ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Βενιζέλου 67, 65403, Καβάλα
Τηλ: 2510.222119 – Φαξ: 2510.221963
www.dok.gr – info@dok.gr

11ν ΓΙΔΘΝΔ ΦΔΣΙΒΑΛ «ΓΙΑΝΝΗ Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ»
- ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ
Οινθιεξώζεθε ν πξνγξακκαηηζκόο ησλ εθδειώζεσλ ηνπ 11νπ ΓΙΔΘΝΟΤ ΦΔΣΙΒΑΛ
«ΓΙΑΝΝΗ Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ» ΚΑΒΑΛΑ 2010, πνπ δηνξγαλώλεη ην ν Γήκνο θαη ην
Γεκνηηθό Ωδείν Καβάιαο (Γ.Ω.Κ.) ππό ηελ θαιιηηερληθή δηεύζπλζε ηνπ κνπζηθνιόγνπ θαη
πηαλίζηα Γεώξγηνπ-Ινύιηνπ Παπαδόπνπινπ. Φέηορ ηιμώνηαι ηα 100 σπόνια από ηη γέννηζη ηος
επιθανούρ μοςζοςπγού και για ηο λόγο αςηό έσοςν ππογπαμμαηιζηεί ξεσωπιζηέρ εοπηαζηικέρ
εκδηλώζειρ. Τν Φεζηηβάι ζα δηαξθέζεη από 1 έωο 15 Ινπιίνπ θαη ζα ζπκπεξηιάβεη ηέζζεξεηο
(4) ζπλαπιίεο θαη ηέζζεξα (4) ζεκηλάξηα.
Δθιεθηνί Έιιελεο θαη μέλνη θαιιηηέρλεο θύξνπο αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξόζθιεζε ησλ
δηνξγαλσηώλ γηα λα πξνζθέξνπλ πνηνηηθή ςπραγσγία ζην θνηλό ηεο Καβάιαο θαη ησλ
όκνξσλ λνκώλ. Η παξνπζία ηνπο εγγπάηαη ηε δηεζλή εκβέιεηα ηνπ Φεζηηβάι, πνπ αλακέλεηαη
λα απνηειέζεη πόιν έιμεο ζηα θαινθαηξηλά κνπζηθά δξώκελα ηεο ρώξαο καο. Σηόρνο ησλ
δηνξγαλσηώλ θαη ησλ θαιιηηερλώλ είλαη λα παξνπζηάζνπλ έξγα ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζε
ηδηόηππνπο ζπλδπαζκνύο, έηζη ώζηε λα αθήζνπλ έλα μερσξηζηό ζηίγκα ζην θηιόκνπζν θνηλό.
Παξάιιεια, ν αξηζκόο ησλ ζεκηλαξίσλ θαη ην θαιιηηερληθό κέγεζνο ησλ θαηαμησκέλσλ
θαζεγεηώλ πνπ ζα δηδάμνπλ θαζηζηνύλ πξνθαλέο όηη εθέηνο δίλεηαη κεγάιε βαξύηεηα ζην
παηδαγσγηθό θνκκάηη ηνπ Φεζηηβάι.
1 Ινπιίνπ – ΡΔΙΣΑΛ (Κηλεκαηνζέαηξν ΟΚΑΡ): Τελ έλαξμε ηνπ Φεζηηβάι ζεκαηνδνηεί
έλα ξεζηηάι ηνπ πνιπβξαβεπκέλνπ Τζέρνπ βηνινληζειίζηα Jiri Barta κε ηνλ Βξεηαλό
πηαλίζηα θαη θαζεγεηή ηεο Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο Μνπζηθήο ηνπ Λνλδίλνπ Hamish Milne ζε
ζνλάηεο γηα ηζέιν θαη πηάλν ησλ Beethoven θαη Rachmaninoff. Οη κνπζηθνί, πνπ
ζπλεξγάδνληαη ζπρλά (απηή ηελ πεξίνδν βξίζθνληαη ζε πεξηνδεία ζηελ Κίλα) θαη έρνπλ
κάιηζηα ερνγξαθήζεη κε επηηπρία θνηλό CD, ζα εξκελεύζνπλ επίζεο έξγα ηνπ Παπατσάλλνπ.
www.hamishmilne.com

www.jiribarta.cz

2-4 Ινπιίνπ – MASTERCLASS (Γ.Ω.Κ.): Τηο επόκελεο εκέξεο νη δύν έκπεηξνη παηδαγσγνί,
Hamish Milne θαη Jiri Barta, ζα πξνζθέξνπλ ζεκηλάξην πηάλνπ θαη ηζέινπ αληίζηνηρα γηα
ηαιαληνύρνπο κνπζηθνύο από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό, ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ζηνπο
ρώξνπο ηνπ Γ.Ω.Κ. Επειδή αναμένεηαι μεγάλη πποζέλεςζη, ζςνιζηάηαι ζηοςρ ενδιαθεπομένοςρ
να εξαζθαλίζοςν ηο δικαίωμα ζςμμεηοσήρ ηοςρ εγκαίπωρ.

4 Ινπιίνπ – ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΗ ΤΝΑΤΛΙΑ (Αξραίν Θέαηξν ΦΙΛΙΠΠΩΝ): Με αθνξκή
ηνπο ενξηαζκνύο ησλ 100 ρξόλσλ από ηε γέλλεζε ηνπ Παπατσάλλνπ, ε θεληξηθή παλεγπξηθή
ζπλαπιία ηνπ Φεζηηβάι ζα γίλεη ζην Αξραίν Θέαηξν ησλ Φηιίππσλ ππό ηε γεληθή επηκέιεηα
θαη δηεύζπλζε ηνπ θνξπθαίνπ καζεηή ηνπ θαη επί δεθαεηίεο θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο
Βνζηώλεο, Πξνέδξνπ ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Μνπζνπξγώλ θαη πνιπβξαβεπκέλνπ ζπλζέηε
Θόδωξνπ Αληωλίνπ. Ο καέζηξνο θαη νη ζνιίζη ζα ζπκπξάμνπλ κε ην ζύλνιν ζύγρξνλεο
κνπζηθήο «Ιdée Fixe», κόληκνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζηε Βόξεηα Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξόληα.Τν
πξόγξακκα πεξηιακβάλεη 5 έξγα γηα ελόξγαλν ζύλνιν ή ζύλνιν θαη ζνιίζη, ηα νπνία δελ
έρνπλ μαλαπαξνπζηαζηεί ζην Φεζηηβάι:
Κνληζεξηίλν γηα πηάλν θαη νξρήζηξα δσκαηίνπ, ΑΚΙ 153 (κε ζνιίζη ηελ Αιεμάλδξα
Παπαζηεθάλνπ)
Τπαγούδια ηηρ λίμνηρ, ΑΚΙ 111 (κε ζνιίζη ηελ πςίθσλν νθία Κπαλίδνπ)
Γέπμα, ΑΚΙ 146 (κε ζνιίζη ηε κεζόθσλν Αγγειηθή Καζαξίνπ)
Χειμωνιάηικη Φανηαζία, ΑΚΙ 113
Πποανάκποςζμα ζε ένα ηαξίδι, ΑΚΙ 213
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην δηάζηεκα 1-3 Ινπιίνπ ην Τκήκα Μνπζηθώλ Σπνπδώλ ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο δηνξγαλώλεη Γηεζλέο Σπλέδξην αθηεξσκέλν
ζηνλ Παπατσάλλνπ. Γηα λα ηηκήζεη ηελ πεξίζηαζε, ν Γήκνο Καβάιαο έρεη πξνζθαιέζεη ηνπο
ζπλέδξνπο λα επηζθεθζνύλ ζηηο 4 Ινπιίνπ ηε γελέηεηξα ηνπ κεγάινπ κνπζνπξγνύ. Μεηά ηελ
μελάγεζε από ηνλ γλσζηό αξρηηέθηνλα θαη κνπζηθό Αξγύξε Μπαθηξηδή, ε εκεξήζηα απηή
πεξηνδεία ζα ζπλερηζηεί ην απόγεπκα κε ηελ επίζθεςε ηνπ γθξνππ ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν
ησλ Φηιίππσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο παλεγπξηθήο ζπλαπιίαο θαη ζα νινθιεξσζεί κε
δεμίσζε, πνπ ζα παξαζέζεη ν Γήκαξρνο Καβάιαο Κωζηήο ηκηηζήο.
5-7 Ινπιίνπ – MASTERCLASS (Γ.Ω.Κ.): Δπί ηξεηο εκέξεο ν γλσζηόο θόληξα-ηελόξνο
Άξεο Υξηζηνθέιιεο θαη ν πηαλίζηαο Γεκήηξεο Γηάθαο, Υπεύζπλνη Σπνπδώλ ηνπ “Athens
Opera Studio” (δει. ηνπ Σηνύληην Όπεξαο ηεο Δζληθήο Λπξηθήο Σθελήο), ζα δηδάμνπλ ηα
κπζηηθά ηεο όπεξαο ζε θεξέιπηδεο ιπξηθνύο ηξαγνπδηζηέο αιιά θαη ζε πηαλίζηεο, νη νπνίνη
ζθνπεύνπλ λα αζρνιεζνύλ κε ηε ζπλνδεία ή ηε κνπζηθή πξνεηνηκαζία ηξαγνπδηζηώλ. Επειδή
αναμένεηαι μεγάλη πποζέλεςζη, ζςνιζηούμε ζηοςρ ενδιαθεπομένοςρ να εξαζθαλίζοςν ηο
δικαίωμα ζςμμεηοσήρ ηοςρ εγκαίπωρ.
http://jan-billington.com/christofellis
12 Ινπιίνπ – Κηλεκαηνζέαηξν ΟΚΑΡ: Έπεηηα από έλα δηάιεηκκα ιίγσλ εκεξώλ,
επαλεξρόκαζηε κε ην ξεζηηάι ηνπ δηάζεκνπ Γεξκαλνύ θηζαξίζηα Thomas Müller-Pering,
θαζεγεηή ζηελ Αθαδεκία Μνπζηθήο “Franz Liszt” ηεο Βατκάξεο θαη δαζθάινπ πνιιώλ
Διιήλσλ ζνιίζη ηεο λέαο γεληάο πνπ θάλνπλ δηεζλή θαξηέξα. Ο βξαβεπκέλνο θαιιηηέρλεο
έρεη ζην ελεξγεηηθό ηνπ πιήζνο ερνγξαθήζεσλ κε κεγάιεο δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο (όπσο ε
EMI) θαη ζα παξνπζηάζεη έλα πνηθηιόρξσκν πξόγξακκα κε γλσζηά έξγα ηνπ ξεπεξηνξίνπ.
www.hfm-weimar.de/v1/studium/institute/fk1/gitarre/profs/mueller-pering.php?lang=en

13-15 Ινπιίνπ – Γ.Ω.Κ.: Ο θαζεγεηήο Thomas Müller-Pering ζα πξνζθέξεη ηξηήκεξν
ζεκηλάξην πνπ απεπζύλεηαη ζε ηαιαληνύρνπο λένπο θηζαξίζηεο από ηελ Διιάδα θαη ην
εμσηεξηθό. Επειδή αναμένεηαι μεγάλη πποζέλεςζη, ζςνιζηούμε ζηοςρ ενδιαθεπομένοςρ να
εξαζθαλίζοςν ηο δικαίωμα ζςμμεηοσήρ ηοςρ εγκαίπωρ.
15 Ινπιίνπ* – ΚΑΣΡΟ Καβάιαο: Η ηειηθή ζπλαπιία ηνπ θεηηλνύ Φεζηηβάι ζα
ζπγθεληξώζεη πνιύ κεγάιν ελδηαθέξνλ, αθνύ εθεί ζπκκεηέρνπλ 6 δηαθεθξηκέλνη Καβαιηώηεο
θαιιηηέρλεο, νη νπνίνη ζα ηηκήζνπλ ηνλ Παπατσάλλνπ παίδνληαο απνθιεηζηηθά έξγα ηνπ:
Αλαζηάζηνο Γέιηνο (θηζάξα), Ιάζωλ Κεξακίδεο (βηνιί), Γηάλλεο Κνξκπέηεο (βηνιί),
Νίθνο Νηθόπνπινο (θιάνπην), Διεπζέξηνο Σξηαληαθύιινπ (θηζάξα) θαη Κώζηαο Υίδαξεο
(θηζάξα).
* Γηα ηε βξαδηά απηή, ην Φεζηηβάι αλέζεζε ζηνλ ζπλζέηε θαη θηζαξίζηα Κώζηα Υίδαξε λα
γξάςεη έλα έξγν γηα ζόιν θηζάξα in memoriam Παπατσάλλνπ. Τν απνθιεηζηηθό απηό έξγν ζα
παηρηεί εδώ γηα πξώηε θνξά από ηνλ ίδην ηνλ δεκηνπξγό ηνπ.

