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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ 

• Στις 8 Ιουλίου 2005, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου Κύπρου 
στη Λευκωσία, θα παρουσιαστεί το έργο του ∆. Νικολάου Four Sax 
Dances, op. 164, σε συναυλία του Μακεδονικού Κουαρτέτου Σαξοφώνων. 

 
• Στις 14 Ιουλίου 2005, στην Επίδαυρο, θα πραγµατοποιηθεί διάλεξη από 

το Θ. Αντωνίου µε θέµα τη µουσική στο αρχαίο δράµα στα πλαίσια των 
διεθνών σεµιναρίων αρχαίου δράµατος που διοργανώνει το Πανεπιστήµιο 
Αθηνών. 

 
• Στις 14 Ιουλίου 2005, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών η ορχήστρα 

Berliner Symphoniker θα παρουσιάσει στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού το 
έργο του Θ. Αντωνίου «Κοµµός Β’», ενώ στις 15 Ιουλίου 2005 θα 
παρουσιάσει το έργο του Θ. Μικρούτσικου «Η Κόλαση µιας Εποχής».  

 
• Από 27-31 Ιουλίου 2005 θα πραγµατοποιηθεί ο διεθνής διαγωνισµός 

κιθάρας και το Φεστιβάλ στις Αρχάνες Κρήτης, του οποίου 
καλλιτεχνικός διευθυντής και πρόεδρος της επιτροπής είναι Θ. Αντωνίου. 

 
• Ο συνθέτης και µέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών                     

Ντ. Κωνσταντινίδης παρακαλεί τους συναδέρφους που έχουν γράψει 
έργα για πολλαπλά βιολοντσέλα (2,3,4 κλπ), να επικοινωνήσουν µαζί του 
(e-mail cconsta@bellsouth.net, 947 DAVENTRY DRIVE LA 70808 BATON 
ROUGE USA, 001-225 5784010 (γραφείο), fax 001-2257677803), ώστε να 
προµηθευτεί υλικό για µεταπτυχιακό φοιτητή του, ο οποίος συγγράφει 
διατριβή πάνω στο αντικείµενο. 

 
• Στο πλαίσιο του 8ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κιθάρας και Σύνθεσης της 

Κέρκυρας, θα διεξαχθεί διαγωνισµός σύνθεσης έργου για κιθάρα. Μόνο 
περιορισµό αποτελεί η διάρκεια του ή των υποψηφίων έργων, η οποία δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το καθένα. Την κριτική επιτροπή 
απαρτίζουν διεθνείς προσωπικότητες της Κιθάρας και της Σύνθεσης. Θα 
βραβευτούν 3 έργα, τα οποία θα ερµηνευθούν σε διεθνείς διοργανώσεις και 
θα εκδοθούν από τις Εκδόσεις: CLEAR NOTE Publications - USA. Προθεσµία 
αποστολής των έργων έως 15 Αυγούστου 2005. Πληροφορίες: 210 - 88 
24 983 (Λ. Kανάρης) και lkanaris@otenet.gr. 

 
• Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού Jazz και Τζαζ θα παρουσιαστούν 

εκτεταµένα άρθρα του Θ. Ταµβάκου για την πλήρη δισκογραφία του      
Θ. Αντωνίου και για τον Ι. Κονιτόπουλο και την όπερα µουσικής 
δωµατίου «Τατ». 

 
• Προκηρύχθηκε ο Α΄ ∆ιαγωνισµός Tokyo Kosei Wind Orchestra 

Composition. Ηµεροµηνία λήξης αποστολής των έργων είναι η 20η 
Απριλίου 2006. Για πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.tkwo.jp. 

 
 
 


