
 
Επετειακή συναυλία 1821 - 2021: 

200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης -
Αφιέρωμα στον Ιωάννη Καποδίστρια 

 

27Σάββατο

Πώληση  ηλεκτρονικών  εισιτηρίων
αποκλειστικά  στη   

Δια  ζώσης  παρακολούθηση  15€ 
Online  παρακολούθηση  10 € 

           "Φιλελλήνων Ήχοι "

Νοεμβρίου 2021

Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των
σεισμοπαθών του Αρκαλοχωρίου Κρήτης

 

Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ
Ώρα  έναρξης 20:00 Ώρα προσέλευσης 19:30 

Θα τηρηθούν τα υγειονομικά
πρωτόκολλα, με βάση τις

ισχύουσες διατάξεις 
 

  Viva.gr

https://www.viva.gr/tickets/music/streaming/filellinon-ichii/
https://www.viva.gr/tickets/music/streaming/filellinon-ichii/


Η τέχνη τιμά και στηρίζει την Ελλάδα. 
 

Η Κρήτη, η Κύπρος και η Μακεδονία ενώνουν τις δυνάμεις τους για να
αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του εγκέλαδου.

 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου, τιμά την
επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση με

επετειακή συναυλία με τίτλο "Φιλελλήνων Ήχοι".
Ακολουθεί αφιέρωμα στον ιατρό και πρώτο Κυβερνήτη

του νέου Ελληνικού κράτους Ιωάννη Καποδίστρια.
 

Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των
σεισμοπαθών του Αρκαλοχωρίου Κρήτης.

"Φιλελλήνων Ήχοι"
 από το μουσικό σύνολο 

Art Various με τους:
 

Μαριαλένα Παναγιωτοπούλου, υψίφωνος
Ευαγγελία Κουζώφ, βιολί

Μαρία Χρίστοβα, βιολοντσέλο
 Θανάση Γοβατζιδάκης, πιάνο

 
Αφηγητές

 Ιωάννης Στεφανίδης 
Κώστας Μόνας 

Για το αφιέρωμα στον Ιωάννη
Καποδίστρια βρίσκεται μαζί μας η

τελευταία απόγονος του, ηθοποιός και
σκηνοθέτιδα Ναταλία Καποδίστρια.

κατόπιν επίδειξης του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 
κατόπιν επίδειξης πιστοποιητικού νόσησης 

Βάσει της Υπουργικής απόφασης  αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136, οι θεατές θα εισέρχονται:
 

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest). 

Είσοδος



   

    L.v. Beethoven (1770-1827) 
The ruins of Athens Op.113
(Τα ερείπια των Αθηνών) 
Εισαγωγή Μεταγραφή πιάνο τρίο 
 
    G. Rossini (1792-1868) 
L' assedio di Korintho
Η πολιορκία της Κορίνθου
Giusto ciel in tal periglio 
Άρια της Παμίνα
μεταγραφή για πιάνο τρίο και φωνή 

    J. Strauss (1804-1849) 
Hellenen Polka Op.203
Μεταγραφή για πιάνο τρίο 

    A.Dvorak (1814-1894) 
Δύο τραγούδια σε νεοελληνική ποίηση Op.50
Νεράϊδες , κλέφτικο τραγούδι (Ο Τσολιάς)
μεταγραφή για πιάνο τρίο και φωνή                      
 
     Μ.Καλομοίρης (1883-1962) 
 Η γριά ζωή, Μια νεράϊδα με γέννησε
 Μεταγραφή για πιάνο τρίο και φωνή 
 
     Γ. Καζάσογλου (1908-1984)
Ελεγεία Ντούο 
για πιάνο- βιολοντσέλο 

   Γ. Καζάσογλου (1908-1984)
Μητέρα μεγαλόψυχη,
Ο Απρίλης με τον έρωτα
Στη σκιά χειροπιασμένες
Τρία τραγούδια σε ποίηση Δ. Σολωμού
Από τη συλλογές Ελεύθεροι Πολιορκημένοι 
και Ύμνος εις την Ελευθερίαν 
Μεταγραφή για πιάνο τρίο και φωνή 

Πρόγραμμα Α΄ μέρος - Επετειακή Συναυλία

 Χαιρετισμοί Επισήμων



     
 
    Χ. Δέλλας (1900-1967)  
Μακεδονικός χορός 
Ντούο για βιολί- πιάνο
 
    Γ. Κωνσταντινίδης (1903-1984) 
Δύο χοροί από τους 8 νησιώτικους χορούς
Μεταγραφή για πιάνο τρίο 
 
     Β.Θεοφάνους (1895-1984) 
 Μακεδονικός χορός
 Μεταγραφή για πιάνο τρίο και φωνή 

  
*Μεταγραφές Θανάσης Γοβατζιδάκης

Πρόγραμμα Β΄ μέρος - Αφιέρωμα στον
Ιωάννη Καποδίστρια: ο ιατρός πίσω από
τον Κυβερνήτη 

 Χαιρετισμοί Επισήμων

    Άγνωστες Πτυχές της ζωής του Ιωάννη Καποδίστρια.
Θεατρικός μονόλογος της Ναταλίας Καποδίστριας, από τα
απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη.

Λήξη Εκδήλωσης

    Ν. Μάντζαρος (1795-1872)

Εθνικός Ύμνος
Μεταγραφή για πιάνο τρίο και φωνή



Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου ευχαριστεί θερμά
για τη στήριξη και τη συνεργασία 

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Ιατρικό
Σύλλογο Θεσσαλονίκης, την Ομοσπονδία Κυπριακών

Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Ο.Ε.), το Διεθνές Πανεπιστήμιο
της Ελλάδος, τους εθελοντές συνεργάτες, χορηγούς και

όλους τους συμμετέχοντες. 
 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


