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Ζ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο θηινμελεί ιακπεξά νλόκαηα ηεο ζπκθσληθήο 
κνπζηθήο ζηνλ θύθιν Γηεζλείο Οξρήζηξεο: ε London Symphony Orchestra ππό 
ηνλ Βαιέξη Γθέξγθηεθ εξκελεύεη δύν ζπλζέηεο-νξόζεκα ηεο ξσζηθήο κνπζηθήο, 
Σζατθόθζθη θαη Πξνθόθηεθ, κε ζνιίζη ζην πηάλν ηνλ Νηέληο Μαηζνύεθ (28/9), ε 
Φηιαξκνληθή ηεο Βηέλλεο ππό ηνλ Νηαληέιε Γθάηηη παξνπζηάδεη ηηο πκθσλίεο 1 
& 3 ηνπ Μπξακο (15/2), ε MusicAeterna κε ηνλ ραξηζκαηηθό Θεόδσξν 

Κνπξεληδή ζε έλα γθαιά κε έξγα Ρακώ θαη ζνιίζη ε ζνπξάλν Ναληίλ Κνύηζεξ (17/3) θαη 
θνληζεξηάληε ην κπαιέην Ρωκαίος θαη Ιοσιηέηηα ηνπ Πξνθόθηεθ (18/3), ελώ ε English Chamber 
Orchestra κε ηνλ Σδνύιηαλ Ράριηλ ζην βηνιί (27/4), έξγα Μόηζαξη θαη Μέληειζνλ. Σέινο, 
πξναλαγγέιινπκε δύν κεγάιεο κεηαθιήζεηο γηα ηελ θαιιηηερληθή πεξίνδν 2015-2016: ηε 
Φηιαξκνληθή ηνπ Ηζξαήι κε ηνλ καέζηξν Μέηα, ηνλ Λεσλίδα Καβάθν θαη ηνλ βαξύηνλν Άξε 
Αξγύξε (18&19/10), θαη ηελ Οξρήζηξα ηνπ Φεζηηβάι ηεο Βνπδαπέζηεο ππό ηνλ Ηβάλ Φίζεξ, 
κε ηνλ Γεκήηξε γνύξν (15 &16/11).   
 
 

 
Σνλ θεηηλό θύθιν ησλ Μεγάισλ Δξκελεπηώλ αλνίγεη ν δηεζλήο βξαδηιηάλνο 
πηαλίζηαο Νέιζνλ Φξέηξε (19/11), κε νύκαλ θαη νπέλ (ζπκπαξαγσγή κε ην 
Γηεζλέο Μνπζηθό Φεζηηβάι Αίγηλαο). Αθνινπζεί ε ζύκπξαμε ηεζζάξσλ κεγάισλ 
ζνιίζη ηνπ πηάλνπ: Γηάλλεο Βαθαξέιεο, Κππξηαλόο Καηζαξήο, Λνπί Λνξηί θαη 
Διέλ Μεξζηέ (10/1). Καη ν Γεκήηξεο γνύξνο (5/2) ζε έλα ξεζηηάι κε Ληζη, 
Μπεηόβελ θαη νπέλ.  
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ηνλ θύθιν Όπεξα, ε αξηζηνπξγεκαηηθή Λνπηζία ληη Λακκεξκνύξ ηνπ Νηνληηζέηηη 
(ζε ζπλαπιηαθή κνξθή) από ηε πκθσληθή ηεο ΝΔΡΗΣ ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Λνπθά 
Καξπηηλνύ, κε πξσηαγσληζηέο ηε Βαζηιηθή Καξαγηάλλε, ηνλ Γηάλλε Υξηζηόπνπιν, 
ηνλ Γεκήηξε Σειηαθό θαη ηνλ Σάζν Απνζηόινπ, κε ηελ θαιιηηερληθή επίβιεςε ηνπ 
Άξε Υξηζηνθέιιε (24&26/3). Ζ ξνθ όπεξα Alexander The Great, ζε κνπζηθή 
Κσλζηαληίλνπ Αζπξίδε θαη ζθελνζεζία Γηάλλε Βνύξνπ θαη Κ. Αζπξίδε, έξρεηαη από 

ηε Θεζζαινλίθε, ζπκπαξαγσγή ηνπ Κξαηηθνύ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο θαη ηνπ ΜΜΑ (27, 28/2 & 
1/3). Ζ όπεξα Ηνύιηνο Καίζαξαο είλαη κηα επηπρήο ζπλάληεζε ηνπ ζπλζέηε Φίιηππνπ Σζαιαρνύξε 
κε ηνλ πνηεηή Γηνλύζε Καςάιε, βαζηζκέλε ζην νκώλπκν ζαημπεξηθό έξγν (11&12/3, ζε 
ζπλεξγαζία κε ην Χδείν Αζελώλ). Ζ ζνπξάλν νθία Κπαλίδνπ κε ηνλ Γεκήηξε Γηάθα ζην πηάλν 
παξνπζηάδνπλ άξηεο από ηνλ Μνληεβέξληη έσο ηνλ αηλ αλο, κε ηε ζηπθή γεύζε ηεο πξνδνζίαο 
θαη ηνλ εύγισηην ηίηιν «Πξνδνκέλεο βαζίιηζζεο – Έξσηεο ζην παξαζθήλην» (2/2). Οη 
εμαηξεηηθέο παξαγσγέο ηεο Μεηξνπόιηηαλ ηεο Νέαο Τόξθεο ζπλερίδνπλ λα πξνβάιινληαη –κε 
ηελ ππνζηήξημε ηνπ Antenna Group, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΜΜΑ θαη ην ΜΜΘ– ζε απεπζείαο 
κεηάδνζε. Θα δνύκε: Μάθβεζ, Γάκοη ηοσ Φίγθαρο, Κάρκελ, Ο Κοσρέας ηες εβίιιες, Οη 
αρτηηραγοσδηζηές ηες Νσρεκβέργες, Η εύζσκε τήρα, Σα παρακύζηα ηοσ Χόθκαλ, Γηοιάληα-Σο 
θάζηρο ηοσ Δούθα Κσαλοπώγωλα, Η θσρά ηες ιίκλες, Καβαιερία Ροσζηηθάλα-Παιηάηζοη.  
 
 

 
ην πιαίζην ηνπ θύθινπ Μνπζηθό Θέαηξν ν βαξύηνλνο Σάζεο 
Υξηζηνγηαλλόπνπινο ζε ξόιν ζπλζέηε δεκηνπξγεί ηελ παξάζηαζε Δθεί πνπ δελ 
ηαμίδεςα πνηέ, ζε πνίεζε Κάκκηλγθο, κε ηε ζθελνζεηηθή ζπκβνιή ηνπ Αξγύξε 
Ξάθε (3&4/11). Ζ Κακεξάηα κε ηνλ ηζεκπαιίζηα Μάξθειιν Υξπζηθόπνπιν 
παξνπζηάδνπλ ηελ κπαξόθ όπεξα Αθξνδίηε θαη Άδσληο ηνπ Σδνλ Μπιόνπ ζε 
ζύιιεςε-ζθελνζεζία Αλδξέα Ληλνύ (6-8/2).   

 
 
 

ηνλ θύθιν Θέαηξν ζην Μέγαξν ν ηάζεο Ληβαζηλόο ζθελνζεηεί ην −πξνθεηηθό 
γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1789− αξηζηνύξγεκα ηνπ Μπσκαξζαί Ο γάκνο ηνπ 
Φίγθαξν (Φεβξνπάξηνο), ελώ ζην πιαίζην ηνπ Νational Theatre LIVE (ζε 
ζπλεξγαζία κε ηε Βξεηαληθή Πξεζβεία θαη ην Βξεηαληθό πκβνύιην) ζπλερίδνληαη 
νη απεπζείαο αλακεηαδόζεηο από ην Δζληθό Θέαηξν ηεο Αγγιίαο: Λεωθορείo Ο 
Πόζος, Άλζρωποη θαη ποληίθηα, Σο λεζί ηωλ ζεζασρώλ, Μήδεηα (ζε εθδνρή ηνπ 

Μπελ Πάνπεξ), Skylight ηνπ Νηέηβηλη Υέαξ, Jοhn ηνπ Λόπλη Νηνύζνλ θ.ά. 
 
 

 
Σνλ θύθιν Υνξόο ζην Μέγαξν αλνίγεη ε «απόιπηε κπαιαξίλα» βεηιάλα 
Εαράξνβα ζε έλα ρξηζηνπγελληάηηθν γθαιά ρνξνύ πνπ ζπλδπάδεη θιαζηθέο κε 
κνληέξλεο ρνξνγξαθίεο (11-13/12 / νξγάλσζε-παξαγσγή: Λάβξπο). Σν 
πξσηνπόξν, αλεμάληιεην θαη δηάζεκν ζε όιν ηνλ θόζκν Nederlands Dans 
Theater I παξνπζηάδεη ηξία έξγα, ρνξνγξαθεκέλα από ηνπο Μάλελ, Λεόλ & 
Λάηηθνπη θαη Βαιέξζθη (5-7/3). Ο Αληώλεο Φσληαδάθεο θαη ε νκάδα ηνπ 

Apotosoma,παξνπζηάδνπλ ην εκπλεπζκέλν από ην θακπνύθη έξγν ηνπ Wisteria Maiden (20-28/4), 
πνπ έθαλε επηηπρεκέλε πξεκηέξα ζην πεξζηλό δηεζλέο θεζηηβάι Βειηγξαδίνπ. πλερίδεηαη ε 
απεπζείαο κεηάδνζε παξαγσγώλ ηνπ Μπαιέηνπ ηεο Βαζηιηθήο Όπεξαο ηνπ Κόβελ Γθάξληελ  –
κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Antenna Group ζε ζπλεξγαζία κε ην ΜΜΑ θαη ην ΜΜΘ– κε ηα έξγα: 
Μαλόλ ηνπ Κέλλεζ ΜαθΜίιιαλ, Η Αιίθε ζηε τώρα ηωλ ζασκάηωλ ηνπ Κξίζηνθεξ Οπίιληνλ, Η ιίκλε 
ηωλ θύθλωλ ηνπ Πεηηπά θαη Η θαθοθσιαγκέλε θόρε ηνπ Φξέληεξηθ Άζηνλ.   
 
 
 

Ο θύθινο Lied: θσλή θαη πηάλν εγθαηληάζηεθε ηελ πεξζηλή ρξνληά θαη 
ζπλερίδεηαη θέηνο κε έιιελεο θαιιηηέρλεο ηνπ ιηλη πνπ θάλνπλ θαξηέξα ζηε δηεζλή 
ζθελή: Mario Zeffiri θαη Manuel Lange ζε έξγα Ληζη θαη ηξάνπο (16/10), 
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Μαξίηα Παπαξίδνπ θαη Γεκήηξεο Γηάθαο ζε γαιιηθά ηξαγνύδηα γηα ηνλ έξσηα (11/11), 
Γεκήηξεο Σειηαθόο θαη Βαζίιεο Βαξβαξέζνο ζην «Υεηκσληάηηθν ηαμίδη» ηνπ νύκπεξη (14/1), 
Υξηζηόθνξνο ηακπόγιεο θαη Γαλάε Καξά ζηε βξαδηά «Έξσηαο-Θάλαηνο: από ηνλ Μηραήι 
Άγγειν ζηνλ Λόξθα» (26/2), ηέιια Νηνπθεμή θαη Daniel Heide (12/3), Γεκήηξεο Πιαηαληάο θαη 
Γηάλλεο Βαθαξέιεο ζε έλα πξόγξακκα κε «αγγινζαμνληθό ιπξηζκό θαη ξσζηθό πάζνο» (11/5).  
 
 

 
Ζ Μνπζηθή Γσκαηίνπ έρεη θηινμελήζεη ηνπο κεγαιύηεξνπο έιιελεο θαη μέλνπο 
εξκελεπηέο ηνπ είδνπο. Φέηνο ηξεηο ζπλαπιίεο είλαη αθηεξσκέλεο ζηνλ Μπεηόβελ: 
έξγα γηα βηνιί θαη πηάλν κε ηε Γαλάε Παπακαηζαίνπ-Μάηζθε θαη ηνλ Ούβε 
Μάηζθε (21/10), ζνλάηεο θαη παξαιιαγέο από ηνλ Άγγειν Ληαθάθε θαη ηνλ Σίην 
Γνπβέιε (6/11) θαη ηα «Κνπαξηέηα Ραδνπκόθζθη» από ην Κνπαξηέην Δγρόξδσλ 
Σεηξαθηύο (5/5). ηνλ ίδην θύθιν ε Διεπζεξία Κνηδηά κε ην Κνπαξηέην 

Δγρόξδσλ Αζελώλ παξνπζηάδνπλ ζπλζέζεηο γηα θηζάξα θαη έγρνξδα από ηνλ Βηβάιληη έσο ηνλ 
Πηαηζόιια (24/2), ην Quartetto di Cremona ζε έξγα Βέκπεξλ, Υάπληλ θαη Μπεηόβελ (5/3, ζε 
ζπλεξγαζία κε ην Ηηαιηθό Ηλζηηηνύην), ν θιανπηίζηαο Νίθνο Νηθόπνπινο κε ηνλ πηαλίζηα Θνδσξή 
Σδνβαλάθε ζε έξγα  Μπεηόβελ θαη νύκπεξη (31/3) θαη ην Artis Piano Trio πνπ εξκελεύεη 
ηζέρνπο ξνκαληηθνύο (20/4).       
 
     
 

Οη κειινληηθνί πξσηαγσληζηέο ηεο κνπζηθήο ζθελήο θηινμελνύληαη ζηνλ Κύθιν 
Καισζόξηζκα. Σν Μέγαξν ππνδέρεηαη ηνλ λέν ζπλζέηε Νίθν Καξύδε, έξγν ηνπ 
νπνίνπ εξκελεύεη ε ΑΟΝ ππό ηνλ Παύιν εξγίνπ, κε ηνπο νπνίνπο ζπκπξάηηεη 
θαη ε κεγάιε καο θηζαξίζηα Έιελα Παπαλδξένπ (26/1). Σνλ επόκελν κήλα ην 
ΜΜΑ θαισζνξίδεη ηελ ηζειίζηα Υξηζηίλα Μπαδίιε κε ηνλ πηαλίζηα Κάξνιν 
Ενπγαλέιε, ζε έξγα νύκαλ, Κόληαιπ θαη Φξαλθ (2/4). ηνλ ίδην θύθιν θαη ε ζεηξά 

ΔCHO Rising Stars (Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Κέληξσλ πκθσληθήο Μνπζηθήο), πνπ αλαδεηθλύεη 
ηνπο θαιύηεξνπο λένπο κνπζηθνύο ηεο Δπξώπεο. Φέηνο, ην  Κνπαξηέην αμνθώλσλ Signum 
(10/11), ην Κνπαξηέην Δγρόξδσλ Matosinhos  (2/12), ν ηζειίζηαο Michael Petrov θαη ν πηαλίζηαο 
Ashley Fripp (19/1), ε ζνπξάλν Οmo Βello ζε πξόγξακκα κπειθάλην (17/2), ν πηαλίζηαο Aaron 
Pilsan (17/3) θαη ην Κνπαξηέην Δγρόξδσλ Ardeo (27/4). 
  
 
 

Ο λένο θύθινο Πηαλόξακα θέξλεη επί ζθελήο δεμηνηέρλεο ηνπ «πην δεκνθηινύο 
νξγάλνπ»: ν Μπελεληέηην Λνύπν, πνπ νη πξόζθαηεο εκθαλίζεηο ηνπ ζε ΖΠΑ θαη 
Καλαδά ζεκείσζαλ κεγάιε επηηπρία (12/12, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηηαιηθό 
Ηλζηηηνύην), ν ηέθαλνο Νάζνο θαη ν Απόζηνινο Παιεόο ζε έξγα Αξέλζθη, 
Σζατθόθζθη θαη Ραρκάληλνθ (21/1), ε πνιπβξαβεπκέλε Νηόξα Μπαθνπνύινπ  
(10/2), ν Υξίζηνο Παπαγεσξγίνπ ζηνλ δηπιό ξόιν ηνπ πηαλίζηα θαη ζπλζέηε 

(29/4) θαη ε Έθε Αγξαθηώηε κε ηνλ Γηώξγν Κνληξαθνύξε ζε έλα πξόγξακκα πνπ πξνβάιιεη 
ηνλ πινύην ηνπ ειιεληθνύ ξεπεξηνξίνπ (20/5).    
 

ηνλ ίδην θύθιν, ε ζεηξά νπεληάδα, αθηεξσκέλε ζηνλ θνξπθαίν ξνκαληηθό 
ζπλζέηε θαη ζηελ θαηλνηόκν επίδξαζε πνπ άζθεζε ζην πηαληζηηθό ξεπεξηόξην. ε 
νθηώ ώξεο, νθηώ από ηνπο θαιύηεξνπο πηαλίζηεο πνπ δηαζέηεη ε ρώξα 
εξκελεύνπλ ην κεγαιύηεξν θαη πην ζεκαληηθό κέξνο ηεο εξγνγξαθίαο ηνπ νπέλ: 
Θνδσξήο Σδνβαλάθεο, Ναηαιία Μηραειίδνπ, Βαζίιεο Βαξβαξέζνο θαη 
Αιεμάλδξα Παπαζηεθάλνπ (28/2), Διηζάβεη Κνπλαιάθε, Γηώξγνο 

Λαδαξίδεο, Μαξία Εήζε θαη Βαζίιεο Σζακπξόπνπινο (1/3). 
 
 
 
 

Ζ ύγρξνλε Μνπζηθή Γεκηνπξγία, κε ζπλζέζεηο ηνπ 20νύ θαη 21νπ αηώλα 
παξνπζηάδεη ηηο κνπζηθέο ηάζεηο πνπ επηθξαηνύλ ή δηακνξθώλνληαη ζηε ζύγρξνλε 
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ζθελή. Σν Διιεληθό πγθξόηεκα ύγρξνλεο Μνπζηθήο ππό ηνλ Θόδσξν Αλησλίνπ 
παξνπζηάδεη ηηο ζπλαπιίεο «Ζ Διιάδα παληνύ» κε ζπλζέηεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Γηαζπνξάο 
(13/10), «Δξγαζηήξη λέσλ ζπλζεηώλ», αθηεξσκέλν ζηα νγδνληάρξνλα ηνπ Θ. Αλησλίνπ (11/2), 
θαη «Οη κεγάινη εμόξηζηνη» κε έξγα Άηζιεξ, Βάηι, Κξέλεθ θαη Υίληεκηη (12/5). ε ζπκπαξαγσγή κε 
ην ΜΜΑ, ην Kyklos Δnsemble παξνπζηάδεη ηηο «Μεηακνξθώζεηο» κε ζνιίζη ηνλ βηνινλίζηα 
Αληώλε νπζάκνγινπ θαη ηνλ νκπνΐζηα Μάξην Αξγπξό (4/12). Σν Ergon Ensemble ζηε ζπλαπιία 
«1953» ππό ηνλ Kasper de Roo παξνπζηάδεη Μπνπιέδ, Λίγθεηη, ηόθρανπδελ θαη ηξαβίλζθη (29/1), 
ελώ ζηε βξαδηά κε ηίηιν «Dream», ερεηηθά πεξηβάιινληα ζπλδπάδνληαη κε ηνλ θσηηζηηθό 
ζρεδηαζκό ηνπ άθε Μπηξκπίιε (19/2).     
 
 
 

Οξρήζηξα κε πινύζηα δηζθνγξαθία ηόζν ζε ζύγρξνλα όξγαλα όζν θαη ζε όξγαλα 
επνρήο, ε Κακεξάηα-Οξρήζηξα ησλ Φίισλ ηεο Μνπζηθήο εκθαλίδεηαη ζηηο 

ζεκαληηθόηεξεο ζθελέο ηεο Δπξώπεο. ην Μέγαξν παξνπζηάδεη: «Γθαιά κε ηνπο 

θνξπθαίνπο θόληξα ηελόξνπο ηνπ θόζκνπ» (Μαμ-Δκάλνπει έληζηηο, Υαβηέ 
ακπάηα, Βηλο Γη, Γηνύξη Μηλέλθν) (23/10) ζηηο θαιύηεξεο ζηηγκέο ηεο κπαξόθ 
δεκηνπξγίαο, «Οη ηειεπηαίεο ζπκθσλίεο ηνπ Μόηζαξη», κε ηε πκθσλία «ηνπ 

Ληληο», ηελ ππ’ αξ. 40 θαη «ηνπ Γηόο» (23/11), «Νεξά θαη ππξνηερλήκαηα» (18/1) κε έξγα Υαίληει 

ππό ηνλ Γηώξγν Πέηξνπ, θαη «Σπκπαλνθξνπζίεο» κε ηνλ Γεκήηξε Γεζύιια θαη ην ζύλνιν 

θξνπζηώλ ΣΤΠΑΝΑ ππό ηνλ Μύξσλα Μηραειίδε (4/3). Τπό ηε δηεύζπλζε ηνπ Μίιηνπ Λνγηάδε, ε 

Κακεξάηα κε ηνπο ζνιίζη Κώζηα Βαζηιηάγθν, Γώξν Γεκνζζέλνπο, Βαζίιε Γηζδάθε θαη ηεβ Κόθθα  
παξνπζηάδνπλ ην αθηέξσκα «The Beatles Tribute Project», όπνπ ζπκπξάηηνπλ θαη νη MELISSES 
(30/1). 
 
 

Όπσο θάζε ρξόλν ηα Υξηζηνύγελλα ζην Μέγαξν έρνπλ ζρεδηαζηεί κε έκπλεπζε 
θαη γηνξηηλή δηάζεζε, γηα όιε ηελ νηθνγέλεηα. ηηο «Γώδεθα παξά δώδεθα» ηα 
κάγηα ηπιίγνπλ ηε ζθελή ηνπ Μεγάξνπ θαζώο μεθηλά ην λέν παξακύζη ηνπ 
Δπγέληνπ Σξηβηδά ζε ζθελνζεζία Φσθά Δπαγγειηλνύ, ζθεληθά-θνζηνύκηα Έιιεο 
Παπαγεσξγαθνπνύινπ θαη κνπζηθή ζύλζεζε Γεκήηξε Παπαδεκεηξίνπ, θαη κε 
ηνλ Λαπξέληε Μαραηξίηζα σο Γέξν Υξόλν (18-30/12, ζπκπαξαγσγή κε ηε 
Φηιεθπαηδεπηηθή Δηαηξεία). Σε «ηαρηνπνύηα» ηνπ Πξνθόθηεθ ζα ρνξέςεη ην 

Μπαιέην ηεο Δζληθήο Όπεξαο ηνπ Κηέβνπ (19-28/12, ζπκπαξαγσγή κε ηε PrimeArt). Πέξζη ν 
Καξαγθηόδεο θαπεηάληνο ηαμίδεςε καγηθά ην θνηλό ηνπ Μεγάξνπ – θέηνο ζα δηεγεζεί ην «Θαύκα 
ησλ Υξηζηνπγέλλσλ» πάληα κε ην Θίαζν θηώλ ηνπ Ζιία Καξειιά, κε ηα Ζκηζθνύκπξηα θαη 
ηνπο Kompanía (20-30/12). Σέινο, έλα ενξηαζηηθό γθαιά κε αγαπεκέλεο άξηεο θαη ληνπέηα ησλ 
ηξάνπο, Όθελκπαρ, ακάξα, αθειιαξίδε, Υαηδεαπνζηόινπ, Καινκνίξε, από ηελ ΚΟΑ ππό ηνλ 
Αλδξέα Σζειίθα θαη κε ηελ επρή «Καη ηνπ ρξόλνπ λα ’καζηε… gala!». Σξαγνπδνύλ: Μπξζίλε 
Μαξγαξίηε, Μαξία Μεηζνπνύινπ, Βαγγέιεο Υαηδεζίκνο θαη Υάξεο Αλδξηαλόο (30/12).  
 
 
 
 

 
ηνλ θύθιν ADAGIO–Μνπζηθέο γηα ηηο Ζκέξεο ηνπ Πάζρα κεζαησληθέο κνπζηθέο 
γηα ην ζξήλν ηεο Παλαγίαο θαηά ηα Θεία Πάζε εξκελεύνληαη από ην ζύλνιν 
παιαηάο κνπζηθήο Ex Silentio θαη ηε Θενδώξα Μπάθα (4/4). «ηελ απιή ησλ 
καγηθώλ απιώλ», πξεινύδηα ηνπ Μπαρ, ηα αληάηδην ηνπ Αικπηλόλη θαη ηνπ 
Μπάξκπεξ θαη έξγα γηα όξγαλν από ηελ Academica Αζελώλ ππό ηνλ Νίθν 
Αζελαίν, ηελ Οπξαλία Γθάζηνπ ζην εθθιεζηαζηηθό όξγαλν θαη ηνλ θξνπζηό 

Θνδσξή Βαδάθα (5/4).  
Ζ αβίλα Γηαλλάηνπ κε ηνπο Primavera en Salonico (6/4) εξκελεύνπλ ηξαγνύδηα γηα ηελ 
Παλαγηά: νη πεξίθεκεο «Παλαγηέο ηνπ θόζκνπ» είραλ θάλεη ηεξάζηηα αίζζεζε όηαλ 
πξσηνθπθινθόξεζαλ (11ε ζέζε ζηα Top 20 ησλ επξσπατθώλ World Music). Ζ κεγαιεηώδεο 
Missa Solemnis ηνπ Μπεηόβελ παξνπζηάδεηαη ζε ζπκπαξαγσγή κε ηελ Κξαηηθή Οξρήζηξα 
Αζελώλ ππό ηνλ Βαζίιε Υξηζηόπνπιν (7/4) θαη ηνλ θύθιν θιείλεη ε Κακεξάηα ππό ηνλ Γηώξγν 
Πέηξνπ, πνπ απνδίδεη ην Stabat Μater θαη ηε σκθωλία αρ. 44 ηνπ Υάπληλ (8/4). 
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Με έξγα δηαθνξεηηθώλ επνρώλ θαη κε πνηθίιν ύθνο, πνπ ηηκνύλ κεγάια γεγνλόηα 
θαη ζεκαίλνληα πξόζσπα, ν θύθινο Δπηινγέο έρεη θέηνο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.   
Ζ πλαπιία ηνπ Ωδείνπ Αζελώλ παξνπζηάδεη έλα πνιππνίθηιν πξόγξακκα κε ην 
δπλακηθό ηνπ Χδείνπ. Γλσζηνί ζνιίζη, αλάκεζά ηνπο ε δηεζλνύο θήκεο Γήκεηξα 
Θενδνζίνπ θαη ν Θαλάζεο Πνιπθαλδξηώηεο, ζπκπξάηηνπλ κε ηελ Οξρήζηξα ηνπ 
Χδείνπ θαη ηελ Academica Αζελώλ ππό ηνλ Νίθν Αζελαίν (4/10). Ζ Ρνκίλα 

Μπάζζν εξκελεύεη κπαξόθ ζξήλνπο, Lamentν (από ηνλ νκώλπκν δίζθν πνπ θπθινθόξεζε 
πξόζθαηα από ηελ εηαηξεία Naive), καδί κε ην ζύλνιν Latinitas Νostra θαη ηνλ Μάξθειιν 
Υξπζηθόπνπιν (30/10). Ζ Ηνπιία Σξνύζζα θαη ν πηαλίζηαο Θάλνο Μαξγέηεο παξνπζηάδνπλ 
έξγα Λάβδα, Λακπειέη, ακάξα, Ρηάδε θ.ά. ζε έλα Καιεηδνζθόπην ηνπ ειιεληθνύ θιαζηθνύ 
ηξαγνπδηνύ (5/11). ην κεγάιν αθηέξσκα ζηα 100 ρξόληα από ηελ έλαξμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ 
Πνιέκνπ «1914: έλαο αηώλαο κεηά - Ζκέξα κλήκεο ζε ζπλεξγαζία κε ην δίθηπν ECHO» 
(9/11) ζα αθνπζηεί, από ην Ergon Ensemble ππό ηνλ Μίιην Λνγηάδε, ζε παλειιήληα πξώηε ην 
έξγν ηνπ Γ. Απέξγε «Le soldat inconnu - Ο άγλσζηνο ζηξαηηώηεο» κε ζνιίζη ηνλ βαξύηνλν 
Υόιγθεξ Φαιθ, θαη ηνπ ηξαβίλζθη «L’ histoire du soldat – Ζ ηζηνξία ηνπ ζηξαηηώηε» κε ηνλ Σάζν 
Απνζηόινπ θαη ηνλ Φάλε Μνπξαηίδε, ελώ ε παηδηθή ρνξσδία Rosarte ζα ηξαγνπδήζεη γηα ηελ 
εηξήλε. Ζ Φηιαξκνληθή Δηαηξία Μάληδαξνο παξνπζηάδεη όιν ηεο ην δπλακηθό ζηε κεγάιε 
ζπλαπιία γηα ηα 150 ρξόληα ηεο Έλσζεο ησλ Δπηαλήζσλ κε ηελ Διιάδα (22/11). ηε κνπζηθή 
εθδήισζε γηα ηα 400 ρξόληα από ην ζάλαην ηνπ Δι Γθξέθν εκθαλίδνληαη ην ζύλνιν Δλ Υνξδαίο κε 
ηελ πινύζηα δηεζλή δηζθνγξαθία, ην Ensemble Constantinople, νη Μαΐζηνξεο ηεο Φαιηηθήο Σέρλεο 
θαη ε Μαξία Φαξαληνύξε: Μνπζηθνί ζηαζκνί ζηα ίρλε ηνπ Δι Γθξέθν ζηηο 27/11. Ζ γλσζηή 
θιανπηίζηα ηέιια Γαδέδε εκθαλίδεηαη ζηε ζθελή ηνπ Μεγάξνπ κε ηε δηπιή ηδηόηεηα ηεο 
ζπλζέηξηαο θαη ηεο ζνιίζη (15/12). Σέινο, έξγα ηνπ ζπλζέηε, καέζηξνπ θαη δαζθάινπ Θόδσξνπ 
Αλησλίνπ, ζε ζπλαπιία γηα ηα 80 ρξόληα ηνπ, εξκελεύεη ε Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ 
(ζπκπαξαγσγή) ππό ηνλ Μηράιε Οηθνλόκνπ, κε ηνλ πύξν Λάκπνπξα ζην ηακπνύξν (20/2).  
 
 
 
 

ηηο Γέθπξεο, ηε ζεηξά πνπ δηεπζύλεη ν Γεκήηξεο Μαξαγθόπνπινο, 
πεξηιακβάλνληαη νη Μέξεο Κηζάξαο, νη Μνπζηθέο ηνπ Κόζκνπ θαζώο θαη 
ζύγρξνλα ζεάκαηα: Οη Μέξεο Κηζάξαο ηηκνύλ ζεκαληηθνύο δαζθάινπο ηνπ 
νξγάλνπ: ηνλ Ηάθσβν Κνιαληάλ (9/10), ηνλ Βαγγέιε Μπνπληνύλε θαη ηε Μάξσ 
Ραδή (20/11), ηνλ Βαγγέιε Αζεκαθόπνπιν θαη ηε Λίδα Εώε (12/1) θαη ηνλ Νόηε 
Μαπξνπδή (7/5), θαη πξνβάιινπλ λένπο δεμηνηέρλεο, πξώελ καζεηέο ηνπο. ηηο 

Μνπζηθέο ηνπ θόζκνπ ην ζπγθξόηεκα Γθνλγθ Μηνπλγθ δηαζθεπάδεη παξαδνζηαθή κνπζηθή από 
ηε Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο (15/10, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξεζβεία ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κνξέαο)· 
από ηελ Απιή ηεο Ηαπσλίαο έξρεηαη ην παξαδνζηαθό κνπζηθνρνξεπηηθό ζέακα γθαγθάθνπ πνπ 
παξνπζηάδεη ν ζίαζνο Όλν Γθαγθάθνπ-θάη (14/12, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξεζβεία ηεο Ηαπσλίαο)· 
από ηα δηθά καο Δπηάλεζα, ηνπηθέο Καληάδεο θαη αξέθηεο (24/1), θαη ε ζεηξά νινθιεξώλεηαη κε 
ηελ εθδήισζε «Μνπζηθέο ηνπ θόζκνπ ζε κηα κεγάιε λύρηα» (14/3). Revolutions per Minute 
ηηηινθνξείηαη ην αθηέξσκα ζηελ dj θνπιηνύξα (8/12)· ην ηξίν Compagnia 2+1 κε ην ζέακα La 
Porta παξνπζηάδεη ηνλ ππέξνρν θόζκν ηεο καγείαο θαη ηεο πνηεηηθήο ησλ θιόνπλ (κε ηε 
ζπλεξγαζία ηεο Πξεζβείαο ηεο Διβεηίαο).  
 
 
 
 

Καη θέηνο ε βαζηά ζρέζε ηνπ πνηεηηθνύ ιόγνπ κε ηε κνπζηθή δεκηνπξγία 
αλαδεηθλύεηαη κέζα από ηνλ θύθιν Ζκέξεο Πνίεζεο. ηε ζπλαπιία κε ηξαγνύδηα 
ηνπ Νίθνπ Κππνπξγνύ από ηε «Ληιηπνύπνιε» θαη ηα «Μπζηηθά ηνπ θήπνπ»  
ζπκκεηέρνπλ ε αβίλα Γηαλλάηνπ, ν Γώξνο Γεκνζζέλνπο θαη ε Οξρήζηξα 
Κπθιάδσλ (15/3). Ο Μηράιεο Γξεγνξίνπ παξνπζηάδεη ηα έξγα ηνπ «Αλεπίδνηα 
γξάκκαηα» ζε πνίεζε Άξε Αιεμάλδξνπ θαη «Ο Οδπζζέαο ζην πνηάκη» ζε πνίεζε 
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Σάθε ηλόπνπινπ (19/3). Πνίεζε θαη κνπζηθή ζε δεκηνπξγηθό δηάινγν: ν Κώζηαο Κνπηζνπξέιεο 
«ζπλνκηιεί» κε ηνλ ζπλζέηε Φίιηππν Σζαιαρνύξε, θαη ν Γηώξγνο Καθνπιίδεο κε ηνλ Θάλν 
Μηθξνύηζηθν θαη ηνλ Κώζηα Θσκαΐδε. Σελ πνίεζε ηνπ Γηάλλε Βαξβέξε ζπλνδεύεη κνπζηθά ε 
Λνπίδα νθηαλνπνύινπ (21/3). Σέινο, ε εκβιεκαηηθή «Δπνρή ηεο Μειηζζάλζεο» ηνπ Μάλνπ 
Υαηδηδάθη, ζε πνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπλζέηε, παξνπζηάδεηαη ζηηο 28/3.   
 
 
 
 

ηνλ θύθιν Διιεληθό ηξαγνύδη, ε Διεσλόξα Ενπγαλέιε εξκελεύεη αμέραζηα 
«Σξαγνύδηα ηεο Μειίλαο» ζην πνιύ επηηπρεκέλν αθηέξσκα «Να κε ζπκάζαη θαη 
λα κ’ αγαπάο» (7&8 /11, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Ηδξύκαηνο Μειίλα Μεξθνύξε). ην 
αθηέξσκα ζηνλ Κώζηα Γηαλλίδε κε ηίηιν «Να γηαηί αθόκα ζ’ αγαπώ» 

ηξαγνπδνύλ ε Γηώηα Νέγθα, ε Αλδξηάλα Μπάκπαιε, ν 
Γηάλλεο Κόηζηξαο, ν Υάξεο Αλδξηαλόο θαη ν Άγγεινο 
Παπαδεκεηξίνπ, ζε θαιιηηερληθό ζπληνληζκό ηνπ Γαπίδ 
Ναρκία (3&4/12). Σξαγνύδηα ηνπ ηαύξνπ Κνπγηνπκηδή 
εξκελεύεη ν Γηώξγνο Νηαιάξαο, ζην αθηέξσκα γηα ηα δέθα 
ρξόληα από ην ζάλαηό ηνπ, κε ηίηιν «Ση ζεκαίλεη αγάπε» 
(12-14/2). Ζ Άιθεζηηο Πξσηνςάιηε (25, 26&28/2) θαη ν 

Μαλώιεο Μεηζηάο (21&22/4) νινθιεξώλνπλ κε ηηο ζπλαπιίεο ηνπο ηνλ θύθιν.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο θύθινο Μέγαξν ησλ Παηδηώλ ππνδέρεηαη ην ζξπιηθό έξγν ηνπ Ηνύιηνπ Βεξλ «Ο γύξνο ηνπ 
θόζκνπ ζε 80 κέξεο» ζε ζθελνζεζία Σαηηάλαο Λύγαξε (ηελ νπνία επραξηζηνύκε γηα ηελ 
αθηινθεξδή ζπκκεηνρή ηεο), ζεαηξηθή δηαζθεπή Γηώξγνπ Γαιίηε, κνπζηθή Μελά Η. Αιεμηάδε, 
ζθεληθά-θνζηνύκηα Γηάλλε Μεηδηθώθ, θσηηζκνύο άθε Μπηξκπίιε, ζρεδηαζκό βίληεν πύξνπ 
Ραζηδάθη θαη ρνξνγξαθία Πέπεο Εαραξνπνύινπ. Με δσληαλή κνπζηθή θαη δηαδξαζηηθέο 
βηληενπξνβνιέο, παξαζύξεη κηθξνύο θαη κεγάινπο ζε πεξηπεηεηώδε ηαμίδηα (από ηνλ Γεθέκβξην θαη 
κέρξη ηνλ Απξίιην).   
ηε ζεηξά Κπξηαθή Πξσί: «πλαπιίεο γηα όιε ηελ νηθνγέλεηα», γεκάηε εθπιήμεηο, παηρλίδηα θαη 
ηδέεο κνπζηθέο, ε Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ (ζπκπαξαγσγή) θαη ε Φαίδξα Γηαλλέινπ κε ηελ 
Παλαγηώηα Βιαληή σο αθεγήηξηα ζα δηεγεζνύλ «Γύν κνπζηθά παξακύζηα» (30/11).  Ζ ΚΟΑ, 
ππό ηνλ Μίιην Λνγηάδε,  κε αθεγεηή ηνλ Γεξάζηκν Γελλαηά, δσληαλεύνπλ ηνλ Πόιεκο ηωλ 
άζηρωλ, ηνλ ET, ηνλ Χάρρσ Πόηηερ θαη ηνλ Ιληηάλα Σδόοσλς κέζα από ηα παζίγλσζηα κνπζηθά 
ηνπο ζέκαηα («Μνπζηθή γηα ηα… κάηηα καο!», 1/2). ηελ ίδηα ζεηξά παξνπζηάδεηαη ε 
«Πνιύρξσκε θαη πνιύρξνλε δηαδξνκή ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο αλά ηνπο αηώλεο», πνπ 
αξρίδεη από ηνλ Γθινπθ θαη ηνλ Βηβάιληη θαη θαηαιήγεη ζηνλ Γθέξζνπηλ, κε ηε πκθσληθή ηεο ΝΔΡΗΣ 
(ζπκπαξαγσγή) θαη ηνλ Ραθαήι Ππιαξηλό, ζε επηκέιεηα-παξνπζίαζε ηεο Λήδαο Μαζνύξα (8/3). 
ηα «Μνπζηθά παξακύζηα ζηελ ΑΓΜ» ε Μαξία Παπαγηάλλε γξάθεη γηα κηα Κιέθηξα νλείξσλ 
πνπ έξρεηαη αληηκέησπε κε έλα γελλαίν αγόξη. ε κνπζηθή Θύκηνπ Παπαδόπνπινπ (17&18, 
24&25, 31/1). 
ην πιαίζην ησλ πνιύπιεπξσλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δξάζεσλ, ην Μέγαξν ζπλερίδεη θαη θέηνο ην 
εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα S-[cool]-life, πνπ απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη ζρεδίαζε  ν 
ζπλζέηεο Αιέμαλδξνο Μνύδαο. Σν πξόγξακκα ζα νινθιεξσζεί κε δύν ζπλαπιίεο ζην Μέγαξν 
ζηηο 18/4 θαη 19/4.  
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Δθδειώζεηο ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ 

Σν θαινθαηξηλό Μέγαξν βγαίλεη ζηνλ Κήπν γηα ηε Γηνξηή ηεο Μνπζηθήο (21/6) θαη ζπλερίδεη ηηο 
εμαηξεηηθά επηηπρεκέλεο ππαίζξηεο ζπλαπιίεο ηνπ. Οη κνπζηθέο βξαδηέο κε έιιελεο δεκηνπξγνύο θαη 
εξκελεπηέο ηεο λέαο γεληάο εκπινπηίδνληαη κε ζπλαπιίεο θιαζηθήο κνπζηθήο, πάληα ζηνλ Κήπν ηνπ 
Μεγάξνπ. Μηα πξώηε γεύζε ζα δώζεη ζην αζελατθό θνηλό ζηηο 26/9 ε Κξαηηθή Οξρήζηξα 
Αζελώλ ππό ηνλ ηέθαλν Σζηαιή, ζηελ πξώηε ηνπ εκθάληζε σο δηεπζπληή ηεο ΚΟΑ. 
 

 
ηαζεξά παξώλ ζηα πνιηηηζηηθά θαη εθπαηδεπηηθά δξώκελα, ν ύιινγνο Οη Φίινη 
ηεο Μνπζηθήο πξνηείλεη έλα εμαηξεηηθό πξόγξακκα ζπλαπιηώλ θαη απηή ηε ρξνληά. 
Γύν κνλαδηθά αζηέξηα ηνπ κνπζηθνύ ζηεξεώκαηνο ζε κία θνηλή εκθάληζε: ν 
βηξηνπόδνο βηνινλίζηαο Λεσλίδαο Καβάθνο θαη ε δεμηνηέρληο πηαλίζηα Γηνύηδα 
Οπάλγθ εξκελεύνπλ ηηο ολάηες γηα βηοιί θαη πηάλο ηνπ Μπξακο (14/10). Μέζα ζηνλ 
Γεθέκβξην, κηα θαηαλπθηηθή βξαδηά κε ηξνπάξηα ηεο Γέλλεζεο, θάιαληα ηνπ 

Γσδεθαεκέξνπ θαη παξαδνζηαθή κνπζηθή από ηηο «Αιεζκόλεηεο Παηξίδεο», ελώ ζε πξώηε 
εθηέιεζε ζα παξνπζηαζηεί έλα έξγν ηνπ Θόδσξνπ Αλησλίνπ, γξακκέλν εηδηθά γη’ απηή ηε 
ζπλαπιία (5/12). Δπίζεο, ην Johann Strauss Ensemble, ζε έξγα ηξάνπο, αιιά θαη πόιθεο, βαιο 
θαη ιατθνύο ρνξνύο ηεο Απζηξίαο (6 & 7/12). 
 
 

πλεξγαζίεο 
Σν Μέγαξν, εθηόο από ηελ Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δζληθή Λπξηθή 
θελή, πνπ αλεβάδεη ηελ πνιπαλακελόκελε «Φόληζζα» ηνπ Παπαδηακάληε ζε κνπζηθή Γηώξγνπ 
Κνπκεληάθε, ηελ όπεξα «Σξηζηάλνο θαη Ηδόιδε» ηνπ Βάγθλεξ, θαζώο επίζεο κε ηε πκθσληθή 
Οξρήζηξα ηεο ΝΔΡΗΣ θαη κε ην Κξαηηθό Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο, πνπ παξνπζηάδεη ηε ξνθ 
όπεξα «Alexander the Great» ηνπ Κσλζηαληίλνπ Αζπξίδε. πλερίδεηαη ε ζπλεξγαζία κε ην 
Φεζηηβάι Αζελώλ θαη Δπηδαύξνπ θαη ην σκαηείν ΓΗΑΕΩΜΑ.  


