Open Day 14 Σεπτεμβρίου 2019

Open Day - Ημέρα Γνωριμίας
Το Ελληνικό Ωδείο γιορτάζει 100 χρόνια προσφοράς στη μουσική εκπαίδευση και προσκαλεί το ευρύ
κοινό σε ένα Open Day το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 – από τις 10:00 το πρωί έως τις 20:00
Ελάτε να γνωρίσετε τους καθηγητές μας να ενημερωθείτε σωστά για το μουσικό όργανο που σας
ενδιαφέρει, να παρακολουθήσετε ανοιχτά μαθήματα και παρουσιάσεις οργάνων.

OPEN DAY με ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ προσφορές
Δωρεάν εγγραφή (για νεοεισερχόμενους σπουδαστές)
Δωρεάν συμμετοχή στις Χορωδίες του Ελληνικού Ωδείου
Poster Open Day

Καλλιτεχνική παρεμβολή Ορχήστρα Νυκτών ΑΤΤΙΚΑ
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019, 19:00
Αίθουσα Εκδηλώσεων Ελληνικού Ωδείου
Κηφισίας 148 & Πεντέλης 2 Μαρούσι

Ορχήστρα Νυκτών ΑΤΤΙΚΑ ...Ορχήστρα Νυκτών ΑΤΤΙΚΑ
Ιδρύθηκε το 1993 με πρωτοβουλία του μαέστρου της και σολίστ του μαντολίνου Άρη Δημητριάδη. Η
Ορχήστρα απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από όργανα της οικογένειας του μαντολίνου. Από το 1997
βρίσκεται υπό την αιγίδα του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Μουσικός Σύλλογος Αθηνών ΕΡΑΤΩ».
Στόχος της ΑΤΤΙΚΑ και του «Συλλόγου ΕΡΑΤΩ» είναι να διασώσουν και να προβάλλουν την τεράστια
παράδοση του μαντολίνου και της ορχήστρας νυκτών εγχόρδων, να αναβιώσουν και να διαδώσουν στις
νεότερες γενιές τα όργανα της οικογένειας του μαντολίνου που τείνουν να εξαφανιστούν και να
αναδείξουν τις σύγχρονες διεθνείς προσεγγίσεις, στο μουσικό κοινό της Ελλάδας.

Open Day 14 Σεπτεμβρίου 2019

1

Το ρεπερτόριο της ορχήστρας προσεγγίζει μουσική πέντε αιώνων, περιλαμβάνοντας πρωτότυπες
συνθέσεις για μαντολίνο καθώς και διασκευές μουσικών έργων. Από την Αναγέννηση, το Μπαρόκ και τον
Κλασικισμό ως το Ρομαντισμό, το Bel Canto και τις σύγχρονες συνθετικές τάσεις του 21ου αιώνα,
Ελλήνων και ξένων δημιουργών, η ΑΤΤΙΚΑ αναδεικνύει τον ιδιαίτερο ήχο της ορχήστρας νυκτών
εγχόρδων.
Η Ορχήστρα ΑΤΤΙΚΑ έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε πολλές συναυλίες και φεστιβάλ στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό. Έχει πολλές συμμετοχές στη ελληνική δισκογραφία και το 2012 κυκλοφόρησε την
πρώτη προσωπική δισκογραφική της δουλειά με τον τίτλο “Musica Poetica” ένα αφιέρωμα στην ποίηση
του Νικηφόρου Βρεττάκου με αποσπάσματα από το έργο του ποιητή, πλαισιωμένα από μουσικές των J.S.
Bach, A. Vivaldi, H. Purcell, F. Mendelssohn, P. Tchaikovsky, J. Offenbach, N. Μάντζαρου και C. Galanti.
Άρης Δημητριάδης Α΄ Μαντολίνο
Γιάννης Αρβανιτάκης Β΄ Μαντολίνο
Ιωάννα Καρούση Β΄ Μαντολίνο
Αντώνης Αθανασόπουλος Μαντόλα
Δημήτρης Κουφογιώργος Κιθάρα
Θάνος Μαργέτης Πιάνο
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