
ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

 

Σν «Διιελναπζηξηαθό Μνπζηθό Καινθαίξη» ζην Βόιν, κηα Απγνπζηηάηηθε Νπρηωδία, ζε 

κηα ελδηαθέξνπζα κνπζηθή ζπλάληεζε ζηελ απιή ηνπ Αζαλαζάθεηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ 

Βόινπ. 

 

ηηο λόηεο εκβιεκαηηθώλ κνπζηθώλ ζπλζέζεσλ ζα ηαμηδέςνπλ νη θίινη ηεο  θιαζηθήο κνπζηθήο, 

πνπ ζα βξεζνύλ ζηνλ θήπν ηνπ Aζαλαζάθεηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Βόινπ, ηελ Σεηάξηε 25 

Απγνύζηνπ 2021 ζηηο 9 ην βξάδπ. Πξόθεηηαη γηα κηα αλνηθηή ζπλαπιία θιαζηθήο κνπζηθήο, πνπ 

απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Διιελναπζηξηαθό Μνπζηθό Καινθαίξη 2021» ηεο Πξεζβείαο ηεο 

Απζηξίαο ζηελ Αζήλα. Φέηνο πξαγκαηνπνηείηαη γηα δεύηεξε θνξά ζην Βόιν κε ηε ζπλεξγαζία ηεο 

Δθνξείαο Αξραηνηήηωλ Μαγλεζίαο θαη ηνπ ωκαηείνπ  «Φίινη ηνπ Αζαλαζάθεηνπ Αξραηνινγηθνύ 

Μνπζείνπ Βόινπ»  

Σν ηξίν εγρόξδσλ ζα καο ηαμηδέςεη ζηηο κνπζηθέο ηεο Δπξώπεο κε έξγα ησλ Sibelius, Beethoven, 

Enescu, Borodin, Mozart, Händel, Piazzola θ.ά  

Σν «Διιελναπζηξηαθό Μνπζηθό Καινθαίξη» είλαη έλαο πνιηηηζηηθόο ζεζκόο, πνπ δηέπεηαη από 

ζεκειηώδεηο ηδέεο, πνπ ζηεξίδνληαη ζην δηάινγν κεηαμύ Απζηξηαθώλ θαη Διιήλσλ επαγγεικαηηώλ 

θαιιηηερλώλ,  ζηελ πνηθηινκνξθία ηεο έθθξαζεο,  κέζσ ησλ δηαθόξσλ εηδώλ κνπζηθήο θαη βεβαίωο 

ζηελ θηιία κεηαμύ Απζηξίαο θαη Διιάδαο. Απεπζύλεηαη ζε εμαηξεηηθά ηαιαληνύρνπο κνπζηθνύο, 

πςειήο επαγγεικαηηθήο ζηάζκεο,  πνπ επηζπκνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηε μερσξηζηή απηή κνπζηθή εκπεηξία 

γηα ην θνηλό.        

Με απηό ην πλεύκα,  κνπζηθνί Απζηξηαθνί θαη Έιιελεο, εκθαλίδνληαη από θνηλνύ ζε δηάθνξα 

ζρήκαηα, πξνβάιινληαο ηελ επξύηεηα ηνπ κνπζηθνύ ηνπίνπ ησλ δύν ρσξώλ. Οη ζπλαπιίεο, 

ππνζηεξίδνληαη από ηελ Απζηξηαθή Πξεζβεία ζηελ Αζήλα, ε νπνία παξέρεη ζηήξημε ζηνπο Έιιελεο 

δηνξγαλσηέο θαη ηνπο Απζηξηαθνύο κνπζηθνύο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε πξαγκαηνπνίεζε 

απηώλ ησλ κνπζηθώλ ζπλαληήζεσλ. 
 

Γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εθδήισζεο ζπλεξγάζηεθαλ ην νξγαλσηηθό δίδπκν ηεο Απζηξηαθήο 

Πξεζβείαο, ε Δπηηεηξακκέλε ύκβνπινο ηεο Πξεζβείαο Mag. Dr. Martina Ηermann θαη ε Υαξά Μακάηα 

κε ηελ πξόεδξν ηνπ σκαηείνπ «Φίινη ηνπ Αζαλαζάθεηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Βόινπ» Κεξαζία 

Μπαξηδηώθα. Οη δύν ηνπηθνί ζπλδηνξγαλσηέο, ε Δθνξεία Αξραηνηήησλ Μαγλεζίαο θαη ην σκαηείν 

«Φίινη ηνπ Αζαλαζάθεηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Βόινπ» από θνηλνύ κε ηελ αλέιαβαλ ηελ 

πξνεηνηκαζία  ηεο θαινθαηξηλήο απηήο ζπλαπιίαο, πνπ απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα κνπζηθή πξόηαζε.  

Θα ηεξεζνύλ όια ηα πξσηνθόιια αζθαινύο πξνζέιεπζεο θαη παξακνλήο ζηνλ ρώξν. 

Παξαθαινύληαη νη παξεπξηζθόκελνη λα αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ΔΦΑ Μαγλεζίαο 

γηα ηελ θίλεζή ηνπο ζηνλ ρώξν ηεο απιήο θαη ζηηο αίζνπζεο ηνπ Μνπζείνπ. 

• Παξαθαινύκε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απνθεύγνπλ ηνλ ζπλσζηηζκό θαη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο 

ηνπιάρηζηνλ 1,5 κ. κεηαμύ ηνπο. 

• Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε κάζθαο θαη ε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ ηνπ ΔΟΓΤ θαη ησλ 

πγεηνλνκηθώλ αξρώλ. 

  εκεηώλεηαη όηη ζηελ απιή ηνπ Μνπζείνπ, ζα ππάξρνπλ θαζίζκαηα κε ηηο  πξνβιεπόκελεο απνζηάζεηο 

γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκό αηόκσλ. Γηα ην ιόγν απηό παξαθαινύκε λα δεισζεί ε επηζπκία πξνζέιεπζεο 

ζηελ εθδήισζε ζην ηειέθσλν 24210 25285, από Γεπηέξα 23 Απγνύζηνπ έσο Σεηάξηε 25 Απγνύζηνπ 

θαηά ηηο ώξεο 9.00-13.00.   

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο - ειίδεο Πιεξνθόξεζεο γηα ηηο δξάζεηο καο 

Δθνξεία Αξραηνηήησλ Μαγλεζίαο 

Αζαλαζάθε 1, Σ.Κ. 38001 Βόινο, ηει. 24210 25285,   

e-mail:efamag@culture.gr. efamagvolos@culture.gr  

https://www.facebook.com/Ephorate-of-Antiquities-of-Magnesia   

http://www.facebook.com/ΦΙΛΟΙ ΑΘΑΝΑΑΚΔΙΟΤ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ 

ΒΟΛΟΤ- ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ 

 

 

 

 

mailto:efamagvolos@culture.gr
https://www.facebook.com/%CE%95%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-101177308384338/
http://www.facebook.com/�����


 

Σν πξόγξακκα ηεο εθδήιωζεο 
  

Jean Sibelius (1865-1957) 

String Trio in g minor, JS 210 

 I. Lento 

II. Allegro 

III. Not finished 

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

String Trio No. 5 in C minor, Op. 9 No. 3 

I. Allegro con spirito 

II. Adagio con espressione 

III. Scherzo – Allegro molto e vivace 

IV. Finale – Presto 

 

Georges Enescu (1881-1955)  

Aubade for String Trio in C major   

  

Gaspar Cassadó (1897-1966) 

Suite for Solo Cello 

  III. Intermezzo e danza finale 

 

Wolfgang Amadeus Mozart  (1756–1791) 

String Duo No. 2 in B-flat major for violin and viola, K. 424 

I. Adagio-Allegro 

 

Halvorsen (1864-1935)/Händel (1685-1759) 

Passacaglia for violin and viola 

 

Alexander Borodin (1833-1887) 

String trio based on a Russian folk song  

 

 Ernest John Moeran (1894-1950)  

String Trio in G major 

 IV. Andante grazioso - Presto 

 

Astor Piazzolla (1921-1992) 

Milonga sin palabras 

 

Παίδνπλ νη κνπζηθνί 
 

Marilies Guschlbauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 H Μαξηιίδ Γθνύζικπανπεξ έθαλε ην ζόιν ληεκπνύην ηεο ζηε δηεζλή ζθελή ην 2016 ζην θνληζέξην ηνπ 

Schumann γηα ηζέιν κε ηελ Norddeutsche Philharmonie θαη ηνλ καέζηξν Wojciech Rajski ζην θεζηηβάι 

Mecklenburg-Vorpommern. Άιιεο πεηπρεκέλεο πεξηνδείεο έθεξαλ ηελ 

λεαξή απζηξηαθή ηζειίζηα ζηελ Ιαπσλία, ηελ απαγνξεπκέλε πόιε ηνπ Πεθίλνπ θαη ηελ EXPO ηεο 

αλγθάεο. Ωο ιάηξεο ηεο κνπζηθήο δσκαηίνπ έρεη εκθαληζηεί ζε θεζηηβάι όπσο: Quincena Musical San 

Sebastian, City of London Festival, Fränkische Musiktage, θαη ζπνπδαίεο αίζνπζεο όπσο:  Musikverein 

θαη Konzerthaus ηεο Βηέλλεο,  Konzerthaus ηνπ Βεξνιίλνπ, θαη  Palacio de Bellas Artes ηεο πόιεο ηνπ 

Μεμηθνύ. Σν 2020 ήηαλ ε πξώηε ηζειίζηα πνπ επηιέρηεθε σο "mdw artist". 

Δπί ηνπ παξόληνο ζπνπδάδεη κε ηνλ N. Altstaedt ζην Βεξνιίλν θαη ηνλ Reinhard Latzko ζηε Βηέλλε. 

ΗΛΙΑ ΛΙΒΙΔΡΑΣΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πξεβεδάλνο κνπζηθόο Ηιίαο Ληβηεξάηνο είλαη πξώηνο θνξπθαίνο ζηηο βηόιεο ηεο ζεκαληηθόηεξεο 

νξρήζηξαο ηεο ρώξαο, ηεο Κξαηηθήο νξρήζηξαο Αζελώλ θαη έρεη θαζηεξσζεί σο έλαο από ηνπο πην 

ζεκαληηθνύο Έιιελεο κνπζηθνύο ηεο λέαο γεληάο ζηελ θιαζηθή κνπζηθή. πνύδαζε βηνιί ζηε Γεξκαλία 

θαη ηελ Απζηξία (Würzburg, Μόλαρν θαη άιηζκπνπξγθ) κε θαηαμησκέλνπο θαζεγεηέο όπσο νη C. 

Poppen, K. Flieder θαη G. Zhislin. Δίλαη δεηλόο εθηειεζηήο ηεο κπαξόθ κνπζηθήο έρνληαο καζεηεύζεη 

κεηαμύ άιισλ πιάη ζηελ "γθνπξνύ" ηνπ είδνπο Midori Seiler. 

Γηαηέιεζε επίζεο θνξπθαίνο ζηα βηνιηά θαη ηηο βηόιεο  ηεο Δζληθήο Λπξηθήο ζθελήο θαη εκθαλίδεηαη 

εθηόο νξρήζηξαο ηαθηηθά σο ζνιίζη όπσο κε ηελ Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ ζηε sinfonia concertante 

ηνπ Mozart ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ ή ηελ Κακεξάηα ζην 6ν Βξαδεκβνύξγην ηνπ Bach. 

 

 

ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΑΡΑΚΑΝΣΑ  

 

 

 

 

 



Γελλεκέλνο ζηε Λάξηζα, ν Γεκήηξεο Καξαθαληάο θαζηεξώλεηαη γξήγνξα σο έλαο από ηνπο πην 

πεξηδήηεηνπο βηνινλίζηεο ηεο δηεζλνύο ζπλαπιηαθήο ζθελήο. Έρνληαο ζπνπδάζεη βηνιί κε ηνλ Günter 

Pichler ζηε Βηέλλε θαη κπαξόθ βηνιί κε ηελ Midori Seiler ζηε Βατκάξε θαη ην άιηζκπνπξγθ, ρηίδεη κε 

ηηο εξκελείεο ηνπ γέθπξεο κεηαμύ ηνπ ζύγρξνλνπ ξεπεξηνξίνπ θαη ηεο ηζηνξηθά ελεκεξσκέλεο απόδνζεο 

ηνπ κπαξόθ θαη ηεο θιαζηθήο πεξηόδνπ. Ο Γεκήηξεο Καξαθαληάο έρεη εκθαληζηεί δηεζλώο ζε πιήζνο 

ζπλαπιηώλ ζε κεξηθέο από ηηο πην ζεκαληηθέο αίζνπζεο ζπλαπιηώλ ηνπ θόζκνπ, ζπλεξγαδόκελνο κε 

θνξπθαίεο νξρήζηξεο, θαζώο θαη κε δηάζεκνπο καέζηξνπο θαη ζνιίζηεο. Δίλαη ν εμάξρσλ θαη 

θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο ηεο "Orchester 1756", θαζώο θαη ν ηδξπηήο, εμάξρσλ θαη θαιιηηερληθόο 

δηεπζπληήο ηεο λέαο κπαξόθ νξρήζηξαο "nuovo barocco", κε έδξα θαη ηε Βηέλλε θαη ην άιηζκπνπξγθ. 

 

 


