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  Η ΚΟΘ online τις Κυριακές του Δεκέμβρη
Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σελ.: 1,16 Ημερομηνία

έκδοσης:
06-12-2020

Επιφάνεια: 569.15 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΘ

Δωρεάν 
συναυλίες 
στο διαδίκτυο

χι α|νιπκι| owrouMm-
κης ετοίμαζα μία σειρά συναυλιών 
για τους φίλους της μουσικής, που 
θα μεταδίδονται δωρεάν Νόθε Κυ
ριακή του Δεκέμβρη. ΣΕΛ 16



2

  Η ΚΟΘ online τις Κυριακές του Δεκέμβρη
Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σελ.: 1,16 Ημερομηνία

έκδοσης:
06-12-2020

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονί
κης ετοιμάζει μία σειρά συναυλιών 
για τους φίλους της μουσικής, που 
θα μεταδίδονται δωρεάν κάθε Κυ
ριακή του Δεκέμβρη μέσα από το 
κανάλι της ΚΟΘ στο Youtube 
(TheTSSO) και τη σελίδα της στο 
Facebook (thessalonikistatesympho- 
nyorchestra).

Η αρχή γίνεται σήμερα, Κυριακή 
6 Δεκεμβρίου, με τα τσέλα της ΚΟΘ 
και ένα πλούσιο πρόγραμμα με έργα 
των Μπαχ, Κλάιν, Πάχελμπελ και 
Φωρέ, το οποίο ολοκληρώνεται με 
τον Ύμνο για 10 τσέλα, 2 κοντραμ
πάσα και τύμπανο’ του επονομαζό

μενου ‘τσάρου των τσελιστών’ Καρλ 
Ντάβιντοφ.

Τη σκυτάλη παίρνουν την Κυρια
κή 13 Δεκεμβρίου τα χάλκινα πνευ
στά και τα κρουστά της ΚΟΘ, που 
μεταφέρουν το πνεύμα των εορτών 
με γνωστές Χριστουγεννιάτικες με
λωδίες των Χάρβεΰ, Τσαΐκόφκσι, 
Άντερσον και Χόουαρθ. Διευθύνει ο 
Δημοσθένης Φωτιάδης.

Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου η 
φετινή Χριστουγεννιάτικη συναυλία 
της ΚΟΘ έχει άρωμα μπαρόκ, με 
σπουδαία έργα σημαντικών εκπρο
σώπων της περιόδου αυτής, όπως 
Βιβάλντι, Κορέλι, Σκαρλάτι και

Χαίντελ. Διεύθυνση ορχήστρας και 
τσέμπαλο: Μάρκελλος Χρυσικόπου- 
λος. Μέτζο σοπράνο: Θεοδώρα 
Μπάκα. Στο τσέλο ο Δήμος Γκουν- 
ταρούλης.

Ώρα έναρξης 19.00.
Η προετοιμασία και η πραγματο

ποίηση αυτών των συναυλιών γίνε
ται με ειδική άδεια της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
και με αυστηρή τήρηση όλων των 
κανόνων υγιεινής, καθαρισμού και 
απολύμανσης στο χώρο προβών, 
ενώ όλοι οι συντελεστές υποβάλλον
ται σε τεστ Covid-19 πριν την έναρ
ξη των προβών.

Η ΚΟΘ online τις Κυριακές 
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