Φίλες και φίλοι της πόλης μας,
Φίλες και φίλοι της μουσικής,
Η γιορτή της Μουσικής, καθιερώθηκε συμβολικά την
21η Ιουνίου, στη Γαλλία του 1982, μια ημέρα που σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού.
Η γιορτή αυτή δημιουργήθηκε με μια και μόνο προσδοκία: τη διάδοση της μουσικής.
Έχοντας στο μυαλό μας την ιδέα αυτού του θεσμού, που
αφορά στην ενίσχυση της δημιουργίας και στη μαγεία
της ζωντανής μουσικής, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε
τη μουσική υπόθεση όλων μας. Να βγει στους δρόμους,
στις πλατείες, στα πάρκα, και να αγκαλιάσει τους ανθρώπους της πόλης μας.
Έτσι φέτος, προσεγγίσουμε και απολαμβάνουμε την
τέχνη της μουσικής, παρουσιάζοντας ένα τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων, κυρίως, αποτελούμενο από καταξιωμένα και αξιόλογα καλλιτεχνικά σύνολα του τόπου μας.
Στόχος μας, όχι μόνο η γνωριμία και ανάδειξη καλλιτεχνών και συνόλων της τοπικής μας κληρονομιάς, αλλά
και η καθιέρωση αυτής της γιορτής σε ένα μακροπρόθεσμο πολιτιστικό πρόγραμμα με πνευματική και κοινωνική διάσταση. Η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων όπου
η μουσική έχει τον πρώτο λόγο, χαίρει της στήριξης μας
και προαναγγέλλει κάτι πολύ μεγαλύτερο, κάτι πολύ πιο
σπουδαίο.
Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε το καλοκαιρινό «Φεστιβάλ Τρίπολης» που θα αποτελέσει με συγκεκριμένο πολιτιστικό προγραμματισμό την μεγαλύτερη ίσως ευκαιρία
ανάδειξης, πολιτιστικού πλούτου της πόλης μας στοχεύοντας στη δημιουργία κουλτούρας και στην προώθηση
καλλιτεχνικής παιδείας.
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς, την
Χορωδία Τρίπολης, τη Χορωδία Ορφέας Τρίπολης, τη
Φιλαρμονική Τρίπολης για το ενδιαφέρον τους και τη
συμμετοχή τους στη Γιορτή της Μουσικής, αλλά και να
καλωσορίσουμε το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, που για
πρώτη φορά συμμετέχει ενεργά στα καλλιτεχνικά μας
δρώμενα.
Ο Δήμαρχος Τρίπολης,
Δημήτρης Παυλής
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Αφού η μουσική είναι η μόνη «γλώσσα» που την καταλαβαίνουν όλοι, και αφού μας συντροφεύει σ’ όλη μας τη
ζωή, από το πρώτο νανούρισμα μέχρι το τελευταίο αντίο,
την γιορτάζουμε και την καλωσορίζουμε στην Τρίπολη,
στις πλατείες μας και στις καρδιές μας, μ’ ένα πρόγραμμα κεφάτο που μας βάζει στο κλίμα του καλοκαιρινού
φεστιβάλ Τρίπολης.
Αφού λοιπόν η μουσική ενώνει, ψυχαγωγεί και εξημερώνει, ας βγούμε να το γιορτάσουμε.
O Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
Σπύρος Βρέντας
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Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016
Πλατεία Πετρινού
20:15 Το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης και ο Δήμος
Τρίπολης τιμά τον Χρήστο Ζώτο.

Το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, προεορτίως της
Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής, τιμά τον μεγάλο
δεξιοτέχνη του λαούτου Χρήστο Ζώτο σε μία
μουσική εκδήλωση στην οποία πρωταγωνιστούν
δύο από τα μουσικά σύνολα του σχολείου·
πρόκειται για το λαϊκό και το παραδοσιακό σχήμα.
Το πρώτο θα αποδώσει έργα από το ρεπερτόριο
του Γιώργου Ζαμπέτα και το δεύτερο θα
παρουσιάσει τραγούδια από την ευρύτερη περιοχή
της Πελοποννήσου.
Σας καλούμε, λοιπόν, όλους να τιμήσουμε «τον
παππού» της παραδοσιακής μουσικής, να
απολαύσουμε την προσπάθεια των μαθητών του
Μουσικού Σχολείου -που καταθέτουν πρόταση
πολιτισμού- και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί
τραγούδια που αγαπήσαμε ταξιδεύοντας σε
αλλοτινές εποχές.

Κυριακή 19 Ιουνίου 2016
Μαλλιαρόπουλειο Θέατρο
11:00 Στα πλαίσια του εορτασμού για την Ευρωπαϊκή
Γιορτή Μουσικής διοργανώνεται το Φεστιβάλ
Παιδικών Χορωδιών με συνδιοργανωτές το
Δήμο Τρίπολης και τη Χορωδία Τρίπολης.
Στο Φεστιβάλ θα συμμετέχουν οι παρακάτω
παιδικές χορωδίες:
★★ Προ-Παιδική Χορωδία Τρίπολης «Σκαθάρια»
★★ Παιδική Χορωδία Κέντρου Εκκλησιαστικής
Διακονίας Οινοφύτων
★★ Παιδική Χορωδία Πατραϊκής Μαντολινάτας
★★ Παιδική Χορωδία Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Δήμου
Ναυπλιέων
★★ Παιδική Χορωδία Τρίπολης «Σπουργίτια»

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016
Πλατεία Πετρινού
19:00 Στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού

της Πανευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής, η
Φιλαρμονική του Δήμου Τρίπολης θα
πραγματοποιήσει, την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και
ώρα 7.00 το απόγευμα, «ανοιχτή πρόβα» στην πλ.
Πετρινού. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν, από κοντά, μια πρόβα της
Φιλαρμονικής και να λικνιστούν σε ρυθμούς chacha και άλλων latin ρυθμών. Η «ανοιχτή πρόβα» θα
έχει διαδραστικό χαρακτήρα και κατά τη διάρκειά
της, ο Μαέστρος και οι Μουσικοί της Φιλαρμονικής,
θα εξηγήσουν τον τρόπο λειτουργίας της Ορχήστρας,
τον ρόλο του κάθε οργάνου και θα απαντήσουν σε
ερωτήσεις και απορίες μικρών και μεγάλων.

Μαλλιαρόπουλειο Θέατρο

20:30 Η παιδική χορωδία του Ορφέα Τρίπολης,

παρουσιάζει το Μουσικό Παραμύθι «Οι Πειρατές
της Μουσικής», ένα παραμύθι που τα έχει όλα:
περιπέτεια, αγάπη, μαγεία, ανατροπές και εκπλήξεις!
Τα κείμενα έχει επιμεληθεί η θεατρολόγος Γεωργία
Γιαννοπούλου, τη μουσική διδασκαλία-διεύθυνση
η Χαρά Πίσχου, και αφηγήτρια η Χριστίνα
Ζαχαροπούλου.

Θα πραγματοποιηθεί απονομή Τιμητικής
Πλακέτας από το Δήμαρχο Τρίπολης, στο
δεξιοτέχνη του λαούτου κ. Χρήστο Ζώτο, για
την πολύτιμη προσφορά του στην ελληνική
παραδοσιακή μουσική.

Η Ανδρική χορωδία Λαυρίου θα παρουσιάσει
τραγούδια Ελλήνων και ξένων συνθετών. Στο πιάνο
συνοδεύει η Μαρία Χασάπη. Διευθύνει ο Θεόδωρος
Γ. Λεμπέσης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Γιορτη ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Η Γιορτή της Μουσικής ξεκίνησε το 1982 στη Γαλλία και
από το 1985 εξαπλώνεται εκτός Γαλλικών συνόρων με
τον ίδιο σκοπό και με τους ίδιους κανόνες. Με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη, η Αθήνα ως πρώτη
Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, ήταν επίσης η
πρώτη πόλη εκτός Γαλλίας στην οποία πραγματοποιήθηκε η Γιορτή.

υπεγράφη η Συμφωνία της Βουδαπέστης (Μάρτιος
1995). Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής (ΕΓΜ) είχε
γεννηθεί.

10 χρόνια μετά την Αθήνα οι εκδηλώσεις εξαπλώθηκαν
σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με σκοπό την
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου για τη συνεργασία, την προώθηση και ανταλλαγή καλλιτεχνών.

Για 17η συνεχόμενη χρονιά, εκατοντάδες διοργανωτές,
χιλιάδες καλλιτέχνες και εθελοντές προετοιμάζονται για
να γεμίσει κάθε γωνιά της χώρας με ήχους, χρώματα
και εύθυμες νότες, και για το μελωδικότερο θεσμό της
χώρας, την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής.

Την ίδια χρονιά οργανώθηκε η πρώτη συνάντηση των
ευρωπαίων διοργανωτών στην Βουδαπέστη όπου και

Πλέον, η Γιορτή της Μουσικής γιορτάζεται με περισσότερες από 25.000 εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη
αναδεικνύοντάς την, ως τη μεγαλύτερη κοινή πολιτιστική διοργάνωση.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής θα φιλοξενήσει για
ακόμα μία χρονιά συνεργατικές δημιουργίες, καινοτόμες
παραγωγές και πρωτότυπες ιδέες, ηχητικούς πειραματισμούς και συνθέσεις από κάθε σημείο της χώρας,
ταξιδεύοντας μας άλλοτε σε νέα και άλλοτε σε οικεία
μουσικά μονοπάτια, υπενθυμίζοντάς μας ωστόσο ότι
παρόλο που διανύουμε μια δύσκολη και φορτισμένη
περίοδο, η μουσική παραμένει ανέπαφη, η μουσική μας
ενώνει.
Αυτή η μοναδική πολιτιστική σύμπραξη είναι ένα ηχηρό
κάλεσμα που σας προτρέπει -έστω και για λίγες ώρες- να
αφήσετε στην άκρη τα προβλήματα της καθημερινότητας και να αφεθείτε στους ρυθμούς και τη δύναμη της
μουσικής.

