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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Έλα ζπάλην αθηέξωκα Κιαζηθήο Μνπζηθήο ζα ιάβεη ρώξα ηελ εξρόκελε
Σεηάξηε αλαδεηθλύνληαο ηελ αηζζεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή αμία ηεο
Κιαζζηθήο Μνπζηθήο.
Μηα καγεπηηθή βξαδηά Όπεξαο κε ηελ εθιεθηή Ιηαιίδα ζνπξάλν ζα
πξνζθέξεη ηε Σεηάξηε ζηηο 5 επηεκβξίνπ 2012 θαη ώξα 9:00 ε ΛΓ΄
Δθνξεία Πξνϊζηνξηθώλ θαη Κιαζζηθώλ Αξραηνηήηωλ ζηελ απιή ηνπ
Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Καξδίηζαο ζηα πιαίζηα ηνπ 30νπ Γηεζλνύο
Φεζηηβάι Καξδίηζαο.
Σν Γηεζλέο Φεζηηβάι Καξδίηζαο, μεθίλεζε κε ηελ ζηήξημε ηεο
αείκλεζηεο Μειίλαο Μεξθνύξε ην 1983 θαη απνηειεί έλα θνξπθαίν
θαιιηηερληθό γεγνλόο γηα ηελ Καξδίηζα θαζώο είλαη ην κνλαδηθό ζην Ννκό
πνπ έρεη ωο θύξην αληηθείκελό ηνπ ηε Κιαζζηθή Μνπζηθή. Με ζθνπό λα
θέξεη ην θνηλό ηεο Καξδίηζαο θαη ηνπ Ννκνύ γεληθόηεξα, ζε επαθή κε ηελ
θιαζζηθή κνπζηθή πξνζθαιεί θάζε ρξόλν δηαθεθξηκέλνπο θαιιηηέρλεο ηνπ
εμωηεξηθνύ.
Η ΛΓ΄ Δθνξεία Πξνϊζηνξηθώλ & Κιαζηθώλ Αξραηνηήηωλ κέζα ζηα
πιαίζηα ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηεο ζαλ Τπεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Πνιηηηζκνύ , ηνπ Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάηωλ, Πνιηηηζκνύ &
Αζιεηηζκνύ, νη νπνίεο εθηόο από ηελ Πξνζηαζία θαη Αλάδεημε ηωλ
Αξραηνηήηωλ είλαη θαη ε επαθή ηνπ επξύηεξνπ θνηλνύ κε ηνλ Πνιηηηζκό
γεληθόηεξα, ζέιεζε λα είλαη ζπλδηνξγαλωηήο γη’ απηή ηελ εθδήιωζε ηελ
νπνία ζα θηινμελήζεη ζηελ απιή ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Καξδίηζαο

ην νπνίν ζα είλαη αλνηθηό γηα ην θνηλό θαη ην βξάδπ από ηηο 8:00κκ έωο ην
ηέινο ηεο πλαπιίαο.
Σν θεηηλό Φεζηηβάι είλαη αθηεξωκέλν ζηνλ Hans Leo Hassler (1564 –
1612) γηα ηα 400 ρξόληα από ηνλ ζάλαηό ηνπ, ζηνλ Λνξέληδν Μαβίιε (1860
– 1912) γηα ηα 100 ρξόληα από ηνλ ζάλαηό ηνπ θαη ζηνλ Claude Debussy
(1862 – 1918) γηα ηα 150 ρξόληα από ηελ γέλλεζή ηνπ. Πξνζωπηθόηεηεο πνπ
θέηνο ηηκώληαη παγθόζκηα.
πγθεθξηκέλα ζα εκθαληζηνύλ:
ηηο 9:00 κκ. ζα αλνίμεη ην πξόγξακκα ε Οξρήζηξα ΠαξαδνζηαθήοΛαϊθήο Μνπζηθήο ηνπ Ωδείνπ Καξδίηζαο – Κωλζηαληίλνο Δπζπκηάδεο, ε
νπνία ζα παξνπζηάζεη ηξαγνύδηα ηεο Παξαδνζηαθήο Διιεληθήο Μνπζηθήο
θαη εηδηθόηεξα έκθαζε ζα δνζεί ζην κπξλαίηθν ηξαγνύδη. πκκεηέρεη ε
δηπιωκαηνύρνο ην Ωδείνπ Δπζπκηάδε, Λνπθία Βαιάζε (ζαληνύξη –
ηξαγνύδη).
Αθνινπζεί Ρεζηηάι Σξαγνπδηνύ κε ηε δηαθεθξηκέλε Ιηαιίδα ζνπξάλν
Nunzia De Falco, ε νπνία ζα εξκελεύζεη άξηεο από ηνπο ζπλζέηεο G. B.
Pergolesi, G. Giordani, G. F. Haendel, G. Puccini, F. P. Tosti, θαη R.
Desiderio. Σελ Nunzia De Falco ζα ζπλνδεύεη ζην πηάλν ν Ιηαιόο Μαέζηξνο
Raffaele Desiderio.
Η εθδήιωζε πινπνηείηαη κε ηελ θαιιηηερληθή δηεύζπλζε ηνπ Νίθνπ
Δπζπκηάδε.

