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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

Γεηα ζαο! Δίκαζηε πάιη θνληά ζαο κε έλα αθόκα ηεύρνο. ε απηό ην ηεύρνο ζα ζαο  

κηιήζνπκε γηα ηηο απόθξηεο, γηα ηνπο πην δηάζεκνπο ρνξεπηέο θαη ζα ζαο ελεκεξώζνπκε 

γηα ηηο ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ Θεζζαινλίθε θαζώο θαη γηα δηάθνξα 

θνπηζνκπνιηά. Πηζηεύνπκε λα ζαο εληππσζηάζνπκε κε ην ηεύρνο καο. 

 

 

 
 
 
Σσνηάκηρια:Ζωή Κοσηζοσλιάνοσ. 
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ΑΠΟΚΡΗΔ 
 

 ε απηό ην άξζξν ζα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ηηο απόθξηεο ηεο Διιάδνο αιιά θαη πσο γηνξηάδνπλ ηηο απόθξηεο 

νη άιιεο ρώξεο. 

ΔΛΛΑΓΑ 

 
Απόκριες νλνκάδνληαη νη ηξεηο εβδνκάδεο πξηλ από ηε Μεγάιε αξαθνζηή. ήκεξα, όκσο Απνθξηά νλνκάδεηαη 

ηδηαίηεξα ε Κπξηαθή ηεο πξώηεο [κηθξέο απόθξηεο, ηεο Σπξνθάγνπ] θαη ε Κπξηαθή ηεο δεύηεξεο θαη ηξίηεο βδνκάδαο. 

Ολνκάζηεθε έηζη, επεηδή ηε πεξίνδν απηή, ζπλεζίδεηαη λα κελ ηξώλε θξέαο νη Υξηζηηαλνί, δειαδή «λα απέρνπλ από 

θξέαο». Λέγεηαη επίζεο απόθξηεο, Απόθξεσ, ηεο Σπξνθάγνπ, γηαηί ηελ εβδνκάδα απηή ηξώλε κόλν γαιαθηνθνκηθά θαη 

όρη θξέαο, γηα λα πξνεηνηκαζηνύλ ζηγά - ζηγά γηα ηε λεζηεία ηεο αξαθνζηήο. Αλάινγε κε ηελ ειιεληθή ιέμε Αποκριά 

είλαη θαη ε ιαηηληθή ιέμε Καρναβάλι [Carneval, carnavale, από ηηο ιέμεηο<Carne=θξέαο θαη Vale=πεξλάεη].Σηο κέξεο 

απηέο γίλεηαη ην έζηκν ηνπ γιεληηνύ, ηεο ςπραγσγίαο θαη ηνπ «καζθαξέκαηνο», ηεο κεηακθίεζεο, πνπ έρεη παξακείλεη 

από παιηέο γηνξηέο ηεο ξσκατθήο επνρήο, ηηο γηνξηέο αθηεξσκέλεο ζηελ έθπησζε ηνπ ζενύ αηνύξλνπο από ηνλ Ήιην 

Γία: ηα Κξόληα «Λνππεξθάιηα» θαη «αηνπξλάιηα» θαη από ηηο αξραηόηεξεο «Γηνλπζηαθέο γηνξηέο» ησλ Διιήλσλ, 

όπνπ νη άλζξσπνη κεηακθηέδνληαλ, ρόξεπαλ, ηξαγνπδνύζαλ πίλνληαο θξαζί θαη ην θέθη έθηαλε ζην θαηαθόξπθν πξνο 

ηηκή ηνπ Γηόλπζνπ. Παιηόηεξα ην θαξλαβάιη γηλόηαλ παληνύ ζηελ Διιάδα κε καζθαξάηεο νκαδηθέο, ρνξνύο, γιέληηα, 

ζάηηξα θαη δηάθνξα ηδηαίηεξα έζηκα ζε θάζε κέξνο. Ήηαλ επθαηξία γηα μεθάλησκα, θξαζί θαη ρίιηα δπν πεηξάγκαηα. 

Μεγαιύηεξα θέληξα ηέηνηνπ μεθαληώκαηνο ήηαλ, όπσο θαη ζήκεξα, ε Πάηξα κε ην πεξηβόεην Παηξηλό Καξλαβάιη, 

πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα, ε Ξάλζε κε ην μαθνπζηό πιένλ Ξαλζηώηηθν Καξλαβάιη, πνπ γίλεηαη 

πόινο έιμεο αθνύ έρεη ην κεγαιύηεξν θαξλαβάιη ησλ Βαιθαλίσλ κε πνιιά ιανγξαθηθά ζηνηρεία, ε Πιάθα ησλ 

Αζελώλ, θαη ε Θήβα κε ηνλ πεξίθεκν «βιάρηθν γάκν» ηεο. ηε Θήβα γίλεηαη θαη ζήκεξα ν «βιάρηθνο γάκνο» πνπ 

αξρίδεη από ηελ Σζηθλνπέκπηε θαη απνηειείηαη από ην πξνμεληό, ην γάκν δπν λέσλ θαη ηειεηώλεη κε ηελ πνξεία ησλ 

πξνηθηώλ ηεο λύθεο θαη ην γιέληη ησλ ζπκπεζέξσλ. Όιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη γεκάηεο από ζαηπξηθή 

αζπξνζηνκία, θέθη, γιέληη θαη ρνξό. ηελ Πάηξα γίλεηαη ην κεγαιύηεξν θαξλαβάιη ηεο Διιάδαο κε δηάξθεηα δύν 

κελώλ θαη ηε ηειεπηαία Κπξηαθή ηεο απνθξηάο γίλεηαη παξέιαζε αξκάησλ κε επηθεθαιήο ην νκνίσκα ηνπ ζενύ ηεο 

απνθξηάο ηνπ «Καξλάβαινπ» θαη αθνινπζία δηάθνξσλ άιισλ έμππλσλ καζθαξεκάησλ, κε ηε ζπκκεηνρή 40.000 

θαξλαβαιηζηώλ, θαη πιήζνπο επηζθεπηώλ ελώ ην θέθη δίλεη θαη παίξλεη. 

 ηελ Κνδάλε γίλεηαη ην έζηκν ηνπ θαλνύ, θαηά ην νπνίν θσηηέο θαη ππαίζξηα γιέληηα ζηήλνληαη ζε δηάθνξεο γεηηνληέο 

ηεο πόιεο. 

ηελ Πιάθα, θαζώο θαη ζ' όια γεληθά κέξε, γπξλνύλ ζηνπο δξόκνπο νη άλζξσπνη κεηακθηεζκέλνη, κηθξνί θαη κεγάινη, 

κπαίλνπλ ζηα θέληξα, πίλνπλ, ρνξεύνπλ, πεηξάδνληαη θαη γιεληνύλ. Σα ηειεπηαία ρξόληα ην Καξλαβάιη ηνπ Μνζράηνπ 

θαηαιακβάλεη ηε πξώηε ζέζε κεηαμύ ησλ δήκσλ ηεο Αηηηθήο. 

Σώξα ζα ζαο κηιήζνπκε γηα ην πώο γηνξηάδνληαη νη απόθξηεο ζε άιιεο ρώξεο.  

ΚΤΠΡΟ 

Λεκεζόο > Καληάδεο θαη παξειάζεηο > Ζ πξώηε ιέμε, πνπ καο έξρεηαη ζην κπαιό, όηαλ αθνύκε γηα ην Λεκεζηαλό 

Καξλαβάιη, είλαη ε δηαζθέδαζε. Οη ενξηαζκνί ηνπ θαξλαβαιηνύ ζηελ Κππξηαθή πόιε άξρηζαλ από πνιύ παιηά, όηαλ 

νκάδεο γιεληδέδσλ, από όια ηα θνηλσληθά ζηξώκαηα, δηνξγάλσλαλ ζηα ζπίηηα ηνπο ζπγθεληξώζεηο. Καη όηαλ ην θξαζί 

ηνπο άλαβε ην θέθη, έβγαηλαλ θαηά δεθάδεο ζηνπο δξόκνπο γηα λα νξγαλώζνπλ απηνζρέδηεο παξειάζεηο κε γατδνύξηα, 

άκαμεο, θαξόηζεο θαη πνδήιαηα, ζαηηξίδνληαο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

Έλα κεγάιν θεθάιαην ζηελ ηζηνξία ηνπ Λεκεζηαλνύ Καξλαβαιηνύ έπαηδαλ πάληα νη “Καληαδόξνη” κε ηηο θηζάξεο, θαη 

ηα καληνιίλα ηνπο. Οη “Καληαδόξνη” ππάξρνπλ αθόκε θαη ζήκεξα, νπόηε γπξίδνπλ ηνπο δξόκνπο ηξαγνπδώληαο, 

ληπκέλνη κε ρξπζαθέληα θαη πνιύρξσκα θνζηνύκηα, θαζηζκέλνη πάλσ ζε κεραλνθίλεηα άξκαηα, ή πεδνί θαηά νκάδεο. 

Καη επεηδή νη Απόθξηεο είλαη ε αγαπεκέλε γηνξηή ησλ παηδηώλ, δελ ζα κπνξνύζε λα ιείπεη ε κεγάιε παηδηθή παξέ- 

ιαζε, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ εθαηνληάδεο παηδηά, κε πνιύρξσκε ακθίεζε.                                                                                                                                               

  ΗΣΑΛΗΑ 

Βελεηία > dolce vita ζηα palazzi > Σν πην δηάζεκν θαξλαβάιη ηεο Δπξώπεο. Κάζε ρξόλν ρηιηάδεο επηζθέπηεο ζπξξένπλ 

ζηελ πόιε ηεο Βελεηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο δξόκνπο γύξσ από ηελ Piazza San Marco γηα λα απνιαύζνπλ ηηο 

εληππσζηαθέο ζηνιέο θαη ηε δηεμαγσγή ησλ εθδειώζεσλ κε ηηο ζαθείο αληηζηνηρίεο ζηελ comedia del arte. Οη 

ενξηαζκνί δηαξθνύλ 12 εκέξεο. Ζ αξρή ηεο παξάδνζεο ηνπνζεηείηαη πεξίπνπ ζηνλ 18ν αηώλα θαη ηόηε δηαξθνύζε 6 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B5%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AE%CE%B2%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AC%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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νιόθιεξεο εβδνκάδεο. Ωζηόζν ε γέλλεζε απηνύ ηνπ ζεζκνύ θξύβεη ηε δηθή ηεο κειαγρνιηθή ηζηνξία. Λέγεηαη όηη 

μεθίλεζε γηα λα θξπθηνύλ πίζσ από ηηο κάζθεο ηα κειαγρνιηθά πξόζσπα ησλ Βελεηζηάλσλ, νη νπνίνη πελζνύζαλ ην 

ρακέλν κεγαιείν ηεο πόιεο ηνπο, πνπ θάπνηε ήηαλ ε εγεηηθή θπζηνγλσκία ζην εκπόξην. 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

Κνισλία > ε πέκπηε επνρή ηνπ ρξόλνπ > Σν ελδέθαην ιεπηό ηεο ελδέθαηεο ώξαο ηεο ελδέθαηεο εκέξαο ηνπ ελδέθαηνπ 

κήλα, είλαη ε ζηηγκή πνπ όινη νη Γεξκαλνί αλεμαηξέησο αλαγλσξίδνπλ σο ηελ πην αγαπεκέλε ηνπ έζλνπο ηνπο. Ναη, ην 

θαξλαβάιη ζηελ Κνισλία μεθηλάεη από ην Ννέκβξην. Σόηε ν ρξόλνο κπαίλεη ζηελ “πέκπηε επνρή”, όπσο απνθαινύλ ηηο 

κέξεο ηνπ θαξλαβαιηνύ. Σν σξάξην ησλ pubs παξαηείλεηαη κέρξη πξσίαο θαη ε πεξίθεκε Γεξκαληθή απζηεξόηεηα πάεη 

πεξίπαην. Ζ Κνισλία, πνπ από ην Μεζαίσλα αθόκα απνηειεί ην απνθξηάηηθν “νρπξό” ηεο ρώξαο, κπαίλεη ζην 

επίθεληξν ηεο δεκνζηόηεηαο. Δθηόο από ηα επίζεκα events ηεο γηνξηήο θαη ηελ παξέιαζε, όπνπ πξσηαγσληζηνύλ νη 

ήξσεο ηεο Γεξκαληθήο παξάδνζεο, ε πόιε καο πξνζθαιεί ζηηο θηέζηεο ηνπ ελαιιαθηηθνύ θαξλαβαιηνύ, πνπ ζαηηξίδεη 

ην επίζεκν θαξλαβάιη, αιιά θαη ζε απηνζρέδηα ζεάκαηα δξόκνπ. 

ΜΔΞΗΚΟ 

Μαζαηιάλ > xάιθηλν θαξλαβαιηθό κεηάιιην > Μύζηεο ηεο Λαηηλνακεξηθάληθεο θνπιηνύξαο ηνπ θεθηνύ, νη Μεμηθάλνη 

δελ ζα κπνξνύζαλ λα κελ έρνπλ παξάδνζε ζηα θαξλαβάιηα. Γελ είλαη ινηπόλ ηπραίν πνπ πάλσ από 300.000 άλζξσπνη 

ζπξξένπλ ζην Μαζαηιάλ, έλα ζέξεηξν ζηε δπηηθή αθηή, αλαθεξύζζνληάο ην ζε ηξίην θαξλαβαιηθό πξννξηζκό 

παγθνζκίσο. Οη ιακπεξέο παξειάζεηο είλαη κόλν ην θεξαζάθη ζηελ ηνύξηα. Δλ ησ κεηαμύ νη Μεμηθάλνη έρνπλ 

θαηαθέξεη λα παληξέςνπλ ηε Γηνλπζηαθή παξάδνζε κε ηελ αγάπε ηνπο γηα ηα θαιιηζηεία θαη ηελ θνπιηνύξα. Πώο? 

Καίγνληαο έλα νκνίσκα ηνπ ιηγόηεξν δεκνθηινύο δηάζεκνπ ηεο επνρήο [πιεξνθνξίεο πνπ θέξνπλ ηνλ Μπηλ Λάληελ σο 

ππνςήθην ειέγρνληαη σο αλαθξηβείο], παξαρσξώληαο 23,5 ώξεο ζηνπο θαηαπηεζκέλνπο ζπδύγνπο γηα λα βγάινπλ ηα 

απσζεκέλα ηνπο, δηνξγαλώλνληαο δηαγσληζκνύο νκνξθηάο αθόκα θαη γηα πηηζηξίθηα θαη απνλέκνληαο εηδηθά βξαβεία 

ινγνηερλίαο. Highlights ησλ εθδειώζεσλ, ηα ππξνηερλήκαηα θαη ε εληππσζηαθή αλαπαξάζηαζε κηαο ηζηνξηθήο 

λαπκαρίαο ζηνλ θόιπν Olas Altas. 

ΚΑΝΑΓΑ 

Κεκπέθ > παηρλίδηα ζην ρηόλη > Κάζε ρξόλν ε δεζηή αηκόζθαηξα ηνπ Καξλαβαιηνύ έξρεηαη λα ζπάζεη ην θξύν ηνπ 

Κεκπέθ. Σν θαξλαβάιη ηνπ Κεκπέθ είλαη ην δηαζεκόηεξν θαξλαβάιη ηνπ Καλαδά. εκαληηθό ξόιν ζηηο εθδειώζεηο 

παίδεη ν “Μπνλόκ Καξλαβάι”, ν αγαπεκέλνο ρηνλάλζξσπνο ησλ παηδηώλ. Γηα δεθαεπηά εκέξεο ε πόιε ηνπ Κεκπέθ 

πξνζθέξεη έλα πινύζην θαιιηηερληθό, πνιηηηζηηθό αιιά θαη αζιεηηθό ζέακα, ην νπνίν πξνζειθύεη πεξηζζόηεξνπο από 

1.000.000 επηζθέπηεο. Σν πξώην θαξλαβάιη ζην Κεκπέθ έγηλε ην 1894. Αιιά ήηαλ ην 1954, όηαλ ην Καξλαβάιη άξρηζε 

λα παίξλεη ηε κνξθή κίαο ιακπξήο δηνξγάλσζεο. ηα πιαίζηα ησλ ενξηαζκώλ δηνξγαλώλνληαη παξειάζεηο κε άξκαηα 

θαη κπάληεο, πάξηη θαη παηρλίδηα ζην ρηόλη, όπσο αγώλεο ηαρύηεηαο κε έιθεζξα, κέρξη θαη θνιύκπη ζην ρηόλη. ηα 

πιαίζηα ηεο γηνξηήο δηνξγαλώλεηαη θαη ε δηεζλήο έθζεζε γιππηώλ από πάγν, θαζώο θαη πνιινί δηαγσληζκνί πνπ 

μεηξειαίλνπλ κηθξνύο θαη κεγάινπο.                                    
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΔ 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

πληάθηξηα: Εσή Κνπηζνπιηάλνπ. 
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ΓΗΑΖΜΟΗ ΥΟΡΔΤΣΔ                                                                                                 
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πληάθηξηα: Γήκεηξα Κπξγηαθίλε. H Όντρεϋ Χέμπρν που μεγάλωσε 

στην Ολλανδία δεν μπόρεσε να 

γίνει μπαλαρίνα, γιατί οι μυς της 

ήταν αδύναμοι εξαιτίας της 

κακής διατροφής της κατά τον Β’ 
παγκόσμιο πόλεμο.   
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ΚΟΤΣΟΜΠΟΛΗΑ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ 

 

ε απηό ην απηό ην άξζξν ζα ζαο ελεκεξώζνπλ ν Πάληε Πνπξέ θαη ε  Mafalda γηα ηα 

Κνπηζνκπνιηά ηνπ Υνξνύ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
πληάθηεο: Μαξία Θενιόγνπ, Εσή Κνπηζνπιηάλνπ, Γήκεηξα Κπξγηαθίλε. 

Ζ Natalie Portman ζηελ ηαηλία ηεο 

Μαύξνο Κύθλνο καζαίλεη λα ρνξεύεη 

ζε Πνπέλη κέζα ζε ιίγν ρξνληθό 

δηάζηεκα. Δπίζεο κέζα από ηηο πξόβεο 

γλσξίδεη θαη εξσηεύεηαη ηνλ 

πξνπνλεηή ηεο ηνλ νπνίν παληξεύεηαη 

θαη θάλεη νηθνγέλεηα. 

Ζ Elizabeth Black γλσζηή ζηνλ ρώξν 

ηνπ κπαιέηνπ θαη  πξσηαγσλίζηξηα  

ζηελ ρνξεπηηθή παξάζηαζε Λίκλε ησλ 

Κύθλσλ ιίγν πξηλ βγεη ζηελ ζθελή  

παζαίλεη έλα αηύρεκα κε ην πόδη ηεο 

θαη δπζηπρώο δελ κπνξεί λα ρνξέςεη. 

Έηζη ηελ δηώρλνπλ από ην ζίαζν θαη 

παξάιιεια ράλεη ηελ επθαηξία λα 

ρνξέςεη ζην εμσηεξηθό.     
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Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΠΕΡΑ 

                                                                                     

 

Οι κοστσομπόλες τοσ τορού 

Προτείνοσν παραστάσεις στο 

Μέγαρο μοσσικής Θεσσαλονίκης 

Σάββατο 17 Μαρτίου 2012 11:30 

Σάββατο 7 Απριλίου 2012 11:30 

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012 11:30 

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012 19:00 

Σας καλωσορίζουμε με χαρά στο Ραντεβού με την Όπερα, ένα ιδιαίτερο 

ραντεβού που φιλοδοξεί να φέρει αυτή τη «μάγισσα των τεχνών» κοντά 

σας, σε μια πιο οικεία επαφή, μέσω του διάλογου με το ευρύτερο κοινό, 

της ακρόασης και, τέλος, μέσω της ερμηνείας της. Σας προσκαλούμε 

λοιπόν να έρθετε όλοι, ακροατές, λάτρεις του είδους, νεαροί 

τραγουδιστές, όλοι όσοι έχετε αγάπη, ενδιαφέρον ή και περιέργεια, να 

γνωρίσουμε μαζί καλύτερα, διεξοδικότερα και εκ των έσω αυτή τη 

γοητευτική και υπέροχη τέχνη! 

ΙΣΑΛΙΚΟ ΡΟΜΑΝΣΙΜΟ ΚΑΙ ΒΕΡΝΣΙ 

Σας καλωσορίζουμε με χαρά στο Ραντεβού με την Όπερα, ένα 

ιδιαίτερο ραντεβού που φιλοδοξεί να φέρει αυτή τη «μάγισσα των 

τεχνών» κοντά σας, σε μια πιο οικεία επαφή, μέσω του διάλογου με 

το ευρύτερο κοινό, της ακρόασης και, τέλος, μέσω της ερμηνείας 

της. Σας προσκαλούμε λοιπόν να έρθετε όλοι, ακροατές, λάτρεις του 

είδους, νεαροί τραγουδιστές, όλοι όσοι έχετε αγάπη, ενδιαφέρον ή 

και περιέργεια, να γνωρίσουμε μαζί καλύτερα, διεξοδικότερα και εκ 

των έσω αυτή τη γοητευτική και υπέροχη τέχνη! 

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΠΕΡΑ 

Σας καλωσορίζουμε με χαρά στο Ραντεβού με την Όπερα, ένα 

ιδιαίτερο ραντεβού που φιλοδοξεί να φέρει αυτή τη «μάγισσα των 

τεχνών» κοντά σας, σε μια πιο οικεία επαφή, μέσω του διάλογου με 

το ευρύτερο κοινό, της ακρόασης και, τέλος, μέσω της ερμηνείας 

της .Σας προσκαλούμε λοιπόν να έρθετε όλοι, ακροατές, λάτρεις 

του είδους, νεαροί τραγουδιστές, όλοι όσοι έχετε αγάπη, 

ενδιαφέρον ή και περιέργεια, να γνωρίσουμε μαζί καλύτερα, 

διεξοδικότερα και εκ των έσω αυτή τη γοητευτική και υπέροχη 

τέχνη! 

Με την κατακλυσμιαία κορύφωσή του, ο νέος κύκλος 

του Δαχτυλιδιού από τη Μητροπολιτική Όπερα, σε 

σκηνοθεσία του Robert Lepage, φτάνει στο τέλος του. Η 

Deborah Voigt πρωταγωνιστεί ως Μπρυνχίλντε και ο 

Gary Lehman ως Ζίγκφριντ – οι καταδικασμένοι από τη 

μοίρα τραγικοί εραστές. Διευθύνει ο James Levine. 

RICHARD WAGNER:  

ΣΟ ΛΤΚΟΦωΣ ΣωΝ ΘΕωΝ 
 

πληάθηξηα: Γήκεηξα Κπξγηαθίλε.                

 

 


