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Σν  
 
ζην πιαίζην ηνπ 
 
KΤΚΛΟΤ │Αθηέξωκα ζηνλ Νίθν θαιθώηα 
 

παξνπζηάδεη ηε ζπλαπιία κε ηίηιν 
 
"Ο θαιθώηαο θαη ν θύθινο ηνπ Βεξνιίλνπ" 
 

Σελ Πέκπηε 26 Ηαλνπαξίνπ 2017 ζηηο 20:30  

Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο 
 
νιίζη  
Μαξγαξίηα πγγεληώηνπ κεηδνζνπξάλν 
Γηώξγνο θξηβάλνο θιάνπην 
ηέιια Σζάλε βηνιί 
Κωζηήο Θένο ηζέιν 
Βίθπ ηπιηαλνύ πηάλν 
 

Διιεληθό πγθξόηεκα ύγρξνλεο Μνπζηθήο 

 

Γηώξγνο θξηβάλνο - θιάνπην, Γηάλλεο Σζειίθαο - όκπνε, Γηάλλεο ακπξνβαιάθεο -  
θιαξηλέην, Γηώξγνο Φαξνύγγηαο - θαγθόην, Υξήζηνο Καινύδεο - θόξλν, Βίθπ ηπιηαλνύ -
πηάλν, ηέιια Σζάλε - βηνιί Ι, Μπξνπλίιηα Δπγελία Μάινπ - βηνιί ΙΙ, Ζιίαο δνύθνο - 
βηόια,Κωζηήο Θένο - βηνινληζέιν. 
 

Μνπζηθή δηεύζπλζε Ηάθωβνο Κνληηόπνπινο 
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Με ηε ζπλαπιία Ο θαιθώηαο θαη ν θύθινο ηνπ Βεξνιίλνπ ζπλερίδεηαη ν εηήζηνο 

θύθινο Αθηέξωκα ζηνλ Νίθν θαιθώηα (1904-1949). ηε δεύηεξε εθδήισζε ηνπ 

Αθηεξώκαηνο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 26 Ηαλνπαξίνπ (ώξα 20:30) 

ζηελ Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο, ην Διιεληθό πγθξόηεκα ύγρξνλεο 

Μνπζηθήο (ΔΜ) ππό ηνλ Ηάθωβν Κνληηόπνπιν ζα παξνπζηάζεη έξγα ηνπ κεγάινπ 

έιιελα ζπλζέηε αιιά θαη γεξκαλώλ κνπζνπξγώλ πνπ έδεζαλ ζην Βεξνιίλν ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ, – πεξίνδν θαηά ηελ νπνία θαη ν ίδηνο ζπνύδαδε θαη εξγαδόηαλ ζηελ ίδηα 

πόιε – όπσο νη Βάηι, Γηάξλαρ, αίλκπεξγθ, κε ηνπο νπνίνπο ν θαιθώηαο κειέηεζε 

ζύλζεζε ζην Βεξνιίλν, θαζώο θαη ν Άηζιεξ.  

ηόρνο ηεο ζπλαπιίαο απηήο είλαη λα ζθηαγξαθεζεί ην κεζνπνιεκηθό πεξηβάιινλ ηνπ 

Βεξνιίλνπ ηεο πεξηόδνπ 1921 – 1933, πεξηόδνπ πνπ ν θαιθώηαο ζπνύδαζε θαη 

δξαζηεξηνπνηήζεθε κνπζηθά ζε έλα Βεξνιίλν, πνπ ζθηάζηεθε από ηελ άλνδν ηνπ 

ρηηιεξηθνύ θαζεζηώηνο θαη ππνγξακκίζηεθε από κνπζηθέο θπζηνγλσκίεο όπσο νη πην 

πάλσ αλαθεξόκελεο πξνζσπηθόηεηεο.   

 

Σν πξόγξακκα_______________________________________________________ 

 
 
1. Νίθνο θαιθώηαο (1904 - 1949) Scherzo (1936/1939 - 40;) 

      γηα ηέζζεξα όξγαλα 
 
 

2. Philipp Jarnach (1892 - 1982)  Sonatine op. 12 (1919) 
      γηα θιάνπην θαη πηάλν 

 
      Γηώξγνο θξηβάλνο, θιάνπην 
      Βίθπ ηπιηαλνύ, πηάλν 
 
 
3. Kurt Weil (1904 - 1949)   Πέντε τραγούδια 
 
      a) Zuhälter - Ballade  

      b) Surabaya - Johnny  

      c) Wie lange noch?   

      d) Seeräuberjenny  

      e) Der Abschiedsbrief 

 
      Μαξγαξίηα πγγεληώηνπ, κέηδν ζνπξάλν 
      Βίθπ ηπιηαλνύ, πηάλν 
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4. Νίθνο θαιθώηαο (1904 - 1949) Eight Variations  
      on a Greek Folk Tune (1938) 
      γηα πηάλν ηξίν 

 
      ηέιια Σζάλε, βηνιί 
      Κσζηήο Θένο, βηνινληζέιν 
      Βίθπ ηπιηαλνύ, πηάλν 
     
 
    _____________***_____________ 
 
 
 
5. Νίθνο θαιθώηαο (1904 - 1949) Scherzo and Menuetto - Cantato (1939) 

      γηα βηνιί θαη πηάλν 

 
      ηέιια Σζάλε, βηνιί 
      Βίθπ ηπιηαλνύ, πηάλν 
 
 
6. Hanns Eisler (1898 - 1962)  Divertimento for Wind Quintet op. 4 (1923) 
 
7. Arnold Schönberg (1892 - 1982) Three songs for low voice and piano op. 48 
(1933) 

      a) Sommermüd  
      b) Tot 
      c) Mädchenlied  

 
      Μαξγαξίηα πγγεληώηνπ, κέηδν ζνπξάλν 
      Βίθπ ηπιηαλνύ, πηάλν 
 
 
8. Νίθνο θαιθώηαο (1904 - 1949) Octet (1931) 
 
 
 

Ο Νίθνο θαιθώηαο__________________________________________________ 

 

Ο Νίθνο θαιθώηαο ζεσξείηαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθνύο ζπλζέηεο ηνπ 20νπ αηώλα. Ο 
απζηξνβξεηαλόο κνπζηθνιόγνο θαη θξηηηθόο Χαλο Κέιεξ ζε έλα θείκελό ηνπ αλαθέξεη σο 
θνξπθαίνπο ζπλζέηεο ηνπ 20νπ αηώλα ηα ηέζζεξα «»: αίλκπεξγθ, ηξαβίλζθη, 
θαιθώηαο θαη νζηαθόβηηο. 
Γελλήζεθε ζηε Χαιθίδα ζηηο 8 Μαξηίνπ 1904. Καηαγόηαλ από ηελ Σήλν θαη πξνεξρόηαλ 
από νηθνγέλεηα κνπζηθώλ κε ην επίζεην θαιθώηνο. Ο παηέξαο ηνπ Αιέθνο, θιανπηίζηαο 
ζηε Φηιαξκνληθή ηεο Χαιθίδαο, άιιαμε ην επίζεην ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζε θαιθώηαο, 
ράξηλ επθσλίαο. Από ηελ ειηθία ησλ πέληε εηώλ άξρηζε λα καζαίλεη βηνιί κε ηνλ ζείν ηνπ 
θαη ην 1910 ε νηθνγέλεηά ηνπ κεηαθόκηζε ζηελ Αζήλα γηα λα ηνπ πξνζθέξεη ηελ επθαηξία 
πιεξέζηεξεο κνπζηθήο κόξθσζεο. Γξάθηεθε ζην Ωδείν Αζελώλ θαη ην 1918 απνθνίηεζε 
κε ηελ αλώηαηε δηάθξηζε («Χξπζό Μεηάιιην») γηα ηελ εξκελεία ηνπ ζην «Κνληζέξην γηα 
βηνιί» ηνπ Μπεηόβελ. Σα επόκελα ρξόληα έπαηδε βηνιί ζε δηάθνξεο εθδειώζεηο, ελώ 
πνηήκαηά ηνπ δεκνζηεύηεθαλ ζην πεξηνδηθό «Ννπκάο». 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD
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Σν 1921 ιακβάλεη ππνηξνθία από ην Ίδξπκα Αβέξωθ γηα αλώηεξεο ζπνπδέο βηνιηνύ 
ζην Βεξνιίλν. Γξήγνξα, όκσο, ζα πξνζαλαηνιηζηεί ζηε ζύλζεζε, κε δαζθάινπο 
ηνλ Κνπξη Βάηι (1904 - 1949), ηνλ Φίιηπ Γηάξλαρ (1892 - 1982)  θαη ηνλ Άξλνιλη 
αίλκπεξγθ (1892 - 1982). Ο ηειεπηαίνο ηνλ εθηηκνύζε ηδηαίηεξα. Μαδί ηνπ έκεηλε σο ην 
1931, ράξε ζε λέα ππνηξνθία πνπ ηνπ πξνζέθεξε ν Δκκαλνπήι Μπελάθεο. 
Παξάιιεια, έπαηδε βηνιί ζε ειαθξέο νξρήζηξεο γηα λα ζπκπιεξώλεη ην εηζόδεκά ηνπ. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην Βεξνιίλν έγξαςε πάλσ από 70 έξγα, ηα 
πεξηζζόηεξα από ηα νπνία ράζεθαλ. Παξά ηελ εθηίκεζε πνπ έηξεθε ζηνλ αίλκπεξγθ, 
δελ αθνινύζεζε ηπθιά ην δσδεθαθζνγγηθό ζύζηεκα ηνπ δαζθάινπ ηνπ, αιιά αλέπηπμε 
κηα δηθή ηνπ απόιπηα πξσηόηππε παξαιιαγή.  
Σνλ Μάην ηνπ 1933 επηζηξέθεη ζηελ Διιάδα, ηνλ ίδην αθξηβώο κήλα πνπ ν δάζθαιόο ηνπ 
Άξλνιλη αίλκπεξγθ παίξλεη ηνλ δξόκν ηεο εμνξίαο γηα ηηο ΗΠΑ, κε αληέρνληαο ηελ 
θαηαπίεζε ησλ Ναδί. Από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ πάηεζε ην πόδη ηνπ ζηελ παηξίδα 
αληηκεηώπηζε ηνλ θζόλν θαη ηελ θαρππνςία ηνπ κνπζηθνύ θπθιώκαηνο, παξόηη ήηαλ 
γλσζηή ε αμία ηνπ. 
Γηα λα δήζεη παίδεη βηνιί ζε έλα από ηα ηειεπηαία αλαιόγηα ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο θαη 
αξγόηεξα ζηηο Οξρήζηξεο ηεο Λπξηθήο θαη ηεο Ραδηνθσλίαο, παξά ηελ αλακθηζβήηεηε 
αμία ηνπ σο βηνινλίζηα. Ωο αληίδνην, άξρηζε λα ζπλζέηεη ππξεησδώο: Από ην 1935 θαη 
σο ην 1945 είρε γξάςεη πάλσ 100 έξγα. Κιεηζκέλνο ζηνλ δηθό ηνπ θόζκν θαη 
απνθνκκέλνο εληειώο από ηηο επξσπατθέο ηάζεηο αλέπηπμε έλα δηθό ηνπ, εληειώο 
πξνζσπηθό ύθνο. 
Αθνινύζεζε κηα λέα πεξίνδνο δεκηνπξγηθήο ζησπήο, αιιά από ην 1949 άξρηζε λα 
ζπλζέηεη κε ηνπο παιηνύο ηνπ ξπζκνύο λέα έξγα θαη λα ελνξρεζηξώλεη παιηόηεξα. 
Πέζαλε ζηηο 20 επηεκβξίνπ 1949 από επηπινθέο πνπ πξνθάιεζε ε ακειεκέλε 
πεξηζθηγκέλε θήιε ηνπ.  
Σν έξγν ηνπ πεξηιακβάλεη πάλσ από 170 έξγα (θνληζέξηα, ζπκθσληθέο ζνπίηεο, κνπζηθή 
δσκαηίνπ, ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα). Σν 60% ησλ πξνρσξεκέλσλ έξγσλ ηνπ αθνινπζεί έλα 
δηθήο ηνπ επηλόεζεο δσδεθαθζνγγηθό ζύζηεκα, ελώ ην 40% αλήθεη ζε άιια, «ειεύζεξα» 
ζπζηήκαηα ζύλζεζεο. 
 

Σν Αθηέξωκα ζηνλ Νίθν θαιθώηα ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο________ 

 

Πξόθεηηαη γηα έλαλ εηήζην θύθιν εθδειώζεσλ πνπ ζηνρεύεη λα κπήζεη ην θνηλό ζηνλ 

ζπλαξπαζηηθό θόζκν ηνπ θαιθώηα, ηνπ πξωηνπόξνπ ηεο ζύγρξνλεο κνπζηθήο, ηνπ 

έιιελα κνπζνπξγνύ πνπ είρε ην ζζέλνο λα ππεξεηήζεη ηελ ηέρλε ηνπ ρωξίο θακία 

πξνζωπηθή θηινδνμία θαη ρωξίο παξαρωξήζεηο, θαηνξζώλνληαο λα αλνίμεη έλα λέν 

θεθάιαην ζηε λεόηεξε ειιεληθή θαη δηεζλή κνπζηθή. 

Σν αθηέξσκα είλαη πνιύπιεπξν θαη άξρηζε ηνλ πξνεγνύκελν Ννέκβξην κε ην ξεζηηάι ηνπ 

βηνινλίζηα Γηώξγνπ Γεκεξηδή θαη ηνπ πηαλίζηα Βαζίιε Βαξβαξέζνπ. Πεξηιακβάλεη αθόκε 

κία ζπλαπιία κε ζπλζέζεηο κνπζηθήο δσκαηίνπ γηα έγρνξδα θαη πλεπζηά (20/2/2017) θαη 

έλα δηήκεξν ζπκπόζην (28 θαη 29/4/2017) γηα ηνλ έιιελα ζπλζέηε κε ηε κεγαιύηεξε 

δηεζλή αθηηλνβνιία ζηνλ 20ό αηώλα. Σε δεύηεξε εκέξα ηεο δηεκεξίδαο (29/4), ν καέζηξνο 

θαη ζπλζέηεο Νίθνο Υξηζηνδνύινπ ζα δηεπζύλεη ηελ Κακεξάηα ζε θνξπθαία έξγα γηα 

έγρνξδα ηνπ Νίθνπ θαιθώηα.  

 

 
Tηκέο εηζηηεξίωλ 
10 € (Εώλε Β) ● 15 € (Εώλε Α)  
Δηδηθέο ηηκέο  
4 € (θνηηεηέο, λένη, άλεξγνη) ● 6 €  (πνιύηεθλνη, 65+) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CF%84_%CE%92%CE%AC%CE%B9%CE%BB
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80_%CE%93%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%87&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%A3%CE%AD%CE%BD%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%A3%CE%AD%CE%BD%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%A3%CE%AD%CE%BD%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B8%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Πιεξνθνξίεο γηα ην θνηλό  
210 72.82.333 
www.megaron.gr 
 
Δπίζεο  
https://www.facebook.com/megaron.gr 
http://www.pinterest.com/megaronathens/ 
https://twitter.com/MegaronAthens 
 
Υνξεγνί επηθνηλωλίαο 
ΔΡΣ ● GALAXY 92 ● AΘΖΝΑ 9.84 ● ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103.7 ● ΣΡΗΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
90.9 ● KOSMOS 93.6 ● NAFTEMPORIKI.GR ● CULTURENOW.GR ● LIFE.GR • 
MONONEWS.GR ● ARTANDPRESS.GR ● METEO.GR 
 

 

 

http://www.megaron.gr/
https://www.facebook.com/megaron.gr
http://www.pinterest.com/megaronathens/
https://twitter.com/MegaronAthens

