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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

14 Οκτωβρίου 2004, 8.30 μ.μ. 
Μουσική του Κόσμου – Goethe Institut  
Συναυλία για πιανιστικό ντουέτο 
 

Έργα : Paul Hindemith, Dubravko Detoni, Νίκου Σκαλκώτα, Θόδωρου Αντωνίου, 
Απόστολου Ντάρλα. 
 
Σολίστ : Beata Pincetic, Χρήστος Σακελλαρίδης. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 Ζητείται η συνεργασία των μελών της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών για το 
περιοδικό «Αντίφωνο» με άρθρα τους, δημοσιεύσεις κλπ. Τηλ. επικοινωνίας : 210-
5141073 (Κωνσταντίνος Λυγνός), 210-8824983 (Λεωνίδας Κανάρης), 210-
6713086 (Μαρτίν Κριθαρά). 

 
 Η «Ένωση Φίλων της Ελληνικής Λόγιας Μουσικής» διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο 
Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου, αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη γέννηση του 
Νίκου Σκαλκώτα, για Έλληνες (και ομογενείς) Συνθέτες ανεξαρτήτου ηλικίας. Η 
ημερομηνία υποβολής των έργων λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2004. Περισσότερες 
πληροφορίες στη γραμματεία της Ένωσης Φίλων της Ελληνικής Λόγιας Μουσικής, 
τηλ. 210-6666326, 210-6666211 και 6977693161. 

 
 Στα πλαίσια της Ολλανδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ολλανδικός 
οργανισμός Yo! προκήρυξε διαγωνισμό για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Ύμνου. Η 
ημερομηνία υποβολής έργων λήγει την 1η Νοεμβρίου 2004, ενώ περισσότερες 
πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.yo-festival.nl/mail/fprm.htm. 

 
 Προκηρύχθηκε ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Σύγχρονης Σύνθεσης «ZEITKLANG» 
που θα διεξαχθεί στο Festspielhaus St. Polten της Κάτω Αυστρίας, το Μάρτιο του 
2005. Η προθεσμία υποβολής των έργων λήγει την 1η Νοεμβρίου 2004. 
Πληροφορίες στα γραφεία της Ένωσης Μουσουργών. 

 
 Προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός σύνθεσης «Lutoslawski Awards 2004», 
στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν συνθέτες κάθε εθνικότητας και ηλικίας με 
νέα έργα για κουαρτέτο εγχόρδων, για βιολί και πιάνο, βιολοντσέλο και πιάνο, 
όμποε και πιάνο, κλαρινέτο και πιάνο και φωνή και πιάνο. Η προθεσμία υποβολής 
των έργων λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2004. Πληροφορίες στα γραφεία του 
διαγωνισμού «Witold Lutoslawski Composers», ul. Jasna 5, 00-007 Warszawa, 
Poland, fax +48 22 6436481, e-mail society@lutoslawski.org.pl ή στα γραφεία της 
Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. 

 
 Στις 11 Οκτωβρίου, στις 14.00, η Ελβετική ορχήστρα Santa Maria θα παίξει το 

Concerto  για πιάνο op.68 του Σπύρου Μάζη στο Αμερικάνικο Κολέγιο (Diri). 
Στο πιάνο, ο πιανίστας Παναγιώτης Γώγος. 

 
 Το έργο του Σπύρου Μάζη «Ύμνοι του Πινδάρου», για ορχήστρα, χορωδία και 
σοπράνο, το οποίο διακρίθηκε στο διεθνή διαγωνισμό  «Musical Olympics 2003», 
παίχτηκε στο Αρχαίο Θέατρο του Άργους, στο Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων στο 
Μεσολόγγι και στο Αίγιο, από την Ιταλική ορχήστρα και χορωδία Οpernstudio 
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Meran της Ιταλίας. Το ίδιο έργο είναι προγραμματισμένο να παιχτεί στις 16 
Οκτωβρίου 2004  στο Merano  και στις 17 Οκτωβρίου στο Bolzano της Ιταλίας.  

 
 Το έργο του Σπύρου Μάζη «Stillness», για σαξόφωνο και ορχήστρα, παίχτηκε στο 

Charleston της Αμερικής στις 12 Σεπτεμβρίου 2004 από τη Seneca chamber 
orchestra, με σολίστα το Αμερικανό Σαξοφωνίστα David Wright. Για το έργο 
γράφτηκε εκτενής κριτική στο Charleston Cazette. 

 
 Στις 23 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό θέατρο Στροβόλου και 24 Σεπτεμβρίου στο 
θέατρο Ριάλτο Λεμεσού, στα πλαίσια εκδηλώσεων ιαπωνικής μουσικής και χορού, 
εκτελέστηκαν τα έργα του Φαίδρου Καβαλλάρη «Σατόρι» και «Αματερασού». 

 
 Ακολουθεί επιστολή των κ.κ. Μυράλη και Σωτηριάδη προς τα μέλη της Ένωσης 
Ελλήνων Μουσουργών : 

 
Αξιότιμες κύριες / Αξιότιμοι κύριοι 
 
Είμαστε δύο σολίστ σαξοφώνου με αρκετή πείρα στην εκτέλεση και τη μουσική εκπαίδευση εντός και 
εκτός της Κύπρου και Ελλάδας. Κινούμενοι από αγάπη για το σαξόφωνο και τη μουσική δημιουργία 
αποφασίσαμε, με σεβασμό και εκτίμηση για το έργο των μουσουργών, να επιχειρήσουμε μια πρώτη 
καταγραφή των έργων Ελλήνων και Κυπρίων συνθετών για σαξόφωνο, με σκοπό να διευκολύνουμε 
τους Έλληνες και ξένους σαξοφωνίστες στη γνωριμία και επιλογή ελληνικού ρεπερτορίου για το 
σαξόφωνο. Για αυτό, ζητούμε τη συμβολή σας και παρακαλούμε θερμά όπως συμπληρώσετε το 
ερωτηματολόγιο που συνοδεύει την επιστολή και το οποίο σκοπό έχει να συλλέξει τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τα έργα αυτά. Στο ερωτηματολόγιο ζητούνται οι εξής πληροφορίες: 
 

1. Ονοματεπώνυμο συνθέτη, περιληπτικό βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση σε 
αγγλικά και ελληνικά) καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεμοιότυπο, 
ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδα εάν υπάρχει).  

2. Τίτλοι των έργων που περιλαμβάνουν σαξόφωνο και ημερομηνία σύνθεσης (δηλ. να 
ονομαστεί ο τίτλος και το είδος της σύνθεσης όπως και η σύνθεση του συνόλου  π.χ.σόλο, 
σονάτες, κοντσέρτα, τρίο, κουαρτέτα, έργα για σαξόφωνο και φωνή ή μαγνητοταινία κλπ).   

3. Αφιέρωση (αν υπάρχει) προς τιμή ή κατόπιν παραγγελίας κάποιου σολίστα ή συνόλου. 
4. Εκδοτικός Οίκος ή στοιχεία επικοινωνίας για να προμηθευτεί κάποιος το έργο.  
5. Αξία (σε ευρώ) 
 

Περαιτέρω, επιθυμούμε να αγοράσουμε τα πιο πάνω έργα σας έτσι ώστε εμείς να συμπληρώσουμε τις 
πιο κάτω αναγκαίες πληροφορίες για αυτά: 
 

6. Κινήσεις του κάθε έργου (αν υπάρχουν) με σύντομη περιγραφή των τεχνικών και 
αισθητικών στοιχείων της κάθε κίνησης (πχ Α κίνηση: Allegro ♪=120, πολλά περάσματα με 
staccati, χρήση multiphonics.  Β κίνηση: Lento espressivo, μεγάλα legati, πλούσιες εναλλαγές στη 
δυναμική, altissimo). 

7. Βαθμός δυσκολίας: 1=πολύ εύκολο, 2=εύκολο, 3=μέτριας δυσκολίας, 4=δύσκολο, 5=πολύ 
δύσκολο. 

8. Διάρκεια του έργου (κατά μέρη και συνολικά). 
 
Πιστεύουμε πως είναι καιρός, στα πλαίσια της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, οι συνθέτες και 
εκτελεστές να προσεγγίσουν αλλήλους για να δημιουργηθεί ένα στενότερο κλίμα επικοινωνίας και 
εξέλιξης εκατέρωθεν έτσι ώστε να γνωρίσει και το ελληνικό κοινό αλλά και το ξένο, την πολύ αξιόλογη 
σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία. Στη βάση αυτή κινείται η προσπάθεια μας και ελπίζουμε να 
σας έχουμε ένθερμους συμπαραστάτες μας. Φιλοδοξούμε η καταγραφή αυτή να εκδοθεί στα ελληνικά 
και αγγλικά.  
  
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.  
 
Συναδελφικά, 
Δρ. Γιάννης Μυράλης                         Θεόφιλος Σωτηριάδης 
Τηλ. & φαξ: (357)-22-312180                             Τηλ. & φαξ: 2310 94 95 69                   
e-mail:miralisy@uidaho.edu                                 Κινητό: 6974 590864  
http://www.msu.edu/~miralisy                                        e-mail:theosot@otenet.gr 
                                                                               http://www.sotiriades.com 
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