
21 Σεπτεμβρίου 2019 
 
National Theatre Live  
William Shakespeare: Βασιλιάς Ληρ  
 
Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το Duke of York’s Theatre στο West End του 
Λονδίνου 
Προβολή με ελληνικούς υπότιτλους 
 
Στη δύση του βίου τους, δύο πατέρες –ένας βασιλιάς και ένας αυλικός του– 
απορρίπτουν τα παιδιά τους, παρότι εκείνα τους αγαπάνε πραγματικά. Ανίκανοι 
να δουν την πραγματικότητα, ανοίγουν τους ασκούς της προδοσίας και των 
ανηλεών φιλοδοξιών. Οικογένειες σε μια λυσσώδη διαμάχη για την εξουσία, με 
πικρό τέλος. Το NT Live παρουσιάζει μια σύγχρονη εκδοχή του Βασιλιά Ληρ, 
όπου συνυπάρχουν η βία και η τρυφερότητα, η συγκίνηση και η φρίκη. 
Το σαιξπηρικό αυτό δράμα, για ορισμένους η ωραιότερη τραγωδία που έχει 
γραφτεί, παρουσιάστηκε με τεράστια επιτυχία στη σκηνή του Duke of York’s 
Theatre, στο Chichester Festival Theatre 2017. Η sold-out παραγωγή, που 
κατέπληξε το κοινό και έλαβε κριτικές 5 αστέρων, κινηματογραφήθηκε κατά τις 
περιορισμένες παραστάσεις που δόθηκαν στο West End. Η σκηνοθεσία του 
Jonathan Munby αποδίδει ευφυέστατα με «εκλεπτυσμένο και παράλληλα ζωηρό 
τρόπο» (The Times) μια σύγχρονη, πρωτοποριακή αφήγηση του κλασικού 
σαιξπηρικού έργου. Τον Ληρ «ενσαρκώνει συγκινητικά» o Ian McKellen, ο 
υποβλητικός Γκάνταλφ του Άρχοντα των δαχτυλιδιών. 
 
Σκηνοθεσία Jonathan Munby 
Σκηνικά Paul Wills 
Μουσική Ben Ringham, Max Ringham 
 
Παίζουν οι: 
Ian McKellen, Sinéad Cusack, Danny Webb, Kirsty Bushell, Claire Price, 
Anita-Joy Uwajeh, Lloyd Hutchinson, Luke Thompson, James Corrigan, 
Michael Matus, Anthony Howell, Daniel Rabin, Richard Clews, John 
Hastings, Caleb Roberts, Jake Mann, Scott Sparrow, James Millard, Johanne 
Murdock, Jessica Murrain, John Vernon 
 
 
Έναρξη: 20.00 
[Διάρκεια: 220 λεπτά] 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 12€, 10€ (μειωμένο), προαγορά εισιτηρίων για δύο προβολές 
18€, 15€ (μειωμένο) 
 
Με την υποστήριξη του Antenna Group 
 



27 Σεπτεμβρίου 2019 
 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
Σοστακόβιτς και Μάλερ  
 
Ο Σοστακόβιτς έγραψε το πρώτο του κοντσέρτο για τσέλο το 1959 για τον 
Μστισλάβ Ροστροπόβιτς, αφήνοντας στον εξαίρετο δεξιοτέχνη και φίλο του 
μεγάλη ελευθερία έκφρασης. Στο έργο εναλλάσσονται ιδιαίτερα δυναμικά μέρη 
και βαθιά στοχαστικές στιγμές, μέσα από τις οποίες ο Σοστακόβιτς μιλά για τη 
μοναξιά του. Μαζί με την ΚΟΘ υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Χριστόπουλου 
ερμηνεύει ο Γερμανός Μαξιμίλιαν Χόρνουνγκ, που υπηρέτησε ως πρώτο τσέλο 
τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, προτού αφοσιωθεί 
πλήρως στη σόλο καριέρα του.  
Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας θα παρουσιαστεί η μεγαλοπρεπής Πρώτη 
Συμφωνία του Μάλερ, ένα έργο που γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την 
προσωπική του κάθαρση από τα πάθη της νιότης, αλλά και ως ευκαιρία να πει 
με τη μουσική του όλα όσα επιθυμούσε, αφού πάντα πίστευε πως «μία 
συμφωνία πρέπει να είναι σαν τον κόσμο, να περιέχει τα πάντα», και αυτό 
ακριβώς πράττει στην πρώτη του συμφωνική απόπειρα. 
 
 
Πρόγραμμα 
 
Dmitri Shostakovich, Κοντσέρτο για τσέλο αρ. 1, σε μι ύφεση μείζονα, έργο 107 
Gustav Mahler, Συμφωνία αρ. 1 σε ρε μείζονα 
 
Maximilian Hornung βιολοντσέλο 
Μουσική διεύθυνση Βασίλης Χριστόπουλος 
 
 
Έναρξη: 21.00 
Χώρος: Μ1 – Αίθουσα Φίλων Μουσικής 
Τιμές εισιτηρίων: 15€, 10€, 5€ (άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, 
σπουδαστές ωδείων, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, ΑμεΑ κ.ά.) 
Προπώληση εισιτηρίων: Αίθουσα ΚΟΘ «Σ. Μιχαηλίδης», Λ. Νίκης 73 & 
www.tsso.gr – τηλ. 2310 236990 
 
 

http://www.tsso.gr/


28 Σεπτεμβρίου 2019 
 
Αφιέρωμα στη Στέλλα Χασκίλ  
101 χρόνια από τη γέννησή της  
 
Η Στέλλα Χασκίλ, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1918, είναι μία από τις 
σπουδαιότερες τραγουδίστριες της Ελλάδας, η οποία σιγά σιγά 
«ανακαλύπτεται» ξανά. Ξεκίνησε την καριέρα της πριν από τον πόλεμο και παρά 
την εβραϊκή της καταγωγή κατόρθωσε να συνεχίσει τις εμφανίσεις της καθ’ όλη 
τη διάρκεια της Κατοχής, χρησιμοποιώντας μόνο το μικρό της όνομα. Μετά την 
απελευθέρωση κατέβηκε στην Αθήνα. Πέθανε το 1954 σε ηλικία μόλις 36 ετών. 
Οι μεγαλύτεροι συνθέτες του λαϊκού και του ρεμπέτικου έγραψαν τραγούδια για 
αυτήν, μεταξύ των οποίων οι Βασίλης Τσιτσάνης, Απόστολος Καλδάρας, 
Μανώλης Χιώτης, Μάρκος Βαμβακάρης. Ηχογράφησε περισσότερα από 180 
τραγούδια που έχουν μείνει κλασικά, όπως τα «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», 
«Ακρογιαλιές δειλινά», «Αράπικο λουλούδι», «Κάποια μάνα αναστενάζει», «Μέσ’ 
στη χασάπικη αγορά», «Πάλιωσε το σακάκι μου». 
Ο Tomer Katz, «πρεσβευτής» της ελληνικής ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής στο 
Ισραήλ, έκανε πριν από ένα χρόνο με την μπάντα του «Perach Adom» στην 
Ιερουσαλήμ μια παράσταση-αφιέρωμα στη Στέλλα Χασκίλ. Τώρα την 
παρουσιάζει και στη γενέτειρά της, τη Θεσσαλονίκη, συνεργαζόμενος με 
εξαιρετικούς ντόπιους μουσικούς του ρεμπέτικου. 
Η παράσταση, μια συμπαραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, θα μας θυμίσει όχι μόνο το υπέροχο 
ρεπερτόριο της Στέλλας Χασκίλ αλλά και τη συγκινητική και εν πολλοίς 
άγνωστη ιστορία της ζωής της. 
 
Tomer Katz μπουζούκι, φωνή  
Ζωή Τσινιάρη φωνή  
Κωνσταντίνος Γκούβας μπουζούκι, φωνή 
Μανώλης Πορφυράκης κιθάρα, φωνή 
Ηλίας Κρομμύδας ακορντεόν, φωνή 
Συμμετέχει: Βίκυ Χαλκιά φωνή 
 
Έναρξη: 21.00 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 10€, 5€ (μειωμένο) 
 
 



2 Οκτωβρίου 2019 
 
54α Δημήτρια  
Forced Entertainment: Real Magic 
 
Η παράσταση παρουσιάζεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους 
 
Ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα σχήματα πειραματικού θεάτρου, με 
μακρόχρονη ιστορία και σημαντικότατη προσφορά στο βρετανικό θέατρο, 
έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη με την τελευταία δουλειά του, τη 
θεατρική περφόρμανς Real Magic, μια απομυθοποιητική ματιά στον κόσμο της 
τηλεόρασης, των ριάλιτι σόου και του γέλιου. 
Τρεις περφόρμερ της ομάδας Forced Entertainment δημιουργούν στη σκηνή 
έναν κόσμο παράλογο, κωμικοτραγικό, γεμάτο παγίδες και απρόοπτα. Υπό τους 
ήχους χειροκροτημάτων και γέλιου «κονσέρβας» συμμετέχουν σε ένα χαοτικό 
τηλεοπτικό παιχνίδι χωρίς αρχή και τέλος. Σε ένα παιχνίδι με «δεύτερες 
ευκαιρίες» και «δεύτερες υποθέσεις», παιχνίδι ποικιλοτήτων και 
μεταμορφώσεων, όπου ανακυκλώνουν τις προσωπικές τους ήττες και τις 
ανεπίδοτες ελπίδες τους. Για το κοινό είναι ένα ταξίδι που δραματοποιεί την 
ανάγκη για αλλαγή και απελευθέρωση από τα εύκολα κλισέ που μας πολιορκούν 
και μας παγιδεύουν. 
Σύμφωνα με την κριτική, η παράσταση Real Magic είναι η καλύτερη και 
πληρέστερη δουλειά της ομάδας. Ένας πραγματικός ύμνος της θεατρικής τέχνης. 
Ένας θρίαμβος του σκηνικού «φαίνεσθαι», που δεν είναι μόνο «φαίνεσθαι» αλλά 
και «είναι». 
 
Παίζουν οι:  
Richard Lowdon 
Claire Marshall  
Jerry Killick 
 
 
Έναρξη: 21.00 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 10€, 8€ (μειωμένο) 
Προπώληση εισιτηρίων: Εκδοτήρια Δήμου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους – τηλ. 
2310 272022 
 



4, 5, 6 Οκτωβρίου 2019 
 
Χορός στο Μέγαρο 
Μπαλέτο Εθνικής Λυρικής Σκηνής – Κωνσταντίνος Ρήγος: Η λίμνη των 
κύκνων 
 
Μπαλέτο σε τέσσερις πράξεις, σε μουσική Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι και 
χορογραφία Κωνσταντίνου Ρήγου 
 
Η μεγάλη επιτυχία του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, μετά τις δέκα 
sold out παραστάσεις την προηγούμενη σεζόν στην Αθήνα, έρχεται για τρεις 
παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε μια συμπαραγωγή του 
ΟΜΜΘ, της ΕΛΣ και της ΚΟΘ. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος, στην πρώτη του 
χορογραφία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως διευθυντή του 
Μπαλέτου της ΕΛΣ, δημιούργησε μια νέα ανάγνωση της Λίμνης των κύκνων, 
στην οποία αποσπάσματα της κλασικής χορογραφίας των Πετιπά/Ιβάνοφ 
«συνομιλούν» με τη δική του νέα χορογραφία.  
Ο Ρήγος μετέφερε το έργο στο περιβάλλον μιας αποξηραμένης λίμνης με έντονα 
τα σημάδια μιας περιβαλλοντικής καταστροφής, προτείνοντας μια μετακλασική 
ανάγνωση. Τα εντυπωσιακά κοστούμια του Γιώργου Σεγρεδάκη και οι 
υποβλητικοί φωτισμοί του Χρήστου Τζιόγκα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας 
απόκοσμης ατμόσφαιρας. O Κωνσταντίνος Ρήγος σημειώνει: «Στη Λίμνη των 
κύκνων παρουσιάζω μια εκδοχή που φλερτάρει με τη γοητεία του κλασικού 
χορού με έναν σύγχρονο τρόπο νεοκλασικού ενδιαφέροντος [...] Οι ήρωες 
κρατάνε τα χαρακτηριστικά της κλασικής εκδοχής, μόνον που οι ρόλοι 
παρουσιάζονται ως προβολές του ίδιου του πρίγκιπα. Βλέπω τους ρόλους του 
λευκού και του μαύρου κύκνου ως τις δύο πλευρές του ίδιου προσώπου. Την 
αθωότητα και την ανάγκη για αυτοκαταστροφή που κρύβει μέσα του κάθε 
άνθρωπος. Την ανθρώπινη ύπαρξη την έλκει το καλό και το κακό. Αυτό το 
βρίσκω ιδιοφυές σε αυτό το έργο και είναι ένα από τα στοιχεία που θέλω να 
αναδείξω. Το πώς, δηλαδή, παρουσιάζονται οι δύο εκδοχές της ανθρώπινης 
ύπαρξης, η καλή και η κακή».  
 
Μουσική διεύθυνση Ηλίας Βουδούρης 
Χορογραφία, σκηνοθεσία, σκηνικά Κωνσταντίνος Ρήγος, με αναφορές στις 
χορογραφίες των Μαριούς Πετιπά και Λεφ Ιβάνοφ 
 
Πρωτότυπη μουσική σύνθεση Θοδωρής Ρέγκλης 
Σύμβουλος δραματουργίας Αλέξανδρος Ευκλείδης 
Κοστούμια Γιώργος Σεγρεδάκης 
Φωτισμοί Χρήστος Τζιόγκας 
Συνεργάτιδα αρχιτέκτονας Μαίρη Τσαγκάρη 
 
Συμμετέχει το σύνολο των χορευτών του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής (Α’ χορευτές, Σολίστ, Κορυφαίοι, Corps de Ballet) 
 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
 
 



 
Έναρξη: 21.00 
Χώρος: Μ1 – Αίθουσα Φίλων Μουσικής 
Τιμές εισιτηρίων: 40€, 30€, 25€, 12€ (μειωμένο) 
 



4 Οκτωβρίου 2019 
 
National Theatre Live  
William Shakespeare: Άμλετ  
 
Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το Barbican Centre στο Λονδίνο 
Προβολή με ελληνικούς υπότιτλους 
 
Ο υποψήφιος για Όσκαρ Benedict Cumberbatch (Sherlock, The Imitation Game) 
πρωταγωνιστεί στον ομώνυμο ρόλο της επικής τραγωδίας του Σαίξπηρ. Η 
κορυφαία θεατρική παραγωγή του 2015, που μέσω του προγράμματος National 
Theatre Live είδαν πάνω από 750.000 θεατές, θα προβληθεί για μια τελευταία 
φορά σε θέατρα και κινηματογράφους στην Ελλάδα. 
Η παράσταση είναι παραγωγή της Sonia Friedman Productions και σκηνοθετεί η 
διεθνούς φήμης Βρετανίδα Lyndsey Turner, η οποία τιμήθηκε το 2014 με το 
Lawrence Olivier Award. Η Turner έχει συνεργαστεί με πολλά θέατρα στο West 
End και το Broadway, καθώς επίσης με το Εθνικό Θέατρο της Μεγάλης 
Βρετανίας και τον Βασιλικό Θίασο Σαίξπηρ. 
 
Σκηνοθεσία: Lyndsey Turner 
Σκηνικά: Es Devlin 
Κοστούμια: Katrina Lindsay 
Σχεδιασμός φωτισμών: Jane Cox 
Μουσική: Jon Hopkins 
 
Παίζουν οι:  
Benedict Cumberbatch, Barry Aird, Eddie Arnold, Leo Bill, Siân Brooke, 
Nigel Carrington, Ruairi Conaghan, Rudi Dharmalingam, Colin Haigh, Paul 
Ham, Diveen Henry, Anastasia Hille, Ciarán Hinds, Kobna Holdbrook-Smith, 
Karl Johnson, Jim Norton, Amaka Okafor, Dan Parr, Jan Shepherd, Morag 
Siller, Matthew Steer, Sergo Vares, Dwane Walcott 
 
 
Έναρξη: 20.00 
[Διάρκεια: 205 λεπτά με 1 διάλειμμα] 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 12€, 10€ (μειωμένο), προαγορά εισιτηρίων για δύο προβολές 
18€, 15€ (μειωμένο) 
 
Με την υποστήριξη του Antenna Group 



7-8 Οκτωβρίου 2019 
 
54α Δημήτρια  
Έλλη Παπακωνσταντίνου: Revolt Athens & To σπήλαιο 
 
7 Οκτωβρίου:  Revolt Athens (έναρξη 20.00) και To σπήλαιο (έναρξη 21.45) 
8 Οκτωβρίου:  Το σπήλαιο (έναρξη 21.00) 
 
Οι παραστάσεις παρουσιάζονται στα αγγλικά και στα ελληνικά, με υπέρτιτλους 
στα ελληνικά  
 
H σκηνοθέτης Έλλη Παπακωνσταντίνου και η ομάδα ODC Ensemble, που 
δραστηριοποιείται στον χώρο της σύγχρονης πειραματικής τέχνης, 
παρουσιάζουν δύο από τις πολύκροτες παραστάσεις τους, που εδώ και χρόνια 
περιοδεύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές 
και βραβεία. Η ODC δημιουργεί κυρίως υβριδικά έργα, avant-garde 
performances που συνδυάζουν κείμενο, μουσική, βίντεο και εγκαταστάσεις και 
διευρύνουν τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα, το πολιτικό αφήγημα και 
την παραστατικότητα. 
 
REVOLT ATHENΣ 
 
Μια πολιτική performance που παρουσιάζεται συνεχώς από το 2015. Μακριά 
από τη συνήθη τουριστική εικόνα, αποτελεί έναν διαφορετικό οδηγό της 
Αθήνας, αλλά και της ίδιας της Ελλάδας, μέσα σε συνθήκες κρίσης. Διαδηλώσεις 
και δακρυγόνα, κριτική και ποίηση, ακτιβιστικές κοινότητες και αρχαία 
μυθολογία, μπερδεύονται σε μια παράσταση που συνδυάζει ηθοποιούς, βίντεο 
και μουσική για να παρουσιάσει τη ζώσα πραγματικότητα ενός τόπου. 
 
1ο Βραβείο στο BE Festival 2017 for the Birmingham Repertory Theatre (Μ. 
Βρετανία) 
Ειδικός έπαινος της επιτροπής στο Puf Festival 2019 της Πούλα (Κροατία) 
 
Κατά τη διάρκεια της παράστασης γίνεται χρήση στροβοσκοπικών φωτισμών 
(strobe lights) 
 
Σύλληψη, σκηνοθεσία Έλλη Παπακωνσταντίνου 
Κείμενα Έλλη Παπακωνσταντίνου, Ρόζα Προδρόμου 
Βίντεο, εγκατάσταση Παντελής Μάκκας  
Σκηνικά, κοστούμια Τέλης Καρανάνος, Αλεξάνδρα Σιάφκου  
Μουσική, σχεδιασμός ήχου Τηλέμαχος Μούσας  
Φωτισμοί Ολυμπία Μυτιληναίου 
 
Περφόρμερς Ρόζα Προδρόμου, Τηλέμαχος Μούσας, Παντελής Μάκκας  
 
 
ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ 
 



Το Σπήλαιο εκτυλίσσεται σε ένα ονειρικό και συνάμα εφιαλτικό περιβάλλον 
εξελιγμένης τεχνολογίας. Έχει ως βασικό θέμα του την εικονική πραγματικότητα 
τύπου μάτριξ, καθώς αποτελεί μια σύγχρονη ερμηνεία της περίφημης 
«αλληγορίας του σπηλαίου» από την Πολιτεία του Πλάτωνα, όπου τίθενται 
ζητήματα όπως η σχέση πραγματικότητας και απεικάσματος. Αυτή η 
«κυβερνοπάνκ όπερα», όπου το θέατρο σκιών, το βίντεο, οι προβολές και η 
μουσική εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο από ένα cast πέντε ατόμων, είναι ένα 
σύγχρονο σχόλιο που καλεί σε κριτικό αναστοχασμό γύρω από τα fake news, τη 
μετα-αλήθεια και την αδυναμία των ανθρώπων να δουν την πραγματικότητα. 
 
Βραβείο στον διαγωνισμό Music Theatre Now 2018 του Διεθνούς Ινστιτούτου 
Θεάτρου  
 
Σύλληψη, λιμπρέτο, σκηνοθεσία Έλλη Παπακωνσταντίνου  
Μουσική, ενορχήστρωση Τηλέμαχος Μούσας  
Βίντεο, live κάμερα, σκηνικά, κοστούμια Παντελής Μάκκας  
Φιγούρες θεάτρου σκιών Τάσος Κώνστας  
Συνεργάτες δραματουργίας Στέλλα Ράπτη, Tanja Diers 
Βοηθός σκηνοθέτη Κατερίνα Δρακοπούλου  
Φωτισμοί Ολυμπία Μυτιληναίου  
Μουσική προετοιμασία Αναστασία Κατσιναβάκη  
 
Περφόρμερς Blaine L. Reininger, Αναστασία Κατσιναβάκη, Βιβή Πέτση, 
Μαριλένα Χρυσοχοΐδη, Παντελής Μάκκας  
 
Αναστασία Κατσιναβάκη πιάνο  
Μαριλένα Χρυσοχοΐδη σαντούρι 
Blaine L. Reininger pedals & effects 
 
 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
 
7 Οκτωβρίου:  Revolt Athens (έναρξη 20.00) και To σπήλαιο (έναρξη 21.45) 
Τιμές εισιτηρίων:  Revolt Athens 14€, 10€ (μειωμένο)  
   To σπήλαιο 14€, 10€ (μειωμένο) 
   Revolt Athens & To σπήλαιο: Ενιαίο εισιτήριο 16€ (γενική 
   είσοδος) 
 
8 Οκτωβρίου:  Το σπήλαιο (έναρξη 21.00) 
Τιμές εισιτηρίων:  14€, 10€ (μειωμένο) 
 
Προπώληση εισιτηρίων: Εκδοτήρια Δήμου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους – τηλ. 
2310 272022 
 



10 Οκτωβρίου 2019 
 
54α Δημήτρια  
Raoul Moretti: Harpscapes  
 
Το Harpscapes είναι ένα αντισυμβατικό πρότζεκτ του Ιταλο-Ελβετού αρπιστή 
Raoul Moretti, που προέκυψε μέσα από μια εις βάθος έρευνα πάνω στον καθαρό 
ήχο της άρπας, με την καθοριστική και υπολογισμένη χρήση live ηλεκτρονικών 
μουσικών στοιχείων από τον Massimo Colombo. Επιπλέον, οι διάσημοι video 
artists Olo Creative Farm δίνουν μια διαδραστική οπτική διάσταση στα 
ηχοτοπία που δημιουργεί ο Moretti, κάτι που οδηγεί σε μια ολοκληρωτική 
συμμετοχή του κοινού. Η παράσταση αποτελεί μία από τα πιο καινοτόμες 
προτάσεις των τελευταίων χρόνων όσον αφορά το συγκεκριμένο όργανο. 
Ταξίδεψε σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο και παρουσιάστηκε 
ως showcase στο Διεθνές Συνέδριο Άρπας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 2014. 
Τώρα έρχεται και στη Θεσσαλονίκη με τη συνεργασία του Ιταλικού 
Μορφωτικού Ινστιτούτου. 
 
Raoul Moretti άρπα 
 
 
Έναρξη: 21.00 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 10€, 5€ (μειωμένο) 
 
 



12 Οκτωβρίου 2019 
 
Ημερίδα 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μέγαρο Μουσικής – Ο Κόσμος της Μουσικής: 
Γνωρίζω, Εκφράζομαι, Δημιουργώ» 
 
Αυτό το εξαιρετικά επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάρτιο 
του 2018 και έως τον Ιούνιο του 2019 το παρακολούθησαν περίπου 3.000 
μαθητές από 100 Γυμνάσια και Δημοτικά (Ε’ και Στ’ τάξη). Περιλαμβάνει μια 
περιήγηση στις εγκαταστάσεις του Μεγάρου Μουσικής και γνωριμία με 
διάφορες τέχνες, απαιτώντας όμως τη δημιουργική συμμετοχή και τη 
συναισθηματική έκφραση των μαθητών μέσα από τα θεατρικά, μουσικά και 
εικαστικά δρώμενα και βιωματικά εργαστήρια που διεξάγονται στην πορεία 
του. Έχει σχεδιαστεί από εκπαιδευτικούς, στηρίζεται σε παιδαγωγικούς στόχους 
και αρχές και είναι εστιασμένο στα αναλυτικά προγράμματα του σχολείου.  
Η ημερίδα που διοργανώνεται έχει σκοπό την αποτίμηση αλλά και την προβολή 
του, όπως επίσης και την προώθηση προτάσεων για την υλοποίηση παρόμοιων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πέρα από τις εισηγήσεις των συντελεστών, στην 
ημερίδα θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτικό/βιωματικό εργαστήριο για τους 
εκπαιδευτικούς με διεξαγωγή του προγράμματος στην ολότητά του, καθώς και 
έκθεση με σχετικά έργα μαθητών. 
Το πρόγραμμα είναι μια συμπαραγωγή της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, 
με την υποστήριξη του ΚΘΒΕ, του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, ενώ είναι εγκεκριμένο από 
το Υπουργείο Παιδείας/ΙΕΠ. 
 
 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ 
Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν 
Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου 
 



13 Οκτωβρίου 2019 
 
The MET Live in HD  
Giacomo Puccini: Τουραντό 
(σε μαγνητοσκόπηση) 
 
Όπερα σε τρεις πράξεις, σε λιμπρέτο των Giuseppe Adami και Renato Simoni 
Προβολή με ελληνικούς υπότιτλους 
 
Ο μουσικός διευθυντής της MET Yannick Nézet-Séguin διευθύνει την αναβίωση 
της επικής παραγωγής του αξέχαστου Franco Zeffirelli του 1987. 
Πρωταγωνιστεί η Christine Goerke στον ρόλο της παγερής Κινέζας πριγκίπισσας 
Τουραντό, που έχει απορρίψει όλους τους άνδρες. Ο Roberto Aronica ερμηνεύει 
τον Καλάφ, τον ερωτευμένο νέο που διακινδυνεύει τη ζωή του για να κερδίσει το 
χέρι της πριγκίπισσας και τραγουδά την περίφημη άρια «Nessun dorma». Η 
Eleonora Buratto είναι η μικρή σκλάβα Λιου και ο James Morris ο χαμένος 
πατέρας του Καλάφ, ο Τιμούρ. 
 
Διεύθυνση ορχήστρας: Yannick Nézet-Séguin 
Σκηνοθεσία, σκηνικά: Franco Zeffirelli 
Κοστούμια: Anna Anni και Dada Saligeri 
Φωτισμοί: Gil Wechsler 
Χορογραφίες: Chiang Ching 
 
Τουραντό Christine Goerke  
Λιου Eleonora Buratto  
Καλάφ Roberto Aronica  
Τιμούρ James Morris 
 
Ορχήστρα της ΜΕΤ 
Μουσική διεύθυνση Yannick Nézet-Séguin 
 
 
Έναρξη: 19.55 
[Διάρκεια: 3 ώρες] 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 15€, 10€ (μειωμένο) 
 
Με την υποστήριξη του Antenna Group 
 



18 Οκτωβρίου 2019 
 
Η ΚΟΘ στο Μέγαρο  
Γιοχάνες Μπραμς: Ένα Γερμανικό Ρέκβιεμ  
 
Το Γερμανικό Ρέκβιεμ γράφτηκε από τον Μπραμς μεταξύ 1857 και 1868, με 
αφορμή τον θάνατο δύο πολύ αγαπητών του προσώπων: της μητέρας του και 
του μέντορά του Ρόμπερτ Σούμαν. Παρά τον τίτλο «Ρέκβιεμ», δεν έχει σχέση με 
τη Νεκρώσιμη Ακολουθία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αλλά πρόκειται για 
ένα προσωπικό σχόλιο του ιδιοφυούς συνθέτη πάνω στην τραγικότητα του 
θανάτου και την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Τα κείμενα του έργου είναι 
αποσπάσματα από την Αγία Γραφή. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
υποδέχεται τη Χορωδία του Καθεδρικού Ναού της Βρέμης, που ενώνεται επί 
σκηνής με τη Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης και τους Άννα Στυλιανάκη και Τάση 
Χριστογιαννόπουλο, υπό την έμπειρη μπαγκέτα του Γιάννη Πουσπουρίκα. 
 
Αμέσως πριν από τη συναυλία, στις 20.15-20.45 και στο φουαγιέ κεντρικού 
θεωρείου, ο διευθυντής της Χορωδίας του Καθεδρικού Ναού της Βρέμης και 
μουσικολόγος Tobias Gravenhorst θα μιλήσει για το Γερμανικό Ρέκβιεμ 
(γλώσσες: ελληνικά, γερμανικά). 
 
Πρόγραμμα 
 
Johannes Brahms, Ένα Γερμανικό Ρέκβιεμ, έργο 45 
 
 
Άννα Στυλιανάκη σοπράνο 
Τάσης Χριστογιαννόπουλος βαρύτονος  
 
Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης  
Διδασκαλία χορωδίας Μαίρη Κωνσταντινίδου 
Χορωδία Καθεδρικού Ναού Βρέμης 
Διδασκαλία χορωδίας Tobias Gravenhorst 
 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
Μουσική διεύθυνση Γιάννης Πουσπουρίκας 
 
 
Έναρξη: 21.00 
Χώρος: Μ1 – Αίθουσα Φίλων Μουσικής 
Τιμές εισιτηρίων: 15€, 10€, 5€ (άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, 
σπουδαστές ωδείων, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, ΑμεΑ κ.ά.) 
Προπώληση εισιτηρίων: Αίθουσα ΚΟΘ «Σ. Μιχαηλίδης», Λ. Νίκης 73 & 
www.tsso.gr – τηλ. 2310 236990 
 
 

http://www.tsso.gr/


19 Οκτωβρίου 2019 
 
National Theatre Live  
Richard Bean: One Man, Two Guvnors 
βασισμένο στον Υπηρέτη δύο αφεντάδων του Carlo Goldoni 
 
Προβολή με ελληνικούς υπότιτλους 
 
Η σπαρταριστή σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στο έργο του Carlo Goldoni, με 
πρωταγωνιστή τον απολαυστικό James Corden. Η σκηνοθεσία είναι του 
ευρηματικού Nicholas Hytner, καλλιτεχνικού διευθυντή του National Theatre. 
«Μια από τις πιο κεφάτες παραγωγές στην ιστορία του National Theatre» (The 
Guardian) 
 
Σκηνοθεσία Nicholas Hytner 
Σκηνικά Mark Thompson 
Φωτισμοί Mark Henderson 
Μουσική Grant Olding 
 
Παίζουν οι:  
James Corden, David Benson, Oliver Chris, Polly Conway, Jolyon Dixon, Tom 
Edden, Martyn Ellis, Derek Elroy¸ Trevor Laird, Claire Lams, Paul Lancaster¸ 
Fergus March, Gareth Mason, Fred Ridgeway, Daniel Rigby, Jemima Rooper, 
Clare Thomson, Suzie Toase 
 
 
Έναρξη: 21.00 
[Διάρκεια: 160 λεπτά με 1 διάλειμμα] 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 12€, 10€ (μειωμένο), προαγορά εισιτηρίων για δύο προβολές 
18€, 15€ (μειωμένο) 
 
Με την υποστήριξη του Antenna Group 



20 Οκτωβρίου 2019  
 
National Theatre Live 
Nick Dear: Φρανκενστάιν 
βασισμένο στο μυθιστόρημα της Mary Shelley 
 
Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το Εθνικό Θέατρο της Μεγάλης Βρετανίας 
Προβολή με ελληνικούς υπότιτλους 
 
Σχεδόν μισό εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν τις 
μαγνητοσκοπημένες προβολές αυτής της συναρπαστικής sold-out παραγωγής 
του National Theatre. Η σκηνοθεσία είναι του βραβευμένου με Όσκαρ Danny 
Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire). Στους ρόλους του δρος Victor 
Frankenstein και του δημιουργήματός του πρωταγωνιστούσαν σε 
εναλλασσόμενη διανομή ο υποψήφιος για Όσκαρ Benedict Cumberbatch 
(Hamlet, BBC’s Sherlock) και ο επίσης κορυφαίος Jonny Lee Miller (Elementary, 
Trainspotting). Στη συγκεκριμένη παράσταση που θα δούμε, τον ρόλο του 
γιατρού παίζει ο Jonny Lee Miller και του τέρατος ο Benedict Cumberbatch. 
 
Σημείωση: Η παράσταση περιέχει μία σκηνή σεξουαλικής βίας και σύμφωνα με 
το British Board of Film Classification δεν επιτρέπεται η παρακολούθησή της 
από άτομα κάτω των 15 ετών. 
 
Σκηνοθεσία: Danny Boyle 
 
Παίζουν οι:  
Benedict Cumberbatch, Jonny Lee Miller, Ella Smith, John Killoran, Steven 
Elliot, Lizzie Winkler, Karl Johnson, Daniel Millar, Naomie Harris, Haydon 
Downing, Will Nye, Jared Richard, George Harris, Daniel Ings, Martin 
Chamberlain, Mark Armstrong, John Stahl, Andrea Paduraru 
 
Έναρξη: 21.00 
[Διάρκεια: 130 λεπτά με 1 διάλειμμα] 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 12€, 10€ (μειωμένο), προαγορά εισιτηρίων για δύο προβολές 
18€, 15€ (μειωμένο) 
 

Με την υποστήριξη του Antenna Group 
 



23 Οκτωβρίου 2019 
 
Η ΣΟΔΘ στο Μέγαρο  
Σταμάτης Κραουνάκης: ...με επίσημο ένδυμα! 
 
Ο Σταμάτης Κραουνάκης εμφανίζεται με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης. Είναι η πρώτη φορά που ο σπουδαίος έλληνας συνθέτης 
συμπράττει επί σκηνής με συμφωνική ορχήστρα σε μία κορυφαία μουσική 
στιγμή τόσο για τον ίδιο όσο και για τη ΣΟΔΘ, με ενορχηστρώσεις ειδικά 
φτιαγμένες για αυτή τη σημαντική βραδιά από τον Στέφανο Ντιναπόγια και 
κάτω από την μπαγκέτα της αρχιμουσικού Λίζας Ξανθοπούλου. Ο ίδιος ο 
συνθέτης υπογράφει τον τίτλο της συναυλίας «...με επίσημο ένδυμα», θέλοντας 
να δώσει στο κοινό το στίγμα αυτής της ιδιαίτερης σύμπραξης και εκτέλεσης 
των τραγουδιών του, που χιλιάδες άνθρωποι αγαπούν.  
Η συναυλία συνδιοργανώνεται από το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού και 
Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης. 
 
Σταμάτης Κραουνάκης συνθέτης, ερμηνευτής 
Μουσική διεύθυνση Λίζα Ξανθοπούλου 
 
 
Έναρξη: 21.00 
Χώρος: Μ1 – Αίθουσα Φίλων Μουσικής 
Τιμές εισιτηρίων: 20€, 15€, 10€, 8€ (μειωμένο) 
 



26 Οκτωβρίου 2019 
 
The MET Live in HD  
Jules Massenet: Μανόν  
 
Όπερα σε πέντε πράξεις, σε λιμπρέτο των Henri Meilhac και Philippe Gille  
Προβολή με ελληνικούς υπότιτλους 
 
Η ιστορία της Μανόν, που ξεκινά από μια αθώα χωριατοπούλα, γίνεται μια 
πολυπόθητη εταίρα και στο τέλος καταλήγει πάμφτωχη στη φυλακή, αποτελεί 
μια από τις πιο τραγικές ιστορίες της λογοτεχνίας και της μουσικής. Η Lisette 
Oropesa ερμηνεύει την τραγική καλλονή που υποκύπτει στις ηδονές της ζωής, σε 
ένα ρόλο που αναδεικνύεται από την αποκαλυπτική σκηνοθεσία του Laurent 
Pelly. Ο Michael Fabiano είναι ο ερωτοχτυπημένος Ιππότης ντε Γκριέ, που ο 
αβάσταχτος έρωτάς του για τη Μανόν τον οδηγεί στην καταστροφή. Ο Maurizio 
Benini διευθύνει τη ρομαντική αυτή όπερα του Massenet. 
 
Σκηνοθεσία Laurent Pelly 
Σκηνικά Chantal Thomas 
Κοστούμια Laurent Pelly 
Φωτισμοί Joël Adam 
Χορογραφίες Lionel Hoche 
 
Mανόν Lisette Oropesa 
Ιππότης ντε Γκριέ Michael Fabiano 
Γκιγιό ντε Μορφοντέν Carlo Bosi 
Λεσκό Artur Ruciński 
Ντε Μπρετινί Brett Polegato 
Κόμης ντε Γκριέ Kwangchul Youn 
 
Ορχήστρα της ΜΕΤ 
Μουσική διεύθυνση Maurizio Benini 
 
 
Έναρξη: 19.55 
[Διάρκεια: περίπου 4 ώρες] 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 15€, 10€ (μειωμένο) 
 
Με την υποστήριξη του Antenna Group 



1 Νοεμβρίου 2019 
 
Η ΚΟΘ στο Μέγαρο  
Πλανήτες  
 
Η νέα εκπαιδευτική πρόταση της ΚΟΘ ολοκληρώνεται με μια συναυλία για όλη 
την οικογένεια, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 
Η συμφωνική σουίτα του Γκούσταβ Χολστ Πλανήτες είναι το δημοφιλέστερο 
έργο του, γραμμένο μεταξύ 1914 και 1916, εποχή κατά την οποία ο συνθέτης 
είχε αρχίσει να ασχολείται με την αστρολογία. Ο Χολστ αφήνει τη Γη έξω από τη 
σύνθεσή του και γράφει επτά ορχηστρικά κομμάτια, όπως τα ονόμασε αρχικά, 
για τους υπόλοιπους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, με το χαρακτήρα 
του κάθε κομματιού να συμβολίζει και κάτι διαφορετικό. Ο Άρης είναι ο 
κομιστής του πολέμου και η Αφροδίτη της ειρήνης. Ο Ερμής είναι ο φτερωτός 
αγγελιοφόρος και ο Δίας φέρνει την ευθυμία. Ο Κρόνος συμβολίζει το γήρας, ο 
Ουρανός τη μαγεία του κόσμου και τέλος ο Ποσειδώνας τα μυστήρια του 
σύμπαντος. Υπενθυμίζεται ότι ο Πλούτωνας δεν είχε ακόμη ανακαλυφθεί. 
 
 
Πρόγραμμα 
 
Gustav Holst, Οι Πλανήτες, συμφωνική σουίτα 
 
Χορωδία Voci Contra Tempo 
Διδασκαλία χορωδίας Σοφία Γιολδάση 
 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
Μουσική διεύθυνση Georg Köhler 
 
 
Έναρξη: 20.00 
Χώρος: Μ1 – Αίθουσα Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης 
Τιμές εισιτηρίων: 15€, 10€, 5€ (άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, 
σπουδαστές ωδείων, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, ΑμεΑ κ.ά.) 
Προπώληση εισιτηρίων: Αίθουσα ΚΟΘ «Σ. Μιχαηλίδης», Λ. Νίκης 73 & 
www.tsso.gr – τηλ. 2310 236990 
 
Δωρητής εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΚΟΘ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
 

http://www.tsso.gr/


2 Νοεμβρίου 2019 
 
MOYSA και σύνολο εγχόρδων Ροτόντα  
Οι... 8 εποχές 
 
Η MOYSA – Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 
συμπράττει επί σκηνής με το σύνολο εγχόρδων Ροτόντα. Καλλιτεχνική 
διευθύντρια του συνόλου, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Κρατικού Ωδείου 
Θεσσαλονίκης, είναι η Ειρήνη Ντράγκνεβα. Οκτώ νέοι σολίστ βιολιού, μέλη της 
MOYSA και του συνόλου Ροτόντα, αναμετρώνται με τις απαιτήσεις των 
διάσημων 4+4 εποχών του Antonio Vivaldi και του Astor Piazzolla. 
 
 
Πρόγραμμα 
 
Antonio Vivaldi, Οι 4 εποχές (Le quattro stagioni)  
Astor Piazzolla, 4 εποχές του Μπουένος Άιρες (4 estaciones porteñas) 
 
 
MOYSA – Συμφωνική Ορχήστρα Νέων ΜΜΘ 
Μουσική διδασκαλία Θοδωρής Παπαδημητρίου 
 
Σύνολο Ροτόντα 
Μουσική διδασκαλία Ειρήνη Ντράγκνεβα 
 
Μουσική διεύθυνση θα ανακοινωθεί 
 
 
Έναρξη: 21.00 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 5€ (γενική είσοδος) 
 
Ιδρυτικός Δωρητής MOYSA: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
Χορηγοί MOYSA: Alpha Bank, Lidl, Wind, MEL, Ελληνικά Πετρέλαια 
 
 



8 Νοεμβρίου 2019 
 
Η ΚΟΘ στο Μέγαρο  
Θέα από τον Όλυμπο 
 
O Τζων Ψαθάς είναι ένας από τους επιφανέστερους σύγχρονους Έλληνες 
συνθέτες της διασποράς. Γεννήθηκε και ζει στη Νέα Ζηλανδία, όπου η διεθνής 
του επιτυχία έχει χαρακτηριστεί πρωτοφανής στη μουσική ιστορία της χώρας. Η 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει το βραβευμένο του έργο Θέα από 
τον Όλυμπο, που ολοκλήρωσε το 2001 κατά τη διάρκεια των διακοπών στο 
πατρικό του σπίτι στη Νέα Μηχανιώνα.  
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δύο έργα του Σοστακόβιτς: τη ρυθμική και 
πολύχρωμη Εορταστική εισαγωγή και την Έκτη συμφωνία, με την οποία 
υμνούνται η ζωή και τα νιάτα. 
 
 
Πρόγραμμα 
 
Dmitri Shostakovich, Εορταστική εισαγωγή, έργο 96 
Τζων Ψαθάς, Θέα από τον Όλυμπο 
Dmitri Shostakovich, Συμφωνία αρ. 6 σε σι ελάσσονα, έργο 54 
 
 
Κωνσταντίνος Δεστούνης πιάνο 
Alexej Gerassimez κρουστά 
 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
Μουσική διεύθυνση Μίλτος Λογιάδης  
 
 
Έναρξη: 21.00 
Χώρος: Μ1 – Αίθουσα Φίλων Μουσικής 
Τιμές εισιτηρίων: 15€, 10€, 5€ (άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, 
σπουδαστές ωδείων, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, ΑμεΑ κ.ά.) 
Προπώληση εισιτηρίων: Αίθουσα ΚΟΘ «Σ. Μιχαηλίδης», Λ. Νίκης 73 & 
www.tsso.gr – τηλ. 2310 236990 
 
 

http://www.tsso.gr/


9 Νοεμβρίου 2019 
 
The MET Live in HD  
Giacomo Puccini: Mαντάμα Μπατερφλάι 
 
Η Hui He πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Τσίο-Τσίο-Σαν, της πιστής γκέισας που 
αφιερώνει τη ζωή της στον Αμερικανό αξιωματικό του ναυτικού Πίνκερτον, τον 
οποίο ερμηνεύει ο Andrea Carè. Η Elizabeth DeShong είναι η φίλη της, Σουζούκι, 
ενώ ο θρυλικός Plácido Domingo προσθέτει έναν ακόμη ρόλο στο θαυμαστό 
ρεπερτόριό του, ερμηνεύοντας τον Σάρπλες για πρώτη φορά στην καριέρα του. 
Ο Pier Giorgio Morandi διευθύνει ενώ η γλυκιά, ατμοσφαιρική σκηνοθεσία 
ανήκει στον Anthony Minghella. 
 
Σκηνοθεσία Anthony Minghella 
Σκηνικά Michael Levine 
Κοστούμια Han Feng 
Φωτισμοί Peter Mumford 
Χορογραφίες Carolyn Choa 
 
Τσίο-Τσίο-Σαν Hui He 
Σουζούκι Elizabeth DeShong 
Πίνκερτον Andrea Carè 
Σάρπλες Plácido Domingo 
 
Ορχήστρα της MET 
Μουσική διεύθυνση Pier Giorgio Morandi 
 
 
Έναρξη: 19.55 
[Διάρκεια: 3 ώρες & 12 λεπτά] 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 15€, 10€ (μειωμένο) 
 
Με την υποστήριξη του Antenna Group 



10 Νοεμβρίου 2019 
 
Τελετή λήξης 60ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
 
 
Χώρος: Μ1 – Αίθουσα Φίλων Μουσικής 
Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν 
 



10 Νοεμβρίου 2019 
 
Κύκλος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
10ο Εργαστήρι Σύγχρονης Μουσικής 
 
Δέκα διοργανώσεις συμπληρώνει φέτος ο εκπαιδευτικός θεσμός που 
υποστηρίζει νέους συνθέτες ορχηστρικών έργων και πραγματοποιείται σε 
συνεργασία του ΜΜΘ και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ. Οι 
συνθέτες γράφουν, συζητούν και αναλύουν τα έργα τους, ενώ τους δίνεται η 
ευκαιρία να τα ακούσουν εκτελεσμένα από μικρά μουσικά σύνολα. 
Ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, καθηγητής Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών του ΑΠΘ Χρήστος Σαμαράς, σημειώνει: 
«Παρόλο που η σύγχρονη εποχή μας χαρακτηρίζεται από μία έλλειψη 
προοπτικών στο χώρο της μουσικής και του πολιτισμού, προσπαθεί ωστόσο 
εδώ και δεκαετίες να αναμετρηθεί κατοπτρικά με τον εαυτό της χωρίς μεγάλες 
προοπτικές. Βέβαια δεν πρέπει να αναιρέσουμε τα επιτεύγματά της, λόγω 
ελλείψεως προοπτικών ή και εντροπίας, καθώς οι νέοι δημιουργοί πασχίζουν να 
δώσουν απαντήσεις αγνοώντας την κρίση των καιρών μας και του μετα-
μοντερνισμού. 
Χωρίς σύγχυση οφείλει ο κάθε δημιουργός να απαντήσει στα προτάγματα της 
εποχής μας με προσωπικές και πρωτότυπες συνθετικές απαντήσεις, 
επενδύοντας σε ζητήματα όχι μόνο αισθητικά αλλά και κοινωνικά ως 
‘ευαίσθητες’ κεραίες της εποχής μας. Οι αναζητήσεις τους οφείλουν να γίνουν 
διορθώσεις της εποχής μας για να βοηθήσουν όλους τους δημιουργούς, ώστε να 
βρούνε τον βηματισμό τους μέσα στην πολιτιστική ματαιότητα με 
ανθρωπιστικό πρόσημο και με ώριμη αίσθηση του καινούργιου!». 
 
10.00-13.00 Γενική δοκιμή (ανοιχτή για το κοινό) 
13.00-15.30 Παρουσίαση & ανάλυση έργων (ανοιχτή για το κοινό) 
19.00  Συναυλία 
 
Γιώργος Λυγερίδης σαξόφωνα 
Ευτυχία Βενιωτά πιάνο 
Μαρία Σπανού βιολί 
Αλέξανδρος Ιωάννου βιμπράφωνο 
 
 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 5€ (γενική είσοδος) 
 



13 Νοεμβρίου 2019 
 
Το ΠΑΜΑΚ στο Μέγαρο 
Η πρώτη και δεύτερη σχολή της Βιέννης  
 
Οι φοιτητές από την ειδίκευση πιάνου και μουσικής δωματίου της τάξης του 
καθηγητή Ούβε Μάτσκε στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΤΜΕΤ) του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) δίνουν ένα ρεσιτάλ με έργα της πρώτης 
και της δεύτερης σχολής της Βιέννης. 
Η αυτοκρατορική Βιέννη εξελίχθηκε σε μουσικό πόλο της Ευρώπης την εποχή 
που καθιερώνεται και ανθεί η φόρμα της κλασικής σονάτας. Η μοναδική 
παρουσία συνθετών παγκόσμιας εμβέλειας στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 
19ου αιώνα –Haydn, Mozart, Beethoven και Schubert–, η ραγδαία εξέλιξη του 
πιάνου και η ευρύτατη χρήση του σε αριστοκρατικούς και αστικούς κύκλους, 
δημιούργησαν το έδαφος για μια ποσοτική και ποιοτική έκρηξη του πιανιστικού 
ρεπερτορίου, το οποίο ανήκει σήμερα στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. 
Εκατό χρόνια αργότερα η Βιέννη αποτέλεσε για άλλη μια φορά την αφετηρία 
μουσικών νεοτερισμών με παγκόσμια ακτινοβολία, καθώς στις αρχές του 20ού 
αιώνα εμφανίστηκε η λεγόμενη δεύτερη σχολή της Βιέννης, με το σύστημα του 
δωδεκαφθογγισμού του Arnold Schönberg και των μαθητών του, Alban Berg και 
Anton Webern. 
Το πρόγραμμα της παρούσας συναυλίας περιλαμβάνει δύο κλασικές σονάτες 
των Haydn και Beethoven, ενώ με τη σονάτα του Schubert σκιαγραφεί την 
έκτοτε ευρύτατη χρήση του σχήματος «πιάνο - τέσσερα χέρια» και με την 
περίφημη σονάτα του Mozart τη χρήση του σχήματος «δύο πιάνα – τέσσερα 
χέρια».  
Η δεύτερη σχολή της Βιέννης αντιπροσωπεύεται από ένα πρώιμο έργο του 
Schönberg για πιάνο - τέσσερα χέρια, από τη μοναδική σονάτα για πιάνο του 
Berg και τέλος από ένα δείγμα καθαρού δωδεκαφθογγισμού, τις Παραλλαγές του 
Webern. 
 
 
Πρόγραμμα 
 
Α’ μέρος 
J. Haydn, Σονάτα σε μι ελάσσονα Hob. XVI – Ναταλία Γιαννάκη 
A. Berg, Σονάτα έργο 1 – Φοίβος Φίλκας 
W. A. Mozart, Σονάτα σε ρε μείζονα για δύο πιάνα τέσσερα χέρια KV 448 – 
Σαπφώ Κουτρουμανίδου, Τατιάνα Νικολοπούλου 
 
Β’ μέρος 
A. Schönberg, Έξι κομμάτια για πιάνο τέσσερα χέρια – Αθανάσιος Κατσάρας, 
Στέλιος Ιωσήφ  
L. v. Beethoven, Σονάτα σε φα δίεση μείζονα έργο 78 – Δημήτριος Μέξης 
A. Webern, Παραλλαγές έργο 27 – Δημήτριος Μέξης 
F. Schubert, Σονάτα σε σι ύφεση μείζονα έργο 30, D 617 – Μαρία Βλαχοδήμου, 
Αθανάσιος Μ. Ραμαδανίδης 
 
 



Έναρξη: 21.00 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 10€, 5€ (μειωμένο) 
 



20 Νοεμβρίου 2019 
 
4 πιάνα... 4 πιανίστες... 
The Forty Finger Experience 
 
Τέσσερις διεθνώς αναγνωρισμένοι πιανίστες, ο Γιάννης Βακαρέλης, ο Κυπριανός 
Κατσαρής, ο Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης και ο Αχιλλέας Γουάστωρ, δίνουν 
νέα ζωή σε γνωστά αγαπημένα κομμάτια του κλασικού ρεπερτορίου και μας 
καλούν να εξερευνήσουμε διαφορετικά μουσικά σύμπαντα. Τέσσερα πιάνα, 
τέσσερις πιανίστες. The Forty Finger Experience. Ένα πρόγραμμα που έχει 
αιχμαλωτίσει τα πιο απαιτητικά ακροατήρια της Ευρώπης αποσπώντας τις 
επευφημίες και τα διθυραμβικά σχόλιά τους. 
 
Κυπριανός Κατσαρής πιάνο 
Γιάννης Βακαρέλης πιάνο 
Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης πιάνο 
Αχιλλέας Γουάστωρ πιάνο 
 
 
Έναρξη: 21.00 
Χώρος: Μ1 – Αίθουσα Φίλων Μουσικής 
Τιμές εισιτηρίων: 25€, 20€, 15€, 10€ (μειωμένο) 
 



22 Νοεμβρίου 2019 
 
Ημερίδα  
Το μουσείο μου: Το μουσείο ως σημείο συνάντησης  
My Museum: The Museum as the Common Space of Society  
 
Καθώς αλλάζει ο τρόπος που προσελκύουν το κοινό, τα μουσεία μεταβάλλονται 
σε ζωντανούς, πολιτιστικούς και συμμετοχικούς οργανισμούς. Αυτό δεν είναι 
κάτι καινούργιο. Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, οι πολιτιστικοί οργανισμοί 
έρχονται αντιμέτωποι με θέματα σχετικότητας, συμμετοχής, δραστηριότητας. Η 
δραστήρια ενασχόληση δεν αφορά μόνο στο θέμα της επισκεψιμότητας και των 
εσόδων, αλλά είναι κεντρικό θέμα στη λειτουργία του μουσείου ως κοινοτικού 
φορέα και εταίρου. Μέσα από το πρίσμα αυτό, και χτίζοντας πάνω στα 
προηγούμενα συνέδρια, το φετινό συνέδριο για τα μουσεία θα εξετάσει πώς το 
μοντέλο του «Third Place» (εκτός οικίας και εργασίας) μπορεί να εφαρμοστεί 
στα μουσεία και στους πολιτιστικούς οργανισμούς. 
Μια εκδήλωση σε συνεργασία με το MOMus, το Βρετανικό Συμβούλιο, το 
Μουσείο Μπενάκη και το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη 
 
 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ 
Τιμές εισιτηρίων: Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή 
Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν 
 



22 Νοεμβρίου 2019 
 
3ο Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής – Παλαιά και νέα όνειρα 
 
Α’ μέρος 
Cantores Sancti Pauli: Incipit Lamentacio 
 
Το φωνητικό σύνολο που διευθύνει ο Ιάσων Μαρμαράς και το οποίο ειδικεύεται 
στην αναγεννησιακή θρησκευτική μουσική παρουσιάζει τα Αναγνώσματα του 
Σκότους του Thomas Tallis και καθολική μουσική από την εποχή της Αγγλικής 
Μεταρρύθμισης. Η φράση «Incipit lamentacio Ieremie prophete» προλογίζει το 
πρώτο ανάγνωσμα της Ακολουθίας του Σκότους. Οι Θρήνοι του προφήτη Ιερεμία, 
ένα έντονα εκφραστικό κείμενο γύρω απ’ την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, 
γνώρισαν μεγάλη περίοδο δημοτικότητας στην Αγγλία του 16ου αιώνα. Οι 
μεγαλύτεροι συνθέτες της εποχής, όπως ο Robert Whyte, ο William Byrd και ο 
αμίμητος Thomas Tallis, έγραψαν πάνω στο κείμενο αυτό τη μυσταγωγική 
μουσική που χαρακτηρίζει την ακμή της Ελισαβετιανής Αναγέννησης. 
 
Cantores Sancti Pauli: 
Andrew Hallock 
Roland Faust 
Ορφέας Ανδρόνικος 
Γιώργος Βελισσαρίδης 
 
Ιάσων Μαρμαράς – διεύθυνση, όργανο δωματίου, τραγούδι  
 
 
Β’ μέρος 
La Vaghezza: O prima alba del mondo – Μουσική στην εποχή του Γαλιλαίου 
 
Το διεθνές σύνολο La Vaghezza εκπροσωπεί τη νέα γενιά της ευρωπαϊκής 

μπαρόκ σκηνής και εμφανίζεται στα πιο σημαντικά φεστιβάλ μπαρόκ μουσικής 

της Ευρώπης. Το πρόγραμμα O prima alba del mondo παρουσιάζει την 

ευφάνταστη και πειραματική μουσική του πρώιμου ιταλικού μπαρόκ, των 

αρχών του 17ου αιώνα, με συνθέσεις των Tarquinio Merula, Salamone Rossi, 

Francesco Cavalli, Andrea Falconieri, Francesco Turini, Biagio Marini, Giovanni 

Paolo Cima, Dario Castello. 

 
La Vaghezza: 
Mayah Kadish μπαρόκ βιολί 
Alfia Bakieva μπαρόκ βιολί 
Gianluca Geremia θεόρβη, λαούτο 
Marco Crosetto τσέμπαλο, όργανο δωματίου 
 
 
Επεξεργασία προβολών, σχεδιασμός φωτισμού Αλέξανδρος Σεϊταρίδης 
 
Καλλιτεχνική επιμέλεια φεστιβάλ Δήμος Γκουνταρούλης 



 
 
Έναρξη: 21.00 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 12€, 7€ (μειωμένο) 
Ενιαίο εισιτήριο φεστιβάλ: 30€, 20€ (μειωμένο) 
 



23 Νοεμβρίου 2019 
 
3ο Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής – Παλαιά και νέα όνειρα  
 
Μουσική και ζωγραφική στην μπαρόκ Ισπανία –  
Από τον Marín και τον Velázquez στον Boccherini και τον Goya  
 
Α’ μέρος 
Las Meninas – Η μουσική πίσω από τον πίνακα 
 
Δε χωρά καμία αμφισβήτηση ότι ο πίνακας Οι δεσποινίδες των τιμών (Las 
Meninas) του Diego Velázquez είναι από τα σημαντικότερα έργα της δυτικής 
τέχνης. Ποια όμως ήταν η μουσική που άκουγε ο Velázquez όταν δημιουργούσε 
στην αυλή του Φιλίππου Δ'; Οι Juan Hidalgo και José Marín, δύο συνθέτες που 
προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στον Φίλιππο, καθώς και ο Gaspar Sanz, ο 
μεγαλύτερος Ισπανός κιθαριστής του 17ου αιώνα, μας οδηγούν στο να 
αναδημιουργήσουμε το ηχητικό τοπίο της εποχής. 
 
Θεοδώρα Μπάκα μέτζο σοπράνο 
Αλέξανδρος Ιωάννου κρουστά 
Θεόδωρος Κίτσος μπαρόκ κιθάρες, καλλιτεχνική επιμέλεια 
 
 
Β’ μέρος 
Fandango – Η Ισπανία του Boccherini και του Goya 
 
Ο Luigi Boccherini, ένας από τους μεγαλύτερους βιολοντσελίστες και συνθέτες 
του β’ μισού του 18ου αιώνα, έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην 
Ισπανία δουλεύοντας στην υπηρεσία του Infante Don Luiz, στην αυλή του 
οποίου γνώρισε και τον Francisco Goya. Η μουσική του Boccherini, δεξιοτεχνική 
αλλά ελαφριά κι ευαίσθητη, θερμή και αισθησιακή, προτείνει μια μεσογειακή 
απάντηση στον βιεννέζικο κλασικισμό. Τα κουιντέτα εγχόρδων με δύο τσέλα 
αποτελούν σημαντικό και ιδιαίτερα πρωτότυπο κομμάτι της παραγωγής του. 
Στο πρόγραμμα παρουσιάζονται δύο από τα πιο όμορφα κουιντέτα του, με 
έντονη ισπανική επιρροή, ένα εκ των οποίων περιλαμβάνει και το διάσημο 
Fandango. 
 
Heleen Hulst μπαρόκ βιολί 
Γιώργος Σαμοΐλης μπαρόκ βιολί 
David Bogorad μπαρόκ βιόλα 
Δήμος Γκουνταρούλης μπαρόκ τσέλο 
Ιάσων Ιωάννου μπαρόκ τσέλο 
 
 
Επεξεργασία προβολών, σχεδιασμός φωτισμού Αλέξανδρος Σεϊταρίδης 
 
Καλλιτεχνική επιμέλεια φεστιβάλ Δήμος Γκουνταρούλης 
 
 



Έναρξη: 21.00 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: Τιμές εισιτηρίων: 12€, 7€ (μειωμένο) 
Ενιαίο εισιτήριο φεστιβάλ: 30€, 20€ (μειωμένο) 
 
 



23 Νοεμβρίου 2019 
 
Σύλλογος Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης 
Νέα ταλέντα της κλασικής μουσικής  
 
Στον κόσμο της κλασικής μουσικής η ανανέωση κρίνεται πάντοτε απαραίτητη, 
ώστε να φρεσκάρεται το ενδιαφέρον του κοινού. Κάθε γενιά μουσικών διαθέτει 
μεγάλα ταλέντα. Η νέα γενιά των μουσικών –οι οποίοι φιλοδοξούν να 
διαδεχθούν τους διάσημους σολίστες– διαθέτει μεγάλη επιμονή, διεκδικώντας 
δυναμικά τον προσωπικό της χώρο στο ανταγωνιστικό μουσικό στερέωμα. 
Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης στέκεται δίπλα σε όλους αυτούς 
τους νέους μουσικούς, δίνοντάς τους την ευκαιρία αλλά και το βήμα να 
ξεδιπλώσουν την τέχνη τους στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 
Έτσι, οι καλύτεροι σπουδαστές ηλικίας 6 με 30 ετών –με «όπλα» τα δοξάρια, τις 
παρτιτούρες, τα χέρια ή τις φωνές τους– παρουσιάζουν τη μουσικότητά τους. 
Μη χάσετε αυτή την εκδήλωση! 
 
 
Έναρξη: 20.00 
Χώρος: Μ1 – Φουαγιέ πλατείας 
Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου 
 



24 Νοεμβρίου 2019 
 
The MET Live in HD  
Philip Glass: Ακενατόν  
(σε μαγνητοσκόπηση) 
 
Όπερα σε τρεις πράξεις, σε λιμπρέτο του Philip Glass σε συνεργασία με τους 
Shalom Goldman, Robert Israel, Richard Riddell και Jerome Robbins  
Προβολή με ελληνικούς υπότιτλους 
 
Παραδοσιακά η MET μας επιφυλάσσει μια νέα, μεγάλη παραγωγή κάθε 
Νοέμβριο. Ο βραβευμένος Phelim McDermott, γνωστός μεταξύ άλλων από 
παραγωγές όπως η τεράστια επιτυχία Σατιαγκράχα του Philip Glass, επιστρέφει 
στη MET με τη νέα παραγωγή Ακενατόν. Ο Anthony Roth Costanzo ερμηνεύει τον 
ομώνυμο ρόλο του Φαραώ που προσπαθεί να εμπνεύσει τον λαό του να 
ασπαστεί μια νέα θρησκεία και να εγκαταλείψει την πολυθεϊκή πίστη. Στο 
ντεμπούτο της στη MET, η J’Nai Bridges ερμηνεύει τη Νεφερτίτη, σύζυγο του 
Ακενατόν, και η Dísella Lárusdóttir τη βασίλισσα Τάι, μητέρα του Φαραώ. 
Μια ιδιαίτερη νότα στην παράσταση δίνει η συμμετοχή της ομάδας Gandini 
Juggling Company με χορογραφίες, ταχυδακτυλουργικά κόλπα και ακροβατικά 
απολύτως εναρμονισμένα με τη μουσική παρτιτούρα. Διευθύνει η 
πρωτοεμφανιζόμενη στη MET Karen Kamensek. 
Η παραγωγή του Ακενατόν σχεδιάστηκε αρχικά από την LA Opera, την 
Improbable και την English National Opera, όπου μάλιστα κέρδισε το Lawrence 
Olivier Award στην κατηγορία Best New Opera Production, όταν 
πρωτοπαρουσιάστηκε το 2017. 
 
Σκηνοθεσία Phelim McDermott 
Σκηνικά Tom Pye 
Κοστούμια Kevin Pollard 
Φωτισμοί Bruno Poet 
Χορογραφίες Sean Gandini 
 
Βασίλισσα Τάι Dísella Lárusdóttir 
Νεφερτίτη J’Nai Bridges 
Aκενατόν Anthony Roth Costanzo 
Αρχιερέας του Άμμωνα Aaron Blake 
Χορεμχέμπ Will Liverman 
Άιε Richard Bernstein 
Αμενχοτέπ Zachary James 
 
Ορχήστρα της MET 
Διεύθυνση ορχήστρας Karen Kamensek 
 
 
Έναρξη: 19.55 
[Διάρκεια: 3,5 ώρες] 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 15€, 10€ (μειωμένο) 



 
Με την υποστήριξη του Antenna Group 



27 Νοεμβρίου 2019 
 
National Theatre Live  
William Shakespeare: Αντώνιος και Κλεοπάτρα 
 
Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το Olivier Theatre του Λονδίνου 
Προβολή με ελληνικούς υπότιτλους 
 
Το ανυπέρβλητο δράμα του Σαίξπηρ για την πολιτική, το πάθος και την εξουσία, 
με τον Ralph Fiennes και τη Sophie Okonedo να ενσαρκώνουν το μοιραίο 
ζευγάρι. H σκηνογράφος Hildegard Bechtler, αξιοποιώντας στο έπακρο την 
περιστρεφόμενη σκηνή του Olivier Theatre του Λονδίνου, δημιουργεί ένα 
παράλληλο ιστορικό σύμπαν, με μια Αίγυπτο που μοιάζει με υπερπολυτελές 
ξενοδοχείο και μια Ρώμη με μαρμάρινες αίθουσες συνεδριάσεων που θυμίζουν 
μουσείο. 
Η έξοχη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου της Μεγάλης Βρετανίας που κέρδισε 
διθυραμβικές κριτικές και ενθουσίασε το κοινό, σε σκηνοθεσία του Simon 
Godwin (Τwelfth night, Man and Superman, The Beaux’ Stratagem). 
 
 
Σκηνοθεσία Simon Godwin 
Σκηνικά Hildegard Bechtler 
Κοστούμια Evie Gurney 
Σχεδιασμός φωτισμών Tim Lutkin 
Μουσική Michael Bruce 
Υπεύθυνοι κινησιολογίας Jonathan Goddard, Shelley Maxwell 
Σχεδιασμός ήχου Christopher Shutt 
Σχεδιασμός βίντεο Luke Halls 
Μουσική διεύθυνση Magnus Mehta 
Σκηνοθεσία πάλης Kev McCurdy 
Αγωγή λόγου Jeannette Nelson 
Συνεργάτις-σκηνοθέτις Emily Burns 
Συνεργάτις-σχεδιάστρια κοστουμιών Laura Hunt 
 
Παίζουν οι:  
Fisayo Akinade, Alexander Cobb, Hiba Elchikhe, Henry Everett, Ralph 
Fiennes, Gerald Gyimah, Sophie Okonedo 
 
 
Έναρξη: 20.00 
[Διάρκεια: 205 λεπτά με 1 διάλειμμα] 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 12€, 10€ (μειωμένο), προαγορά εισιτηρίων για δύο προβολές 
18€, 15€ (μειωμένο) 
 
Με την υποστήριξη του Antenna Group 



29 Νοεμβρίου 2019 
 
3ο Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής – Παλαιά και νέα όνειρα 
 
Jed Wentz & Musica ad Rhenum: Οι βιρτουόζοι φίλοι του Händel 
 
Η πλούσια καλλιτεχνική ζωή του Λονδίνου του 18ου αιώνα προσέλκυσε 
αμέτρητους εξαιρετικούς μουσικούς από όλη την Ευρώπη. Ιταλοί βιρτουόζοι 
όπως ο Francesco Geminiani κι ο Giovanni Battista Bononcini, ο Σουηδός 
βιολιστής Johann Helmich Roman και Ολλανδοί μουσικοί όπως ο Willem de 
Fesch και ο Pieter Hellendaal δοκίμασαν την τύχη τους στην αγγλική 
μεγαλούπολη. Οι περισσότεροι από αυτούς δούλεψαν με τον Georg Friedrich 
Händel, κεντρικό πρόσωπο της μουσικής σκηνής της πόλης, του οποίου οι 
όπερες είχαν τεράστια επιτυχία.  
Ο Jed Wentz, ένας από τους πιο σημαντικούς μπαρόκ φλαουτίστες της εποχής 
μας, μαζί με το βραβευμένο σύνολό του Musica ad Rhenum, παρουσιάζουν έργα 
του μεγάλου συνθέτη και των βιρτουόζων φίλων του – Geminiani, Roman και 
Hellendaal. 
 
Musica ad Rhenum:  
Jed Wentz μπαρόκ φλάουτο τραβέρσο  
Job ter Haar μπαρόκ τσέλο 
Michael Borgstede τσέμπαλο  
 
 
Επεξεργασία προβολών, σχεδιασμός φωτισμού Αλέξανδρος Σεϊταρίδης 
 
Καλλιτεχνική επιμέλεια φεστιβάλ Δήμος Γκουνταρούλης 
 
 
Έναρξη: 21.00 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: Τιμές εισιτηρίων: 12€, 7€ (μειωμένο) 
Ενιαίο εισιτήριο φεστιβάλ: 30€, 20€ (μειωμένο) 
 
 



30 Νοεμβρίου 2019 
 
3ο Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής – Παλαιά και νέα όνειρα 
 
La Stravaganza Greca: Η μουσική του Antonio Vivaldi – Λάμψη, δεξιοτεχνία 
και εξτραβαγκάντσα  
 
Ένα παλαιό όνειρο γίνεται νέο με την υλοποίησή του στο 3ο Φεστιβάλ Μπαρόκ 
Μουσικής. Το σύνολο La Stravaganza Greca, ως μικρή μπαρόκ ορχήστρα του 
φεστιβάλ, με μερικούς από τους πιο ενεργούς μουσικούς της ελληνικής μπαρόκ 
σκηνής, παρουσιάζει ένα λαμπερό πρόγραμμα ιταλικής μουσικής αφιερωμένο 
στον Antonio Vivaldi, με δεξιοτεχνικά κοντσέρτα για βιολί και βιολοντσέλο, για 
έναν ή δύο σολίστες. 
 
La Stravaganza Greca:  
Σίμος Παπάνας μπαρόκ βιολί (σόλο) 
Δήμος Γκουνταρούλης μπαρόκ τσέλο, βιολοντσέλο πίκολο (σόλο)  
Γιώργος Σαμοΐλης μπαρόκ βιολί 
Άντζυ Κασδά μπαρόκ βιολί 
David Bogorad μπαρόκ βιόλα  
Ιάσων Ιωάννου μπαρόκ τσέλο  
Δημήτρης Τίγκας βιολόνε  
Θεόδωρος Κίτσος θεόρβη, μπαρόκ κιθάρα  
Ιάσων Μαρμαράς τσέμπαλο, όργανο δωματίου  
 
 
Επεξεργασία προβολών, σχεδιασμός φωτισμού Αλέξανδρος Σεϊταρίδης 
 
Καλλιτεχνική επιμέλεια φεστιβάλ Δήμος Γκουνταρούλης 
 
 
Έναρξη: 21.00 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: Τιμές εισιτηρίων: 12€, 7€ (μειωμένο) 
Ενιαίο εισιτήριο φεστιβάλ: 30€, 20€ (μειωμένο) 
 
 



5, 8, 11, 13 Δεκεμβρίου 2019 
 
Όπερα στο Μέγαρο 
Γιόχαν Στράους ο νεότερος: Η Νυχτερίδα  
 
Με την υποστήριξη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 
 
Οπερέτα σε τρεις πράξεις, σε λιμπρέτο των Karl Haffner και Richard Genée 
Το έργο παρουσιάζεται στα ελληνικά 
 
Με ένα θέμα ανάλαφρο και δροσερό, με μια πλοκή γεμάτη χιούμορ, 
παρεξηγήσεις και ανατροπές, και βέβαια με μια υπέροχη μουσική όπου 
κυριαρχούν τα λαμπρά βαλς, δεν είναι περίεργο που η Νυχτερίδα του Γιόχαν 
Στράους του νεότερου έχει γίνει μέσα στα χρόνια η πιο διάσημη, δημοφιλής και 
αντιπροσωπευτική βιεννέζικη οπερέτα. Από το 1874, εδώ δηλαδή και ενάμιση 
αιώνα, δεν έχει σταματήσει να ψυχαγωγεί και να τέρπει το κοινό όλου του 
πλανήτη, μεταφέροντας μέσα από τη διάθεση του καρναβαλιού και τις 
φυσαλίδες της σαμπάνιας λίγη από την αυτοκρατορική αίγλη της μπελ επόκ.  
Η υπόθεση του έργου βασίζεται σε μια φάρσα που είχε γίνει στο παρελθόν. Τρία 
χρόνια νωρίτερα και έπειτα από έναν αποκριάτικο χορό, ο μπον βιβέρ 
Γκάμπριελ φον Αϊζενστάιν είχε εγκαταλείψει στο κέντρο της πόλης τον φίλο 
του, δρα Φάλκε, μεθυσμένο και μασκαρεμένο με κοστούμι νυχτερίδας. Τώρα ο 
Φάλκε, με τη συγκατάθεση του Ρώσου πρίγκιπα Ορλόσφκι που παραθέτει έναν 
μεγαλοπρεπή χορό, χρησιμοποιεί την περίσταση για να πάρει μια εύθυμη και 
αθώα εκδίκηση, εμπλέκοντας τη σύζυγο και την υπηρέτρια του φίλου του. 
Έπειτα από μια βραδιά οινοποσίας, μεταμφιέσεων και παρεξηγήσεων, το 
επόμενο πρωί καταλήγουν όλοι για διαφορετικούς λόγους στη φυλακή, όπου 
τελικά αποκαλύπτεται η πραγματικότητα. 
Το 2014 η Εθνική Λυρική Σκηνή είχε ανεβάσει τη Νυχτερίδα σε μια μοντέρνα 
εκδοχή, όπου τα μέγαρα της Αυστροουγγαρίας είχαν αντικατασταθεί από τα 
αθηναϊκά σαλόνια της δεκαετίας του ’60, οι Βιεννέζοι ευγενείς από τους... 
συνταγματάρχες του απριλιανού πραξικοπήματος και οι Ρώσοι πρίγκιπες από 
Σοβιετικούς πρέσβεις. Εκείνη η πολυσυζητημένη και άκρως επιτυχημένη 
Νυχτερίδα, πέντε χρόνια μετά το ανέβασμά της στην Αθήνα, παρουσιάζεται 
τώρα σε μια νέα, μεγάλη παραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και 
της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, με τους ίδιους βασικούς συντελεστές 
αλλά με διαφορετική διανομή, ορχήστρα και χορωδία.  
 
Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου 
Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ευκλείδης 
Συνεργάτης σκηνοθέτης Αγγέλα Κλεοπάτρα Σαρόγλου 
Μετάφραση-μεταφορά στα ελληνικά Δημήτρης Δημόπουλος 
Σκηνικά Σωτήρης Στέλιος  
Κοστούμια Αλεξία Θεοδωράκη 
Φωτισμοί Μελίνα Μάσχα 
Βοηθός σκηνοθέτη Κωνσταντίνα Στράνη 
 
Γκάμπριελ φον Αϊζενστάιν Διονύσης Σούρμπης  
Ροζαλίντα Άννα Στυλιανάκη  



Αντέλα Χρύσα Μαλιαμάνη  
Ίντα Κωνσταντίνα Στράνη 
Άλφρεντ Βασίλης Καβάγιας  
Δρ. Φάλκε Νίκος Κοτενίδης  
Δρ. Μπλιντ Δημήτρης Ναλμπάντης  
Φρανκ Κωνσταντίνος Κατσάρας  
Πρίγκιπας Ορλόφσκι Σταματία Μολλούδη  
Φρος Θα ανακοινωθεί 
 
Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης  
Μουσική διδασκαλία Μαίρη Κωνσταντινίδου 
 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
 
 
Έναρξη: 20.30 
Χώρος: Μ1 – Αίθουσα Φίλων Μουσικής 
Τιμές εισιτηρίων: 30€, 25€, 20€, 15€, 10€ (μειωμένο) 
 
Χορηγός: Alpha Bank 



7-8 Δεκεμβρίου 2019 
 
Κύκλος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
Αφιέρωμα στον Νίκο Σκαλκώτα: (Ξανα)ανακαλύπτοντας τον Σκαλκώτα 
 
Σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του 
ΑΠΘ 
 
Ποιος ήταν ο Νίκος Σκαλκώτας; Ποια είναι η μουσική του; Γιατί, ενώ υπήρξε 
δημιουργικά ασίγαστος μέχρι τον πρόωρο και αιφνίδιο θάνατό του το 1949, 
άκουσε το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής του μόνο στο εσωτερικό του αυτί και 
όχι ζωντανά; Γιατί γνωρίζουμε κυρίως τους Ελληνικούς Χορούς του ενώ ανήκε σε 
μία από τις πιο επιδραστικές μοντερνιστικές καλλιτεχνικές παρέες του 20ού 
αιώνα; Ποια νοήματα μετέφερε η μουσική του μετά το θάνατό του στη 
μεταπολεμική Ελλάδα και ποια αποκτά σήμερα;  
Στο διήμερο αφιέρωμα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, με αφορμή το 
έτος Σκαλκώτα για την 70ή επέτειο από τον θάνατό του, οκτώ μουσικολόγοι και 
ερμηνευτές θα δώσουν πιθανές απαντήσεις σε αυτά και άλλα ερωτήματα με 
διαλέξεις που απευθύνονται σε όλους. Επίσης, για πρώτη φορά θα 
πραγματοποιηθούν δύο εργαστήρια με επίκεντρο την ανάλυση και την ερμηνεία 
της μουσικής του Σκαλκώτα. Η συναυλία του αφιερώματος περιλαμβάνει την 
παγκόσμια πρώτη ζωντανή εκτέλεση της σουίτας Παγανά από τη Λορέντα 
Ράμου, καθώς και την ερμηνεία έργων για βιολί από τον Αντώνη Σουσάμογλου. 
 
Επιμέλεια αφιερώματος: Κώστας Χάρδας, επίκουρος καθηγητής Τμήματος 
Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ 
 
 
Πρόγραμμα 
 
ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΚΑΛΚΩΤΑ» 
 
Ομιλίες για τη μουσική, τη ζωή του, τη σχέση του με τον καλλιτεχνικό και 
κοινωνικό του περίγυρο στο Βερολίνο του μεσοπολέμου και στην Ελλάδα, τη 
μεταθανάτια πρόσληψή του κ.ά. 
 
Συμμετέχουν: 
Λορέντα Ράμου, πιανίστα - μουσικολόγος 
Πέτρος Βούβαρης, αναπληρωτής καθηγητής ΤΜΕΤ ΠΑΜΑΚ 
Κατερίνα Λεβίδου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια Marie Skłodowska-Curie του 
King’s College του Λονδίνου 
Πηνελόπη Παπαγιαννοπούλου, δρ ΤΜΣ ΑΠΘ 
Γιώργος Σακαλλιέρος, αναπληρωτής καθηγητής ΤΜΣ ΑΠΘ 
Αντώνης Σουσάμογλου, εξάρχων βιολονίστας της Κρατικής Ορχήστρας 
Θεσσαλονίκης 
Κώστας Τσούγκρας, αναπληρωτής καθηγητής ΤΜΣ ΑΠΘ 
Κώστας Χάρδας, επίκουρος καθηγητής ΤΜΣ ΑΠΘ 
 
Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 



Ώρες: 11:00-14:30 
Χώρος: Μ2 
Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου 
 
 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
 
Πρόγραμμα 
 
Σονάτα για σόλο βιολί  
Τα Παγανά, για πιάνο, πρώτη παγκόσμια πλήρης συναυλιακή εκτέλεση 
Νυχτερινό, για πιάνο 
Andantino από τη Σονατίνα για βιολί και πιάνο αρ. 1 
Μικρή Σουίτα για βιολί και πιάνο αρ. 2 
 
Αντώνης Σουσάμογλου βιολί 
Λορέντα Ράμου πιάνο 
 
Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 
Έναρξη: 20:30 
Χώρος: Μ2 
Τιμές εισιτηρίων: 10€, 5€ (μειωμένο) 
 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΣΚΟΥ 
 
Θα παρουσιαστεί ο δίσκος της Λορέντας Ράμου με τίτλο From Berlin to Athens, 
Piano Works by Nikos Skalkotas, που κυκλοφόρησε το 2019 από τη σουηδική 
δισκογραφική εταιρεία BIS. 
 
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 
Έναρξη: 12:00 
Χώρος: Μ2 
Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου 
 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
 
- Εργαστήριο μουσικής ανάλυσης της μουσικής του Σκαλκώτα 
 
Απευθύνεται σε θεωρητικούς, φοιτητές, μαθητές. Λεπτομέρειες θα 
ανακοινωθούν. 
Με τους Κώστα Τσούγκρα, Πέτρο Βούβαρη και Πηνελόπη 
Παπαγιαννοπούλου. 
 
- Εργαστήριο ερμηνείας της μουσικής του Σκαλκώτα 
Συνδιοργάνωση με την Ομάδα Μουσικής Ερμηνείας της Ελληνικής 
Μουσικολογικής Εταιρείας 
 



Απευθύνεται σε μουσικούς και μαθητές οργάνων που φοιτούν σε ωδεία και στα 
μουσικά τμήματα των πανεπιστημίων. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν. 
Με τους Αντώνη Σουσάμογλου, Λορέντα Ράμου και Κώστα Χάρδα. 
 
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 
Ώρες: 13:00-18:00 
Χώρος: Μ2 
Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου 
 



15 Δεκεμβρίου 2019 
 
Xριστούγεννα στο Μέγαρο 
Mezzotono: Mad in Italy 
 
Οι Mezzotono παρουσιάζουν σε όλο τον κόσμο μια διαφορετική και πολύ 
πρωτότυπη παράσταση, η οποία πραγματοποιείται χωρίς καθόλου όργανα αλλά 
μόνο με πέντε φωνές, που μιμούνται τον ήχο των πραγματικών οργάνων. 
Διαθέτοντας μια κωμική προσέγγιση, οι ερμηνευτές ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
του κοινού με ευγενικό και ποτέ πιεστικό τρόπο. Στόχος είναι να παρουσιάσουν 
ένα ρεπερτόριο με ιταλικά τραγούδια που καλύπτουν πάρα πολλά είδη 
μουσικής, όπως τζαζ και big band, ποπ, μπόσα νόβα, μάμπο, τάνγκο, 
παραδοσιακή ή κλασική. Και απ’ ό,τι φαίνεται, με τη φωνή και μόνο είναι δυνατό 
να κάνουμε τα πάντα. 
Όχι μόνο η Ιταλία, αλλά τα θέατρα 42 χωρών σε τέσσερις ηπείρους φιλοξένησαν 
τη μουσική των Mezzotono, καθιστώντας τους το ιταλικό φωνητικό 
συγκρότημα με τις περισσότερες εμφανίσεις στο εξωτερικό. Μερικές από τις 
σημαντικότερες εμπειρίες τους είναι: το Φεστιβάλ Τζαζ του Ντουμπάι με τους 
James Morrison και Jonathan Butler, η περιοδεία τους στην Κίνα, η συναυλία 
τους στην Όπερα του Καΐρου, το Φεστιβάλ Τζαζ Johor Bahru, το Φεστιβάλ Τζαζ 
του Λονδίνου, το Πράσινο Φεστιβάλ Βοστόνης στις ΗΠΑ, οι Jornadas Musicales 
Del Norte στη Χιλή και την Αργεντινή, η περιοδεία σε 12 αφρικανικές χώρες. 
Στην Ιταλία το συγκρότημα έχει εμφανιστεί πολλές φορές σε συναυλιακούς 
χώρους και στην τηλεόραση (RAI, MEDIASET, SKY). Τώρα θα τους απολαύσουμε 
και στη Θεσσαλονίκη, με τη συνεργασία του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου. 
 
Φωνητικό σύνολο Mezzotono 
 
Luigi Nardiello 
Fabio Lepore 
Daniela Desideri 
Tanya Pugliese 
Andrea Maurelli 
 
 
Έναρξη: 21.00 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 10€, 5€ (μειωμένο) 
 



16 Δεκεμβρίου 2019 
 
Η ΣΟΔΘ στο Μέγαρο  
Little Stars in Concert 
 
Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης συνοδεύει παιδιά με ιδιαίτερες 
μουσικές δεξιότητες. Παιδιά τα οποία διαθέτουν ένα τόσο μεγάλο ταλέντο στη 
μουσική, που από πολύ νωρίς μπορούν να επιτύχουν υψηλές μουσικές επιδόσεις. 
Παιδιά-θαύματα, όπως συνηθίζεται να ονομάζονται. Μετά από ανακοίνωση της 
ΣΟΔΘ προς τα ωδεία της χώρας και αφού συγκεντρώθηκαν πολλές συμμετοχές, 
επιλέχθηκαν εννέα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, από άλλες πόλεις της Ελλάδας, 
αλλά και από το εξωτερικό. Οι μικροί ταλαντούχοι μουσικοί θα ερμηνεύσουν με 
την ορχήστρα μέρη κοντσέρτων, καθώς και σόλο χριστουγεννιάτικες μελωδίες.  
Η συναυλία συνδιοργανώνεται από το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και τη Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου 
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης. 
 
 
Πρόγραμμα 
 
Α’ μέρος  
 
Γιάννης Παπαγιαννόπουλος (13 ετών) βιολοντσέλο – Αθήνα 
Fr. J. Haydn, Κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα αρ. 1 σε ντο μείζονα, 
Hob.VIIb:1  
1ο μέρος Moderato 
 
Ελένη Γραβάνη (8 ετών) τραγούδι – Κομοτηνή 
F. Bernard, Winter Wonderland  
 
Εβελίνα Χαβαλέ (9 ετών) τραγούδι – Θεσσαλονίκη 
Θα ανακοινωθεί 
 
Filip Dimitrov (7 ετών) κόρνο – Βέρνη 
J. D. Škroup, Κοντσέρτο για κόρνο και ορχήστρα σε σι ύφεση μείζονα  
 
Β’ μέρος  
 
Ηρακλής Αλεξόπουλος (14 ετών) πιάνο – Θεσσαλονίκη 
W. A. Mozart, Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 23 σε λα μείζονα, KV 488  
1ο μέρος: Allegro 
 
Στέλλα Βαχτανίδου (13 ετών) πιάνο – Θεσσαλονίκη 
Fr. J. Haydn, Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε σολ μείζονα, Hob. XVIII:4  
 
Γιάννης Μπουφίδης (12 ετών) πιάνο – Ηράκλειο Κρήτης 
L. v. Beethoven, Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 2 σε σι ύφεση μείζονα, έργο 
19  



3ο μέρος Rondo, Allegro Molto 
 
Φαίδων-Ευάγγελος Σαχσαμάνογλου (10 ετών) πιάνο – Θεσσαλονίκη 
W. A. Mozart, Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 21 σε ντο μείζονα, KV. 467  
3ο μέρος Allegro vivace 
 
Στέλιος Κερασίδης (7 ετών) πιάνο – Αθήνα 
J. S. Bach, Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 5 σε φα ελάσσονα, BWV 1056  
1ο μέρος Allegro moderato 
2ο μέρος Largo 
 
Μουσική διεύθυνση Λίζα Ξανθοπούλου 
 
 
Έναρξη: 20.00 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 10€, 5€ (μειωμένο) 
 



18 Δεκεμβρίου 2019 
 
National Theatre Live  
Peter Morgan: The Audience 
 
Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου 
Προβολή με ελληνικούς υπότιτλους 
 
Το καινούργιο έργο του Peter Morgan περιγράφει τις –υποθετικές– συζητήσεις 
της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ με διάφορους σημαντικούς πρωθυπουργούς της 
Βρετανίας, κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων εβδομαδιαίων ιδιωτικών 
συνομιλιών τους. Προσωπικότητες όπως ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, η «σιδηρά 
κυρία» Μάργκαρετ Θάτσερ, ο Ντέιβιντ Κάμερον κ.ά. αποτέλεσαν τα τελευταία 
67 χρόνια συνομιλητές της Ελισάβετ Β’ τόσο για κορυφαία ζητήματα της 
παγκόσμιας ιστορίας όσο και για άλλα προσωπικά τους θέματα, στα οποία 
δέχτηκαν τις συμβουλές της. Στον ρόλο της Βασίλισσας η βραβευμένη με Όσκαρ 
Helen Mirren. 
 
Σκηνοθεσία Stephen Daldry 
Σκηνικά Bob Crowley 
Φωτισμοί Rick Fisher 
 
Παίζουν οι: 
Helen Mirren, Geoffrey Beevers, Bebe Cave, Jonathan Coote, Michael Elwyn, 
Harry Feltham, Edward Fox, Maya Gerber, Haydn Gwynne, Ian Houghton, 
Spencer Kitchen, Richard McCabe, Charlotte Moore, Nathaniel Parker, 
David Peart, Matt Plumb, Paul Ritter, Elaine Solomon, Nell Williams, Rufus 
Wright 
 
 
Έναρξη: 21.00 
[Διάρκεια: 140 λεπτά με 1 διάλειμμα] 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 12€, 10€ (μειωμένο), προαγορά εισιτηρίων για δύο προβολές 
18€ (μειωμένο 15€) 
 
Με την υποστήριξη του Antenna Group 



19-23 Δεκεμβρίου 2019 
 
Xριστούγεννα στο Μέγαρο  
St. Petersburg Festival Ballet: Η ωραία κοιμωμένη 
 
Η Αγία Πετρούπολη είναι το λίκνο του διάσημου ρωσικού μπαλέτου που 
δημιούργησε ο Μαριούς Πετιπά τον 19ο αιώνα και χαρακτηρίζεται από την 
κομψότητα, τη χάρη και την ευχάριστη ελαφρότητα, στοιχεία που το κάνουν να 
ξεχωρίζει από όλες τις άλλες «σχολές» κλασικού χορού.  
Το St. Petersburg Festival Ballet ξεκίνησε το 2009 για να διαδώσει τις 
παραδόσεις και το πνεύμα του μπαλέτου της Αγίας Πετρούπολης μέσα από 
ευρωπαϊκές και παγκόσμιες περιοδείες. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει 
ταξιδέψει με μεγάλη επιτυχία σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, σε χώρες 
όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Πολωνία, η 
Ισλανδία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Κροατία και η Σλοβακία. 
Η Ωραία κοιμωμένη, η παραγωγή που θα δούμε αυτά τα Χριστούγεννα στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει την αυστηρή κλασική κομψότητα 
με μια φρέσκια, ανανεωμένη ματιά προσαρμοσμένη στις αισθητικές ανάγκες του 
21ου αιώνα. Άριστοι σολίστες και χορευτές, θαυμάσιος σκηνικός σχεδιασμός και 
κοστούμια από τον παγκοσμίου φήμης σκηνογράφο και σχεδιαστή κοστουμιών 
Βιατσεσλάβ Οκούνεβ (Θέατρο Μπολσόι, Θέατρο Μαρίνσκι, Σκάλα του Μιλάνου), 
σε συνδυασμό πάντοτε με την υπέροχη μουσική του Τσαϊκόφσκι, συνθέτουν μια 
υπέροχη χορευτική παράσταση που θα μείνει στη μνήμη όσων την 
παρακολουθήσουν. Στον ρόλο της Aurora η Ελένα Κοτσιούμπιρα. 
 
Έναρξη: 20.30 (Κυριακή 22 Δεκεμβρίου: 16.30 & 20.30) 
Χώρος: Μ1 – Αίθουσα Φίλων Μουσικής 
Τιμές εισιτηρίων: 50€ (35€*), 40€ (28€*), 30€ (21€*), 20€ (14€*), 15€ (10€*) 
 
* Παιδικά, φοιτητικά, ανέργων 
 



19 Δεκεμβρίου 2019 
 
Xριστούγεννα στο Μέγαρο 
Ορχήστρα Πνευστών – Τζαζ Ορχήστρα ΤΜΕΤ ΠΑΜΑΚ  
Εορταστική Μουσική & X-mas Jazz  
 
Τα σύνολα πνευστών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμπράττουν σε μια πρωτότυπη και ξεχωριστή 
συναυλία με εορταστικό άρωμα. Το Εργαστήριο «ΠΝ.Ο.Ε.Σ.» ιδρύθηκε το 2016 
και διευθύνεται από τον καθηγητή του ΤΜΕΤ Κωστή Χασιώτη. Έχει ως σκοπό 
την έρευνα και προώθηση της σύγχρονης σκέψης στα σύνολα πνευστών 
οργάνων, την ανάδειξη του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου και την 
προαγωγή σχετικών τεχνικών διδασκαλίας, μελέτης, διεύθυνσης, σύνθεσης και 
εκτέλεσης. Πυρήνα της δράσης του Εργαστηρίου αποτελούν οι Ορχήστρες 
Πνευστών και Τζαζ. Το ρεπερτόριό τους περιλαμβάνει έργα από την ελληνική 
και διεθνή έντεχνη μουσική δημιουργία, καθώς και καταξιωμένα τζαζ κομμάτια. 
 
Καλλιτεχνική προετοιμασία, μουσική διεύθυνση Αθανάσιος Ζέρβας 
 
 
Έναρξη: 21.00 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 10€, 5€ (μειωμένο) 



20 Δεκεμβρίου 2019 
 
Χριστούγεννα στο Μέγαρο  
Νεανική Χορωδία ΣΦΜΘ: Ελάτε να ψάλουμε τα κάλαντα  
 
Τα κάλαντα, αναπόσπαστο και κύριο στοιχείο των εορταστικών εκδηλώσεων 
του Δωδεκαημέρου (παραμονή Χριστουγέννων έως Φώτα), έχουν ρίζες που 
φτάνουν ως την αρχαιότητα. Τότε, μεταξύ 15 Δεκεμβρίου και 15 Ιανουαρίου –
περίοδος που συμπίπτει με τον αρχαίο μήνα Ποσειδεώνα– τα παιδιά τελούσαν 
το έθιμο της ειρεσιώνης, δηλαδή τραγουδούσαν στους δρόμους κρατώντας την 
ειρεσιώνη, κλαδί ελιάς ή δάφνης στολισμένο με καρπούς και μάλλινα νήματα 
(είρος ή έριον = μαλλί). Τραγουδώντας ευχές και παινέματα έφερναν στα σπίτια 
το μήνυμα της καλής τύχης και της γονιμότητας. 
Παρόμοια τραγούδια συναντάμε στους ρωμαϊκούς χρόνους, όταν οι Ρωμαίοι και 
οι Έλληνες γιόρταζαν τα σατουρνάλια ή κρόνια και τις καλένδες. Όπως ήταν 
φυσικό, κατά τη βυζαντινή περίοδο η επίσημη χριστιανική εκκλησία αντέδρασε 
έντονα στα ειδωλολατρικά αυτά κατάλοιπα, τα οποία στην πορεία κατάφερε να 
ενσωματώσει. Τα κάλαντα μάλιστα φαίνεται πως παίρνουν το όνομά τους 
ακριβώς από τις βυζαντινές καλένδες. 
 
Νεανική Χορωδία Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης 
Μουσική διεύθυνση Σωτήρης Αλεβίζος 
 
 
Έναρξη: 20.00 
Χώρος: Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης 
Τιμές εισιτηρίων: 10€, 5€ (μειωμένο) 
 



30 Δεκεμβρίου 2019 
 
Χριστούγεννα στο Μέγαρο 
MOYSA – ESGYO – ΣΟΔΘ: Εορταστική συναυλία 
 
Στην καθιερωμένη πλέον εορταστική συναυλία της η MOYSA – Συμφωνική 
Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης θα συμπράξει με τη 
Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και με την El Sistema 
Greece Youth Orchestra – ESGYO, δηλαδή την ορχήστρα του El Sistema Greece, 
το οποίο ιδρύθηκε στην Αθήνα με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινότητας με 
πυρήνα τη μουσική και προσφέρει καθημερινά δωρεάν μαθήματα μουσικής σε 
παιδιά και νέους ηλικίας 6 έως 26 ετών ανεξαρτήτως καταγωγής, γλώσσας και 
θρησκείας, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. 
 
 
Έναρξη: 21.00 
Χώρος: Μ1 – Αίθουσα Φίλων Μουσικής 
Τιμές εισιτηρίων: 10€, 5€ (μειωμένο) 
 
Ιδρυτικός δωρητής MOYSA: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
Χορηγοί MOYSA: Alpha Bank, Lidl, Wind, MEL, Ελληνικά Πετρέλαια 


