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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

• Νέα τακτικά μέλη της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών έγιναν οι παρακάτω 
συνθέτες : Αθανασιάδης Βασίλης, Ζαφειρόπουλος Ανδρέας, Θεοδοσίου Παναγιώτης, 
Ιωάννου Ηλίας-Μάριος, Κεφάλας Μιχαήλ, Μαρκουλάκη Ευφροσύνη, Νικολάου 
Δημήτρης, Παναγιωτάκης Νικόλαος, Τσαγκάρης Μάνος, Ψαθάς Γιάννης. 
Νέο πάρεδρο μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών έγινε ο συνθέτης Κτενάς 
Σεραφείμ. 

 

• Ανακοινώθηκαν από την κριτική επιτροπή που μελέτησε τα έργα τα τρία βραβεία 
του Διαγωνισμού στη μνήμη Δ. Δραγατάκη : 

           Α΄ βραβείο στο Γιώργο Σακαλλιέρο για το έργο «Lament for          
                             “D” – A String Quartet». 
            Β΄ βραβείο στο Λεωνίδα Κανάρη για το έργο «Hommage à  
                              Dimitris Dragatakis», για κουαρτέτο εγχόρδων. 
          Γ΄ βραβείο στον Αλέξη Αγραφιώτη για το έργο «Quartetto d’  
                             archi». 

Τα βραβεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο, που αθλοθέτησε ο           
Σύλλογος Φίλων Δημήτρη Δραγατάκη. 

 

• Το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου διοργανώνει διεθνές συμπόσιο με θέμα 
«Σοφοκλής 2500 χρόνια : Σύγχρονες προσεγγίσεις» στις 3, 4, 5 Ιουλίου 2004. 
Στις 4 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο Αντ. Τρίτση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Αθηναίων (Ακαδημίας 50), στην απογευματινή συνεδρίαση (4-5.30μ.μ.) θα υπάρξει 
ανακοίνωση του Θόδωρου Αντωνίου με θέμα «Η μουσική στο Σοφοκλή : Η 
όπερα Οιδίπους επί Κολωνώ». 

 

• Ο δήμος Αρχανών και το Σύγχρονο Ωδείο Κρήτης διοργανώνει τον 3ο Διεθνή 
Διαγωνισμό Κιθάρας Κρήτης «ΑΡΧΑΝΕΣ 2004» 21-25 Ιουλίου 2004. Πρόεδρος 
της επιτροπής είναι ο Θόδωρος Αντωνίου και μέλος, μεταξύ άλλων, ο Άλκης 
Μπαλτάς. Παράλληλα με το διαγωνισμό θα διεξαχθεί φεστιβάλ, στο οποίο θα 
παρουσιαστεί σε πρώτη εκτέλεση το έργο του Βασίλη (William) Αντωνίου 
«Music for Strings». 

 

• Η κιθαρίστα Μαρία Καβούνη και ο πιανίστας Markus Kroul θα πραγματοποιήσουν 
σειρά συναυλιών στη Γερμανία στις 7 Ιουλίου (Regensburg), 8 Ιουλίου (Baden 
– Würtenberg), 10 Ιουλίου (Bonn) και 18 Ιουλίου (München). Το πρόγραμμά 
τους περιλαμβάνει επίλεκτα και δημοφιλή έργα του παγκοσμίου ρεπερτορίου για 
κιθάρα και πιάνο, μεταξύ των οποίων και τρία έργα του Έλληνα Μουσουργού 
Ανδρέα Μπαζού (Danza no 1, Danza no 5, Danza no 7), τα οποία γράφτηκαν 
ειδικά για το καλλιτεχνικό ντουέτο. 

 

• Το έργο του Κωστή Κριτσωτάκη «Κοντσέρτο για μαντολίνο και ορχήστρα» θα 
παρουσιαστεί στις 23 Ιουλίου στο Estoril της Πορτογαλίας στα πλαίσια του 
διεθνούς Φεστιβάλ της πόλης που γίνεται κάθε καλοκαίρι. Την Συμφωνική 
Ορχήστρα της Πορτογαλίας θα διευθύνει ο David Allan Miller ενώ σολίστ θα είναι ο 
Δημήτρης Μαρίνος. 

 

• Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού Τζαζ και Jazz θα υπάρχει αφιέρωμα στο 
Στέφανο Βασιλειάδη και άρθρο για την Ασπασία Νασοπούλου.  

 

• Ιδρύεται πανελλήνιος σύλλογος αποφοίτων αναγνωρισμένων ωδείων με 
στόχο: α) την αναδιάρθρωση της μουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με συνολικές 
προτάσεις από καταξιωμένους παιδαγωγούς και καλλιτέχνες και β) την κατοχύρωση 
των εργασιακών σχέσεων είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210-6232261, κα Χαρατσή. 
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