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22ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Μουσική
πρωτεύουσα
για 10 νύχτεβ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
21 Ιουνίου, την Ηµέρα
dsavopoulou@e-typos.com
τπς Μουσικής, ανοίγει τις
πύλες του το 22ο Φεστιβάλ
Ναυπλίου που διαρκεί ως τις
κριµένους καλλιτέχνες του κόσµου.
30 Ιουνίου και τιµά φέτος την ΕλλάδαΘα εµφανισθούν ερµηνευτές από
και την ελληνική πολιτιστική
Ελλάδα, ∆ανία, Αυστρία, Πολωνία,
1.45 καλλιτέχνες θα
και µουσική προσφορά, από τα βάθη
Λιθουανία, Γαλλία και στο κλείσιµο
δώσουν το «παρών»
των αιώνων µέχρι τη σηµερινή δηµιουργία.
του το φεστιβάλ επιφυλάσσει µία
στο Ναύπλιο.
βραδιά αφιερωµένη στον κόσµο
2 To Piano Quartet
Πρόκειται για ένα από τα πιο συνεπήτου αρχαίου ελληνικού συµποσίου
ΡΑΐΑΝ από τη ∆ανία
µουσικά φεστιβάλ που εξακολουθεί
και στα αρχαία ελληνικά µουσικά
την Τετάρτη 26/6 στο
να έχει όλα αυτά τα χρόνια
όργανα και µουσική, που το συνόδευαν».
Βουλευτικό.
στο καλλιτεχνικό του τιµόνι τον πιανίστα
Γιάννη Βακαρέλη, που κάθε
Συνολικά, περισσότεροι από 45
3 Η Εθνική Λυρική
Σκηνή για δεύτερη
χρόνο ωστόσο προσπαθεί να διαφοροποιεί
καλλιτέχνες προσφέρουν την τέχνη
φορά στο Φεστιβάλ.
και να επεκτείνει τπ δραοτηριότητά
τους σε 10 διαφορετικές βραδιές.
του. Φέτος το φεστιβάλ
To πρόγραµµα του 22ου Φεστιβάλ
στρέφεται και στη θεατρική µουσική,
ανοίγει την Παρασκευή 21/6 στο
διού, µε τη µεσόφωνο Αγγελική
Σάββατο 29/6 στο Παλαµήδι. To
ΜεπΌποιηµένο5
ενώ φιλοξενεί και ένα γκαλά χορού
Φουγάρο µε ένα αφιέρωµα στον
Καθάριου και τον µαέστρο και σολίστ 22ο Φεστιβάλ Ναυπλίου κλείνει
Καβάφη, γκαλο
από την Εθνική Λυρική Σκηνή.
Οµηρο και στα 150 χρόνια του Κ.
πιάνου Νίκο Αθηναίο στο Βουλευτικό
την Κυριακή 30 Ιουνίου στο Βουλευτικό.
χορού και
Π. Καβάφη. Η µουσική του Θοδωρή
(25/6). Ακολουθεί το Piano
Η σπουδαία αρχαιολόγος
Οικονόµου για τη θεατρική «Οδύσσεια» αφιέρωµα στο
Quartet ΡΑΊΑΝ (από την ελληνική
Αγγελική Κοτταρίδπ αποκαλύπτει
Ελληνική δηµιουργία
του Ρόµπερτ Ουίλσον (παραγωγή:
λέξη Παιάνας), από τη ∆ανία, µε
Ο Γιάννης Βακαρέλης θεώρησε,
τον κόσµο του αρχαίου συµποσίου
αρχαίο ελληνικό
όπως λέει στον «ΕΤ.», επιτακτική τη
Εθνικό Θέατρο, 2012-2013)
έργα σύγχρονων ∆ανών συνθετών
και π κορυφαία Γαλλίδα µουσικολόγος
συµπόσιο στο
συνδυάζεται µε έντεκα µελοποιηµένα
την Τετάρτη 26/6 οτο Βουλευτικό.
Nathalie Berland παρουσιάζει
σύνδεση του φεστιβάλ φέτος µε την
Σύµπραξη
Αυστρίας
Πολωνίας
ελληνική δηµιουργία: «To 22ο Φεστιβάλ ποιήµατα του Κ. Π. Καβάφη µε τη
αρχαία
ελληνικά µουσικά όργανα και
πρόγραµµα
Λυδία Κονιόρδου στην αφήγηση/
µε την υψίφωνο Christine Holzwarthπαίζει µαζί µε τον BenoTt Tess6, σε
Ναυπλίου έχει ως κεντρικό
ερµηνεία και τον Θοδωρή Οικονόµου
αυτά, µελωδίες του Ευριπίδη, του
και την πιανίστα Agata
κορµό την ελληνική πολιτιστική και
Lucasziewicz µε βραδιά τραγουδιού Τιµόθεου της Μιλήτου, ανωνύµων
µουσική δηµιουργία ως ένα "χρέος"
στο πιάνο.
την Πέµπτη 27/6 στο Βουλευτικό. κ.ά. όπως έχουν καταγραφεί σε αρχαίους
Η Εθνική Λυρική Σκηνή τιµά για
υπενθύµισης, ιδιαίτερα σήµερα µε
Φεστιβάλ του Ναυπλίου / Nafplion
Στη συνέχεια οι πέντε µουσικοί
παπύρους ποα φυλάσσονται
δεύτερη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ
την περιρρέουσα αρνητική ατµόσφαιρα
Festival Ensemble, θα κάνει την
του Συνόλου Χάλκινων Πνευστών
στο Βερολίνο, τη Βιέννη, το Λούβρο
αυτή τη φορά µε το Μπαλέτο της
που πλανάται στη χώρα,
αλλά και σε επιγραφή στο Θησαυρό
σε ένα gala στο οποίο παρουσιάζει
παρθενική του εµφάνιση στην Πλατεία SUONO, στο Παλαµήδι, την Παρασκευή
της προσφοράς στη µουσική και τον
28/6 παίζουν έργα από το
των Αθηναίων στους ∆ελφούς.
αποσπάσµατα από χορογραφίες του
Αγίου Γεωργίου, την Κυριακή
πολιτισµό της Ελλάδας και στους
ρεπερτόριο του παγκόσµιου κινηµατογράφου.
δηµιουργούς - ερµηνευτές της. To
διευθυντή του Μπαλέτου τπς ΕΛΣ 23/6. To πρόγραµµα συνεχίζεται ως
s Τιµές εισιτηρίων: 10£ & 5€. Περισσότερες
Οι διεθνείς καλλιτέχνες
Ρενάτο Τζανέλα το Σάββατο 22/6,
εξής: ρεσιτάλ πιάνου του σολίστ Βασίλη
βασικό πρόγραµµα διανθίζεται µε
Dalia Dedinskaite (βιολί) και Gleb
πληροφορίες: www.
στην Πλατεία Αρβανιτιάς. Ενα νέο
Βαρβαρέσου στο Βουλευτικό,
ξεχωριστές µουσικές κλασικών και
Pysniak (τσέλο) θα εµφανισθούν το
τη ∆ευτέρα 24/6. Βραδιά τράγουnafplionfestival.gr. ¦
7µελές σύνολο, το Ensemble του
σύγχρονων συνθετών και διάκεΣτις
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