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 Μια πολυπολιτισμική συναυλία που αξίζει να δείτε!

Σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, με ελεύθερη είσοδο
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 - 15|12|2016 14:23

Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Λέσβου, η «ARTAngelsReliefTeam», η πλατφόρμα μουσικής εκπαίδευσης που λειτουργεί στο
Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών του Δήμου Λέσβου στον Καρά Τεπέ, παρουσιάζει σήμερα στις 8.30 το
βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, συναυλία με ελεύθερη είσοδο, που προβάλλει Παιδιά και Νέους από το Κέντρο
Φιλοξενίας και διεθνούς φήμης καλλιτέχνες.
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Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών του Δήμου Λέσβου στον Καρά Τεπέ, παρουσιάζει σήμερα στις 8.30 το
βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, συναυλία με ελεύθερη είσοδο, που προβάλλει Παιδιά και Νέους από το Κέντρο
Φιλοξενίας και διεθνούς φήμης καλλιτέχνες.

Στους καλλιτέχνες που εμφανίζονται περιλαμβάνονται μέλη του σχήματος «Barrios Orquestados» από την Ισπανία, ο
Αλέξανδρος Χαλάψης, φημισμένος βιολονίστας Ελληνορωσικής καταγωγής, ο Forrest Gray, συνθέτης από τις Ηνωμένες
Πολιτείες, και η Μαρία-Φραντζέσκα Ρόκκα-Αρμπελάεζ, βραβευμένη Ελληνοκολομβιανή βιολονίστα, τελειόφοιτη της
Ακαδημίας Μουσικής και Χορού της Ιερουσαλήμ και Συντονίστρια του μουσικοπαιδαγωγικού προγράμματος της «ART».
Επίσης, παρουσιάζονται η Παιδική Χορωδία του Ωδείου «Σκαλκώτας» και η Χορωδία Δήμου Λέσβου «Νίκος Μυρογιάννης»,
σε καλλιτεχνική διεύθυνση Λίας Κεφαλά, καθώς και τα Σαντούρια του Αναγνωστηρίου Αγιάσου.

Η συναυλία αποτελεί το αποκορύφωμα μηνών προετοιμασίας και σχεδιασμού και παρουσιάζει ένα συναρπαστικό ποικίλο
πρόγραμμα, που εκτείνεται από τον Béla Bartók και παραδοσιακά κάλαντα μέχρι το «Twinkle Twinkle Little Star»!
Εντάσσεται στον προγραμματισμό του νέου Διεθνούς Φεστιβάλ Τεχνών Λέσβου ART «Γέφυρες».

«Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε αυτήν τη χαρούμενη εορταστική εκδήλωση για να διαπιστώσετε και οι ίδιοι τη
δύναμη της μουσικής και τη δυνατότητά της να υπερβαίνει τα εθνικά και γλωσσικά όρια. Θεωρούμε ότι αρμόζει στην
Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, μόλις λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, να πραγματοποιήσουμε μια συναυλία που
πανηγυρίζει την αλληλεγγύη, την αποδοχή και τη διαφορετικότητα. Η υποστήριξη της Κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων
μάς τιμά με τη γενναιόδωρη συμφωνία παρουσίασης των εξαίρετων ταλέντων τους στην τοπική μας θεατρική αίθουσα!
Ελάτε μαζί μας να την παρακολουθήσετε!» τόνισαν χτες, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη Τύπου οι διοργανωτές.
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Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …
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