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Ο σολίστας Δημήτρης Σγουρός, η Συμφωνική Ορχήστρα 
της Λυρικής Σκηνής της Αλβανίας, η παιδική χορωδία του 
Île-de-France, είναι κάποιοι από τους προσκεκλημένους του 
φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Αιγαίου που θα γίνει στις αρχές 
Ιουλίου στη Σύρο. Η φετινή αποστολή αριθμεί περισσότερους 
από 400 καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο, μεταξύ των οποίων 
19 χορωδίες, διακεκριμένοι σολίστ, Ευρωπαίοι μαέστροι, χο-
ρευτές, ηθοποιοί.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα του Μπετόβεν υπό τη διεύθυν-
ση του μαέστρου Παναγιώτη Τιμπόρη και του Francis Bardot, όπως 
κι άλλα αφιερώματα στον μεγάλο συνθέτη, αλλά και του Μότσαρτ με 
το New Zealand Trio, η οποία είναι αφιερωμένη στα 50 χρόνια από το 
θάνατο του Μανώλη Καλομοίρη. Μια βραδιά γεμάτη βαλς κλασικών 
και νεότερων δημιουργών με σχήματα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, 
σε χορογραφία του Ρενάτο Τσανέλα. Στο Φεστιβάλ πρεμιέρα θα κά-
νουν η παράσταση “Ηρακλής” από το Aquila Theatre Company της 
Νέας Υόρκης, καθώς και μια ιδιαίτερη προσέγγιση στη μουσική του 
Μίκη Θεοδωράκη με τον πρωτοεμφανιζόμενο Χρίστο Παπαγεωργί-
ου, όπου θα ξετυλιχτούν διαφορετικές στιλιστικές παραλλαγές που 
ξεκινούν από εκτελέσεις κλασικού πιάνου και φτάνουν σε άγνωστες 
ηχητικές προεκτάσεις με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. 
Φυσικά, δε θα λείπει η σοπράνο Eilana Lappalainen, που φέτος θα 
ερμηνεύσει τη Σαλώμη στο ομώνυμο έργο του Στράους. Η ίδια θα 
παρουσιάσει επίσης και το Greek Opera Studio του οποίου έχει την 
καλλιτεχνική διεύθυνση.

Αυτά κι άλλα θα δούμε φέτος στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου, 
στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης αλλά και μέσα στον Ι.Ν. του 
Αγίου Νικολάου και στην Πλατεία Μιαούλη. Το φεστιβάλ προσδοκά 
να πετύχει νέα επίπεδα ποιότητας και να προκαλέσει την αισθητική 
απόλαυση του κοινού. Καθώς περιλαμβάνει μεγάλο εύρος μουσικών 
εκδηλώσεων, παραστάσεις χορού και θεάτρου, είναι φανερό ότι δεν 
αρκείται στην πεπατημένη αλλά εξελίσσεται χρονιά με τη χρονιά. Ο 
μαέστρος Παναγιώτης Τιμπόρης, ο οποίος ηγείται του Φεστιβάλ, υπό-
σχεται μια εξαιρετική διοργάνωση, πιστή στην παράδοση των επτά 
προηγούμενων χρόνων.
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> 8ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου
> 9-22 Ιουλίου
>Ηλεκτρονική προπώληση: http://ticketservices.gr
> Τηλεφωνικές πωλήσεις και πληροφορίες: 210 7234567 & 22810 85192
> Μειωμένες τιμές για αγορά εισιτηρίου μέχρι τις 25 Ιουνίου

400 μουσικοί, χορευτές & ηθοποιοί 


