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Όταν το όραμα συναντά την καινοτομία
ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΣΙΧΛΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΟΡΑΗΣ
Σε συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας που διέρχεται η χώρα μας
τα τελευταία χρόνια, σε καιρούς εθνικής απομόνωσης,
κοινωνικού διαμελισμού, όπου όλοι είναι εναντίoν όλων, με το
φανατισμό και τη μισαλλοδοξία να ξεφεύγουν πέρα από κάθε
όριο, σε περιόδους υποχώρησης κι απαξίωσης κάθε συλλογικής
προσπάθειας, τα οράματα για το μέλλον δεν περισσεύουν.
Οι χορωδοί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλοι εμείς,
έχουμε υποστεί τις παράπλευρες απώλειες, εξαιτίας των
οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.
Η διάθεση για πολιτισμό, για μουσική και χορωδία μικρότερη
από παλιά.
Δική μας ευθύνη να δώσουμε ένα νέο όραμα που να κεντρίσει το
ενδιαφέρον, να δώσει διέξοδο και προοπτική.
Έτσι, ως μια πράξη αντίδρασης, ίσως και αντίστασης, ξεκινήσαμε πριν από τρία
χρόνια τη διοργάνωση, στη Θεσσαλονίκη, του Παγκόσμιου Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ.
Το Παγκόσμιο βέβαια δεν ήταν μια πομπώδης αμετροέπεια αλλά είχε να κάνει με τη
θεματική και την καινοτομία του, αφού οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι
Φεστιβάλ με παρόμοια θεματική δεν υπάρχει σε κανένα άλλο σημείο του κόσμου.
Οι δυσκολίες ανυπέρβλητες. Ο Σύλλογος στηρίχτηκε αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις,
αφού ηθική και υλική υποστήριξη δεν υπάρχει από πουθενά και το «δεν υπάρχουν χρήματα»
των αρμόδιων φορέων, χρησιμοποιείται πολλές φορές ως άλλοθι για να εγκαινιαστεί ένας
νέος πολιτικός πολιτισμός της αλαζονείας. Tα όργανα της Πολιτείας αρνούνται να δεχτούν,
να συζητήσουν ή να απαντήσουν σε συλλογικά αιτήματα.
Παρ'όλες αυτές τις αντιξοότητες, μετά από τρία Φεστιβάλ, έχουμε να παρουσιάσουμε
τα παρακάτω γνωστά σε όλους αποτελέσματα:
Ποιοτικές συμμετοχές, υψηλό βαθμό οργάνωσης και μαζική συμμετοχή κοινού αφού η
κοινωνία παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις μέχρι τώρα προσπάθειές μας. Μετά από τρεις
διοργανώσεις, το Φεστιβάλ παρέμεινε Διεθνές αν και «κατόρθωσε» η αδιάφορη Πολιτεία να
το αποψιλώσει ακόμη περισσότερο, μη χορηγώντας βίζα και μην επιτρέποντας την είσοδο
στη χώρα σε χορωδίες προερχόμενες από τη Σρι Λάνκα, Ινδία και Γκάμπια, γεγονός που θα
ενίσχυε το παγκόσμιο προφίλ του.
Ωστόσο στη διάρκεια των Φεστιβάλ, η χειμαζόμενη αγορά της πόλης πήρε μια μικρή ανάσα,
αφού δεκαεπτά επαγγέλματα εμπλέκονται και ωφελούνται από μια ουσιαστικά καλλιτεχνική
προσπάθεια.
Σ' αυτή την κατάσταση και με το Φεστιβάλ να συνεχίζεται με μεγαλύτερο μεράκι και
περισσότερο πείσμα, ξεκινάμε ένα νέο εγχείρημα, με στόχο την επικοινωνία με όλες τις
χορωδίες και τους ανθρώπους της. Τώρα που δεν πραγματοποιούνται τα Πανελλήνια
Συνέδρια Χορωδιών και οι δυσκολίες να ανταμώσουν οι εκπρόσωποι των χορωδιών είναι
περισσότερες, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη επικοινωνίας και διαλόγου.
Έτσι δημιουργήθηκε η σκέψη για την παρουσίαση του πρώτου διαδικτυακού περιοδικού στο
χώρο, που θα επιχειρήσει να ενισχύσει την επικοινωνία και να καλύψει κενά που άφησαν
άξιοι συνάδελφοι, είτε από κούραση είτε από αδυναμία να καλύψουν το οικονομικό κόστος
των εκτυπώσεων.
Το περιοδικό στοχεύει να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αφού γνωστοί και
καταξιωμένοι διευθυντές χορωδιών θα καταγράφουν τις απόψεις και θα μας μεταφέρουν τις
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χρήσιμες γνώσεις τους. Πρόεδροι χορωδιών και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων που έχουν
αναλώσει πολλά χρόνια από τη ζωή τους στη διοίκηση και τη διοργάνωση μεγάλων
εκδηλώσεων, θα μας καταθέτουν την πολύτιμη εμπειρία τους. Επιστήμονες που θα
καταθέτουν τις απόψεις και γνώσεις τους.
Ενημερωτικό χαρακτήρα, αφού επιθυμεί να μας πληροφορεί για τον προγραμματισμό και τις
εκδηλώσεις όλων των ελληνικών χορωδιών.
Ενημέρωση για τα Ελληνικά και Διεθνή Φεστιβάλ.
Αφιερώματα σε σημαντικούς Έλληνες και ξένους συνθέτες.
Και φυσικά φιλοδοξεί να γίνει ένα βήμα διαλόγου, προβληματισμού και παρέμβασης.
Κοινό σημείο των δύο εγχειρημάτων του Συλλόγου:
Όπως και στο Φεστιβάλ, δεν είχαμε ποτέ ως χορωδία «ΚΟΡΑΗΣ» τη λογική της απόλυτης
ιδιοκτησίας. Στην Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ δε συμμετέχουν μόνο μέλη του
Διοικητικού Συλλόγου του «ΚΟΡΑΗ» ή μέλη του Συλλόγου. Η Πλατειά Οργανωτική του
Επιτροπή συγκροτείται με δημόσια πρόσκληση κι ανοιχτές διαδικασίες.
Έτσι και η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού θα είναι ανοιχτή και οι σελίδες φιλόξενες,
αφού τηρήσουμε βέβαια ένα πλαίσιο αρχών και δεοντολογίας.
Το όνομα του Περιοδικού «ΦωνήΕν». Όνομα που επιλέχτηκε μετά από πρόταση του
Γιάννη Αναστασίου κι επικυρώθηκε με καθολική ηλεκτρονική ψηφοφορία των μελών και των
φίλων του Συλλόγου, ανάμεσα και σε άλλες ενδιαφέρουσες προτάσεις που είχαν κατατεθεί,
όπως «Παραφωνία» και «Φωνή Βοώντος».
Eλπίζουμε το περιοδικό να μείνει ΦωνήΕν και να μη γίνει Παραφωνία, ούτε Φωνή Βοώντος….
εν τη ερήμω!
Το «ΦωνήΕν» θα σταλεί σε όσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις έχουμε συγκεντρώσει. Θα μπορεί
να το διαβάσει ελεύθερα ο κάθε χρήστης υπολογιστή. Θα μπορεί να το ξεφυλλίζει, να εστιάζει
σε ό,τι του προκαλεί το ενδιαφέρον αλλά και να το εκτυπώσει, εάν επιθυμεί να το διατηρήσει
στο αρχείο του, να αναπαραγάγει ή να χρησιμοποιεί μέρος ή και το σύνολό του, με
παράλληλη φυσικά αναφορά στο περιοδικό και στο όνομα του συντάκτη.
Εάν τα οικονομικά μας το επιτρέπουν, θα εκτυπώνουμε κι εμείς έναν αριθμό
περιοδικών και θα τα διανέμουμε σ' αυτούς που δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε υπολογιστή.
Το ίδιο θα μπορεί να κάνει και κάθε χορωδία για ενημέρωση των μελών της.
Το Περιοδικό θα κυκλοφορεί αρχικά τους μήνες Οκτώβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο,
Απρίλιο και Ιούνιο. Στην πορεία θα αξιολογηθεί η πορεία του και η απήχησή του και θα
επανακαθοριστεί η συχνότητα της έκδοσης.
Περίληψη του περιοδικού θα μεταφράζεται στην Αγγλική, τη Γαλλική και Ιταλική γλώσσα και
θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις 5.000 χορωδίες, τις διευθύνσεις των οποίων
συγκεντρώσαμε για τις ανάγκες του Φεστιβάλ. Επιθυμούμε να κυκλοφορήσει και σε άλλες
γλώσσες. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με τη διαθεσιμότητα των εθελοντών που θα
συναντήσουμε .
Δεχόμαστε άρθρα και συνεργασίες. Επιζητούμε τα νέα των χορωδιών. Μοναδική δέσμευση,
ο χώρος του περιοδικού.
Το περιοδικό επιθυμεί να συμβάλλει στην προβολή των προσπαθειών όλων των
χορωδιών, χωρίς αποκλεισμούς. Δε θα επαναλάβει παλαιότερα λάθη κι αδυναμίες κάποιων
περιοδικών του χώρου. Θα προσπαθήσει να κρατήσει τις θετικές πλευρές τους και να
αποφύγει τις υπερβολές και τις ανθρώπινες αδυναμίες αυτών που το υπογράφουν. Για να
επιβιώνουμε στο χώρο μας, δεν έχουμε ανάγκη ούτε εσωτερικών εχθρών, ούτε τεχνιτών
διαιρέσεων ανάμεσα σε ανθρώπους που αγωνιούν για τους ίδιους λόγους.
Φυσικά θα κριθούμε όλοι μας από το αποτέλεσμα. Και δε ζητάμε καμιά πίστωση χρόνου.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους φίλους της χορωδιακής
οικογένειας που στήριξαν από την πρώτη στιγμή ηθικά ή με τις σκέψεις κι απόψεις τους τη
νέα αυτή προσπάθεια!
Καλή χορωδιακή χρονιά σε όλους!
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
Δοκίμιο : ΄΄Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΑΣΗ΄΄
[Τί σημαίνει ερμηνεύω και τί δημιουργώ]
…για το διαδικτυακό περιοδικό της επιφανούς χορωδίας
''ΚΟΡΑΗΣ'' Θεσσαλονίκης…

Στη μουσική τέχνη, οι διαδικασίες της δημιουργίας και
της ερμηνείας είναι αδιαχώριστα συνδεδεμένες περισσότερο από
κάθε άλλη τέχνη, με μοναδική ίσως εξαίρεση το χορό. Είναι βέβαια αυτονόητο, ότι οι δύο
αυτές δραστηριότητες -η δημιουργική και η ερμηνευτική- προϋποθέτουν μια νόηση
προικισμένη με φαντασία. Και οι δύο τους ενεργοποιούν τους δημιουργικούς μηχανισμούς,
άλλοτε με παρόμοιους και άλλοτε με διαφορετικούς τρόπους.
Όταν εξετάζουμε ταυτόχρονα τις δύο αυτές δραστηριότητες, μπορούμε να
κατανοήσουμε καλύτερα τη σχέση τους και την αλληλεπίδραση της μίας πάνω στην άλλη.
Κάθε σοβαρός συνθέτης, που σκέφτεται πάνω στην τέχνη του, αργά ή
γρήγορα θα αναρωτηθεί: Γιατί νοιώθω πώς είναι τόσο σημαντικό να γράφω μουσική; Τί
με κάνει να το θεωρώ τόσο αναγκαίο, έτσι ώστε κάθε άλλη καθημερινή δραστηριότητα
να αποκτά σε σύγκριση μικρότερη σημασία; Και γιατί η δημιουργική διάθεση δεν
ικανοποιείται ποτέ; Γιατί πρέπει να ξαναρχίζει κανείς πάντα από την αρχή;
Στο πρώτο ερώτημα -την ανάγκη για δημιουργία- η απάντηση είναι πάντα η
ίδια: ανάγκη για προσωπική έκφραση. Η βασική ανάγκη, να εκφράσει κανείς τα
βαθύτερά του αισθήματα για τη ζωή. Γιατί όμως αυτή η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ; Και
πρέπει πάντα να ξαναρχίζει κανείς; Μάλλον, διότι κάθε νέο έργο κουβαλάει μέσα του κι
ένα στοιχείο αυτοσυνειδησίας. Νοιώθω την ανάγκη να δημιουργώ, επειδή θέλω να
γνωρίσω τον εαυτό μου και επειδή η αυτογνωσία είναι μία διαρκής συζήτηση που δεν
τελειώνει ποτέ, αφού δημιουργεί ταυτόχρονα την τάση για νέες αναζητήσεις και για νέες
επιμέρους απαντήσεις. Ακριβώς για τούτο, το έργο κάθε καλλιτέχνη είναι τρομερά
σημαντικό, τουλάχιστον για τον εαυτό του.
Από την άλλη πλευρά, οι καλλιτέχνες δημιουργοί έχουν την τάση να
πιστεύουν πως η δημιουργία κάθε νέου έργου τέχνης έχει ευρύτερη σημασία, από την
καθαρά προσωπική. Άλλωστε σε αυτό συμβάλλουν και οι άλλοι που τους κάνουν να το
πιστεύουν. Επειδή κάθε νέο και σημαντικό έργο τέχνης αποτελεί μοναδική έκφραση μιας
εμπειρίας. Μιας εμπειρίας που θα χανόταν για πάντα, αν δεν την είχε συλλάβει και δεν
την είχε εκφράσει ο καλλιτέχνης. Συμπερασματικά, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ο
μεμονωμένος δημιουργός ανακαλύπτει τον εαυτό του, μέσα από τα δημιουργήματά του,
έτσι η ανθρωπότητα γενικότερα, ανακαλύπτει τον εαυτό της χάρη στους καλλιτέχνες,
ανακαλύπτει την ίδια την ουσία της ύπαρξής της, μέσα από τα δημιουργήματά τους. Αυτό
λέγεται πολιτισμός.
Εν πάση περιπτώσει το έργο ή πρέπει να προκύπτει τελείως αυθόρμητα ή, σε
διαφορετική περίπτωση, να το υπολογίζεις, να μηχανεύεσαι τρόπους και να το
συλλαμβάνεις σταδιακά. Έτσι κάθε ημέρα δουλειάς μπορεί να σημαίνει την αποτυχία ή το
θρίαμβο.
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Μέχρι το σημείο αυτό, η θέση του ερμηνευτή [σύνολο ή άτομο] της μουσικής δεν είναι
πολύ διαφορετική από εκείνη του δημιουργού. Ο ερμηνευτής είναι απλώς ο ενδιάμεσος
που ζωντανεύει το έργο του συνθέτη. Είναι ένα είδος παράνυφου στη σύνθεση.
Συμμετέχει στην ίδια αίσθηση αφοσίωσης σ' ένα στόχο, στην ίδια αίσθηση αυτογνωσίας
μέσα από κάθε ερμηνεία, στην ίδια πεποίθηση ότι κάτι το μοναδικό χάνεται ίσως, όταν
δεν λειτουργεί η κατανόησή του για την ουσία ενός έργου τέχνης. Συμμετέχει ακόμα στην
εξίσου ανεξέλεγκτη φύση της δημιουργικότητάς του, έτσι ώστε κάθε του ερμηνεία δεν
είναι πάντα της ίδιας αξίας. Γι' αυτό άλλωστε, κάθε φορά που ετοιμάζεται να βγει στη
σκηνή, του ευχόμαστε καλή τύχη, γιατί μοιράζεται τις ίδιες εκφραστικές αβεβαιότητες
που νοιώθει ο συνθέτης.
Παρατηρούμε λοιπόν πως η ερμηνεία, αν και δίκαια θεωρείται ως βοηθητική
τέχνη, μοιράζεται τα ίδια στοιχεία δημιουργικότητας που υπάρχουν στο μυαλό που
δημιουργεί το έργο τέχνης.
Η ερμηνευτική στάση της νόησης εφαρμόζεται πάνω σ ένα δοσμένο
αντικείμενο. Δεν μπορεί να παράγει από μόνη της το αντικείμενο. Η δημιουργία ενός
πράγματος από το τίποτα αποτελεί το προνόμιο της δημιουργικής στάσης της νόησης. Ο
συνθέτης είναι ένα είδος μάγου, που σκαλίζει στα βάθη της σκέψης του και ανακαλύπτει
τη γενεσιουργό αιτία.
Στην πραγματικότητα ο τρόπος γένεσης των ιδεών είναι μία φάση της
δημιουργίας που ξεφεύγει από λογικές ερμηνείες.[Και εδώ αρχίζουν τα βασικά σημεία στα
οποία διαφέρουν ριζικά η δημιουργία και η ερμηνεία]. Ξέρουμε μόνο πως η στιγμή της
δημιουργίας είναι στιγμή της έμπνευσης. Η στιγμή που ο δημιουργός βρίσκεται σε
ιδιαίτερα ασυνήθιστη συγκινησιακή κατάσταση. Από πού και πώς έρχεται αυτή η στιγμή
και πόσο διαρκεί, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει εκ των προτέρων. Η έμπνευση μπορεί να
είναι μια μορφή υπερσυνείδησης ή μια μορφή του υποσυνείδητου πού σίγουρα βρίσκεται
στους αντίποδες της αυτοσυνειδησίας.
Η στιγμή της έμπνευσης μπορεί μερικές φορές να περιγραφεί ως ένα είδος
παραίσθησης, όπου το μισό κομμάτι της προσωπικότητας αισθάνεται και υπαγορεύει ενώ
το άλλο μισό ακούει προσεκτικά και σημειώνει. Το μισό αυτό κομμάτι της
προσωπικότητας που ακούει, είναι καλύτερο να μην το πολυδείχνει, είναι καλύτερο να
προσποιείται το ανέμελο, γιατί το άλλο μισό που υπαγορεύει, αποδιοργανώνεται πολύ
εύκολα και εκδικείται κάθε προσπάθεια για στενό έλεγχο, με το να εξαφανίζεται και να
διαλύεται. Αυτή είναι η περιγραφή, μιας μόνον από τις μορφές που παίρνει η έμπνευση.
Μια άλλη μορφή της περιλαμβάνει την προσωπικότητα ως σύνολο, ή καλύτερα, την
ξεχνάει τελείως, μέσα σε μια αυθόρμητη έκφραση συγκινησιακής εκφόρτισης. Μ' αυτό
εννοείται πως η δημιουργική τάση κυριαρχεί πάνω στην προσωπικότητα με τέτοιο τρόπο,
ώστε να αποκλείει, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, τη λειτουργία της γνώριμης
συνείδησης.
Και οι δυο αυτές μορφές έμπνευσης, αν είναι μορφές, έχουν γενικά σύντομη
διάρκεια και σε εξαντλούν τελείως. Είναι οι πιο σπάνιες μορφές, αυτές πού περιμένουμε
κάθε μέρα μας, ελπίζοντας. Το λιγότερο θεϊκό εκείνο χάρισμα που επιτρέπει στο
δημιουργό να συνθέτει κάθε μέρα, πιέζοντας κατά κάποιο τρόπο την έμπνευση να
λειτουργήσει, είναι ένα είδος δημιουργικής διαίσθησης, όπου υπεισέρχεται, σε μεγάλο
βαθμό, η κριτική ικανότητα. Τα μεγάλα έργα απαιτούν συνήθως αυτού του είδους τη
διαίσθηση ενώ τα μικρότερα έργα είναι, σε γενικές γραμμές, το αποτέλεσμα της
αυθόρμητης δημιουργικότητας.
Μετά από όλα αυτά είναι πασιφανές πως η φαντασία παίζει ένα
σημαντικότατο ρόλο στα καλλιτεχνικά ζητήματα. Τονίζεται μάλιστα ιδιαίτερα αυτό καθ
όσον υπάρχει, μερικές φορές, η τάση να ρίχνεται το κέντρο βάρους στα ζητήματα της
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τεχνικής και να αντιμετωπίζεται ο συνθέτης κυρίως από αυτή τη σκοπιά. Τείνουμε
μερικές φορές μάλιστα να ξεχάσουμε πως το έργο τέχνης δεν είναι ένα ζευγάρι
παπούτσια. Μπορεί να είναι εξίσου χρήσιμο όπως αυτά αλλά αντλεί τη χρησιμότητά του
από μια τελείως διαφορετική σφαίρα διανοητικής δραστηριότητας.
Ο μεγάλος Αμερικανός συνθέτης, μουσικολόγος και κριτικός Roger Sessions
[1896-1985], σημειώνει στην πραγματεία του για την επίδραση της σύνθεσης, στον
παγκόσμιο πολιτισμό: «Η τεχνική ενός συνθέτη και η δυνατότητά του να χειρίζεται τη
μουσική γλώσσα, μέσα από τους θεσπισμένους κανόνες, αφορούν σε ένα πρωτογενές
επίπεδο. Σ ένα υψηλότερο επίπεδο, αυτά τα πράγματα ταυτίζονται με τη μουσική του
σκέψη και γίνεται προβληματική πλέον η ανίχνευσή τους και ο διαχωρισμός τους. Στο
επίπεδο αυτό, δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για τεχνική. Ο συνθέτης δεν είναι πλέον
απλώς ένας τεχνίτης, έχει γίνει στοχαστής, είναι δημιουργός αξιών, πάνω από όλα
αισθητικών άρα ψυχολογικών και κατά συνέπεια αξιών, με βαθύτατη ανθρώπινη
σημασία».
Πολλές φορές οι συνθέτες δεν ξεκαθαρίζουν μέσα τους το ρόλο τον οποίον
παίζει η αυτοκριτική, τη στιγμή της δημιουργίας. Μοιάζουν, σαν να μη κατανοούν
πλήρως, ότι κάθε φορά που μια νότα ακολουθεί μια άλλη νότα, η μια συγχορδία μια
άλλη συγχορδία, έχει παρθεί μια απόφαση. Κι ακόμα δείχνουν πως δε συνειδητοποιούν
αρκετά τις ψυχολογικές και συναισθηματικές συνέπειες της μουσικής τους.
Αντίθετα, δείχνουν μεγάλη μέριμνα για τα μορφολογικά στοιχεία και την τήρηση ενός
γενικού κατασκευαστικού πλάνου ενώ νοιάζονται ιδιαίτερα για μια στενή λογική
θεματικών σχέσεων. Κατά την έννοια αυτή, δεν έχουν πλήρη συνείδηση του τί κάνουν
και δεν κατανοούν αρκετά τους παράγοντες εκείνους που είναι καθοριστικοί για την
επιτυχία ή την αποτυχία της συνολικής σύνθεσης. Μια κατανόηση και εκτίμηση των
κυρίαρχων και πρωτογενών στοιχείων του έργου, χωρίς να παγιδεύει την ελευθερία και
τη δημιουργική εφευρετικότητα. Ο Schubert έγραψε κάποτε, περιγράφοντας τη
μεγαλοφυΐα του Beethoven : «Μια υπέροχη ψυχραιμία που ελέγχει τη φλόγα της
δημιουργικής φαντασίας».
Πέρα όμως από όλα αυτά, ένα είναι σίγουρο. Είναι δυνατόν, η συνειδητή
διάθεση για επικοινωνία να μην περνάει από το μυαλό του κάθε συνθέτη, όμως κάθε
επιλογή που διευκολύνει τη λογική και την ενότητα της σύνθεσης, μικρής ή μεγάλης,
είναι στη πραγματικότητα μια χειρονομία επικοινωνίας. Ακόμα και όταν ο συνθέτης έχει
επιλέξει να απευθυνθεί σε μικρή και ειδική μερίδα κοινού.
Αυτή η ιδέα της μουσικής, που απευθύνεται σ' ένα ειδικό κοινό, σοκάρει συνήθως τους
φιλόμουσους. Όσες φορές κι αν έχει γραφεί πως ο Bach έγραφε, κάθε εβδομάδα,
μουσική για τους αστούς της Λειψίας, όσες και αν θυμηθούμε, πως ο Mozart είχε
παρεμφερείς σχέσεις με τους αυλικούς εργοδότες του, το κοινό προτιμά να σκέφτεται
τους συνθέτες σαν ανθρώπους που κυνηγάνε τις ιδέες τους, αποκομμένοι από τα πεζά
και ταπεινά πράγματα της περιρρέουσας πραγματικότητας.
Το ζήτημα της επικοινωνίας με το κοινό οδηγεί φυσικά στην εξέταση του
ρόλου του ερμηνευτή καθώς και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο δημιουργικό και στον
ερμηνευτικό νου, αλληλεπίδραση που είναι καθοριστική για τη συνολική μουσική
εμπειρία.
Αυτές οι δύο λειτουργίες -δημιουργία και επικοινωνία- εκτελούνταν συνήθως στα χρόνια
πριν από τον Beethoven, από το ίδιο άτομο. Ο συνθέτης ήταν και ερμηνευτής του εαυτού
του ή, όπως συνέβαινε συχνά, οι ερμηνευτές των οργάνων έγραφαν μουσική για τον
εαυτό τους. Προϊόντος όμως του χρόνου, κατά τα γνωστά, έγινε και ανάγκη και συνήθεια
μαζί να διαχωρίζονται αυτές οι λειτουργίες και έτσι ο
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συνθέτης κατέληξε να βρίσκεται στη θέση ενός ανθρώπου που έχει χάσει τη δυνατότητα
της ομιλίας και που αναγκάζεται να μεταδίδει τις σκέψεις του, γράφοντας γράμματα σ'
ένα ακροατήριο που δεν ξέρει να διαβάζει. Κατά συνέπεια, έχουν ανάγκη και οι δύο συνθέτης και ακροατήριο- από ένα μεσολαβητή, από έναν ταλαντούχο αναγνώστη που
μπορεί να ενεργοποιήσει το ακροατήριο, διαβάζοντας δημόσια το μήνυμα του συνθέτη.
Εδώ τίθεται, αμέσως, ένα πρωταρχικό ερώτημα: Τί περιμένει ο συνθέτης
από τον αναγνώστη ή ερμηνευτή του, εν πάση περιπτώσει; Ο ερμηνευτής έχει ως κύρια
μέριμνα τη ρητορική ευφράδεια, αλλιώς πώς, τη δημιουργία όμορφων ήχων. Όλη του η
προσπάθεια εξαντλείται έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι τεχνικές δυσκολίες και να παράγει
τους πιο όμορφους ήχους, της ή των φωνών, του ή των οργάνων. Εδώ όμως πιθανώς
υπάρχει πρόβλημα, αφού ο συνθέτης έχει στο μυαλό του κάτι τελείως διαφορετικό. Δε
νοιάζεται τόσο πολύ για την τεχνική αρτιότητα και την ηχητική τελειότητα, όσο για το
χαρακτήρα και το ειδικό εκφραστικό περιεχόμενο της ερμηνείας. Οτιδήποτε κι αν συμβεί,
δε θέλει πάντως να προδοθεί η βασική του σύλληψη. Είναι έτοιμος, κάθε στιγμή, να
θυσιάσει την ομορφιά του ήχου, προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο σωστή ανάγνωση.
Ο ερμηνευτής έχει μέσα του ένα ρητορικό στοιχείο, θέλει να είναι τα λόγια
λαμπερά, θέλει να ηχούν στρογγυλά και σωστά. Κάθε συνθέτης, από την άλλη πλευρά,
έχει μέσα κι ένα στοιχείο θεατρικού συγγραφέα. Θέλει, πάνω από όλα, να κατανοούν οι
''ηθοποιοί'' του, το νόημα μιας σκηνής, τη σημασία της μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του
έργου, γιατί αν χαθεί αυτό, τότε κάθε ρητορική ευφράδεια χάνει τη σημασία της και
μάλιστα καταλήγει να είναι εκνευριστική, γιατί εμποδίζει το δημιουργό να μεταδώσει
στον ακροατή την ουσία και το στόχο του έργου τέχνης. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η
μουσική ερμηνεία απαιτεί από τον εκτελεστή μια πολύ μεγαλύτερη γκάμα από κείνη του
ηθοποιού, γιατί ο μουσικός πρέπει να μπορεί να παίζει όλους τους ρόλους σ' ένα έργο.
Ίσως διερωτηθούμε: Μα υπάρχει μόνον ένας τρόπος ανάγνωσης κάποιου
μουσικού έργου; Δεν είναι δυνατή η ύπαρξη ποικίλων τρόπων ανάγνωσης του ίδιου
έργου; Ασφαλώς και είναι. Διότι διαφορετικά ένα έργο στερείται πλούτου νοημάτων.
Όμως κάθε διαφορετική ανάγνωση πρέπει να είναι πειστική και μουσικά και ψυχολογικά.
Πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια των θεμιτών τρόπων ερμηνείας του έργου. Δηλαδή
στιλιστικά γνήσια. Με διαφορετικά λόγια, κάθε ανάγνωση πρέπει να εντάσσεται σ' ένα
σύστημα αναφοράς που να είναι αντιπροσωπευτικό και της ιστορικής περιόδου και της
προσωπικότητας του συνθέτη.
Έτσι, αποτελεί αυτοσκοπό των ερμηνευτών η ετοιμότητά τους να δεχτούν
τις υποδείξεις του συνθέτη, εφόσον αυτός συνυπάρχει. Και αντίθετα. Από τέτοιους
καλούς ερμηνευτές, μπορεί ο συνθέτης να διδαχτεί πολλά για το χαρακτήρα του έργου
του, μπορεί να ανακαλύψει εκδοχές, που δεν τις είχε συνειδητοποιήσει, ρυθμούς
διαφορετικούς από κείνους που είχε φανταστεί, φραζαρίσματα που εκφράζουν καλύτερα
τη φυσιολογική καμπύλη μιας μελωδίας. Εδώ είναι ακριβώς, που η αλληλεπίδραση του
συνθέτη και του ερμηνευτή μοιάζει εντελώς γόνιμη.

Η συνέχεια του άρθρου στο επόμενο τεύχος.
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Δρ.Αθανάσιος Κ.Θεοχαρίδης
Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΦΩΝΗ...ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Η φώνηση είναι το φαινόμενο παραγωγής ήχων και οφείλεται στην εκπομπή αέρα
κατά τη διάνοιξη και σύγκλιση της γλωττίδας υπό τη δράση μυικών και αεροδυναμικών
δυνάμεων. Η ένταση της φωνής είναι ανάλογη της υπογλωττιδικής πίεσης του αέρα,η δε
συχνότητα (αυξομειώνεται)από το μήκως των φωνητικών χορδών και της
υπογλωττιδικής πίεσης του αέρα.
Οι θεμελειώδεις συχνότητες της φωνής των αγοριών και των κοριτσιών μέχρι την
ήβη δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές. Με την πάροδο όμως της ηλικίας,η αντρική
φωνή κατεβαίνει σχεδόν μία οκτάβα ενώ η γυναικεία 3-5 ημιτόνια.
Η φωνή μας μεταβάλλεται από διάφορα αίτια τα οποία προκαλούν διαταραχές οι
οποίες επηρεάζουν σημαντικά την οικογενειακή, επαγγελματική και κοινωνική ζωή του
ατόμου.
Πρέπει να θυμάστε ότι η φωνή σας είναι ένα από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά
σας και γι'αυτό να τη φροντίζετε. Καινούριο μουσικό όργανο μπορείτε να αγοράσετε
αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε το λάρυγγά σας.
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Η παραγωγή της φωνής είναι μία σύνθετη δράση που περιλαμβάνει πολλά όργανα
και συστήματα του σώματός μας.Μέσω της αναπνοής ο οργανισμός μας εκμεταλλεύεται
τη ροή του αέρα και σε συνδυασμό οι φωνητικές χορδές με τα φυσικά ηχεία του σώματός
μας παράγουν τη φωνή. Με την εισπνοή εισέρχεται αέρας στους πνεύμονες ενώ με την
εκπνοή εξέρχεται. Στην εισπνοή ουσιαστικό ρόλο παίζουν το διάφραγμα και οι πλευρικοί
μύες. Η παραγωγή ήχου αρχίζει κατά τη διάρκεια της εκπνοής. Ο εκπνεόμενος αέρας
ενεργοποιεί τις φωνητικές χορδές οι οποίες δημιουργούν ήχο. Η δράση αυτή
επαναλαμβάνεται χιλιάδες φορές το δευτερόλεπτο. Η τελική μορφή του ήχου καθορίζεται
από το φάρυγγα, τη στοματική κοιλότητα, σε συνδυασμό με τα χείλη, τη γνάθο, τον
ουρανίσκο, τη γλώσσα και τη ρινική κοιλότητα.

Anatomy & Physiology of the Voice
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Η περιοχή παραγωγής της φωνής και της ομιλίας περιλαμβάνει τρεις κύριες
υποπεριοχές-κοιλότητες:
¨ το φάρυγγα
¨ τη ρινική κοιλότητα και
¨ τη στοματική κοιλότητα.
Το σχήμα των κοιλοτήτων αυτών είναι ιδιαίτερο για κάθε άνθρωπο και καθορίζει σε
μεγάλο βαθμό τον ήχο της φωνής.
Οι φυσιολογικοί ήχοι της ομιλίας παράγονται με τη ρύθμιση της ροής του
εκπνεόμενου αέρα. Για την παραγωγή των περισσότερων από τους ήχους, οι πνεύμονες
παρέχουν ρεύμα αέρα το οποίο περνά -μέσω των φωνητικών χορδών- προκαλώντας την
ταλάντωσή τους, με αποτέλεσμα τη ρύθμιση της ροής του αέρα.
Η τάση των φωνητικών χορδών αυξομειώνεται με τη βοήθεια των φωνητικών
μυών. Ο αέρας στη συνέχεια διέρχεται από κοιλότητες των φωνητικών οργάνων, πριν
βγει από το σώμα, από το στόμα και σε μικρό βαθμό από τη μύτη. Οι ήχοι που
παράγονται μ'αυτόν τον τρόπο είναι τα φωνήεντα (φωνήεις ήχοι) ενώ οι ήχοι που
παράγονται στη στοματική κοιλότητα, χωρίς τη χρήση των φωνητικών χορδών,
ονομάζονται άφωνοι ήχοι και αντιστοιχούν στα σύμφωνα.
Το τραγούδι και η φωνή είναι ένα χάρισμα της φύσης. Πρέπει να το προσέχουμε
γιατί αν πάθει ζημιά δύσκολα επανέρχεται στην αρχική κατάσταση και μερικές φορές δεν
επανέρχεται ποτέ. Ένας τραγουδιστής θα πρέπει να χειρίζεται σωστά τη φωνή του,
ακόμα και κατά τη διάρκεια της καθημερινής ομιλίας του. Δεν πρέπει να νιώθει κούραση
ούτε να βραχνιάζει με το παραμικρό. Ο λάρυγγας και οι φωνητικές χορδές πρέπει να
είναι σε χαλαρή κατάσταση για να αφήνουμε τον αέρα να περνάει όσο το δυνατόν πιο
ελεύθερα, έτσι ώστε να αποφύγουμε μεγάλες ταλαντώσεις των φωνητικών χορδών οι
οποίες θα φέρουν κούραση στη φωνή μας. Η αναπνοή μας πρέπει να γίνεται πάντα από
το διάφραγμα. Αυτός είναι ο πρώτος κανόνας και ο πιο σημαντικός. Ένας τραγουδιστής
πρέπει να γυμνάζει το διάφραγμά του με ασκήσεις αναπνοής, έτσι ώστε να μάθει να το
χειρίζεται.
Είναι πολύ σημαντικό ο τραγουδιστής-τραγουδίστρια να έχει σωστή τοποθέτηση
στην καθημερινή ομιλία και να μη σκέφτεται την τοποθέτηση της φωνής όταν τραγουδάει
γιατί πρέπει να τραγουδάει με τον τρόπο που μιλάει. Μόνο όταν δε σκέφτεσαι την
τοποθέτηση της φωνής και τις νότες, καταφέρνεις να τραγουδάς ένα τραγούδι με
έκφραση.
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Κατά τη φώνηση
1. Οι φωνητικές χορδές πλησιάζουν μεταξύ
τους με τη βοήθεια μυών, αέρας εκπνέεται
από τους πνεύμονες,η πίεση κάτω από τους
πνεύμονες αυξάνεται και οι κλειστές
χορδές ανοίγουν.(εικονίδια 1,2,3,4 και 5)

2. Η γρήγορη ροή αέρα προς τα πάνω
προκαλεί πτώση της πίεσης μεταξύ των
χορδών (φαινόμενο Bernoulli).(εικονίδιο 8)

3. Η πτώση της πίεσης, σε συνδυασμό με
τις ελαστικές δυνάμεις των ιστών,
αναγκάζει τις χορδές να πλησιάσουν
μικραίνει η ταχύτητα του αέρα, αυξάνει
έτσι η πίεση κάτω από τις χορδές
κ.ο.κ.(εικονίδια 9,10)
Η θεμελιώδης συχνότητα του γλωττιδικού
ηχητικού κύματος εξαρτάται από τη μάζα
και την τάση των φωνητικών χορδών. Για τους άνδρες η τυπική θεμελιώδης συχνότητα
είναι 125Hz και για τις γυναίκες περίπου μία οκτάβα υψηλότερη, ίση με 250Hz.
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4 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ
25-27 Απριλίου 2014
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Διοργάνωση : Χορωδία "ΚΟΡΑΗΣ"
ου

Η Χορωδία «ΚΟΡΑΗΣ» έχει την ιδιαίτερη χαρά να σας ανακοινώσει τη διοργάνωση του 4 Παγκόσμιου
Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ τον Απρίλιο του 2014, στη Θεσσαλονίκη.
Εάν θέλετε να συμμετέχετε σε μια γιορτή από τις ωραιότερες μελωδίες Μιούζικαλ του διεθνούς
θεάτρου και κινηματογράφου, ελάτε να συναντηθούμε στη Θεσσαλονίκη, από 25 έως 27 Απριλίου
2014, σε ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην Ειρήνη, τη Φιλία, τη Συνεργασία, τη Συναδέλφωση και την
Αλληλεγγύη των λαών.
Το Φεστιβάλ δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε όλες τις χορωδίες και τα
φωνητικά σύνολα από όλο τον κόσμο.
Κάθε χορωδία καλείται να ερμηνεύσει 5 τραγούδια, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 3 να
προέρχονται από Μιούζικαλ ενώ τα υπόλοιπα 2 θα είναι της ελεύθερης επιλογής της, κατά
προτίμηση τραγούδια μουσικής ποπ, τζαζ ή από κινηματογραφικά soundracks.
Στο Φεστιβάλ του 2014, το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας θα είναι ελεύθερο, επιτρέποντας τη
συμμετοχή και σε χορωδίες που δεν έχουν στο ρεπερτόριό τους έργα Μιούζικαλ.
Οι χορευτικές ερμηνείες – χορογραφίες των τραγουδιών που θα παρουσιάσουν οι χορωδίες,
είναι καλοδεχούμενες.
Επίσης για πρώτη φορά στο 4ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών και Χορού Μιούζικαλ, δίνεται η
ευκαιρία να συμμετέχουν σχολές χορού ή χορευτικά συγκροτήματα, με χορογραφίες πάντα από
το ρεπερτόριο του παγκόσμιου Μιούζικαλ.
Η φιλοξενία των χορωδιών προβλέπεται σε ξενοδοχεία 3*, 4* και 5* με κόστος διαμονής
ιδιαίτερα ελκυστικό. Η παραμονή στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη με ιστορική παρουσία 2300
χρόνων, συγκεντρώνει ιδιαίτερο αρχαιολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Έτσι οι χορωδίες
συνδυάζουν τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ, με τη γνωριμία των πλούσιων ιστορικών μνημείων
της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες , παρακαλείσθε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της χορωδίας :
www.xorodiakorais.com
Η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ θα χαρεί να σας παράσχει οποιαδήποτε περαιτέρω
πληροφορία.
Το 4ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ περιμένει και τη δική σας συμμετοχή στην
παγκόσμια γιορτή των Μιούζικαλ.

WORLD CHOIR FESTIVAL ON MUSICALS
Για τη Χορωδία «ΚΟΡΑΗΣ»
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Στράτος Τσίχλας
Η Καλλιτεχνική διευθύντρια
Jasenka Ostojić
Eπικοινωνία:
Αλκμήνης 53, 54249 - Θεσσαλονίκη
Φαξ: 2310 309900
e-mail: choir_korais@hotmail.com

THESSALONIKI - GREECE

ο σ

www.fausto.gr
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΙΧΛΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΣ

Έως τις αρχές του 20ου αιώνα, η μουσική και ο
ρόλος της στην αρχαία Ελλάδα υπήρξε ένα ζήτημα που
δεν αποτέλεσε αντικείμενο επιμελούς έρευνας, για
πολλούς αιώνες. Ο λόγος που η έρευνα της μουσικής
είχε περάσει στην αφάνεια ήταν πως το ενδιαφέρον των
ερευνητών είχαν μονοπωλήσει η μνημειακή
αρχιτεκτονική και η γλυπτική της κλασικής εποχής.
Ακόμη και η ποίηση και το θέατρο είχαν καλύτερη
μοίρα, ως αντικείμενο έρευνας, σε σχέση με τη μουσική.
Η συστηματική μελέτη όμως, από τις αρχές και τα μέσα του 20ου αιώνα, των αρχαίων
πηγών και της εικονογραφίας μάς οδήγησαν σε σημαντικές ανακαλύψεις, σχετικά με το
ρόλο και το είδος της μουσικής κατά την αρχαιότητα.
Ο όρος μουσική κατά την αρχαιότητα (τουλάχιστον μέχρι τον 4ο αι. π.Χ.), σήμαινε
"η τέχνη των μουσών". Η μουσική αποτελούσε ένα αδιάσπαστο σύνολο έμμετρου λόγου, ήχου
και κίνησης ή ακριβέστερα όρχησης. Ο όρος όρχηση δηλώνει όλες τις μορφές ρυθμικά
επαναλαμβανόμενης κίνησης των ποδιών, των χεριών, του κεφαλιού, των ματιών ή και
ολόκληρου του σώματος.
Ανατρέχοντας στα φιλοσοφικά κείμενα του 5ου και του 4ου αιώνα, διαπιστώνουμε πως οι
μουσικές εκφάνσεις, στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων, είναι συνυφασμένες με δύο θεούς του
αρχαιοελληνικού πανθέου, τον Απόλλωνα και τον Διόνυσο. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα (Νόμοι),
οι θεοί για να ανακουφίσουν τους ανθρώπους από τους κόπους και τους πόνους τους, τους
προσέφεραν ως
ανάπαυλα τις
εορτές και ως
συνεορταστές,
τις Μούσες, τον
Απόλλωνα και
τον Διόνυσο.
Παρατηρώντας
την αρχαία
εικονογραφία
και κυρίως τις
παραστάσεις
των αγγείων,
μπορούμε να
προσέξουμε τη
συγκέντρωση,
την κατάνυξη
και την έκσταση
των προσώπων
που
συμμετέχουν
σε μουσικά
δρώμενα
σκηνών καθημερινής ζωής ή τελετουργιών.
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Η μουσική στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων είχε διττό ρόλο. Ο ένας ήταν η παιδευτική
της αξία. Η μουσική είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει το ήθος των ανθρώπων,
χαλιναγωγώντας πάθη κι επιθυμίες, ως ταξινομική δύναμη. Στην περίπτωση αυτή, η
μουσική συνδέεται με τη διδασκαλία και αρωγός της είναι ο Απόλλωνας και οι Μούσες. Οι
Πυθαγόρειοι ανέπτυξαν την κοσμολογική θεωρία, σύμφωνα με την οποία τα ουράνια
σώματα περιελίσσονται, γύρω από ένα κοινό κέντρο, εκτελώντας έναν κοσμικό χορό. Ο
Απόλλων είναι ο καθοδηγητής αυτής της αέναης κίνησης αρμονίας των σφαιρών και οδηγεί
το χορό των Μουσών, όπως ο ήλιος καθοδηγεί το χορό των πλανητών.
Ακόμη η μουσική έχει μια σχέση μεταξύ του άυλου και του υλικού. Αυτό διαφαίνεται
στους μύθους που σχετίζονται με την κτίση πόλεων ή τειχών. Σύμφωνα με το μύθο, ο
κιθαρωδός Αμφίωνας έχτισε την επτάπυλη Θήβα, με τη βοήθεια της δύναμης της μουσικής
ενώ ο Απόλλωνας βοήθησε, στα Μέγαρα, τον Αλκάθου στο κτίσιμο της πόλης, έχοντας την
κιθάρα του να ηχεί.
Ο Απόλλωνας έχει επίσης σημαίνοντα ρόλο στην εκπαίδευση των νέων. Για το λόγο
αυτό θεωρούνταν προστάτης των νέων που αποτελούσαν τον πυρήνα και το μέλλον μιας
πόλης. Μέσω των μαντείων, υποδείκνυε την ορθή πορεία της κοινωνίας ενώ, μέσω της
μουσικής και της χορείας, μόρφωνε και οδηγούσε στην ενηλικίωση τα νεότερα μέλη της.
Ιδιαίτερα στη Σπάρτη του 7ου και 6ου αιώνα π.Χ. η μουσική και η χορεία αποτελούσαν
βασικό τμήμα της αγωγής των εφήβων και έπαιζαν θεμελιώδη ρόλο στην ένταξή τους στην
κοινωνία των ενηλίκων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα Κάρνεια, τα Υακίνθια
και οι Γυμνοπαιδείες, σπαρτιατικές γιορτές προς τιμήν του Απόλλωνα, που σχετίζονται με
την ενηλικίωση.
Η μουσική για τους αρχαίους Έλληνες ήταν ουσιαστική, όσον αφορά στην
καλλιέργεια και τη μόρφωσή τους. Κατά τη διδασκαλία της μουσικής, οι μαθητές δε
χρησιμοποιούσαν μουσική σημειογραφία (παρτιτούρες) αλλά η μάθηση ήταν εμπειρική,
μέσω της ακοής και της απόδοσής της, από μνήμης.
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Ο έτερος ρόλος της μουσικής στην αρχαία Ελλάδα είναι ως θεραπευτική αγωγή στο
άλογο μέρος της ψυχής, όταν αυτό υφίσταται διαταραχές. Η μουσική, στην περίπτωση αυτή,
σχετίζεται με την κάθαρση και ανήκει στη σφαίρα επιρροής του Διονύσου. Ο Απόλλωνας και
οι Μούσες προσέφεραν στους αρχαίους Έλληνες τα αγαθά της παιδείας ενώ ο Διόνυσος
προσέφερε τα αγαθά της μανίας. Πρόκειται για τη δύναμη που οδηγεί στην κάθαρση, στην
οποία η μουσική και ο χορός έπαιζαν πρωταρχικό ρόλο.
Σύμφωνα με τον Πλάτωνα (Φαίδρος) τα είδη της μανίας είναι δύο: Το ένα οφείλεται σε
ανθρώπινα νοσήματα ενώ το άλλο σε θεϊκούς παράγοντες, οι οποίοι βγάζουν τους
ανθρώπους από τη συνηθισμένη τους κατάσταση. Η μανία που οφείλεται σε θεϊκούς
παράγοντες διαχωρίζεται σε τέσσερα είδη: τη μαντική που οφείλεται στον Απόλλωνα, την
ποιητική που οφείλεται στις Μούσες, την ερωτική που οφείλεται στον Έρωτα και την
Αφροδίτη και την τελεστική που οφείλεται στο Διόνυσο και συνδέεται με τελετουργίες
κατοχής. Στις παραπάνω περιπτώσεις το κοινό στοιχείο είναι πως τα υποκείμενα της μανίας
βρίσκονται εκτός εαυτού και ταυτόχρονα κατεχόμενοι από το θεό.
Οι τελετές που λάμβαναν χώρα στην αρχαιότητα, εξαιτίας της μανίας, στόχο είχαν τη
θεραπεία. Η μουσική και ο χορός έπαιζαν και πάλι καθοριστικό ρόλο. Ο λόγος είναι πως
σύμφωνα με τις αντιλήψεις περί μανίας, όταν σε κάποιον που διακατέχεται από μανία,
επιφέρει κανείς απ' έξω έναν κλονισμό, η εξωτερική κίνηση υπερνικά τη μανική εσωτερική
κίνηση και χαρίζει γαλήνη και ησυχία στην ψυχή αυτού που πρότερα τον τάραζαν οι
τρομεροί παλμοί της καρδιάς.
Από τα κυριότερα εξαγνιστικά άσματα που χρησιμοποιούσαν οι Ορφικοί και οι
Πυθαγόρειοι ήταν οι επωδές και οι παιάνες. Και τα δύο είδη ασμάτων είχαν θεραπευτικό
σκοπό, ως καθαρτήρια μέσα. Οι επωδές είναι μαγικά τραγούδια και έχουν διάφορες
χρήσεις. Χρησίμευαν για ιατρική θεραπεία, για ερωτικές απογοητεύσεις, για κατευνασμό
των στοιχείων της φύσης και για απομάκρυνση των δαιμονικών στοιχείων. Οι παιάνες ήταν
τραγούδια του Απόλλωνα και είχαν καταστροφική ή σωτήρια λειτουργία. Συνηθιζόταν η
χρήση τους είτε για θεραπευτικούς σκοπούς είτε για κάθαρση από κάποιο μίασμα αλλά είχε
συλλογικό χαρακτήρα, δηλαδή αφορούσε το σύνολο μιας κοινωνίας.
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Και στις δύο περιπτώσεις που αναλύθηκαν παραπάνω, στόχος της μουσικής είναι να
φέρει την ψυχή σε συμφωνία με τον εαυτό της και εν συνεχεία με ολόκληρο το σύμπαν.
Σχετικά με την αρχαία μουσική θεωρία, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν γνώστες της
πολυφωνίας. Αν και η μουσική της αρχαίας Ελλάδας ήταν κυρίως φωνητική, οι Έλληνες
χρησιμοποιούσαν μια μεγάλη ποικιλία οργάνων, αρχικά εισαγμένα από την Ανατολή (όπως
η φόρμιγξ και ο αυλός), τα οποία κατόπιν προσάρμοζαν στις δικές τους ανάγκες. Τα όργανά
αυτά είχαν έντονο χαρακτήρα και για το λόγο αυτό συνδυάζονταν δύσκολα. Συνηθέστερα
παίζονταν μόνα τους ή ανά δύο ενώ σπάνιες είναι οι παραστάσεις όπου εικονίζονται τρία ή
τέσσερα όργανα να παίζονται μαζί. Η έννοια της ορχήστρας είναι ανύπαρκτη στην αρχαία
Ελλάδα.
Η μουσική κατά την αρχαιότητα υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής
των Ελλήνων. Ήταν γιορταστική, αθλητική, εκπαιδευτική, θεραπευτική, θρηνητική,
δραματική, εργασίας. Κάθε έκφανση της ζωής του αρχαίου Έλληνα συνδεόταν με την
ανάλογη μουσική αλλά και αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερα βαθιάς σκέψης στις
φιλοσοφικές σχολές. Οι αρχαίοι Έλληνες ποτέ δεν αμφέβαλαν για την επίδραση που ασκεί η
μουσική στις ανθρώπινες ψυχές αλλά και για τη συγγένειά της με τους υπέρτατους νόμους
που διέπουν το σύμπαν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1) Βé lis A., Οι πηγές τις αρχαίας ελληνικής μουσικής, Αρχαιολογία και Τέχνες
2) West M. L., Ancient Greek Music
3) Μπρας Ν., Μουσική παιδεία και μουσικά όργανα στην Αρχαία Ελλάδα
4) Παπαδοπούλου Ζ., Μουσική και ψυχοσωματική αγωγή στην Αρχαία Ελλάδα
5)Παπαϊωάννου Γ., Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, Αρχαιολογία και Τέχνες
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ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΙΜΟΥΡΗ - ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Από το βιβλίο της:

«Αναπτύσσοντας Πολύπλευρες Μεθόδους
Χορωδιακής Διδασκαλίας».

Η επιτυχηµένη οργάνωση και λειτουργία της χορωδίας εξαρτάται, από
την υγιή και αποδοτική συνεργασία της διοίκησης (όποια νοµική µορφή
και αν έχει), του µαέστρου, της καλλιτεχνικής επιτροπής και των
λοιπών συνεργατών, από τη στιγµή της ίδρυσης της.
Όλοι οι παράγοντες πρέπει να εξασφαλίζουν κάποιες βασικές
προϋποθέσεις.
Συγκεκριµένα:
Α. Η διοίκηση να έχει την διάθεση να εργαστεί µε ιδιαίτερο ζήλο και αίσθηµα ευθύνης, για την
ανύψωση της χορωδίας.
Τα µέλη που την απαρτίζουν :
? Να αγαπούν το χορωδιακό τραγούδι, να ενηµερώνονται για την πορεία και το επίπεδο των
χορωδιών στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, να παρακολουθούν συχνά αξιόλογες χορωδιακές
συναυλίες, για να διαµορφώνουν προσωπική άποψη της υψηλής χορωδιακής τέχνης.
? Να έχουν διάθεση διαρκούς ενηµέρωσης και συνεργασίας σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης,
από ειδικούς.
? Να έχουν πνεύµα συνεργασίας µεταξύ τους, µε τον µαέστρο και τους συνεργάτες τους.
? Να έχουν διάθεση κατανόησης των προβληµάτων και της ψυχολογίας των χορωδών και του
µαέστρου.
? Να ενδιαφέρονται, όλοι και διαρκώς, για την πορεία της χορωδίας.
Β. Ακόµα και η άψογη οργανωτική ικανότητα της διοίκησης και των ειδικών συνεργατών της,
δεν µπορεί να φέρει από µόνη της ικανοποιητικά αποτελέσµατα, αν δεν υπάρχει καλλιτεχνική
ποιότητα στη χορωδία που κατά µεγάλο µέρος εξαρτάται από τον µαέστρο. Γι' αυτό, χρειάζεται
σωστή επιλογή µαέστρου και καλή συνεργασία µαζί του.
Ο µαέστρος λοιπόν από την πλευρά του πρέπει :
? Να ενδιαφέρεται ειλικρινά για το ποιοτικό αποτέλεσµα και όχι µόνο για την προσωπική του
προβολή, τα οικονοµικά οφέλη, την καταξίωση κλπ
? Να είναι καλός µαέστρος, µε τυπικά και ουσιαστικά καλλιτεχνικά προσόντα
? Να έχει διάθεση συνεργασίας µε την ∆ιοίκηση, την Καλλιτεχνική επιτροπή, τους συνεργάτες
και συµβούλους της χορωδίας
? Να µην προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις του, αλλά να τις εκθέτει τεκµηριωµένες, ως
προς τα καλλιτεχνικά οφέλη.
? Να µην θεωρεί τον εαυτό του αυθεντία, σνοµπάροντας διοίκηση, χορωδούς και µαέστρους
άλλων τµηµάτων της χορωδίας
? Να έχει πνεύµα µαθητείας και διάθεση για εκµάθηση νέων συστηµάτων χορωδιακής
εκπαίδευσης
? Να είναι καλός παιδαγωγός
? Να έχει άριστες σχέσεις µε τους χορωδούς
? Να έχει οργανωτικές ικανότητες
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Γ. Σηµαντική η συµβολή και της Καλλιτεχνικής επιτροπής στην επιτυχή λειτουργία της
χορωδίας.
Για να αποφευχθούν πολλά προβλήµατα και να αναδειχθεί η Καλλιτεχνική επιτροπή, ως ένα
σηµαντικότατο και δηµιουργικό καλλιτεχνικό όργανο της ερασιτεχνικής χορωδίας, µπορούν
να ακολουθηθούν οι εξής βασικές αρχές, για τη δοµή των µελών και τη λειτουργία της:
1. Ο µαέστρος, ο οποίος θεωρήθηκε κατάλληλος από τη διοίκηση, να οδηγήσει
καλλιτεχνικά τη χορωδία, προς το κοινό επιθυµητό αποτέλεσµα, πρέπει, εκτός από καλός
µαέστρος να έχει διάθεση συνεργασίας µε τη διοίκηση αλλά και τους υπόλοιπους
καλλιτεχνικούς συνεργάτες. Βέβαια, είναι αυτονόητο, ότι από τη στιγµή που θα επιλεγεί
ένας µαέστρος από τη διοίκηση, ο καλλιτεχνικός τρόπος σκέψης του και οι επιλογές του θα
κατευθύνουν καλλιτεχνικά την χορωδία, θετικά ή αρνητικά. Αν ο µαέστρος θεωρείται
ελλιπής σε καλλιτεχνικά θέµατα ή ακατάλληλος για τη συγκεκριµένη χορωδία, τους στόχους
και τις επιδιώξεις της, αν δεν έχει σωστή κατάρτιση, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ή
είναι µέτριος και αναποτελεσµατικός, όσο και αν φροντίσει το ∆.Σ. να καθοδηγηθεί από µια
Καλλιτεχνική επιτροπή ή έναν Καλλιτεχνικό διευθυντή, ποτέ δε θα γίνει καλός.
2. Ο Καλλιτεχνικός διευθυντής να βοηθά, να στηρίζει, να συµβουλεύει τον µαέστρο,
διακριτικά, χωρίς να προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις και το δικό του τρόπο σκέψης. Για
να αποφευχθούν προβλήµατα, πρέπει ο Καλλιτεχνικός διευθυντής που θα επιλεγεί, εφ΄
όσον υπάρχει ανάγκη πρόσληψης του, να είναι κοινής αποδοχής διοίκησης και µαέστρου και
να µπορεί να κατανοήσει τον καλλιτεχνικό τρόπο σκέψης και τις µεθόδους διδασκαλίας του
µαέστρου. Αν ο µαέστρος αισθανθεί ότι προσπαθεί να χειραγωγηθεί, ότι αµφισβητούνται οι
επιλογές και ο τρόπος δουλειάς του, δε θα µπορέσει να αποδώσει και οι συγκρούσεις θα
είναι αναπόφευκτες.
Στην Καλλιτεχνική επιτροπή, εκτός από τον µαέστρο και τον Καλλιτεχνικό διευθυντή,
πρέπει να εκπροσωπούνται όλες οι οµάδες µουσικών υπευθύνων και συνεργατών της
χορωδίας, όπως:
? ∆άσκαλος φωνητικής
? Ένας ή δύο εκπρόσωποι υπευθύνων χορωδιακών εργαστηρίων
? Εκπρόσωπος συνοδών πιανιστών
? Εκπαιδευτής δοκίµων µελών
? Εκπαιδευτής φυτωρίου (για παιδική χορωδία)
? Υπεύθυνοι σκηνοθεσίας και ηχοσκηνοθεσίας συναυλιών
? Υπεύθυνος πλάνου ορχηστρικής συνοδείας
? Ένας ή δύο καλλιτεχνικοί σύµβουλοι, εφόσον δεν υπάρχει Καλλιτεχνικός διευθυντής,
που συνήθως είναι διακεκριµένοι καλλιτέχνες ή µαέστροι, κοινής αποδοχής µαέστρου
και διοίκησης και έχουν συµβουλευτικό ρόλο, ώστε να συµβάλλουν µε την πείρα τους,
στη χάραξη της καλλιτεχνικής πορείας της χορωδίας.
Τη ∆ιοίκηση εκπροσωπεί ένα µέλος του ∆.Σ, το οποίο µεταφέρει τις απόψεις της
διοίκησης στα θέµατα που θα συζητηθούν και προσκοµίζει τα πρακτικά της συνεδρίασης
για συζήτηση στο ∆.Σ.
Οι αρµοδιότητες της Καλλιτεχνικής επιτροπής είναι οι εξής:
i. Χάραξη καλλιτεχνικής πορείας της χορωδίας, στην αρχή κάθε νέας χρονιάς
ii. Κατάρτιση πλάνου καλλιτεχνικού προγραµµατισµού κάθε συναυλίας ή καλλιτεχνικού
γεγονότος (ρεπερτόριο, δοκιµές, εκπαιδευτικά προγράµµατα, σκηνική παρουσίαση κλπ)
iii. Κατάρτιση προτάσεων για καλλιτεχνικά γεγονότα
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Στα θέµατα των συνεδριάσεων αναφέρονται οι τεκµηριωµένες απόψεις και προτάσεις
κάθε µέλους στον τοµέα του, για καλύτερη λειτουργία της χορωδίας και γίνεται
συζήτηση περί αυτών, όπως:
? Παρουσίαση ρεπερτορίου της χορωδίας, από τον µαέστρο και αναφορά στους στόχους
του
? Ανταλλαγή απόψεων για τις ιδιαιτερότητες και πιθανά προβλήµατα, κάθε
καλλιτεχνικού γεγονότος, που θα συµµετέχει η χορωδία, για να βρεθούν οι
κατάλληλες λύσεις
? Πρόοδος, προβλήµατα λειτουργίας ή προτάσεις για βελτίωση κάθε εργαστηρίου από
τον υπεύθυνό του
? Πορεία προόδου δόκιµων µελών ή φυτωρίου από τους εκπαιδευτές τους
? Κριτική κάθε καλλιτεχνικού γεγονότος που ολοκληρώθηκε και προτάσεις βελτίωσης ή
αποφυγής παρόµοιων προβληµάτων
? Σκηνοθετική και ηχοσκηνοθετική άποψη των υπευθύνων για κάθε συναυλία
? Προτάσεις για συναυλίες, διαγωνισµούς, µουσικά αφιερώµατα κλπ
? Οργάνωση του προγράµµατος πιανιστών ή ορχηστρικών συνόλων µε προτάσεις των
υπευθύνων τους
Συνεδριάζει τακτικά µία φορά το µήνα και όποτε χρειαστεί να γίνει σχεδιασµός
έκτακτων καλλιτεχνικών γεγονότων, ενώ προεδρεύει ένα µέλος που ορίζεται σε κάθε
συνεδρίαση.
Καταρτίζεται λίστα θεµάτων της συνεδρίασης, από τον µαέστρο και τη διοίκηση, για
την οποία ενηµερώνονται εγκαίρως όλοι οι συµµετέχοντες ώστε να είναι προετοιµασµένοι
και να µη χάνεται πολύτιµος χρόνος.
Η διοίκηση λαµβάνει γνώση των συνεδριάσεων, µέσω των πρακτικών που τηρούνται
και στην επόµενη συνεδρίαση του ∆.Σ, συζητούνται τα σηµαντικά ζητήµατα που τέθηκαν,
για να αποφασιστούν τρόποι πραγµατοποίησης των προτάσεων, προγραµµάτων κλπ
7. Αν λειτουργούν περισσότερα χορωδιακά τµήµατα στον ίδιο σύλλογο, οργανισµό κλπ,
µε διαφορετικούς µαέστρους, σκοπούς, επιδιώξεις, καλλιτεχνικό στυλ και επίπεδο, όπως
παιδική χορωδία, βυζαντινός χορός, χορωδία δωµατίου, παραδοσιακών τραγουδιών
κλπ, τότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθούν τα προβλήµατα, όσον
αφορά στη σύνθεση και λειτουργία της Καλλιτεχνικής επιτροπής. Ένας αποδοτικός
τρόπος έχει αποδειχθεί ο εξής:
? Συγκρότηση διαφορετικής καλλιτεχνικής επιτροπής για κάθε τµήµα, µε σύνθεση
µελών και δοµή, όπως περιγράφηκε προηγουµένως, η οποία δίνει τις εξής
δυνατότητες :
i. Χάραξη χωριστής καλλιτεχνικής πορείας για κάθε τµήµα ανάλογα µε σκοπούς,
στόχους, ιδιαιτερότητες.
ii. Ελεύθερη έκφραση και δηµιουργία των καλλιτεχνικών συνεργατών κάθε τµήµατος.
iii. ∆ηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης, αποδοχής και συνεργασίας, για
το επιθυµητό τελικό αποτέλεσµα
iv. Καλλιτεχνική αυτοτέλεια κάθε τµήµατος ώστε να µην επεµβαίνουν οι καλλιτεχνικοί
παράγοντες του ενός στο άλλο.
? Επιλογή συναυλιών από τη διοίκηση, κατάλληλες για κάθε τµήµα και κατάρτιση
ανάλογων φακέλων για να συζητηθούν σε κάθε καλλιτεχνική επιτροπή.
? Τελική επεξεργασία και έγκριση των προτάσεων κάθε καλλιτεχνικής επιτροπής, σε
ειδική συνέλευση της διοίκησης, όπου συµµετέχει κάθε µαέστρος, µαζί µε έναν
εκπρόσωπο από κάθε Καλλιτεχνική επιτροπή.
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∆. Η ∆ιοίκηση της χορωδίας πρέπει να συνεργάζεται µε ειδικούς σε θέµατα οργάνωσης
και παραγωγής, για επιτυχείς συναυλίες αλλά και δοκιµές.
Από τη µία πλευρά, το διοικητικό συµβούλιο της χορωδίας αποτελείται συχνά από µέλη
που αγαπούν το χορωδιακό τραγούδι, θέλουν να προσφέρουν, αλλά δε γνωρίζουν τον
τρόπο.
Από την άλλη πλευρά, ο µαέστρος µπορεί να είναι επιφανής στον τοµέα του, αλλά ίσως
δεν µπορεί να πετύχει αυτά που στοχεύει, διότι δε γνωρίζει τα µυστικά του marketing,
τον τρόπο προώθησης ιδεών και δηµιουργίας συναισθηµάτων στο κοινό, τα στοιχεία που
θα δηµιουργήσουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον των θεατών κλπ.
Είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό λοιπόν, για τον µαέστρο, τους χορωδούς, τη διοίκηση,
το κοινό, όταν πρόχειρες επιλογές και οργανωτικές ατέλειες καταδικάζουν το
καλλιτεχνικό αποτέλεσµα.
Σε οργανωτικά και θέµατα παραγωγής εκδηλώσεων, µπορούν να συµβάλλουν:
1. Μάνατζερ, για να συµβουλεύει και να δίνει γενικές κατευθύνσεις σε θέµατα
οργάνωσης συναυλιών, προώθησης της χορωδίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
ρεπερτορίου κάθε συναυλίας ανάλογα µε το χώρο και το κοινό, ακόµα και
επικοινωνιακής πολιτικής µε τους χορωδούς, τους συνεργάτες, το κοινό.
2. Σύµβουλος δηµοσίων σχέσεων
3. Γραφίστας για τη δηµιουργία εντύπων της χορωδίας
4. Σκηνοθέτης για σκηνοθεσία κάθε συναυλίας
5. Σκηνογράφος για σχεδίαση των κατάλληλων σκηνικών
6. Ηχοσκηνοθέτης για µελέτη του ήχου των συναυλιακών χώρων
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.
«Ελληνικός Κόσμος»

Μουσικά σύνολα Ιερού Ναού
Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου
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Χορωδία Κοραής – Η χορωδία των musical
Ευαγγελία Καραπιπέρη Ας μιλήσουμε για μουσική και τραγούδι!
Χορωδός «ΚΟΡΑΗ»

Ας μιλήσουμε για τη φωνή μας!

Αγαπητοί αναγνώστες,

Ας μιλήσουμε για τη χορωδία!

Όλοι σας λίγο πολύ γνωρίζετε τί θα πει χορωδιακό τραγούδι.
Πρόκειται για ένα σύνολο τραγουδιστών που τραγουδά συνήθως
άσματα μεγάλων και σπουδαίων συνθετών, με αρμονία φωνών.
Τί σημαίνει αυτό; Άλλοτε συμμετέχουν μονάχα οι δύο γυναικείες
φωνές, δηλαδή σοπράνο ή Άλτο, άλλοτε πάλι μονάχα οι δυο
ανδρικές φωνές, δηλαδή τενόροι και μπάσοι αλλά επίσης υπάρχει
και η 4φωνη χορωδία όπου εκεί συμμετέχουν οι δύο γυναικείες και
οι δύο αντρικές φωνές εξίσου. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το πιο αρμονικό και πιο
εντυπωσιακό αποτέλεσμα το έχουμε όταν συμμετέχουν και οι 4 φωνές.
Το ρεπερτόριο από χορωδία σε χορωδία ποικίλει, με αυτό του musical να
τραγουδιέται κυρίως από χορωδίες του εξωτερικού, εφ' όσον η δική μας κουλτούρα, θα
λέγαμε, είναι κάπως πιο παραδοσιακή, πιο έντεχνη, πιο κλασική.
Σήμερα θα μιλήσουμε για τη χορωδία ΚΟΡΑΗΣ , μια χορωδία που κατάφερε και έκανε
σιγά – σιγά θεσμό στην πόλη μας το musical και τη συνάντηση χορωδιών.
Η χορωδία ξεκίνησε τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη το 1994, από τον Πολιτιστικό και
Πνευματικό Σύλλογο “ΚΟΡΑΗΣ”. Είναι χορωδία μικτή, τεσσάρων φωνών και στελεχώνεται
από 45 περίπου άτομα. Το ρεπερτόριο βασίζεται κυρίως στα musical!
Ως μέλος της χορωδίας, πήρα μέρος στο musical “Μamma Μia” που παρουσίασε την
περσινή χρονιά η χορωδία στο 3ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ, στην Αίθουσα
Τελετών του ΑΠΘ. Πραγματοποιήσαμε φωνητικές και χορευτικές πρόβες ολόκληρη την
χρονιά, με μια συναυλία– εκδρομή στο εξωτερικό.
Η εκδρομή μας έλαβε χώρα την πόλη Μπίτολα της FYROM. Ενώσαμε τις φωνές μας με εκείνες
των χορωδών της γειτονικής χώρας και έτσι δώσαμε το μήνυμα ότι η μουσική δεν έχει
σύνορα. Θαυμάσαμε την ομορφιά του τόπου, τη μοναδικότητα της μουσικής τους και πάνω
από όλα νιώσαμε ένα στο μεγάλο αποχαιρετιστήριο γλέντι. Οι δικές μας προσπάθειες
δικαιώθηκαν περισσότερο στη μεγάλη παρουσίαση του “Mamma Mia”, δηλαδή στο 3ο
Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ.
Δώσαμε απλά τον καλύτερό μας εαυτό και εντυπωσιάσαμε. Όλοι χορέψανε ή έστω χτύπησαν
ρυθμικά το πόδι, κάτω από τον ήχο της disco, των ABBA, του θρυλικού Mamma Mia! Οι
Σολίστες μας, όλοι τους ένας κι ένας. Το ίδιο επίσης και οι μουσικοί μας. Κι εμείς μπροστά
από τους πολύχρωμους και φανταχτερούς προβολείς, φιγούρες που δίναμε παλμό και
φωνή.
Ευχαριστούμε τη διευθύντρια της χορωδίας μας κυρία Ελεωνόρα Καλαϊτσίδου και
τη χορογράφο μας κυρία Άννα Μανούδη. Φέτος λοιπόν, περιμένουμε κι άλλους να έρθετε
στην παρέα μας. Το Παγκόσμιο Φεστιβάλ χορωδιών θα πραγματοποιηθεί και φέτος, τον
Απρίλιο. Eίναι ένας θεσμός που καθιέρωσε η ίδια η χορωδία και ο πρόεδρος, κύριος
Στράτος Τσίχλας. Ελάτε να τραγουδήσουμε και φέτος musical!
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JASENKA OSTOJIĆ
Η νέα Καλλιτεχνική Διευθύντρια
του Παγκόσμιου Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ.
Συμφωνία επήλθε μεταξύ της Χορωδίας «ΚΟΡΑΗΣ» και της
διεθνούς φήμης Κροάτισας μαέστρου JASENKA OSTOJIĆ για την
ανάληψη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Παγκόσμιου Φεστιβάλ
Χορωδιών Μιούζικαλ.
Η Jasenka Ostojić έλαβε πτυχίο Διεύθυνσης και μεταπτυχιακή
ειδίκευση στη Διεύθυνση στη Μουσική Ακαδημία του Ζάγκρεμπ,
στην τάξη του καθηγητή Pavle Dešpalj.
Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Πρόεδρος του 3ου Τμήματος για Διεύθυνση
Ορχήστρας/Χορωδίας, Άρπα και Κρουστά της Πανεπιστημιακής Μουσικής Ακαδημίας του
Ζάγκρεμπ, όπου διδάσκει βασικές

αρχές Φωνητικής τεχνικής και διεύθυνσης

ορχήστρας/χορωδίας δωματίου. Είναι επίσης επικεφαλής της Χορωδίας της Μουσικής
Ακαδημίας από το 2000. Υπό τη διεύθυνσή της η Χορωδία συνεργάστηκε επαλειμμένα με τη
Συμφωνική Ορχήστρα της Μουσικής Ακαδημίας και τη Φιλαρμονική του Ζάγκρεμπ σε έργα
κλασικών συνθετών. Σε σύμπραξη με την Κροατική Ορχήστρα Δωματίου και την Ορχήστρα
Δωματίου της Μουσικής Ακαδημίας, η χορωδία της Μουσικής Ακαδημίας έδωσε παραστάσεις,
υπό τη διεύθυνση του Riccardo Muti στη Ραβέννα και Τεργέστη καθώς και σε Λουμπλιάνα και
Ζάγκρεμπ.
Στα είκοσι χρόνια της επαγγελματικής της καριέρας ως μαέστρου, η Jasenka Ostojić
συνεργάστηκε με πολλά μουσικά σύνολα και κέρδισε πολλά κρατικά και διεθνή βραβεία.
Διηύθυνε επίσης παραστάσεις στο εξωτερικό, στη Σλοβενία, Αυστρία, Ιταλία, Βοσνία &
Ερζεγοβίνη, Μεγάλη Βρετανία, ΠΓΔΜ και ΗΠΑ.
Είναι η πρώτη διευθύντρια της Χορωδίας Αγοριών του Ζάγκρεμπ από το 1994.
Παράλληλα με τη διδασκαλία στα μουσικά παιδαγωγικά διηύθυνε το σχήμα «Wiena's boys».
Το 2006 ίδρυσε τον Κροατικό όμιλο Collegium pro arte και τις χορωδίες Cappella Zinka και
Cappella Odak η οποία λειτουργεί από το 2010.
Είναι μέλος της Ένωσης Κροατών Καλλιτεχνών Μουσικής και Πρόεδρος των Κροατών
μαέστρων καθώς και της ΄Ενωσης χορωδών. Επίσης, υπήρξε εκ των οργανωτών των τριών
Διεθνών Φεστιβάλ Χορωδιακής Μουσικής στην πόλη Ρόβιντζ.
Είναι τακτικό μέλος κριτικών επιτροπών σε τοπικούς και εθνικούς διαγωνισμούς και
συναντήσεις ορχηστρών και χορωδιών στην Κροατία και το εξωτερικό.
Διετέλεσε εισηγήτρια και επικεφαλής σεμιναρίων στη χώρα της καθώς και σε
πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, Πολωνία και Αυστρία.
Κατά την επαγγελματική της καριέρα ως μαέστρου, η Ostojić και τα μουσικά της
σύνολα έλαβαν τα παρακάτω βραβεία:
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Η χορωδία Cappella Zinka στον 8 Διεθνή Διαγωνισμό Χορωδιών, στο Ζαντάρ, το 2012
βραβεύτηκε με:
o Τον Χρυσό Σταυρό Abbess Čika's,
o Το ειδικό βραβείο της Ένωσης Κροατών Συνθετών για την καλύτερη παράσταση,
o Το Grand Prix της Πόλης του Ζαντάρ, Κροατία
5ο Φεστιβάλ Χορωδιών Οχρίδας (ΠΓΔΜ) 2012:
o 1ο Βραβείο Cappella Odak,
ο
o 1 Βραβείο Cappella Zinka,
o Το ειδικό Βραβείο για τον καλύτερο διευθυντή χορωδίας του Φεστιβάλ
Το 2010, η χορωδία Cappella Zinka βραβεύτηκε με τον Αργυρό Σταυρό Abbess Čika's στο
ο
7 Διεθνή Διαγωνισμό Χορωδιών στο Ζαντάρ, Κροατία.
ο
Στο 15 Διεθνή Διαγωνισμό Χορωδιών στη Βερόνα το 2004:
Grand Prix της Βερόνα
o
o
Χρυσό Μετάλλιο
o
και Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής για το καλύτερο πρόγραμμα παράστασης.
4 χρυσές πλακέτες στις Εκδηλώσεις Νεανικής Μουσικής της Κροατίας με τη Χορωδία
Κοριτσιών, στο Βαραντζίν.
Κύπελλο της Ένωσης Κροατών Συνθετών για την καλύτερη παράσταση στις Εκδηλώσεις
Νεανικής Μουσικής της Κροατίας, στο Βαραντζίν, με τη Χορωδία Κοριτσιών.
ο
ο
Το 1 Βραβείο στον 36 Κροατικό διαγωνισμό Σπουδαστών Μουσικής και Χορού, στη
Ριέκα, με τη Χορωδία Κοριτσιών.
4 χρυσές πλακέτες στις Εκδηλώσεις Νεανικής Μουσικής της Κροατίας, στο Βαραντζίν, με
τη Χορωδία Αγοριών του Ζάγκρεμπ.
Το Βραβείο Ivan Lukačić στις βραδιές Μπαρόκ στο Βαραντζίν

ΚΡΑΣΙΑ "ΚΟΡΑΗΣ"
Για τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας του ο Πολιτιστικός-Πνευματικός Σύλλογος
"ΚΟΡΑΗΣ" προχώρησε στην παραγγελία και εμφιάλωση μιας συλλεκτικής σειράς ερυθρών και
λευκών κρασιών από τους εύφορους αμπελώνες της περιοχής της Νάουσας, σε συνεργασία με
το Οινοποιείο Δαλαμάρα.
Ο Σύλλογος θα διαθέτει το υψηλής ποιότητας κρασί "ΚΟΡΑΗΣ" στα μέλη και τους φίλους του στη
μοναδική τιμή των 5 ΕΥΡΩ ανά φιάλη, συν έξοδα αποστολής για την περιφέρεια και το
εξωτερικό.

Κρασί ξηρό, ξανθό με
λαμπερή διαύγεια, από τις
εκλεκτές ποικιλίες
Μαλαγουζιά
και
Ασύρτικο. Ωριμασμένο σε
δρύινα γαλλικά βαρέλια,
προσφέρει μια μεστή
αρωματική γεύση με νότες
μελιού και μπαχαρικών.
Ιδανικό να συνοδεύει
θαλασσινά, τυριά, φρούτα
και ξηρούς καρπούς.

Κρασί ξηρό με βαθύ
πορφυρό χρώμα που
παντρεύει μοναδικά την
αυθεντική Μακεδονίτικη
ποικιλία Ξινόμαυρο με το
εκλεπτυσμένο Merlot. Το
μπουκέτο αρωμάτων και η
βελούδινη γεύση του
εντυπωσιάζει, χαρίζοντας
μια διακεκριμένη γευστική
απόλαυση. Συνοδεύει κάθε
πλούσια γαστρονομική
δημιουργία.
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Νέα από τις χορωδίες μας
Χορωδία «Κοραής» Θεσσαλονίκης
Χορωδία

“Κοραής”

Από το 1994, έτος ίδρυσής της, η Χορωδία «ΚΟΡΑΗΣ» έχει σημειώσει μια ιδιαίτερα
σημαντική παρουσία στο χορωδιακό κίνημα της πατρίδας μας καθώς και στα πολιτιστικά
γεγονότα της Θεσσαλονίκης, διοργανώνοντας μεγάλες εκδηλώσεις, σε συνεργασία με
γνωστούς συνθέτες και καλλιτέχνες της χώρας. Στα είκοσι χρόνια συνεχούς δράσης της η
Χορωδία είχε την τιμή να συνεργασθεί με επιτυχία με τον Σταύρο Κουγιουμτζή, Μάριο Τόκα,
Μίμη Πλέσσα, Γιάννη Σπανό, Νότη Μαυρουδή, Παντελή Θαλασσινό, Eυγενία Mανωλίδου,
Tζένη Δριβάλα, Μάριο Φραγκούλη, Bασίλη Λέκκα, Μανώλη Μητσιά, Ανδρέα Κουλουμπή,
Κώστα Μακεδόνα, Καλλιόπη Βέττα, Μελίνα Ασλανίδου, Εβελίνα Παπούλια, Σία Κοσκινά,
Χαρά Κεφαλά, Λάκη Λαζόπουλο, Αλέξη Κωστάλα και τον Γρηγόρη Βαλτινό.
Η Χορωδία έχει επίσης πραγματοποιήσει αξιόλογες συναυλίες σε δεκαέξι ελληνικές
πόλεις αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως την Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Ιταλία,
Κύπρο, Ουγγαρία, Mάλτα, Tυνησία και F.Y.R.O.M. ενώ έχει επισκεφθεί την Κούβα, όπου
έδωσε συναυλία στην πρωτεύουσα Αβάνα και στον καθεδρικό ναό του Αγίου Φραγκίσκου
της Ασίζης, μετά από πρόσκληση του κουβανικού Υπουργείου Πολιτισμού.
Κορυφαίες στιγμές για τη Χορωδία αποτέλεσαν οι συναυλίες του λαϊκού ορατόριου
«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» στο Παλαί ντε Σπορ και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπως και το
έργο «Carmina Burana», σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, στο
πλαίσιο της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας.
Η Χορωδία για την προσφορά της έχει τιμηθεί από τον Οργανισμό Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΄97», από την UNESCO Πειραιώς και νήσων,
από το Δήμο Χαλκιδέων, με το βραβείο «ΑΥΛΑΙΑ» καθώς και με το μετάλλιο «Ανδρέας
Παρίδης».
Τον Απρίλιο του 2011, η χορωδία «ΚΟΡΑΗΣ» εγκαινίασε το Παγκόσμιο Φεστιβάλ
Χορωδιών Μιούζικαλ, ένα καινοτόμο χορωδιακό θεσμό παγκοσμίως που πραγματοποιείται
κάθε χρόνο, το μήνα Απρίλιο, αποκλειστικά στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, ένα θεσμό
που συγκεντρώνει το αμείωτο διεθνές και εσωτερικό ενδιαφέρον.
Περισσότερες πληροφορίες : www.xorodiakorais.com
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Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας
Εκπληκτική επιτυχία σημείωσε η επετειακή συναυλία των 30 χρόνων της πολιτιστικής
δραστηριότητας -εγχωρίως και διεθνώς- της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ που
πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου
Πατρών, τον προηγούμενο Μάιο, με τη συμμετοχή και των 10 τμημάτων του Οργανισμού.

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Η γιορταστική και επίσημη αυτή συναυλία υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή:
της ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ [Διεύθυνση: Κατερίνα Πολυμενάκου, βοηθός
Διεύθυνσης: Ελένη Μουζάκη, πιάνο: Σοφία Μιχαηλίδη],
της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ [Διεύθυνση: Ελένη Παπαδοπούλου- Αραβαντινού, πιάνο:
Μαρίνα Μυλωνά],
της ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ [Διεύθυνση: Ελένη Παπαδοπούλου- Αραβαντινού, πιάνο:
Αλμπένα Πένκοβα],
της ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ [Διεύθυνση: Σταύρος Σολωμός, πιάνο: Λούση
Χριστοδούλου],
του ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΡΟΥ [Διεύθυνση: Γιάννης Κόττορος],
του Γ.Φ.Σ. ''ΕΜΜΕΛΕΙΑ'' [Διεύθυνση: Σταμάτης Λέκκας, βοηθός Δ/νσης και πιάνο:
Αρετούσα Νικολοπούλου],
της ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ [Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος],
του ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ [Διεύθυνση: Αθηνά Καλλιμάνη],
του ΑΧΑΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ [Καλλιτεχνική Διευθύντρια: Ρόνα Ζορμπά, Αν/τρια: Φωτεινή
Σαμαρά] και
της ΣΧΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ''MOUSIKORAMA'' [Διευθυντής
σπουδών: Σταύρος Σολωμός], σύνολον 350 ερμηνευτές.
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Στην τρίωρης διάρκειας συναυλία παρουσιάστηκαν έργα χορωδιακής- ορχηστρικής
μουσικής αλλά και θεατρικής πράξης, ενώ το κλείσιμο της μεγαλειώδους αυτής
συναυλίας έγινε με τη σύνθεση του Νίκου Χατζηαποστόλου ''Το τραγούδι του Μάη'' ,
ειδικά επεξεργασμένη για την ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ από τον συνθέτη Βασίλη Τενίδη και με τη
συμμετοχή όλων των τμημάτων [πιάνο: Έφη Καββαδία- Ζέρβα, συνθεσάιζερ: Μαρίνα
Μυλωνά] και τη διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντού του Οργανισμού.
Ευχαριστήριο σε όλους τους συντελεστές απηύθυνε ο πρόεδρος του
Οργανισμού και Δ/ντής του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών, καθηγητής Γιάννης
Κόττορος ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο τίμησε τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του
Οργανισμού Μο Σταύρο Σολωμό και την επίτιμη Πρόεδρο Βούλα Σολωμού, για την
ιδρυτική και μακρόχρονη παρουσία τους, στα καλλιτεχνικά δρώμενα του Οργανισμού.
Το πρόγραμμα παρουσίασαν τα μέλη του Οργανισμού Ρένα Πεφάνη και Κωνσταντίνος
Σολωμός.

«Ορφέας» Σερρών
Προς τον πρόεδρο του Πνευματικού-Πολιτιστικού Συλλόγου "ΚΟΡΑΗΣ"
κ. Στράτο Τσίχλα
Κύριε πρόεδρε,
Η ιδέα να εκδώσετε ένα περιοδικό που αγκαλιάζει τη χορωδιακή μουσική, μέσω του
οποίου θα γίνονται γνωστές οι δραστηριότητες όλων των χορωδιών,είναι πρωτοποριακή
και πιλοτική. Θέλω να σας συγχαρώ γιατί μ' αυτή σας την απόφαση κτίζετε την ομπρέλα
που θα στεγάσει τις δραστηριότητες των χορωδιών, καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό που
το δημιουργεί η έλλειψή του.
Γιατί θα μας ενημερώνει για τα δρώμενα των χορωδιών και θα προβάλλει τα μουσικά
τους προγράμματα. Γιατί στις σελίδες του θα φιλοξενούνται γνώμες και απόψεις
προσωπικοτήτων του χώρου της χορωδιακής μουσικής αλλά και απλών ανθρώπων που η
αγάπη και το πάθος για το τραγούδι τούς έκανε μέλη μιας χορωδίας .
Σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ για την προσπάθεια αυτή που θα αποτελέσει, μαζί με
όλα τα άλλα, ένα μέσο επικοινωνίας με τις χορωδίες του κόσμου.
Θα είμαστε μαζί σας.
Καλή επιτυχία!
Με εκτίμηση
Γιούλη Π. Σπυρίδου
Πρόεδρος του ομίλου "ΟΡΦΕΑΣ" Σερρών
Η χορωδία του ομίλου "ΟΡΦΕΑΣ" Σερρών ιδρύθηκε το 1905.
Τα 40 μέλη της, ερασιτέχνες όλοι τους, έχουν ως εφόδιο την αγάπη για τη
χορωδιακή μουσική. Έχει δώσει αναρίθμητες συναυλίες σε όλες τις πόλεις της
πατρίδας μας, σε πολλές χώρες της Ευρώπης και καλεσμένη από την
Παμμακεδονική Ένωση της Αμερικής στη Ν.Υόρκη, τη Βοστώνη και το Γούστερ.
Τώρα ετοιμάζεται για ένα αφιέρωμα στην τραγουδίστρια της νίκης, τη Σοφία Βέμπο,
με αφορμή τη συμπλήρωση των 35 χρόνων από το θάνατό της.
Ευελπιστούμε ότι το αφιέρωμα αυτό θα το παρουσιάσουμε και στον τόπο που
γεννήθηκε, στην Καλλίπολη της Μ. Ασίας και αλλού....
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«Θερμαϊκός»
Μ.Γ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
˝ Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ˝
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1925

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΧΟΡΩΔΙΑ
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τ.Κ.546.29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
Η χορωδία του Θερμαϊκού ιδρύθηκε το 1931 από τους εργαζόμενους στο σιδηρόδρομο
της Θεσσαλονίκης. Ένας από τους σκοπούς της ιδρυτικής συστατικής πράξης του ήταν η
διάδοση και ανάπτυξη της μουσικής και του μουσικού αισθήματος.
Έχει λάβει μέρος σε όλα τα καλλιτεχνικά γεγονότα της παλαιάς Θεσσαλονίκης, σε πολλές
συναυλίες εντός και εκτός Ελλάδας. Έχει προσκληθεί από την Ομογένεια σε πολλά μέρη,
Αμερική, Αυστραλία, Κωνσταντινούπολη.
Σήμερα αποτελείται από 35 περίπου χορωδούς, οι πρόβες γίνονται στο Νέο Επιβατικό
Σταθμό Θεσσαλονίκης, κάθε Δευτέρα από 19.00 έως 21.00 και έχει Μαέστρο την αξιόλογη
κα Ελιόνα- Ελένη Σινιάρη.
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Χορωδία Δήμου Αμμοχώστου

Μέσα στο πλαίσιο των προσπαθειών για ευαισθητοποίηση και προβολή του προβλήματος
της Αμμοχώστου και της Κύπρου γενικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, το Μάρτιο
του 1997, τη δημιουργία της χορωδίας του Δήμου Αμμοχώστου.
Σκοπός της λειτουργίας της είναι η προβολή της κατεχόμενης πόλης μας και η διατήρηση
ζωντανής της μνήμης της, καλλιεργώντας την ιδέα της πολυπόθητης επιστροφής. Από τον
Ιανουάριο του 2003, τη διεύθυνση της Χορωδίας έχει αναλάβει o συνθέτης κ. Νίκος Βήχας.
Το ρεπερτόριο της Χορωδίας Δήμου Αμμοχώστου περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα από
τραγούδια κλασικού, θρησκευτικού, πατριωτικού και άλλου περιεχομένου.
Από το Δεκέμβριο του 1997, η Χορωδία έχει κάνει αξιόλογες εμφανίσεις και έχει συνεργαστεί
με γνωστούς σολίστες της Κύπρου και του εξωτερικού:
1. Χριστουγεννιάτικη συναυλία στην Κύπρο (Δεκέμβριος 1999).
2. Συναυλία στη Σαλαμίνα της Ελλάδας (Θρησκευτικά-Πατριωτικά-ΟπερατικάΚυπριακά, Μάιος 2000).
3. Συναυλία στην Κέρκυρα (Θρησκευτικά-Πατριωτικά-Οπερατικά-Κυπριακά,
Οκτώβριος 2000).
4. Συναυλία στην Κύπρο (Όπερα - Οπερέτες - Μιούζικαλς, Ιούνιος 2001).
5. Τον Μάιο του 2002 συμμετείχε με επιτυχία στον 4ο Διεθνή Διαγωνισμό Χορωδιών
Ρόδου που διοργανώθηκε από την Αθηναϊκή Πολυφωνία.
6. Τον Ιούνιο 2003 παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία 3 συναυλίες στην Κύπρο, σε
συνεργασία με το Μουσικό Σχήμα του Κούλη Θεοδώρου.
7. Συναυλία στην Πάτρα, με την ευκαιρία της Επετείου της Κυπριακής Ανεξαρτησίας
(1 Οκτωβρίου 2003), σε συνεργασία με το Μουσικό Σχήμα του Κούλη Θεοδώρου.
8. Συναυλία στη Σαλαμίνα της Ελλάδας (4 Οκτωβρίου 2003), σε συνεργασία με το
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Μουσικό Σχήμα του Κούλη Θεοδώρου.
9. Τον Νοέμβριο του 2004, συμμετείχε με επιτυχία στο 10ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Αθηνών
- Χορωδιακή Ολυμπιάδα που διοργανώθηκε από την Αθηναϊκή Πολυφωνία.
10.Κοινή συναυλία στην Κύπρο μεταξύ της Χορωδίας του Δήμου Αμμοχώστου και της
Ακαδημαϊκής Χορωδίας "Angel Manolov" Σόφιας Βουλγαρίας (Φεβρουάριος 2005).
11.Κοινή συναυλία στη Σόφια μεταξύ της Ακαδημαϊκής Χορωδίας "Αngel Manolov" Σόφιας
Βουλγαρίας και της Χορωδίας του Δήμου Αμμοχώστου (Οκτώβριος 2005).
12.Τον Οκτώβριο του 2007 συμμετείχε με επιτυχία στο 4ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ
Ναυπάκτου (ΔΙ.ΧΟ.ΦΕ.Ν.) "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ" που διοργανώθηκε στη Ναύπακτο,
στην Ελλάδα.
13.Συναυλία στην Κύπρο, σε συνεργασία με το μουσικό συγκρότημα του Αμμοχωστιανού
συνθέτη Βασίλη Χατζηλούκα και άλλους διακεκριμένους Κύπριους τραγουδιστές
(Νοέμβριος 2008).
14.Συμμετοχή στο 3ο Διεθνές Φολκλορικό Φεστιβάλ Πράγας, στη Τσεχία (Ιούλιος 2009).
15.Συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών Κρακοβίας, στην Πολωνία (Οκτώβριος
2010) .
16.Τον Οκτώβριο του 2010 υπήρξε διοργανωτής του Α' Φεστιβάλ Χορωδιών Δήμου
Αμμοχώστου, στο Θέατρο Ριάλτο Λεμεσού.
17.Συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών Βενετίας στην Ιταλία (Μάιος 2011).
18.Συμμετοχή στο ΙΧ International Festival Cantate Barcelona, με τρεις συναυλίες στη
Βαρκελώνη (Οκτώβριος 2012).
19.Από το 2011 συμμετέχει στις ετήσιες εκδηλώσεις – αφιέρωμα προς τον Μάριο Τόκα με
αποσπάσματα από τα ξεχωριστά έργα του «Θεογεννήτωρ Μαρία», «Αμμόχωστος
Βασιλεύουσα» και άλλα έργα του Κύπριου συνθέτη.
20.Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει πληθώρα εμφανίσεων στην Κύπρο σε Χορωδιακά
Φεστιβάλ, εκδηλώσεις μνήμης κατεχομένων και σε άλλες εκδηλώσεις, με μεγάλη
επιτυχία.
Η Χορωδία Δήμου Αμμοχώστου αριθμεί 45 μέλη και είναι μέλος της Ένωσης Χορωδιών
Ελλάδος.

Δήμος Αμμοχώστου
Εκτοπισμένος από την Τουρκική εισβολή και κατοχή του 1974
Προσωρινή Διεύθυνση :
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ αρ.138, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,
Τηλ. + 357 25339757/ + 357 25384073, Φαξ: + 357 25 386969
Email: ammochostos.famagusta.municipality@cytanet.com.cy
http : //www.famagusta.org.cy or www.ammochostos.org.cy
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Η «Επί Σκοπόν» είναι, από τις αρχές του 2012, μια πρωτοβουλία νέων στη
Θεσσαλονίκη, με σκοπό τον εμπλουτισμό της καθημερινότητας της πόλης με αξιόλογες και
σπάνιες εκδηλώσεις σε όλο το φάσμα του πολιτισμού, υπηρετώντας πολιτιστικές αξίες και
εμπνέοντας νέους να ασχοληθούν με τα κοινά και τον πολιτισμό.
Μέσα από τη διαδικτυακή παρουσία του οργανισμού με αρθρογραφία, ρεπορτάζ,
συνεντεύξεις, ραδιοφωνικές εκπομπές, φωτογραφίσεις, μεταφράσεις από έγκριτα
περιοδικά και εφημερίδες του εξωτερικού, έρχονται σε απόσταση ενός κλίκ εγχώρια αλλά
και παγκόσμια πολιτιστικά δρώμενα.
Στα πλαίσια δημιουργίας εκδηλώσεων και παράλληλης συνεργασίας με θεσμούς, με
γνωστούς και νέους καλλιτέχνες και με αφορμή κοινωνικές δράσεις, ενεργοποιήθηκε
μεγάλος αριθμός εθελοντών οι οποίοι καθημερινά δηλώνουν το παρών και αλληλεπιδρούν
με το πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης.
Ξεχωρίζουν οι συνεργασίες με το φεστιβάλ «Παρά Θιν'Αλός» του Δήμου Καλαμαριάς,
τη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τους
καθηγητές Γ.Τσακίρη και Ι.Καϊμάκη , την «kazandB», το Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης,
το «3ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ», όμορους και περιφερειακούς Δήμους
(Πανοράματος, Σερρών, Έδεσσας), την «Vlassis Art Gallery», την «Ευρωπαϊκή Γιορτή της
Μουσικής 2013», τη Δημοτική Ραδιοτηλεόραση (TV100 και FM100), τον πολυχώρο «ΦΙΞ In
Art», το Κέντρο Βαλκανικής Μουσικής καθώς και οι συνεισφορές στο «2ο Φεστιβάλ
ο
Μουσών» Ελατοχωρίου Πιερίας, στο «16 Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης» και στο
«GreenWave Festival 2013»
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