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Tεηάξηε  
23 επηεκβξίνπ 2020 

 
 
 
 

 

 
 

«ΞΑΝΑ ΣΟ ΜΔΓΑΡΟ»  

 
Σελ πεξίνδν Οθηωβξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2020, ε θιαζηθή κνπζηθή βξίζθεηαη 

ζην επίθεληξν κε ηέζζεξηο θνξπθαίνπο πηαλίζηεο θαη δχν κεγάινπο καέζηξνπο 

λα ραξίδνπλ κνλαδηθέο ζηηγκέο κνπζηθήο απφιαπζεο ζηνπο αθξναηέο. Ο 

Γηάλλεο Βαθαξέιεο, ε Hélène Mercier Arnault, o Kππξηαλόο Καηζαξήο θαη 
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ν Αρηιιέαο Γνπάζηωξ δίλνπλ ην «παξψλ», ηνλ Γεθέκβξην, ζηνλ θχθιν 

Μεγάινη Δξκελεπηέο, ελψ ν Daniel Barenboim κε ηε Staatskapelle Berlin 

θαη ν Thomas Hengelbrock κε ηε Υνξωδία θαη ην ύλνιν Balthasar 

Neumann απνδίδνπλ, ζην πιαίζην ηνπ θχθινπ Μεγάιεο Οξρήζηξεο – 

Μεγάινη Μαέζηξνη, ηνλ δηθφ ηνπο θφξν ηηκήο ζε δχν ηεξάζηηεο κνξθέο ηεο 

κνπζηθήο, ηνλ Ludwig van Beethoven θαη ηνλ Johann Sebastian Bach.  

 
Απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη ε 

νξρεζηηθή ηέρλε, κε ηελ πεξίθεκε νκάδα ζχγρξνλνπ ρνξνχ Batsheva Dance 

Company λα παξνπζηάδεη ην έξγν «Hora» ηνπ θνξπθαίνπ ρνξνγξάθνπ Ohad 

Naharin. Όζν γηα ηνπο ζεαηξφθηινπο, ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπλ, ηνλ 

Οθηψβξην θαη ηνλ Ννέκβξην, ηελ θαηαμησκέλε εζνπνηφ Όιηα Λαδαξίδνπ ζηελ 

παξαγσγή «Έμη θνξέο», έλα κηθξφ αθηέξσκα ζηελ αμέραζηε Έιιε Λακπέηε ζε 

ζθελνζεζία ηνπ ηαιαληνχρνπ Γηώξγνπ Ναλνύξε. 

 

«Ξαλά ζην Μέγαξν» ινηπφλ κε δωληαλέο εθδειώζεηο ζην πιαίζην λέωλ 

θύθιωλ (Έιιελεο ζνιίζη ζηελ Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο) αιιά 

θαη δεκνθηιψλ ζεηξψλ πνπ αγαπήζεθαλ απφ κηθξνχο θαη κεγάινπο, κε 

δηαδηθηπαθέο κεηαδόζεηο (Megaron Podcasts) θαη κε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε ρξεκαηνδόηεζε θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ΤΠΠΟΑ, αιιά θαη κε έλα workshop-δηάιεμε γηα ηνλ 

θαιθώηα κε ηνλ κεγάιν ζηαξ ηνπ πφληηνπκ Daniel Barenboim. 

 

Οθηώβξηνο – Γεθέκβξηνο 2020  
Ξαλά ζην Μέγαξν 
 
Μεγάιεο Οξρήζηξεο – Μεγάινη Μαέζηξνη  
κε δύν δηεζλνύο θήκεο κνπζηθά ζύλνια από ηε Γεξκαλία  
Με αθνξκή ην Έηνο Beethoven θαη ηα 250 ρξφληα απφ ηε γέλλεζε ηνπ κεγάινπ 
κνπζνπξγνχ, έλαο καέζηξνο ζξχινο, ν Daniel Barenboim, θαη κηα απφ ηηο 
ζεκαληηθφηεξεο νξρήζηξεο ηνπ θφζκνπ, ε Staatskapelle Berlin, παξνπζηάδνπλ ζηηο 
12, 13, 15 θαη 16.11.2020 θαη ηηο ελλέα πκθωλίεο ηνπ ιακπξνχ γεξκαλνχ ζπλζέηε! 
Σα θσλεηηθά κέξε ζηελ Ενάτη εξκελεχνπλ ε ζνπξάλν Simone Schneider, ε 
κεηδνζνπξάλν Marina Prudenskaya, o ηελφξνο Klaus Florian Vogt θαη ν κπάζνο 
René Pape. Μαδί ηνπο, νη Υνξωδίεο ηεο ΔΡΣ θαη ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ. Όιεο νη 
ζπλαπιίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρνξεγία ηεο ΑΗΓΔΑ – ΑΜΚΔ Πνιηηηζηηθνχ θαη 
Κνηλσθεινχο Έξγνπ. Δπίζεο, ζην πιαίζην ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ ηνπ 
Μεγάξνπ, ν Daniel Barenboim δίλεη ζηηο 14.11.2020 workshop-δηάιεμε γχξσ απφ 
ην έξγν ηνπ Νίθνπ θαιθψηα ζηελ Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξφπνπινο. 
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Έλαλ κήλα κεηά, ζηηο 7.12.2020, ν αγαπεκέλνο καέζηξνο ηνπ ειιεληθνχ θνηλνχ, κε 
εξκελείεο αλαθνξάο ζηηο κεγάιεο ζπλζέζεηο ηνπ κπαξφθ θαη θιαζηθνχ ξεπεξηνξίνπ, ν 
ζπλαξπαζηηθφο Thomas Hengelbrock, επηθεθαιήο δχν θεκηζκέλσλ ζπλφισλ, ηεο 
Υνξωδίαο θαη ηεο Οξρήζηξαο Balthasar Neumann, εξκελεχεη ηε «Λεηηνπξγία ζε ζη 
ειάζζνλα» ηνπ Johann Sebastian Bach. Σν αξηζηνχξγεκα ηεο εθθιεζηαζηηθήο 
κνπζηθήο, πνπ ν ηδηνθπήο Κάληνξαο ηεο Λεηςίαο επεμεξγαδφηαλ κέρξη ην ηέινο ηεο 
δσήο ηνπ, απνηειεί έλα απφ ηα αξηηφηεξα δείγκαηα ηεο ζπλζεηηθήο ηνπ δεηλφηεηαο.  

 
Δληππωζηαθή έλαξμε γηα ηνλ θύθιν Μεγάινη Δξκελεπηέο 
ηηο 14.12.2020 κελ ράζεηε έλα ζπάλην ξεζηηάι γηα ηέζζεξα πηάλα κε ηέζζεξηο 
βηξηνπφδνπο παγθφζκηαο αθηηλνβνιίαο. Ο Γηάλλεο Βαθαξέιεο, ε Hélène Mercier 
Arnault, ν Κππξηαλόο Καηζαξήο θαη ν Αρηιιέαο Γνπάζηωξ παξνπζηάδνπλ έλα 
παλφξακα αγαπεκέλσλ έξγσλ ηνπ ζπκθσληθνχ θαη νπεξαηηθνχ ξεπεξηνξίνπ, κε ηελ 
ππνγξαθή ησλ Georges Bizet, Franz Liszt, Maurice Ravel, Antonio Vivaldi, Richard 
Wagner θαη Μίθε Θενδσξάθε, ζε κεηαγξαθέο γηα ηέζζεξα πηάλα, νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ 
κε επθάληαζην ηξφπν θξπκκέλεο πηπρέο ησλ απζεληηθψλ ζπλζέζεσλ.  
 
Σν 2021 ν δεκνθηιήο θχθινο Μεγάινη Δξκελεπηέο ζπλδπάδεηαη κε ηηο ενξηαζηηθέο 
εθδειψζεηο γηα ηα 30 ρξόληα ηνπ Μεγάξνπ, ζηηο νπνίεο έρνπλ πξνζθιεζεί λα ιάβνπλ 
κέξνο πηαλίζηεο θαη ιπξηθνί ηξαγνπδηζηέο πνπ ην ειιεληθφ θνηλφ έρεη απνζεψζεη ζε 
πξνεγνχκελεο εκθαλίζεηο ηνπο ζην ΜΜΑ. Αλάκεζά ηνπο, νη θνξπθαίνη δεμηνηέρλεο ηνπ 
πηάλνπ Ivo Pogorelich (23.1.2021), Nelson Freire (6.2.2021) θαη Katia & Marielle 
Labèque (24.4.2021) θαζψο θαη ε αγαπεκέλε ζνπξάλν ησλ ειιήλσλ θηιφκνπζσλ Marlis 
Petersen (9.4.2021) ζε κηα ζπλαπιία-αθηέξσκα ζηε κλήκε ηνπ αείκλεζηνπ Υξήζηνπ 
Λακπξάθε.  
 

Έιιελεο ζνιίζη ζηελ Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο 
Με πξνηξνπή ηεο Καιιηηερληθήο Γηεχζπλζεο, ζπλεξγάδνληαη γηα πξώηε θνξά επί ζθελήο 
γλσζηνί θαη ζεκαληηθνί έιιελεο κνπζηθνί, φπσο νη πηαλίζηεο Αιεμία Μνπδά θαη Βαζίιεο 
Βαξβαξέζνο (13.1.2021), ν ηζειίζηαο Αιέμεο Καξαϊζθάθεο-Νάζηνο θαη ε πηαλίζηα 
Αιεμάλδξα Παπαζηεθάλνπ (15.2.2021), ν θιανπηίζηαο ηάζεο Καξαπάλνο θαη ε 
πηαλίζηα Νεθέιε Μνύζνπξα (1.3.2021), ην Κνπαξηέην Δγρόξδωλ Σεηξαθηύο θαη ν 
θιαξηλεηίζηαο Κώζηαο Σδέθνο (14.4.2021), ν βηνινλίζηαο ίκνο Παπάλαο θαη ν πηαλίζηαο 
Κάξνινο Ενπγαλέιεο (19.4.2021), ε ζνπξάλν Βαζηιηθή Καξαγηάλλε θαη ν πηαλίζηαο 
Θαλάζεο Απνζηνιόπνπινο (12.5.2021).  

 
Θέαηξν ζην Mέγαξν  
ηελ ελαξθηήξηα παξάζηαζε (15.10.2020 – 22.11.2020) ηνπ δεκνθηινχο θχθινπ 
Θέαηξν@Megaron Underground πξσηαγσληζηεί ε Όιηα Λαδαξίδνπ, κηα εζνπνηφο 
κε καθξά θαιιηηερληθή πνξεία. ε ζθελνζεζία θαη θσηηζκνχο ηνπ Γηώξγνπ Ναλνύξε, 

εξκελεχεη ζην Τπνζθήλην Β΄ ηεο Αίζνπζαο Αιεμάλδξα Σξηάληε έμη δηαθνξεηηθνχο 
ξφινπο ζε έλα κηθξφ αθηέξσκα ζηελ Έιιε Λακπέηε κε ηα ζξπιηθά «Έμη κνλφπξαθηα» 
ηνπ 1978 (ζηα νπνία ε πξσηνεκθαληδφκελε ηφηε Ό. Λαδαξίδνπ έπαηδε έλαλ βνπβφ 
ξφιν). ε απηή ηε δηαθνξεηηθή ζθεληθή εθδνρή πεξηιακβάλνληαη θείκελα Σζέρνθ, 
Κνθηψ, ηξίληκπεξγθ θαη αίμπεξ θαζψο θαη κηθξέο ηζηνξίεο ηνπ ζεάηξνπ πνπ 
κεηέθξαζε ν ηέιηνο Βαθέαο. Σα θνζηνχκηα είλαη ηεο Ηωάλλαο Σζάκε θαη ηα ζθεληθά 
ηνπ Κωλζηαληίλνπ θνπξιέηε. 
 
Μηα παξάζηαζε πνπ ζεκείσζε κεγάιε επηηπρία φηαλ παξνπζηάζηεθε πξηλ απφ ρξφληα 
ζην Μπξφληγνπευ, έξρεηαη ηνλ Γεθέκβξην ζην Μέγαξν (14 – 30.12.2020). Πξφθεηηαη 
γηα ην έξγν «Μπεηόβελ: 33 παξαιιαγέο» ηνπ Moisés Kaufman, ην νπνίν αλεβαίλεη 
γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην ησλ θχθισλ Θέαηξν ζην Μέγαξν θαη 
Beethoven 2020. Ο ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη δχν παξάιιειεο ηζηνξίεο κε δηαθνξά 

δηαθνζίσλ εηψλ: Ο Beethoven παιεχεη κε ηελ θψθσζε θαη ηε κεγαινθπΐα ηνπ. Μηα 
ακεξηθαλίδα κνπζηθνιφγνο πνπ πάζρεη απφ ηε λφζν ηνπ Hawking εξεπλά ην κπζηηθφ 
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πνπ θξχβνπλ νη «Παξαιιαγέο Diabelli». Σν έξγν ζθελνζεηεί ν θνξπθαίνο έιιελαο 
καέζηξνο Γηώξγνο Πέηξνπ, πνπ έρεη αλακεηξεζεί κε ηδηαίηεξε επηηπρία ζην 
παξειζφλ, σο ζθελνζέηεο, κε κεγάιεο θιίκαθαο παξαγσγέο. Σα ζθεληθά θαη ηα 
θνζηνχκηα ζρεδίαζε ε Γεωξγίλα Γεξκαλνύ, θαη ηνπο θσηηζκνχο ε ηέιια Κάιηζνπ. 
Ζ κεηάθξαζε είλαη ηνπ Νίθνπ Λαάξε, ν νπνίνο εξκελεχεη δσληαλά ηε κνπζηθή ηνπ 
Beethoven ζηελ παξάζηαζε. Δξκελεχνπλ: Καηεξίλα Γηδαζθάινπ, Μειέηεο Ζιίαο 
θ.ά. (πκπαξαγσγή: Λπθφθσο ΑΜΚΔ – ΜΜΑ). 

 
Χορός στο Μέγαρο 
κε Batsheva Dance Company  
Μηα απφ ηηο δηαζεκφηεξεο ρνξεπηηθέο νκάδεο ηνπ θφζκνπ, ε Batsheva Dance 
Company, θέξλεη ζηελ Αίζνπζα Αιεμάλδξα Σξηάληε, ζηηο 22 θαη 23.10.2020, ην 
έξγν «Hora» ηνπ βξαβεπκέλνπ Ohad Naharin. Δίλαη εκπλεπζκέλν απφ ηνλ νκψλπκν 
παξαδνζηαθφ θπθιηθφ ρνξφ πνπ ζπκβνιίδεη ηελ αγσληζηηθφηεηα θαη ηελ αιιειεγγχε 
ηνπ εβξατθνχ ιανχ. Ο Naharin δεκηνπξγεί κηα ζπγθηλεηηθή ρνξνγξαθία πνπ γνεηεχεη 
ηνλ ζεαηή κηιψληαο ζην λνπ θαη ζηελ θαξδηά. Ζ ρνξνγξαθία βαζίδεηαη ζε 
απνζπάζκαηα απφ έξγα κεγάισλ ζπλζεηψλ (Wagner, Mussorgsky θ.ά.) πνπ 
ελνξρήζηξσζε θαη εξκελεχεη ν ηάπσλαο ζπλζέηεο Isao Tomita. Σνλ θσηηζκφ θαη ην 
ζθεληθφ ζρεδίαζε ν Avi Yona Bueno (Bambi). Σα θνζηνχκηα είλαη ηεο Eri Nakamura. 
Σν έξγν δεκηνπξγήζεθε ζε ζπκπαξαγσγή κε ην δηεζλέο θεζηηβάι Montpellier Danse 
2010 (Γαιιία) θαη ην Lincoln Center Festival (ΖΠΑ). ε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξεζβεία 
ηνπ Ηζξαήι, γηα ηελ επέηεην ησλ 30 ρξφλσλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ Διιάδαο – 
Ηζξαήι.  
 

Όπεξα – Μνπζηθό Θέαηξν 
Γύν ιακπξά αζηέξηα ζηε ζθελή ηνπ Μεγάξνπ 
Σνλ Ννέκβξην (27.11.2020), δχν αζηέξηα ηεο φπεξαο πνπ δηαπξέπνπλ ζηηο 
κεγαιχηεξεο ζθελέο ηνπ θφζκνπ, ν ηελφξνο Aleksandrs Antonenko θαη ν βαξχηνλνο 
Γεκήηξεο Πιαηαληάο, δίλνπλ ξαληεβνχ ζην Μέγαξν, παξνπζηάδνληαο έλα 
εληππσζηαθφ γθαιά κε άξηεο θαη ληνπέηα απφ γλσζηά ιπξηθά έξγα ησλ Verdi, 
Leoncavallo, Ponchielli, Puccini θαη άιισλ ζπλζεηψλ. Σνπο πιαηζηψλεη ε ΚΟΑ. 
Γηεπζχλεη ν δηαθεθξηκέλνο καέζηξνο Μίιηνο Λνγηάδεο. 

 

Μegaron Podcasts 
To «ξαδηόθωλν» ηνπ Μεγάξνπ 
Μηα λέα πξσηνβνπιία πνπ πινπνηείηαη κε ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ. ε απηέο ηηο κεηαδφζεηο, κε ηελ πξνηξνπή ηεο Καιιηηερληθήο 
Γηεχζπλζεο, παξνπζηάδνληαη ερνγξαθήζεηο-ζπλεληεχμεηο ειιήλσλ κνπζηθψλ (ηάζεο 
Καξαπάλνο & Σξηαληάθπιινο Ληώηεο, Γηνλύζεο Γξακκέλνο & Αιεμία Μνπδά, 
Κάξνινο Ενπγαλέιεο θ.ά.).  
Οη αθξναηέο ζα έρνπλ επίζεο ηελ επθαηξία λα αθνχζνπλ ελδηαθέξνπζεο ζπλεληεχμεηο 
δηαπξεπψλ πξνζσπηθνηήησλ απφ ηνλ ρψξν ησλ ηερλψλ, ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο 
δηαλφεζεο, φπσο, κεηαμχ άιισλ, ηνπ θπζηθνχ Γεκήηξε Ναλόπνπινπ, ηνπ θηιφζνθνπ 
ηέιηνπ Ράκθνπ, ηεο ηζηνξηθνχ Μαξίαο Δπζπκίνπ, ηεο ηζηνξηθνχ ηέρλεο Μαξίλαο 
Λακπξάθε-Πιάθα θ.ιπ.  

 
Σν Μέγαξν ηωλ παηδηώλ 
Έλαο αθφκε επηηπρεκέλνο θχθινο πνπ απεπζχλεηαη ζην παηδηθφ θαη λεαληθφ θνηλφ 
κέζα απφ ζπλαπιίεο, παξαζηάζεηο, θεζηηβάι θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα 
φινπο. 
 
Σν αγαπεκέλν Παηδηθό θαη Δθεβηθό Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Αζήλαο 
(14 – 22.11.2020) έξρεηαη θέηνο δηαδηθηπαθά ζην www.athicff.com ζε κηα digital 

εθδνρή, κε πην δηεπξπκέλν πξφγξακκα απφ θάζε άιιε ρξνληά. Σαμηδεχνληαο απφ έλα 
απνκνλσκέλν ζρνιείν ζηα Ηκαιάηα κέρξη ην πην αλέιπηζην πνδνζθαηξηθφ γήπεδν 

http://www.athicff.com/
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ζηελ Νφηηα Αθξηθή, ζπζηήλεη ζηνπο ζεαηέο ηνπ θαζεκεξηλνχο αιιά αμέραζηνπο ήξσεο 
φισλ ησλ εζληθνηήησλ, θχισλ θαη θπιψλ. Με ηελ επηζηξνθή ησλ δεκνθηιψλ 
ελνηήησλ Μικρά για τα Μικρά θαη Ζωηροί υίλοι (γηα παηδηά έσο 8 εηψλ), ηελ έκθαζε ζε 

ηαηλίεο κε ζέκαηα απφ ην πεξηβάιινλ σο ην ζθέηη, ηα εγθαίληα κηαο δψλεο ζξίιεξ γηα 
εθήβνπο, αιιά θαη άιιεο δηαδηθηπαθέο δξάζεηο, ην θεηηλφ Φεζηηβάι εηνηκάδεηαη λα 
πξνζθέξεη ζπλαξπαζηηθή ςπραγσγία, θαζψο αλνίγεη δηάινγν κε ηα παηδηά φιεο ηεο 
Διιάδαο γηα ηα πην ελδηαθέξνληα θαη επίθαηξα δεηήκαηα πνπ ηα απαζρνινχλ. Σν 3ν 
Παηδηθό θαη Δθεβηθό Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Αζήλαο 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη 
Αζιεηηζκνύ. Γσξεηήο: Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο. Παξαγσγή: Παηδηθφ Φεζηηβάι 
Κηλεκαηνγξάθνπ Αζήλαο. πκπαξαγσγή: Neda Film – ΜΜΑ. 
 
Οη πξσηλέο θπξηαθάηηθεο ζπλαπιίεο, ηηο νπνίεο έρνπλ αγθαιηάζεη κηθξνί θαη κεγάινη, 
απνηεινχλ πιένλ θαζηεξσκέλν ζεζκφ ηνπ Μεγάξνπ. Ζ απιαία αλνίγεη ηνλ Ννέκβξην 
(29.11.2020) κε ην Pastoral Project πνπ βαζίδεηαη ζηελ «Ποιμενική» Σσμυωνία ηνπ 
Ludwig van Beethoven. Με αθνξκή ηηο «ηδέεο» ηεο, ηα παηδηά πνπ έιαβαλ κέξνο 
ζηνλ νκψλπκν δηαγσληζκφ εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο, ζα δνπλ ηα έξγα ηνπο λα 
πξνβάιινληαη ζε απηή ηελ θπξηαθάηηθε πξσηλή ζπλαπιία, ζηελ νπνία ε Δζληθή 
πκθωληθή Οξρήζηξα ηεο ΔΡΣ ζα εξκελεχζεη ηε δηάζεκε ζχλζεζε ηνπ ζπνπδαίνπ 
κνπζνπξγνχ. Σελ επηκέιεηα, ηα θείκελα θαη ηελ παξνπζίαζε έρεη αλαιάβεη ε νθία 
Σνπνύδε. Γηεπζχλεη ν Μηράιεο Οηθνλόκνπ, έλαο απφ ηνπο πην αμηφινγνπο 
καέζηξνπο ηεο γεληάο ηνπ.  
 

Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μεγάξνπ εκπινπηίδνληαη θέηνο κε παξαγσγέο 
πνπ πινπνηνχληαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
ζην πιαίζην ηωλ κέηξωλ ζηήξημεο ηεο θαιιηηερληθήο παξαγωγήο ιόγω ηνπ 
COVID-19. 
 
Έηζη, ηνλ Ννέκβξην (1.11.2020) παξνπζηάδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Όια 
είλαη όπεξα!», κέζα απφ ην νπνίν κηθξνί θαη κεγάινη ζα κάζνπλ ηα κπζηηθά ηεο 
κνπζηθήο, ηεο φπεξαο, ησλ νξγάλσλ, αιιά θαη φια ηα επαγγέικαηα πνπ 
ζπλεξγάδνληαη ζε κηα ζθεληθή παξαγσγή. Σν πξφηδεθη βαζίδεηαη ζε κηα ηδέα ηεο 
Μηραέιιαο Υαηδεαγγέινπ, ε νπνία ππνγξάθεη ην θείκελν θαη ηε δξακαηνπξγία, ελψ 
ηελ επηκέιεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ έρεη ε νθία Σνπνύδε. Ζ ζθελνζεηηθή θαη 
ζθελνγξαθηθή επηκέιεηα είλαη ηνπ Ζιία Καξειιά. Σν νπηηθφ πιηθφ ζθελνζέηεζε ε 
Ηωάλλα Γηαλλνύιε, ελψ ε δηεχζπλζε θσηνγξαθίαο είλαη ηνπ Αιέμαλδξνπ Σζεξέπα. 
πκκεηέρνπλ νη εζνπνηνί Γεκήηξεο Μαθαιηάο θαη Αληηγόλε Φπρξάκε θαζψο θαη νη 
ηξαγνπδηζηέο Όιγα Παπαθωλζηαληίλνπ θαη Γηάλλεο Καιύβαο. Σε κνπζηθή 
πξνεηνηκαζία θαη ζπλνδεία έρεη αλαιάβεη ν Γηάλλεο Αεξηληώηεο.  
«Παξακύζηα γηα όια ηα παηδηά!» είλαη ν ηίηινο ηνπ επφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηνλ Γεθέκβξην (12.12.2020) ζην Μέγαξν κε ηελ 
αξσγή ηνπ ΤΠΠΟΑ. ε απηφ ην παξακχζη κε κνπζηθή πνπ θαηαθέξλεη λα κηιήζεη ζε 
φινπο, ε αθήγεζε γίλεηαη ηαπηφρξνλα ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή 
Γιψζζα, ελψ ζα πξνεγεζεί αθνπζηηθή πεξηγξαθή γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 
Σν θείκελν ηνπ παξακπζηνύ έγξαςαλ ν Κνζκάο Λακπίδεο θαη νη πύξνο & 
ηαύξνο Ρνπκειηώηεο, ελψ ηνπο ζηίρνπο θαη ηε κνπζηθή ηωλ ηξαγνπδηώλ 
ππνγξάθνπλ νη Κνζκάο Λακπίδεο θαη πύξνο Ρνπκειηώηεο. ε ξφιν αθεγήηξηαο 
αιιά θαη ηξαγνπδίζηξηαο, ε Μαξία Παπαγεωξγίνπ. Μαδί ηεο ηξαγνπδνχλ θαη 
ζπλνδεχνπλ νη Κνζκάο Λακπίδεο (λέη, θξνπζηά) θαη ηαύξνο Ρνπκειηώηεο 
(θηζάξεο, θξνπζηά). Οη ελδνγισζζηθνί ππέξηηηινη κε ππνθαηάζηαζε ηνπ αθνπζηηθνχ 
θαλαιηνχ θαη εηζαγσγηθή αθνπζηηθή θαη απηηθή πεξηγξαθή είλαη ηεο Δκκαλνπέιαο 
Παηεληωηάθε. Σελ ηαπηφρξνλε δηεξκελεία ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα έρεη 
αλαιάβεη ε Θενδώξα Σζαπνΐηε. 
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Σν πξφγξακκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάηωλ ηνπ Μεγάξνπ ζπκπιεξψλεηαη 
απφ ην κνπζηθoθηλεηηθό εξγαζηήξην γηα παηδηά Boomwhackers! (15.11 & 
6.12.2020) πνπ πεξηιακβάλεη δύν δηαθνξεηηθά ηκήκαηα: ην πξψην απεπζχλεηαη ζε 
ειηθίεο από 6 έωο 8 εηώλ, θαη ην δεχηεξν από 9 έωο 12 εηώλ. Οη κνπζηθνί ζσιήλεο 
boomwhackers κεηαηξέπνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο νκάδαο Novel Vox φρη κφλν ζε 
πνιχρξσκα ζπαζηά, αηίζαζα άινγα, καγηθά ξαβδάθηα θαη αλζξσπφκνξθα δέληξα, 
αιιά θαη ζηα πην πξσηφηππα κνπζηθά φξγαλα, ζε έλα εξγαζηήξην γηα παηδηά ζην 
νπνίν δελ απαηηνχληαη κνπζηθέο γλψζεηο. 
 
Παξάιιεια, από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2020 έωο ηνλ Ηνύλην ηνπ 2021, ιεηηνπξγεί γηα 
ηξίηε ρξνληά ε Σάμε εθθιεζηαζηηθνύ νξγάλνπ ηνπ Χδείνπ Αζελώλ, δίλνληαο ηε 
δπλαηφηεηα ζηνπο ζπνπδαζηέο λα κειεηνχλ ηαθηηθά ζηα φξγαλα ηνπ Μεγάξνπ. 
Γηδάζθεη ε Οπξαλία Γθάζηνπ, δηαθεθξηκέλε νξγαλίζηα κε δηεζλή παξνπζία θαη 
επηκειήηξηα ησλ εθθιεζηαζηηθψλ νξγάλσλ ηνπ ΜΜΑ.  

 
Γέθπξεο 
Ο ηδαληθόο ρώξνο έθθξαζεο ηεο θαιιηηερληθήο ειεπζεξίαο 
Γίλνληαο βήκα ζε πξσηνεκθαληδφκελνπο θαιιηηέρλεο θαη έκθαζε ζηηο λέεο 
ζπλεξγαζίεο, νη Γέθπξεο επηζηξέθνπλ ζηηο 18.11.2020 κε κηα γηνξηηλή ζπλαπιία, ζηελ 
νπνία εκθαλίδνληαη ηα θαιχηεξα απφ ηα εθαηφ θαη πιένλ ζχλνια πνπ μερψξηζαλ ζηηο 
αθξνάζεηο ηνπ ζεζκνχ Αλνηρηέο Πιαηθόξκεο – Σν Μέγαξν αθνύεη. πκκεηέρνπλ: 
Choir on the Stairs, Fle[x] String Ensemble, Guitar-4tune, 8tetto, The Music 
Virus.  

 
Σα θαιύηεξα Υξηζηνύγελλα είλαη ζην Μέγαξν! 
Σν θεηηλφ γηνξηηλφ ηαμίδη αξρίδεη κε ηελ παξνπζίαζε γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα 
ηεο ζεαηξηθήο δηαζθεπήο ηεο «Τπέξνρεο δωήο» [«It’ s a Wonderful Life»] ηνπ Frank 
Capra, κηαο απφ ηηο πην θιαζηθέο ρνιηγνπληηαλέο ηαηλίεο κε ζέκα ηα Υξηζηνχγελλα (19 
– 30.12.2020). Ζ Αίζνπζα Αιεμάλδξα Σξηάληε κεηαηξέπεηαη ζε δσληαλφ 
ξαδηνηειενπηηθφ ζηνχληην ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, φπνπ επηά εζνπνηνί θαη κηα κεγάιε 
ηδαδ νξρήζηξα δσληαλεχνπλ ηελ ππφζεζε ηνπ θηικ. Δξκελεχνπλ: Γηώξγνο Κηκνύιεο, 
Κωλζηαληίλνο Μαξθνπιάθεο, καξάγδα Καξύδε. θελνζεηεί ν Γηάλλεο 
Καιαβξηαλόο. Σνπο εζνπνηνχο πιαηζηψλεη ε Athens Collective Orchestra. Σελ 
θαιιηηερληθή δηεχζπλζε θαη ηελ ελνξρήζηξσζε έρεη αλαιάβεη ν Αιέμαλδξνο Γξάθνο 
Κηηζηάθεο. πκπαξαγσγή: Λπθφθσο – ΜΜΑ. 
Σελ ίδηα πεξίνδν (19 – 30.12.2020), κηθξνί θαη κεγάινη κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ έλα 

αθφκε δηαζθεδαζηηθφ ηαμίδη ζηνλ θφζκν ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ, κέζα απφ ηελ 
νινθαίλνπξγηα ρξηζηνπγελληάηηθε κνπζηθή θωκωδία «Σα Υξηζηνχγελλα ηνπ 
Καξαγθηφδε ζηε θάια ηνπ Μηιάλνπ» ηνπ Ζιία Καξειιά. Ο γλσζηφο ζθηνπαίρηεο 
επηζηξέθεη γηα φγδνε ζπλερή ρξνληά ζην Μέγαξν κε κηα αλεπαλάιεπηε πεξηπέηεηα 

γεκάηε ρηνχκνξ θαη παζίγλσζηεο κεισδίεο απφ ηνλ θφζκν ηεο φπεξαο! 
πκπαξαγσγή: Θίαζνο Ζιία Καξειιά – ΜΜΑ. 
 
Σελ ηηκεηηθή ηνπ έρεη ν βαζηιηάο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ιίγεο κέξεο πξηλ ηα 
Υξηζηνχγελλα (20.12.2020)! Ζ Οπξαλία Γθάζηνπ, ε νξγαλίζηα ηνπ Μεγάξνπ 
Μνπζηθήο Αζελώλ θαη ηεο Γαιιηθήο Πξνηεζηαληηθήο Δθθιεζίαο ηνπ Λνλδίλνπ, κηα 
βξαβεπκέλε δεμηνηέρληο κε πάκπνιιεο εκθαλίζεηο ζε ηζηνξηθνχο θαζεδξηθνχο λανχο 
θαη ζε νλνκαζηέο αίζνπζεο ζπλαπιηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, κάο μελαγεί ζε έλα καγηθό 
γαιαμία 6.000 απιώλ. Μαδί ηεο, ν ηξνκπεηίζηαο Γεκήηξεο Γθόγθαο θαη ν 
ηξνκπνλίζηαο Αλδξέαο-Ρνιάλδνο Θενδώξνπ. Θα εξκελεχζνπλ έξγα J. S. Bach, 
Franck, Hakim, Widor θ.ά. 
 
Με ηνλ «Μεζζία» ηνπ Händel, ην απφιπην ρξηζηνπγελληάηηθν must, ππνδέρνληαη Οη 
Μνπζηθνί ηεο Κακεξάηαο – Οξρήζηξαο ηωλ Φίιωλ ηεο Μνπζηθήο ηηο θεηηλέο 
γηνξηέο (23.12.2020). Σν βξαβεπκέλν αζελατθφ ζχλνιν εξκελεχεη ηνλ «Μεζζία» ζε 
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φξγαλα επνρήο, πάληα ππφ ηε κνπζηθή θαζνδήγεζε ηνπ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ 
καέζηξνπ Γηώξγνπ Πέηξνπ, θαη μαλαζπλαληά ζηε ζθελή ηεο Αίζνπζαο Υξήζηνο 
Λακπξάθεο ηέζζεξηο κνλσδνχο πνπ, εδψ θαη ρξφληα, ππεξεηνχλ πηζηά ην κπαξφθ 
ξεπεξηφξην: ηε ζνπξάλν Μπξζίλε Μαξγαξίηε, ηνλ θφληξα ηελφξν Xavier Sabata, 
ηνλ ηελφξν Βαζίιε Καβάγηα θαη ηνλ κπάζν Υξηζηόθνξν ηακπόγιε. 
πκπαξαγσγή: Άλλα Γηψηε ΜΟΝ. ΗΚΔ – ΜΜΑ.  
 
Ζ ενξηαζηηθή πξφηαζε ηνπ Μεγάξνπ γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα θέηνο έρεη ηίηιν  
«Σαμηδεύνληαο ζηνλ θόζκν ηα Υξηζηνύγελλα» (26 – 27.12.2020). Μέζα απφ απηή 
ηελ παξαγσγή, ε νπνία πινπνηείηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΤΠΠΟΑ ζην πιαίζην 
ηωλ κέηξωλ ζηήξημεο ηεο θαιιηηερληθήο παξαγωγήο ιόγω ηνπ COVID-19, αλνίγεη 

έλα καγηθφ θαιεηδνζθφπην κε κνπζηθέο θαη ξπζκνχο απφ ηηο ρψξεο-ζηαζκνχο ηνπ 
ηαμηδηνχ. Σν πξσηφηππν θείκελν έγξαςε ε Δύε Γεξνθώζηα. Οη ελνξρεζηξψζεηο θαη νη 
κνπζηθέο γέθπξεο είλαη ηνπ Λάδαξνπ Σζαβδαξίδε. Ζ ζθελνζεηηθή επηκέιεηα είλαη ηεο 
εζίι Μηθξνύηζηθνπ, θαη νη θσηηζκνί ηνπ Σάζνπ Παιαηνξνύηα. ε ξφιν αθεγεηή, ν 
Μάθεο Παπαδεκεηξίνπ. πκκεηέρνπλ ε Παηδηθή θαη εθεβηθή ρνξωδία Rosarte 
(Ρόδε Μαζηξνζάββα, δηδαζθαιία θαη δηεχζπλζε ρνξσδίαο) θαη Οη Μνπζηθνί ηεο 
Κακεξάηαο – Οξρήζηξαο ηωλ Φίιωλ ηεο Μνπζηθήο (κνπζηθή δηεχζπλζε: Νίθνο 
Σζνύρινο).  

 
Δνξηαζηηθό γθαιά κε ηελ Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ ζηηο 30.12.2020! Μηα 
κεζπζηηθή βξαδηά πνπ ξέεη ζαλ ηε ζακπάληα ζην πνηήξη… Έλαο ιακπεξφο κνπζηθφο 
επίινγνο γηα ηε ρξνληά πνπ θεχγεη θαη έλα κεισδηθφ θαισζφξηζκα γηα ην λέν έηνο κε 
ηηο ππέξνρεο θσλέο ηξηψλ ειιήλσλ κνλσδψλ κε δηεζλή δηαπηζηεπηήξηα: ηεο ζνπξάλν 
Υξηζηίλαο Πνπιίηζε, ηνπ βαξχηνλνπ Σάζε Υξηζηνγηαλλόπνπινπ θαη ηνπ κπάζνπ 
Υξηζηόθνξνπ ηακπόγιε. ην πξφγξακκα, άξηεο θαη απνζπάζκαηα απφ φπεξεο 
ησλ Bellini, Bizet, de Falla, Donizetti, Gounod θαη Verdi. ην πφληηνπκ ηεο ΚΟΑ, ν 
Κνξλήιηνο Μηραειίδεο. πκπαξαγσγή: ΚΟΑ – ΜΜΑ.  

 
Ννέκβξηνο θαη Γεθέκβξηνο κε Παιαηά Μνπζηθή  
ηηο 11.11.2020 ην εμεηδηθεπκέλν ζχλνιν παιαηάο κνπζηθήο Ex Silentio δίλεη ηελ 
επθαηξία ζην θνηλφ λα εμνηθεησζεί, κέζα απφ ηε ζπλαπιία «ην θζηλόπωξν ηνπ 
Βπδαληίνπ», κε έξγα ησλ Guillaume Dufay, Johannes Legrant θαη Μαλνπήι Υξπζάθε, 
πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηηο ηδηαίηεξεο ζρέζεηο ηεο Γχζεο κε ην Βπδάληην, θαηά ηα χζηεξα 
θξίζηκα ρξφληα ηεο Απηνθξαηνξίαο. πκκεηέρνπλ: ε πςίθσλνο Φαλή Αληωλέινπ 
(cantus), ε κεζφθσλνο Θενδώξα Μπάθα (cantus), ε ζνιίζη ηεο βηέιαο Φαλή 
Βνβώλε, ν ζνιίζη ηεο βηέιαο θαη ηεο βηφιαο ληα γθάκπα Γεκήηξεο Σίγθαο, ν 
βαξχηνλνο Νίθνο Εηάδηαξεο (tenor), ν ςάιηεο Αληώλεο Αεηόπνπινο θαη ν 
Γεκήηξεο Κνύληνπξαο  (κνπζηθή δηεχζπλζε θαη κεζαησληθά θιάνπηα). Σν ζχλνιν 
Ex Silentio εξκελεχεη απηή ηε ζπάληα κνπζηθή κε αληίγξαθα νξγάλσλ ηεο επνρήο. 
 
Ο θχθινο Παιαηά Μνπζηθή ζπλερίδεηαη κε κηα μερσξηζηή βξαδηά πνπ ηηηινθνξείηαη 
«La Stravaganza Greca: Follia» (1.12.2020). Δίλαη αθηεξσκέλε ζε ζπάληεο 
ζπλζέζεηο θνξπθαίσλ εθπξνζψπσλ ηνπ ηηαιηθνχ Μπαξφθ (Vivaldi, Gabrelli, Corelli, 
Tartini, Frescobaldi θ.ά.) πνπ παξνπζηάδνπλ ηα κέιε ηνπ γλσζηνχ ζρήκαηνο 
πξνθιαζηθήο κνπζηθήο La Stravaganza Greca. πκκεηέρνπλ: ίκνο Παπάλαο 
(κπαξφθ βηνιί), Γήκνο Γθνπληαξνύιεο (ηεηξάρνξδν πίθνιν βηνινληζέιν [ηελφξν] θαη 
κπαξφθ βηνινληζέιν), Άγγεινο Ληαθάθεο (κπαξφθ βηνινληζέιν), Θεόδωξνο Κίηζνο 
(ζεφξβε, κπαξφθ θηζάξα) θαη Μάξθειινο Υξπζηθόπνπινο (ηζέκπαιν).  
 

Beethoven 2020  
Ο θχθινο πνπ άλνημε ηελ πξνεγνχκελε ζεδφλ κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 250 
ρξόλωλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ κεγάινπ γεξκαλνχ κνπζνπξγνχ, νινθιεξψλεηαη κε 
ζπλαπιίεο, ξεζηηάι, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη άιιεο 
εθδειψζεηο, ζηηο νπνίεο ιακβάλνπλ κέξνο θαηαμησκέλνη έιιελεο θαη μέλνη θαιιηηέρλεο.  
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ηηο 10.10.2020, ν ζπνπδαίνο Λεωλίδαο Καβάθνο ζπκπξάηηεη κε ηνλ θεκηζκέλν 
πηαλίζηα Enrico Pace ζε κηα βξαδηά ηνπ πιιφγνπ Οη Φίινη ηεο Μνπζηθήο 
αθηεξσκέλε ζηηο ζνλάηεο γηα βηνιί θαη πηάλν ηνπ Beethoven. Ο δηεζλνχο θήκεο 
βηξηνπφδνο πηαλίζηαο Μαξηίλνο Σηξίκνο δίλεη δχν ξεζηηάι (14.10.2020 θαη  
12.12.2020, απνθιεηζηηθφο ρνξεγφο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ) κε κεγάια θαη ζπάληα έξγα 
ηνπ Ludwig van Beethoven, φπσο, κεηαμχ άιισλ, ε Φαντασία σε σολ ελάσσονα, νη 
Σονάτες για πιάνο αρ. 29 («Hammerklavier»), 30, 31 θαη 32, ελψ ν δηαθεθξηκέλνο 
έιιελαο ζνιίζη Σίηνο Γνπβέιεο εξκελεχεη ζηηο 21.10.2020 έλα απφ ηα πιένλ 
εκβιεκαηηθά έξγα ηεο πηαληζηηθήο θηινινγίαο, ηηο Παραλλαγές Diabelli. ηηο 
4.12.2020 ε Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ, ππφ ηνλ θνξπθαίν καέζηξν Λνπθά 
Καξπηηλό, ζπλαληά ην δηαθεθξηκέλν Swiss Piano Trio ζην δηπιφ αθηέξσκα 
Beethoven 250 ρξόληα – 100 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ Γηώξγνπ ηζηιηάλνπ 
(ζπκπαξαγσγή ΚΟΑ – ΜΜΑ). Λίγεο κέξεο αξγφηεξα (10.12.2020), ν βαξχηνλνο 
Γεκήηξεο Σειηαθόο, έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ιπξηθνχο εξκελεπηέο ηεο γεληάο 

ηνπ, παξνπζηάδεη κηα βξαδηά lieder αθηεξσκέλε ζηνπο θχθινπο ηξαγνπδηψλ «ηε 
καθξηλή αγαπεκέλε» ηνπ Ludwig van Beethoven, «Ο έξσηαο ηνπ πνηεηή» ηνπ Robert 
Schumann θαζψο θαη ζε ηξαγνχδηα ηνπ Franz Schubert. Tνλ πιαηζηψλεη κνπζηθά ν 
γλσζηφο ζνιίζη ηνπ πηάλνπ Γηάλλεο Σζαλαθαιηώηεο. Ο θύθινο Beethoven 2020 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ «Αζάλαηε Αγαπεκέλε», κηα παξάζηαζε πνπ επηρεηξεί λα 
απαληήζεη ζηνλ δηαρξνληθφ γξίθν ηεο κνχζαο ηνπ Beethoven (15.12.2020). 
Λακβάλνπλ κέξνο: Μίλα Πνιπρξόλνπ (ζνπξάλν), Άξηεκηο Μπόγξε 
(κεηδνζνπξάλν), Νεθέιε Μνύζνπξα (πηάλν) θαη Μάγδα Μαπξνγηάλλε (κνπζηθφ 

αλαιφγην, θείκελν, ζθεληθή επηκέιεηα).   
 

Megaron Underground 
Θέαηξν @ Megaron Underground  
Ζ Όιηα Λαδαξίδνπ δσληαλεχεη ζην Τπνζθήλην Β΄ ηεο Αίζνπζαο Αιεμάλδξα Σξηάληε 

ηα «Έμη κνλφπξαθηα» ηνπ 1978 ζε έλα κηθξφ αθηέξσκα ζηελ Έιιε Λακπέηε. 
θελνζεηεί ν Γηώξγνο Ναλνύξεο (Οθηώβξηνο – Ννέκβξηνο 2020, βι. Θέαηξν ζην 
Μέγαξν).  
 
Μνπζηθή @ Megaron Underground  
Σξεηο αμηφινγνη ζνιίζη ζπκπξάηηνπλ ζηε βξαδηά απηνζρεδηαδφκελεο κνπζηθήο 
δσκαηίνπ κε ηίηιν «Orange – Blue – Green» (28.11.2021). Μηα ζπλαξπαζηηθή βνπηηά 
ζην άγλσζην, κε νδεγφ ην κνπζηθφ έλζηηθην ηνπ ηζειίζηα Γήκνπ Γθνπληαξνύιε, ηνπ 
θνληξακπαζίζηα Νεθηάξηνπ Καξαληδή θαη ηνπ ληξάκεξ θαη ζνιίζη ησλ θξνπζηψλ 
Υξήζηνπ Γεξκέλνγινπ.   
 

Καη αθόκα κελ ράζεηε… 
 ηηο 12 θαη 13.10.2020 ηελ «Ηζηνξία ηνπ ζηξαηηώηε», ην αξηζηνχξγεκα ηνπ  
Igor Stravinsky ζε θείκελν ηνπ Charles Ferdinand Ramuz, ε κεθηζηνθειηθή ππφζεζε 
ηνπ νπνίνπ θξαηά απφ έλαλ ιατθφ ξσζηθφ κχζν. Αλεβαίλεη ζε ζθελνζεζία-κεηάθξαζε 
ηνπ θαηαμησκέλνπ ζπγγξαθέα θαη ζθελνζέηε Υξηζηόθνξνπ Υξηζηνθή, ζε εηθαζηηθή 
επηκέιεηα θαη θνζηνχκηα ηεο Δξηέηηαο Βνξδώλε θαη ζε ρνξνγξαθία ηεο Έξζεο 
Πήηηα. Πξσηαγσληζηνχλ: Καηεξίλα Γηδαζθάινπ, Γηώξγνο Υξαληώηεο, 
Παλαγηώηεο Γεωξγνύιαο, Διηζάβεη Γειάθα. Σα κνπζηθά κέξε εξκελεχεη επηακειέο 
ζχλνιν ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Ραθαήι Ππιαξηλνύ.  

 Σν ξεζηηάι (15.10.2020) ηνπ βηνινλίζηα Domenico Nordio θαη ηνπ πηαλίζηα 
Οrazio Sciortino. Οη δχν ηηαινί βηξηνπφδνη πνπ εκθαλίδνληαη αλά ηνλ θφζκν, 

πξνηείλνπλ ζην θνηλφ κηα δηαθνξεηηθή εκπεηξία αθξφαζεο, ζηελ νπνία νη κνπζηθνί 
γίλνληαη ζθελνζέηεο θαη πξσηαγσληζηέο ελφο ζπιινγηθνχ έξγνπ. Θα αθνπζηνχλ 
ζπλζέζεηο Dallapiccola, Brahms θαη Prokofiev. Ζ εκθάληζή ηνπο ζηελ Αζήλα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηηαιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ.  
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 Σηο «Παξαιιαγέο Goldberg» ηνπ Johann Sebastian Bach, κηα απφ ηηο 
ζπνπδαηφηεξεο ζπλζέζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο. Θα ηηο εξκελεχζεη ε Αιεμάλδξα 
Παπαζηεθάλνπ ζηελ Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξφπνπινο ζηηο 2.11.2020. Ζ ειιελίδα 
πηαλίζηα κε ηε ζεκαληηθή δηεζλή θαξηέξα εμεηδηθεχεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ξεπεξηφξην, 
ελψ νη δηζθνγξαθηθέο θαηαζέζεηο ηεο ζε έξγα Μπαρ έρνπλ απνζπάζεη δηζπξακβηθέο 
θξηηηθέο.  

 Σελ παξάζηαζε «JCh68» (9.11.2020). Με ηελ παξαγσγή απηή νινθιεξψλεηαη ην 
αθηέξσκα ζηνλ Γηάλλε Υξήζηνπ, απφ ηνλ ζάλαην ηνπ νπνίνπ ζπκπιεξψζεθαλ θέηνο 
50 ρξόληα. Σν Ergon Ensemble, έλα ειιεληθφ ζχλνιν εμεηδηθεπκέλν ζηε κνπζηθή ηνπ 

20νχ θαη 21νπ αηψλα, εξκελεχεη ηξία έξγα πνπ γξάθηεθαλ φια ην 1968, θαηά ηελ 
ηειεπηαία δεκηνπξγηθή πεξίνδν ηνπ πξσηνπνξηαθνχ ζπλζέηε. Παξνπζηάδνληαη ζε 
ζθελνζεζία θαη εξκελεία ηνπ δηαθεθξηκέλνπ εζνπνηνχ Αξγύξε Ξάθε. Σα κέξε γηα 
βαξχηνλν απνδίδεη θσλεηηθά ν Σάζεο Υξηζηνγηαλλόπνπινο, έλαο κνλσδφο κε 
ιακπξή πνξεία ζηα ιπξηθά ζέαηξα ηνπ εμσηεξηθνχ. Γηεπζχλεη ν Μίιηνο Λνγηάδεο. 

 Σνπο Μνπζηθνύο ηεο Κακεξάηαο – Οξρήζηξαο ηωλ Φίιωλ ηεο Μνπζηθήο (ζε 
όξγαλα επνρήο) θαη ηνλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν καέζηξν Γηώξγν Πέηξνπ 
(21.11.2020). ηε ζπλαπιία ηνπο πξνζεγγίδνπλ κε ππνδεηγκαηηθφ ηξφπν κεξηθά απφ 
ηα νκνξθφηεξα δηακάληηα ηνπ πξνθιαζηθνχ ξεπεξηνξίνπ, ηηο «Σέζζεξηο νξρεζηξηθέο 
ζνπίηεο» ηνπ Johann Sebastian Bach. πκπαξαγσγή: Άλλα Γηψηε ΜΟΝ. ΗΚΔ – 
ΜΜΑ.  

 Μηα βξαδηά κνπζηθήο δσκαηίνπ (23.11.2020) κε δχν αμηφινγνπο έιιελεο ζνιίζη, 
ηνλ ηζειίζηα Κωλζηαληίλν θέηζα θαη ηνλ πηαλίζηα ηέθαλν Θωκόπνπιν. ην 
πξφγξακκά ηνπο, δηάζεκεο ζνλάηεο ησλ Brahms θαη Rachmaninov αιιά θαη ηξία έξγα 
ειιήλσλ ζπλζεηψλ πνπ γξάθηεθαλ εηδηθά γηα ην ξεζηηάι ηνπο ζην Μέγαξν. 

 Tε ζπλαπιία ηεο λενζχζηαηεο Διιεληθήο πκθωληθήο Οξρήζηξαο Νέωλ 
(17.12.2020), ε νπνία απφ θέηνο πξνζηίζεηαη ζηηο resident orchestras ηνπ Μεγάξνπ, 
κε έξγα Shostakovich, Rachmaninov θαη Tchaikovsky. νιίζη, ε θαηαμησκέλε πηαλίζηα 
Anna Fedorova. ην πφληηνπκ ν αλεξρφκελνο αξρηκνπζηθφο Γηνλύζεο Γξακκέλνο. 
(πκπαξαγσγή: ΔΛΟΝ – ΜΜΑ). 

 Καη φπσο ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο, έηζη θαη θέηνο ζα είλαη θνληά καο κε 
ζπλαπιίεο θαη εθδειψζεηο γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο ε Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ, 
ηα Μνπζηθά ύλνια ηεο ΔΡΣ θαη ν ύιινγνο Οη Φίινη ηεο Μνπζηθήο.  
 

Ηαλνπάξηνο – Ηνύιηνο 2021  
1991 – 2021: 30 ρξόληα Μέγαξν 
1821 – 2021: 200 ρξόληα από ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε 
 
Σν 2021 είλαη έλα έηνο κε δηπιφ επεηεηαθφ ραξαθηήξα, θαζψο ην Μέγαξν Μνπζηθήο 
Αζελώλ γηνξηάδεη 30 ρξόληα ζπλερνχο παξνπζίαο ζηελ πνιηηηζηηθή δσή ηνπ ηφπνπ 
καο, θαη ε Διιάδα 200 ρξόληα από ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε. Σα δχν απηά 
γεγνλφηα απνηεινχλ ηδαληθή επθαηξία γηα ην θνηλφ λα απνιαχζεη –ή θαη λα γλσξίζεη– 
κεγάια νλφκαηα απφ ηνλ ρψξν ησλ ηερλψλ, κέζα απφ ηηο εμαηξεηηθέο παξαγσγέο πνπ 
εηνηκάδεη ην ΜΜΑ.  

 
Απφ ηηο εθδειψζεηο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2021 μερσξίδνπλ νη εμήο: 
 

30 ρξόληα Μέγαξν 
ηηο ενξηαζηηθέο κνπζηθέο εθδειψζεηο γηα ηα 30 ρξόληα ηνπ Μεγάξνπ έρνπλ 
πξνζθιεζεί λα ζπκκεηάζρνπλ θνξπθαίνη ζνιίζη (βι. παξαπάλσ Μεγάινη 
Δξκελεπηέο) απφ φιν ηνλ θφζκν· αλάκεζά ηνπο θαη ν Ηζπαλφο Juan de la Rubia, ν 
δεμηνηέρλεο νξγαλίζηαο ηεο Βαζηιηθήο ηεο Sagrada Familia ηεο Βαξθειψλεο πνπ 
εκθαλίδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα (20.2.2021). ηε κεγάιε γηνξηή γηα ηα 
γελέζιηα ηνπ ΜΜΑ ιακβάλνπλ επίζεο κέξνο πεξηδήηεηεο νξρήζηξεο απφ ην 
εμσηεξηθφ, φπσο ε Philharmonia Orchestra London κε ηνλ Esa Pekka Salonen 
(2.2.2021, ρνξεγφο ALPHA BANK), ε Φηιαξκνληθή ηνπ Μνλάρνπ ππφ ηνλ Valery 
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Gergiev (22 & 23.3.2021, ε κεηάθιεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε γελλαηφδσξε 
ππνζηήξημε ηεο θπξίαο Aline Foriel-Destezet), ε musicAeterna κε ηνλ Θεόδωξν 
Κνπξεληδή (22.4.2021) θαη ε Φηιαξκνληθή ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο (15 & 
16.5.2021) κε ηνλ Yuri Temirkanov ζην πφληηνπκ. 
 
ην πξφγξακκα ησλ επεηεηαθψλ ζπλαπιηψλ ζπγθαηαιέγεηαη επίζεο ην ξεζηηάι ηνπ 
ακεξηθαληθνχ Κνπαξηέηνπ Δγρόξδωλ Emerson (16.3.2021), πνπ ζεσξείηαη έλα απφ 

ηα θαιχηεξα ζρήκαηα κνπζηθήο δσκαηίνπ παγθνζκίσο.  
 
Με ηε δεκηνπξγία «Salema Revisited» γηνξηάδεη ν δηεζλήο έιιελαο ρνξνγξάθνο 
Αληώλεο Φωληαδάθεο ηα ηξηαληάρξνλα ηνπ Μεγάξνπ (15 & 16.4.2021). Πξφθεηηαη 

γηα έλα ηαμίδη ζηελ έληαζε θαη ζηνλ παικφ ηεο κνπζηθήο θαη ησλ ρνξψλ ηεο Κξήηεο, 
πνπ είλαη θαη ν ηφπνο θαηαγσγήο ηνπ Φσληαδάθε. πληαμηδηψηεο ηνπ, νη κνπζηθνί 
Γηώξγνο θνξδαιόο θαη Γηώξγνο Μαλωιάθεο. Σνπο θσηηζκνχο ππνγξάθεη ν 
άθεο Μπηξκπίιεο, θαη ηα θνζηνχκηα ν Σάζνο νθξωλίνπ. 

 

200 ρξόληα από ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε 
Με ηνλ «Ύκλν εηο ηελ Διεπζεξίαλ», ηελ αλππέξβιεηε πνηεηηθή ζχλζεζε ηνπ 
Γηνλπζίνπ νιωκνύ πνπ κεινπνίεζε ν Νηθόιανο Μάληδαξνο, αλνίγεη ν 
ενξηαζηηθφο θχθινο εθδειψζεσλ 200 ρξόληα από ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε. Θα 

ηνλ εξκελεχζνπλ νη εμαίξεηνη ηξαγνπδηζηέο ηνπ αλδξηθνχ θσλεηηθνχ ζπλφινπ 
ΜΔIΕΟΝ ΔΝSEMBLE (24.2.2021).  
 
Αθνινπζεί ε πξώηε παλειιήληα παξνπζίαζε (27.2.2021) ηνπ κνπζηθνχ ηζηνξηθνχ 
δξάκαηνο «Σν θάιεζκα ηνπ Πξνκεζέα» ζε θείκελν ηνπ ζπνπδαίνπ ζπγγξαθέα θαη 
ζθελνζέηε Υξηζηόθνξνπ Υξηζηνθή θαη ζε κνπζηθή ηνπ δηάζεκνπ ζπλζέηε Νίθνπ 
Ξαλζνύιε, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη επίζεο ηε δηεχζπλζε νξρήζηξαο.  
 
Eπηπιένλ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2021 αξρίδνπλ νη παξαζηάζεηο ηεο λέαο 
εθπαηδεπηηθήο ζπκπαξαγωγήο γηα παηδηά ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελώλ κε 
ηνλ Θίαζν θηώλ Ζιία Καξειιά. Σηηινθνξείηαη «1821 ζθηέο» θαη είλαη εκπλεπζκέλε 
απφ ηελ Eιιεληθή Δπαλάζηαζε. πκκεηέρεη ε Αξεηή Κεηηκέ (θσλή, ζαληνχξη).  

 
ύγρξνλε Μνπζηθή @Megaron Underground 
To Τπνζθήλην Β΄ ηεο Αίζνπζαο Αιεμάλδξα Σξηάληε κεηακνξθψλεηαη ζε εξεπλεηηθφ 
θαη κνπζηθφ «αληηδξαζηήξα» ζηηο 23.2.2021 θαη ππνδέρεηαη ην πξσηφηππν πξφηδεθη 
επξσπατθψλ δηαζηάζεσλ ΔXOrgue κε ηξία ζχλνια απφ ηε Γαιιία θαη ηελ Διιάδα, 
ηέζζεξηο ζπλζέηεο θαη έλα πξσηφηππν εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν κε απνζπψκελα κέξε! 
Ολνκάδεηαη «Organous» θαη επηλνήζεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ πεηξακαηηθφ 
νξγαλνπνηφ Léo Maurel. Σν πξφηδεθη πεξηιακβάλεη ηξία εξγαζηήξηα: ηα δχν πξψηα 
θηινμελνχληαη ζηε Γαιιία, ελψ ην ηξίην ζηελ Αζήλα. Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν εξγαζηήξην 
ζα θιείζεη κε κηα ζπλαπιία ζηελ νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλζέζεηο Durupt, 
Fernandez, Rodrigo θαη Μαξθέα. Σν project ΔΥΟrgue πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 
ππνζηήξημε ησλ DRAC Île-De-France, DRAC Grand Est, Région Grand Est, Ville de 
Strasbourg, SACEM, SPEDIDAM, FONPEPS, Le Château Ephémère, ηέγε 
Ηδξχκαηνο Ωλάζε (ππνζηήξημε πεξηνδεηψλ ARTefacts ensemble) θαη ηνπ Μεγάξνπ 
Μνπζηθήο Αζελψλ. 
 
Πεξηζζόηεξε ζύγρξνλε κνπζηθή,… 
… απηή ηε θνξά ζηελ Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο, απφ ην ύλνιν Φεζηηβάι 
Ηνλίωλ (5.3.2021), έλα ζρήκα γλψξηκν ζην θνηλφ ηνπ Μεγάξνπ απφ πξνεγνχκελε 

εκθάληζή ηνπ, ζηελ νπνία είρε παξνπζηάζεη έλα πξφγξακκα αθηεξσκέλν ζε ζπλζέηεο 
ηνπ 20νχ αηψλα. Σν χλνιν ηδξχζεθε πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα ζηελ Κέξθπξα θαη 
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηε Γηεζλή Αθαδεκία ηνπ Ensemble Modern ηεο Φξαγθθνχξηεο 
(IEMA).  
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Γέθπξεο 2021 
Απφ ην πξφγξακκα ηνπ 2021 μερσξίδνπλ ην αθηέξωκα ζηνλ νπθξαλό πηαλίζηα θαη 
δεκηνπξγό ηεο πλερνύο Μνπζηθήο Lubomyr Melnyk (19.5.2021, ζπκπαξαγσγή: 
The Hub Events – ΜΜΑ) θαη ε απξφζκελε ζπλάληεζε ηεο θξεηηθήο παξάδνζεο κε ηελ 
κπαξφθ κνπζηθή ζηε ζπλαπιία ησλ Γηώξγνπ, Νίθνπ, Άδωλε θαη Απνιιωλίαο 
Ξπινύξε κε ην δηάζεκν Netherlands Brass Ensemble (25.5.2021). Ζ εκθάληζή ηνπο 
πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο Πξεζβείαο ηεο Οιιαλδίαο. πκπαξαγσγή: 

Δλέξγεηεο Σέρλεο θαη Πνιηηηζκνχ – ΜΜΑ. Καιιηηερληθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη 
επηκέιεηα ηεο ζεηξάο Γέθπξεο: Γεκήηξεο Μαξαγθόπνπινο.  
 

Θέαηξν ζην Μέγαξν 
«Ζξόδνηνο Γξακαηηθόο: αιακίλα» 
Με αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε, ην 2020, 2.500 ρξφλσλ απφ ηηο κεγάιεο ηζηνξηθέο κάρεο 
ζηηο Θεξκνπχιεο θαη ηε αιακίλα (480 π.Υ.), ε αξραία επνπνηία, φπσο ηελ θαηέγξαςε 
ν «παηέξαο ηεο ηζηνξίαο» Ζξφδνηνο, αλαβηψλεη ζε δξακαηνπνηεκέλε κνξθή ζην 
ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Γηάλλε Ληγλάδε «Ζξόδνηνο Γξακαηηθόο: αιακίλα» (15 – 
30.5.2021). θελνζεηεί ν Φωθάο Δπαγγειηλόο. πκπαξαγσγή: Dramaticus – ΜΜΑ. 

 

Rising Stars are back!  
Σν 2021, o θνξπθαίνο θαιιηηερληθφο ζεζκφο ηνπ Δπξωπαϊθνύ Οξγαληζκνύ 
Κέληξωλ πκθωληθήο Μνπζηθήο – ECHO Rising Stars πνπ αγαπήζεθε ηδηαίηεξα 
απφ ηνπο έιιελεο θηιφκνπζνπο, επηζηξέθεη γηα δχν εκέξεο ζην ΜΜΑ, δίλνληαο θαη 

πάιη ζην θνηλφ ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη ηνπο κειινληηθνχο ζηαξ ηεο δηεζλνχο 
κνπζηθήο ζθελήο (27 – 28.3.2021).  
 

«Ζ Μαξία Φαξαληνύξε ηξαγνπδάεη ηνπο πνηεηέο καο» 
Με αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Πνίεζεο, ην Μέγαξν έρεη πξνγξακκαηίζεη δχν 
μερσξηζηέο βξαδηέο (19 & 20.3.2021) κε ηε κεγάιε εξκελεχηξηα Μαξία Φαξαληνύξε 
θαη ηνλ θαηαμησκέλν εζνπνηφ Γεκήηξε Καηαιεηθό.  
 

Μέγαξν μαλά κε γλωζηνύο –αιιά θαη λένπο– θύθινπο  
θαη κε πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο 
Σελ επφκελε ρξνληά ζπλερίδνληαη επίζεο θχθινη πνπ έρνπλ αγαπεζεί απφ ην θνηλφ 
(Adagio, Μεγάιεο Οξρήζηξεο – Μεγάινη Μαέζηξνη, Μεγάινη Δξκελεπηέο, 
Μνπζηθά Πνξηξέηα, Παιαηά Μνπζηθή, Γέθπξεο, Σν Μέγαξν ηωλ παηδηώλ θ.ά.), 
αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο θαζψο θαη ηα παηδηθά 
εξγαζηήξηα ηνπ ΜΜΑ. 
 
Μνπζηθά Πνξηξέηα 
Ζ ζχγρξνλε ειιεληθή δεκηνπξγία έρεη ηε δηθή ηεο ζέζε ζηελ Αίζνπζα Γεκήηξεο 
Μεηξφπνπινο, φπνπ θηινμελνχληαη ην 2021 δχν ζπλαπιίεο ππφ ηνλ θνηλφ ηίηιν «Ο 
επαλαπαηξηζκόο ηεο Γηαζπνξάο». ηελ πξψηε ζπλαπιία (3.2.2021) ζα αθνπζηνχλ 
απφ ην Ergon Ensemble έξγα Υαηδή, Μελαθάθε, Κόθνξα θαη ηαθπιάθε, ελψ ζηε 
δεχηεξε (21.4.2021) ζπλζέζεηο Φαζά, Γειεγηάλλε, Αλδξηθόπνπινπ θαη Σζνππάθε. 
 
Παιαηά Μνπζηθή  
«Σhe Reed Project» ηηηινθνξείηαη ε ζπλαπιία ηνπ Ventus Ensemble (26.1.2021) κε 
έξγα παιαηάο κνπζηθήο, ηα νπνία παξνπζηάδεη γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα κε 
έλαλ ηδηαίηεξν ζπλδπαζκφ νξγάλσλ, αιιάδνληαο ηε ζχζηαζε ηνπ θιαζηθνχ θνπηληέηνπ 
μχιηλσλ πλεπζηψλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο, κεηαμχ άιισλ, ζαμφθσλν θαη κπάζν 
θιαξηλέην ζηε ζέζε ηνπ γαιιηθνχ θφξλνπ θαη ηνπ θιάνπηνπ. ην πξφγξακκα ηεο 
βξαδηάο, κεηαγξαθέο ζεκαληηθψλ έξγσλ κπαξφθ ζπλζεηψλ (des Près, Ockeghem, 
Gesualdo, Byrd, Corelli, Rameau). 
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Έλαο εκβιεκαηηθφο πίλαθαο ηνπ ζπνπδαίνπ ηζπαλνχ δσγξάθνπ Diego Velázquez, νη 
«Meninas» [«Οη δεζπνηλίδεο ησλ ηηκψλ»], γίλεηαη αθνξκή γηα έλα αζπλήζηζην ηαμίδη 
ζην κνπζηθφ ζχκπαλ ηνπ 17νπ αηψλα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ επνρή ηεο βαζηιείαο ηνπ 
Φηιίππνπ Γ΄, ν νπνίνο ιάηξεπε ην ζέαηξν θαη ήηαλ ελζνπζηψδεο ζπιιέθηεο έξγσλ 
ηέρλεο. Ξελαγνί καο, ηέζζεξηο έιιελεο κνπζηθνί αθνζησκέλνη ζηελ παιαηά κνπζηθή: ε 
Θενδώξα Μπάθα (κέηδν ζνπξάλν), ν Αιέμαλδξνο Ηωάλλνπ (θξνπζηά), ν Γεκήηξεο 
Σίγθαο (βηνιφλε, κπαξφθ θηζάξα) θαη ν Θεόδωξνο Κίηζνο (κπαξφθ θηζάξεο, ζεφξβε, 

θαιιηηερληθή επηκέιεηα). ηε ζπλαπιία Las meninas «η μοσσική πίσω από τον 
πίνακα» (9.3.2021) αθνχγνληαη έξγα αληηπξνζσπεπηηθψλ ζπλζεηψλ ηεο ρξπζήο 
επνρήο ηεο Ηζπαλίαο (Hidalgo, Marín θαη Sanz).   
 
Αdagio – Μνπζηθή γηα ηηο κέξεο ηνπ Πάζρα  
Έλαο θχθινο-ζεζκφο πνπ έρεη αθήζεη ηε δηθή ηνπ ζθξαγίδα ζην πνιηηηζηηθφ ηνπίν ηεο 
Μεγάιεο Δβδνκάδαο θαη έρεη αγαπεζεί απφ ηνπο ζεαηέο πνπ επηζπκνχλ λα βηψζνπλ ην 
κήλπκα ηνπ Θείνπ Πάζνπο κέζα απφ θαηαλπθηηθέο κνπζηθέο εκπεηξίεο. ηηο 25.4.2021, ε 
νξγαλίζηα ηνπ Μεγάξνπ Οπξαλία Γθάζηνπ ζπλαληά ηνπο Μαΐζηνξεο ηεο Φαιηηθήο 
(ρνξάξρεο: Αρηιιέαο Υαιδαηάθεο) ζηε ζπλαπιία «Από ην Πάζνο ζηελ Αλάζηαζε, ζ’ 
Αλαηνιή θαη Γύζε», ζηελ νπνία ε βπδαληηλή πκλνγξαθία ζπλδπάδεηαη κε δπηηθφηξνπα 
έξγα γηα εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν. πκκεηέρεη ε κεηδνζνπξάλν Μαξίηα Παπαξίδνπ.  

 
ε κηα ηδηαίηεξε βξαδηά αθηεξσκέλε ζηελ πξνθιαζηθή κνπζηθή κε ηίηιν «Δλ ωδαίο 
κεγαιύλνκελ», ην ζχλνιν Δx Silentio (26.4.2021) πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ ηζηνξηθά 
ηεθκεξησκέλε εξκελεία ηεο Παιαηάο Μνπζηθήο, αλαδεηθλχεη ζε φξγαλα επνρήο ή πηζηά 
αληίγξαθά ηνπο θαληάηεο, σδέο θαη θνληζέξηα ηνπ Μπαξφθ, πξνζαξκνζκέλα ζην θιίκα 
ηνπ Πάζρα, κε ηελ ππνγξαθή ησλ J.C. Bach, Biber, Händel, Purcell θαη Vivaldi. 
πκκεηέρνπλ: Θενδώξα Μπάθα (κεζφθσλνο), Γεκήηξεο Κνύληνπξαο (θιάνπην κε 
ξάκθνο, κπαξφθ θιάνπην, δηεχζπλζε).  

 
ηε ζπλαπιία «Έλα θεξάθη αθηνύκελν εθξάηνπ θη έζβεζέ κνπ», ν Λνπδνβίθνο ηωλ 
Αλωγείωλ (27.4.2021), ηξαγνπδψληαο θαη παίδνληαο καληνιίλν, αλζνινγεί θαη εξκελεχεη 
θξεηηθά κνηξνιφγηα θαη ζξελεηηθά ηξαγνχδηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ, 
πιαηζησκέλνο απφ εμαίξεηνπο θαιιηηέρλεο.  
 
Σν θεηηλφ Adagio θνξπθψλεηαη ζηηο 28.4.2021 κε ηε κεγαιεηψδε Missa Solemnis ηνπ 
Beethoven, έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα ζπλζεηηθά ηνπ επηηεχγκαηα. Παξνπζηάδεηαη απφ 
ηελ ΚΟΑ ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ δηαθεθξηκέλνπ αξρηκνπζηθνχ Christoph Poppen. ηα 
ζνιηζηηθά θσλεηηθά κέξε, νη ιπξηθνί ηξαγνπδηζηέο Karen Leiber, Ingeborg Danz, 
Jenish Ysmanov, Πέηξνο Mαγνπιάο. πκκεηέρoπλ νη Υνξωδίεο ηεο ΔΡΣ θαη ηνπ 
Γήκνπ Αζελαίωλ. πκπαξαγσγή: ΚΟΑ – ΜΜΑ. 
 
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 
Σν 2021, αγαπεκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο όπωο «Ζ Κιεηώ ηαμηδεύεη ζηνλ 
κνπζηθό ρωξνρξόλν» θαη «Γλωξίζηε ην εθθιεζηαζηηθό όξγαλν», ζπλδπάδνληαη κε 
λέα εξγαζηήξηα κνπζηθήο θαη εηθαζηηθώλ γηα παηδηά, αιιά θαη κε εξγαζηήξηα 
ελειίθωλ (ImproLab – Δξγαζηήξην κνπζηθνύ απηνζρεδηαζκνύ γηα κέιε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο απεμάξηεζεο ΚΔΘΔΑ ΝΟΣΟ ηνπ Κέληξνπ Θεξαπείαο 
Δμαξηεκέλωλ Αηόκωλ). 
 
ηα θαηλνχξγηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο νη ζπλαπιίεο 
θιαζηθήο κνπζηθήο γηα ζπκθσληθή νξρήζηξα θαη stand-up θσκηθφ ζε θάκπνζα κέξε 
θαη πνιιά γέιηα («The Stand-Up Symphony»: 27, 28 & 29.1.2021)! Απεπζχλνληαη ζε 
νξγαλσκέλεο ζρνιηθέο νκάδεο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, ελψ ζα ππάξμεη θαη βξαδηλή 
ζπλαπιία αλνηρηή ζε φιν ην θνηλφ. Πξφθεηηαη γηα κηα ηδέα ηνπ γλσζηνχ stand-up 
θσκηθνχ Γεκήηξε Γεκόπνπινπ, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηελ παξνπζίαζε, θαη ηεο 
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θαηαμησκέλεο καέζηξνπ Εωήο Σζόθαλνπ πνπ ζα δηεπζχλεη ζηηο ζπλαπιίεο ηελ 
Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ.  
 
Καη, φπσο θάζε ρξφλν, ζπλερίδεηαη θαη ην 2021 ην Δξγαζηήξην ζύλζεζεο λέωλ 
ειιήλωλ ζπλζεηώλ. ηε θεηηλή δηνξγάλσζε (15.4.2021) πέληε λένη δεκηνπξγνί, νη   
Γηώξγνο Βάβνπιαο, Υάξεο Γθαηδόθιαο, Απνζηόιεο Κνληνγηάλλεο, Αλδξέαο 
Παπαθώζηαο-κύξεο θαη Μελέιανο Πεηζηηθόο γξάθνπλ γηα πνιίηηθε ιχξα θαη 

ελφξγαλν ζχλνιν. Σα ζνιηζηηθά κέξε εξκελεχεη ν δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνο 
δεμηνηέρλεο ωθξάηεο ηλόπνπινο. Σν Διιεληθό πγθξόηεκα ύγρξνλεο 
Μνπζηθήο δηεπζχλεη ν Ηάθωβνο Κνληηόπνπινο.  
 

Έθζεζε  
ΜΗΚΖ ΘΔΟΓΧΡΑΚΖ: Ο ΓΑΛΑΞΗΑ ΜΟΤ 

Ζ Μνπζηθή Βηβιηνζήθε «Λίιηαλ Βνπδνύξε» ηνπ πιιόγνπ Οη Φίινη 
ηεο Μνπζηθήο ηηκά ηα 95 ρξφληα δξαζηήξηαο θαη δεκηνπξγηθήο δσήο ηνπ Μίθε 
Θενδωξάθε δηνξγαλψλνληαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκό Μεγάξνπ 
Μνπζηθήο Αζελώλ θαη ππφ ηελ αηγίδα θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, κηα έθζεζε πνπ θσηίδεη ηηο εηεξφθιεηεο πιεπξέο ηεο 
κνπζηθήο θαη πνιηηηθήο παξαθαηαζήθεο ηνπ κεγάινπ ζπλζέηε. Απφ ην 1997 ε 
Μνπζηθή Βηβιηνζήθε «Λίιηαλ Βνπδνχξε» πνπ δηαζέηεη θαη αμηνπνηεί ην πιήξεο αξρείν 
ηνπ Θενδσξάθε, ην νπνίν ν ίδηνο ηεο έρεη εκπηζηεπηεί, παξνπζηάδεη γηα πξψηε θνξά 
ζην θνηλφ πξσηφηππα ληνθνπκέληα ηνπ αξρείνπ ηνπ, πιαηζησκέλα απφ ζπάλην 
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη ςεθηαθέο εθαξκνγέο, θαηαδεηθλχνληαο έηζη ηνλ φγθν θαη 
ηελ πνηθηινκνξθία ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ. Ζ επεηεηαθή έθζεζε 
«Μίθεο Θενδωξάθεο: ν γαιαμίαο κνπ» θηινμελείηαη ζην Μέγαξν απφ ηηο 6.11.2020 
έσο ηηο 31.1.2021 (είζνδνο ειεύζεξε). ρεδηαζκφο-επηκέιεηα έθζεζεο: Δξαηώ 
Κνπηζνπδάθε, αξρηηέθησλ-κνπζεηνιφγνο. Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα: ηεθαλία 
Μεξάθνπ, δηεπζχληξηα ηεο Μνπζηθήο Βηβιηνζήθεο «Λίιηαλ Βνπδνχξε» ηνπ πιιφγνπ 
Οη Φίινη ηεο Μνπζηθήο, Βάιηα Βξάθα, ππεχζπλε Αξρείνπ Διιεληθήο Μνπζηθήο ηεο 
Μνπζηθήο Βηβιηνζήθεο «Λίιηαλ Βνπδνχξε» ηνπ ΦΜ θαη Αιέμαλδξνο Υαξθηνιάθεο, 
δηεπζπληήο ΦΜ. 
 
Καη, όπωο θάζε θαινθαίξη, ν Κήπνο… 

… ζα είλαη θαη πάιη αλνηρηφο, ηνπ ρξφλνπ, γηα λα καο ππνδερηεί θαη λα γεκίζεη ηηο 
βξαδηέο καο κε ηέρλε, κνπζηθή θαη ρακφγειν! (Υνξεγφο: Allianz).  
 
Σν πξφγξακκα είλαη δηαζέζηκν ζε ειεθηξνληθή κνξθή εδψ  
 
Σν πξόγξακκα είλαη πηζαλόλ λα ηξνπνπνηεζεί ιόγω πγεηνλνκηθώλ θαλνληζκώλ. 

Δλεκεξωζείηε γηα ηπρόλ αιιαγέο ζην πξόγξακκα, ζηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη 
ζηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζέιεπζή ζαο ζην megaron.gr. 

Σν Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ αθνινπζεί ηηο πιένλ ελεκεξωκέλεο 
νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνύ θαη ηωλ εξγαδνκέλωλ ηνπ. 

 
 
Πιεξνθνξίεο  
210 72 82 333  
http://www.megaron.gr  
https://www.facebook.com/megaron.gr    
https://www.instagram.com/megaron_athens/   
https://www.youtube.com/user/AthensConcertHall 
https://twitter.com/MegaronAthens  
 
 
 

https://issuu.com/megaron.gr/docs/megaromousikisathinon_20_21_programme_sept_dec20?fr=sMzc3NjE5NzcyOTg
http://www.megaron.gr/
https://www.facebook.com/megaron.gr
https://www.instagram.com/megaron_athens/
https://www.youtube.com/user/AthensConcertHall
https://twitter.com/MegaronAthens%20●
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Υνξεγνί 
 
 
 
 
 

 

Mrs Aline Foriel-Destezet  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Earth Friendly Products – ECOS 

 
 
Οη λέεο ζηνιέο ηωλ ηαμηζεηξηώλ ηνπ Μεγάξνπ  
ζρεδηάζηεθαλ αθηινθεξδώο από ηε Laskaris Couture.  
Σελ παξαγωγή ηωλ ζηνιώλ πξνζέθεξε ε DINA XL.  
 
 
 
 
 
Δπίζεκνο ρνξεγόο αεξνκεηαθνξώλ 
 
 
 
 
 
 
Με ηελ ππνζηήξημε 
 
 
 


