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 Η μουσική ενώνει!

Από την Ευρώπη έως τον Καρά Τεπέ:

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 19|12|2016 15:39

Μια πολυπολιτισμική συναυλία ένωσε ξένους και ντόπιους καλλιτέχνες, επαγγελματίες και ερασιτέχνες το βράδυ της
Πέμπτης στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης. Ήταν μια ξεχωριστή παράσταση που ένωσε μικρούς μουσικούς της Λέσβου με
μουσικούς - προσφυγόπουλα του Καρά Τεπέ, ανάμεσα σε επαγγελματικές μελωδίες και ποιοτική μουσική.
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Πέμπτης στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης. Ήταν μια ξεχωριστή παράσταση που ένωσε μικρούς μουσικούς της Λέσβου με
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Αφιερωμένη η εκδήλωση στην Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, πολλά παιδιά από τον Καρά Τεπέ, τα οποία διδάσκονται
μουσική από μέλη της «Art Angels Relief Team», συγκίνησαν μαζί με τα Σαντούρια του Αναγνωστηρίου Αγιάσου. Ο Στρατής
Τσομπανέλλης και η Σοφία Σκορδά, ντυμένοι με τις παραδοσιακές αγιασώτικες στολές και με τη συνοδεία του δασκάλου
Κώστα Ζαφειρίου στην κιθάρα και της Μαρία Φραντζέσκα Ρόκκα στο βιολί, έπαιξαν δύο παραδοσιακούς σκοπούς της
Λέσβου και χειροκροτήθηκαν.

Στην εκδήλωση, που οργανώθηκε από το Δήμο Λέσβου και μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ Αιγαίου και το Δεύτερο
Πρόγραμμα, πήραν μέρος χορωδίες από τη Λέσβο, μουσικά σύνολα από τα Κανάρια νησιά, σολίστ από την Ελλάδα και το
εξωτερικό.

Παραβρέθηκαν οι μητροπολίτες Μυτιλήνης και Μηθύμνης, ο δήμαρχος Λέσβου και ο στρατηγός, διοικητής της 98 ΑΔΤΕ.

Στους καλλιτέχνες εμφανίστηκαν 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 συγκίνησε η Παιδική
Χορωδία του Ωδείου «Σκαλκώτας» και η Χορωδία Δήμου Λέσβου «Νίκος Μυρογιάννης», σε καλλιτεχνική διεύθυνση Λίας
Κεφαλά.

Η συναυλία αποτέλεσε το αποκορύφωμα μηνών εξάσκησης και σχεδιασμού, και παρουσιάζει ένα συναρπαστικό, ποικίλο
πρόγραμμα, που εκτείνεται από τον Béla Bartók και παραδοσιακά κάλαντα, μέχρι το «Twinkle Twinkle Little Star»!                         
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jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
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θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …
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