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  μουσική
Πηγή: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Σελ.: 66 Ημερομηνία

έκδοσης:
18-10-2020

Επιφάνεια: 662.76 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1200

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

μουσική ΘΕΑΤΡΟ Κ0Λ0ΣΣΑΙ0Ν
Βασ. Ολγας 150 I ιηλ.: 2310 834 996

• Η Κρατική Ορχήστρα
Θεσσαλονίκης ενώνει τις δυνάμεις 
της με την πιανίστρια Αλεξάνδρα 
Παπαστεφάνου και «πλημμυρίζουν» 
το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
(25ης Μαρτίου & Παραλία, τηλ.: 2310- 
895800) με μελωδίες του συνθέτη, 
μαέστρου και μουσικοπαιδαγωγού 
Θόδωρου Αντωνίου και του 
Γερμανού ρομαντικού συνθέτη 
Ρόμπερτ Σούμαν. Την Παρασκευή 
23 Οκτωβρίου και ώρα 9 μ.μ., η 
ΚΟΘ υπό την έμπειρη μπαγκέτα της 
αρχιμουσικού Ζωής Τσόκανου και 
η κ. Παπαστεφάνου παρουσιάζουν 
στο κοινό της πόλης τα έργα Κομμός 
Β’, για ορχήστρα («Θρήνος για τον 
Μόρτον») και Κοντσέρτο για πιάνο 
και ορχήστρα σε λα ελάσσονα, έργο 
54.
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5 Λαϊκές Μορφές
ΜΑΡΚΟΧ βαμβακαρηχ 
ΜΙΚΗΧ ΘΕο&οΡΑΚΗΧ 
ΒΑΧΙλΗΧ ΤΧΙΤΧΑΝΗΧ
χταυΡοχ ξαΡχακοχ
ΜΑΝ0Χ XATZUAKIX
Με Τρόπον Εντόνως Ερωτικόν

L.nv Τίνσ Αήεξυπούήου
Κιθορο/Τρογούδι 0o6cjpns Aizos Μπουζούκι Nikos Γεωργοκόπουήος 
ίΑκορνιεόν; Kgjoiqs NiKOrionourios Πιάνο Βενιαμίν Χαιζηκουμπάρογήου

Μελίνας και υπογραμμίζει το έργο 
ττς. Μέσα από μικρά κείμενα από τις 
διηγήσεις του Σπύρου Μερκούρη, με 
εικόνες αρχείου και συνεντεύξεις, 
η Μελίνα ζωντανεύει αριστοτεχνικά 
επί σκηνής με επίκεντρο τα πιο 
αντιπροσωπευτικά τραγούδια της. 
Μελωδίες που όλοι γνωρίζουμε 
μπλέκονται με την ιστορία μέσα σε 
ολιγόλεπτα βίντεο από την λαμπερή 
ζωή της ηθοποιού και πολιτικού μαζί 
με αποσπάσματα από τις πιο γνωστές 
ταινίες της.

• «Κάποτε ένας γλάρος άνοιξε τα 
με γαλοπρεπή φτερά του και ταξίδεψε. 
Είδε θάλασσες και αρμύρα.
Είδε γυναίκες να μοιράζουν 
καλημέρες και αγκαλιές, παιδιά να 
βουτάνε τις γυμνές τους πατούσες 
στην άμμο και να χτίζουν τα κάστρα 
της ελπίδας, άντρες με σταρένιο 
δέρμα και τόλμη να σηκώνουν τα 
βάρη μιας άγνωστης πατρίδας.
Και πάνω τους ο ζωοδόχος ήλιος 
να ανατέλλει και να βασιλεύει 
ακούραστος. Απόρησε και ρώτησε 
τον ήλιο: Ποιο είναι αυτό το μέρος 
που αναδύει ζωή και νοσταλγία 
μαζί; Τότε ο ήλιος τού απάντησε: Η

Μεσόγειος, Το Μέσον της Γης!».
Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 
στις 7 μ.μ. και 9 μ.μ., ο μουσικός 
Αλέξανδρος Τζοβάνης παρουσιάζει 
στο Μπενσουσάν Χαν (Εδέσσης 6, 
Άνω Λαδάδικα, τηλ.: 6984244577) 
ένα πρόγραμμα γεμάτο μεσογειακό 
ταπεραμέντο, με τη ζεστασιά του 
ήλιου, τη μυρωδιά της θάλασσας 
και την αναταραχή που φέρνουν 
οι φουρτούνες και μεσογειακό

• Η κορυφαία μουσική παράσταση 
του Σταύρου Ξαρχάκου που την 
παρακολούθησαν χιλιάδες θεατές 
ανά την Ελλάδα και έκανε κοινό 
και κριτικούς να υποκλιθούν σε 
μεγαλειώδεις συνθέσεις, θα 
παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
(25ης Μαρτίου & Παραλία, τηλ.: 2310- 
895800), το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 
και ώρα 9 μ.μ. Πρόκειται για μία 
αποθέωση των σημαντικότερων 
στιγμών της νεότερης μουσικής 
ιστορίας, με εμβληματικές μελωδίες 
που παρουσιάζονται από τον 
μαέστρο με τρόπο αριστουργηματικό. 
Υπό τη διεύθυνση του γνωστού 
Έλληνα συνθέτη, μία επταμελής 
ορχήστρα με κορυφαίους σολίστ 
θα συμπαρασύρει το κοινό σε 
ένα μοναδικό ταξίδι με όχημα τις 
αισθήσεις και τα συναισθήματα.
Θα ακουστούν μουσικά έργα του 
ιδίου του μαέστρου, καθώς και 
των Μάρκου Βαμβακάρη, Μίκη 
Θεοδωράκη, Βασίλη Τσιτσάνη και 
Μάνου Χατζιδάκι.

• «100 χρόνια... Μελίνα». Η μουσική 
παράσταση-αφιέρωμα στη Μελίνα 
Μερκούρη έρχεται στη Θεσσαλονίκη 
και το κινηματοθέατρο Κολοσσαίον 
(Λεωφόρος Β. Όλγας 150, τηλ.: 2310- 
834996), στις 18 Οκτωβρίου και ώρα 
20:00.

Την ημέρα των γενεθλίων αυτής της 
εμβληματικής φιγούρας, η εξαιρετική 
τραγουδίστρια και ηθοποιός Τίνα 
Αλεξοπούλου δίνει πνοή σε μία 
παράσταση που τιμά τη μνήμη της
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