κήπο του Μεγάρου 
Μουσικής γιορτάζεται η ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Παγκόσμια ημέρα «μετά μουσικηε»
ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ ΣΟΛΙΣΤ, ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Μ
έσα στο πλήθοε των εκδηλώσεων 
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, 
επισημαίνουμε τιε μουσικέε εκδη
λώσει. αφού, αυτή την εβδομάδα, γιορτάζε

ται η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικήε. Έτσι, στο 
Ηρώδειο. σήμερα το βράδυ, ο Γιώργοε Ντα- 
λάραε, μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και 
τουε Ασπασία Στρατηγού και Κώστα Τρια- 
νταφυλλίδη. αποτίνει φόρο τιμήε στον μεγά
λο λαϊκό συνθέτη και δάσκαλό του Απόστολο 
Καλδάρα. διατρέχονταε το έργο του μέσα από 
τραγούδια-σταθμούε με την πολύτιμη συμμετο
χή τηε Εστουδιαντίναε Νέαε Ιωνίαε Βόλου 
υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη. j 
Μια μεγάλη συναυλία με αφορμή τη συμπλή- j 
ρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Κα
ταστροφή και την επέτειο γέννησηε του μεγά
λου λαϊκού συνθέτη Απόστολου Καλδάρα. θα 
ακουστούν τα εμβληματικά του έργα «Μικρά 
Ασία» σε στίχουε Πυθαγόρα και «Βυζαντι- 
νόε εσπερινόε» σε στίχουε Λευτέρη Παπα- 
δόπουλου. καθώε και τα μεγάλα λαϊκά τρα
γούδια του.

Επίσηε κάθε χρόνο, στιε 21 Ιουνίου, η Εθνι
κή Συμφωνική Ορχήστρα τηε ΕΡΤ γιορτάζει 1

την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικήε και προσκα- 
λείτο κοινό σε μια μεγάλη, δωρεάν συναυλία 
στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Η λαμπρή ορχή
στρα υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Μι- 
χάλη Οικονόμου θα συμμετάσχει στον καθι
ερωμένο εορτασμό με δύο από τα πλέον αγα
πημένα και μελωδικά συμφωνικά έργα: την 8η 
Συμφωνία του Αντονίν Ντβόρζακ και το Κον
σέρτο για βιολί του Γιοχάννεε Μπραμε Σολίστ 
στο βιολί έναε εξαιρετικόε προσκεκλημένοε, ο 
επί δέκα χρόνια εξάρχων τηε Φιλαρμονικήε 
Ορχήστραε του Βερολίνου, Guy Braun8tein 

Και πάλι στο Ηρώδειο, στιε 22/6, μια ιδιαί
τερη περίπτωση. Ο Νορβηγόε σαξοφωνίσταε 
Γιον Γκαρμπάρεκ (Jan Garbarek). που ίο όνο
μά του έχει πλέον ταυτιστεί με αυτό που ονομά
ζουμε «ευρωπαϊκή τζαζ», αλλά και με τον περί
φημο «ήχο» τηε ECM, τηε δισκογραφικήε εται- 
ρείαε που έχει εκδώσει το σύνολο σχεδόν τηε 
ηχογραφημένηε μουσικήε του. η οποία χαρα
κτηρίζεται από λυρισμό και ποιητική διάθεση. 
Εδώ και 50 χρόνια το πλούσιο έργο του αγκα
λιάζει ένα ευρύτατο μουσικό φάσμα, από την 
τζαζωε τη world αλλά και την κλασική μουσική. 
Σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του αποτελεί

το Jan Garbarek Group, στο οποίο συμμετέ
χουν ο επί δεκαετίεε βασικόε συνεργάτηε του 
Γερμανόε πιανίσταε Ράινερ Μπρένινγκχάουε, 
ο Βραζιλιάνοε μπασίσταε Γιούρι Ντάνιελ και ο 
Ινδόε «μάγοε»των κρουστών Τρίλοκ Γκούρτου.

Και η Κρατική Ορχήστρα θεσσαλονίκηε 
συμμετέχει στο Φεστιβάλ, με τον εξαίρετο Σου
ηδό βιολονίστα Daniel Lozakovich.
Ο νεαρόε. μόλιε 20 ετών, βιρτουό- 
ζοε που έχει κατακτήσει ολόκληρο 
τον κόσμο με την απαράμιλλη δεξι- 
οτεχνία του και την καθαρότητα του 
ήχου του. ερμηνεύει το αριστουρ- 
γηματικό Κοντσέρτο για βιο 
λί του Τσαϊκόφσκι, με τον 
σπάνιο μελωδικό πλούτο 
και τιε συνεχείε εναλλα- 
γέε εικόνων και συναι
σθημάτων που συναρ
πάζουν. Το πρόγραμ
μα ξεκινά με το Λυρι
κό ιντερμέτζο του Έλ
ληνα συνθέτη Γεώργι- 

J ου Αξιώτη και ολοκλη- 
1 ρώνεται με την ατμοσφαι

ρική συμφωνική σουίτα Σεχραζάτ του Νικο- 
λάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Την ΚΟΘ διευθύνει η 
καλλιτεχνική τηε διευθύντρια. Ζωή Τσόκανου.

Στη φετινή ΓΊορτή τηε Μουσικήε στον Κήπο 
του Μεγάρου, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
θα παρουσιάσει την Πρώτη Συμφωνία του 
Ludwig van Beethoven υπό τη νεαρή αρχι

μουσικό Κάτια Μολφέση. ενώ το Σύνολο 
κρουστών Τύπανα έχει επιλέξει για το 

πρόγραμμά του το εμβληματικό έργο 
«Drumming» του Steve Reich.

Στη σκηνή του Κήπου θα ανέβουν 
επίσηε η Χριστίνα Ψύχα με την 

μπάντα τηε και ο Γιάννηε Λου- 
κάτοε και οι Hot Club de 

Grece, που ξεχώρισαν στιε 
φετινέε Ανοιχτέε Πλατ- 
φόρμεε. τιε φυσικέε και 
διαδικτυακέε ακροά- 
σειε του Μεγάρου, μια 
πρωτοβουλία στο πλαί
σιο του κύκλου ΓΕΦΥ

ΡΕΣ, η οποία στοχεύει 
στην ανάδειξη νέων καλ

λιτεχνών.
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