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  Η ΚΟΘ θα μας χαρίσει κλασική μουσική κάτω από τ'
αστέρια

Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελ.: 12 Ημερομηνία
έκδοσης:

10-08-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

401.23 cm² Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΚΟΘ θα μας χαρίσει κλασική 
μουσική κάτω από τ’ αστέρια
Σε μια ξεχωριστή βραδιά με αγαπημένες μελωδίες και γνωστούς σπανιόλικους 
και τσιγγάνικους ρυθμούς

Η
 Κρατική Ορχήστρα Θεσ
σαλονίκης εμφανίζεται στο 
8ο Φεστιβάλ Δάσους το 
Σάββατο, 27 Αυγούστου 
2022 ώρα 21:00 στο Θέα
τρο Δάσους με ένα συναρπαστικό πρό
γραμμα, γεμάτο αγαπημένες μελωδίες και 

γνωστούς σπανιόλικους και τσιγγάνικους 
ρυθμούς, σε μία μαγική μουσική'] βραδιά 
κάτω από τ’ αστέρια. Την Κ.Ο.Θ. διευθύ
νει ο αγαπημένος Γάλλος μαέστρος 
Philippe Forget. Συμπράττει η διακεκρι
μένη Ελληνίδα μεσόφωνος Μαρισία Πα- 
παλεξίου.

Το πρόγραμμα ξεκινά με το Ισπανικό 
Καπρίτσιο’ που ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ 
έγραψε γοητευμένος από τη μελωδική 
λαμπρότητα και το ρυθμικό πλούτο της 
παραδοσιακής ισπανικής μουσικής, την 
οποία γνώρισε μέσα από τα ταξίδια του 
ως αξιωματικός του Ναυτικού.

Η όπερα ‘Κάρμεν’ είναι το magnum 
opus του Μπιζέ και σίγουρα ένα από τα 
δημοφιλέστερα έργα του λυρικού ρε
περτορίου. Ο συνθέτης ντύνει αρι- 
στουργηματικά με τη μουσική του την 
τραγική ιστορία της φλογερής Τσιγγά
νας και ‘την περνά στην αιωνιότητα’, 
σύμφωνα με τη ρήση του Χίου Μακ 
Ντόναλντ.

Ο ντε Φάλια έχει χαρακτηριστεί από 
τους ειδικούς ως ο σπουδαιότερος Ισπα
νός συνθέτης, με τα έργα του να αποτε

λούν μία βαθιά τομή στην καρδιά της 
μουσικής της πατρίδας του και να την 
αναδεικνύουν όσο ποτέ πριν. Το ‘Τρίκω- 
χο Καπέλο’ είναι το πλέον γνωστό του 
μπαλέτο, με τη μουσική του να μεταδίδει 
τη χαρά της ζωής και το ανδαλουσιανό 
πάθος. Τα βαθιά συναισθηματικά Επτά 
Ισπανικά Τραγούδια’ είναι εμπνευσμένα 
από παραδοσιακές ισπανικές μελωδίες 
και χορούς.

Το διάσημο ‘Μπολερό’ είναι η πλέον 
δημιοφιλής σύνθεση του Ραβέλ και απο
τελεί ένα μοναδικό μουσικό επίτευγμα, 
δεδομένου ότι ο ιδιοφυής συνθέτης κατα
φέρνει να δημιουργήσει κάτι τόσο εντυ
πωσιακό βασιζόμενος σε ένα απλό κρε- 
σέντο.

Διεύθυνση Ορχήστρας: Philippe For
get

Μέτζο σοπράνο: Μαρισία Παπαλεξίου

Πρόγραμμα:

Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ (1844- 
1904): Ισπανικό καπρίτσιο

Ζωρζ Μπιζέ (1838-1875): Σουίτα αρ.1 
από την όπερα ‘Κάρμεν’

Ζωρζ Μπιζέ (1838-1875): Άριες Ha
banera & Chanson Boheme από τη όπερα 
‘Κάρμεν

Μανουέλ ντε Φάλια (1876-1946): 
Σουίτα αρ.1 από την όπερα ‘Το Τρίκωχο 
καπέλο’

Μανουέλ ντε Φάλια (1876-1946): 
Επτά Ισπανικά Τραγούδια

Μωρίς Ραβέλ (1875-1937): Μπολερό.
Παραγωγή Κ.Ο.Θ. σε συνεργασία μιε 

το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος,
στο πλαίσιο του 8ου Φεστιβάλ Δά

σους.
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 15 €, 

Μειωμένο 10 €.
Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου: 

Άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, 
σπουδαστές ωδείων, ΑΜΕΑ, κάτοχοι Ευ
ρωπαϊκής Κάρτας Νέων, μέλη Ένωσης 
Ελλήνων Μουσουργών, Μέλη Συλλόγου 
Μονίμων Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ, άνω των 
65 ετών. Ηλεκτρονικό εισιτήριο: 
www.tsso.gr.

Εκδοτήριο Κ.Ο.Θ. Λ. Νίκης 73, Τηλ. 
2310236990, Ώρες λειτουργίας: 8:00- 
15:00. Πληροφορίες για το κοινό: Κ.Ο.Θ. 
www.tsso.gr.
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