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Σςιτςάνθσ ο μζγασ! 

Ζνα μουςικό αφιζρωμα για τον μεγάλο ςυνκζτθ 

Πζμπτθ 11 Ιουνίου 

 
Σο 2015 ςυμπλθρώνονται 100 χρόνια από τθ γζννθςθ του Βαςίλθ Σςιτςάνθ και το 
Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών τιμάει τον μεγάλο Ζλλθνα ςυνκζτθ μ’ ζνα πρωτότυπο 
μουςικό αφιζρωμα, τθν Πζμπτθ 11 Ιουνίου, ςτισ 21:30. 
 
Ο γνιςια λαϊκόσ και διαχρονικά επίκαιροσ μουςικόσ τρόποσ του Βαςίλθ Σςιτςάνθ κα 
ξεδιπλωκεί με ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο ς’ αυτό το μουςικό αφιζρωμα. 
 
Η ςπουδαία λαϊκι τραγουδίςτρια Γιώτα Νζγκα κα δώςει μια διαφορετικι διάςταςθ ςτα 
κομμάτια του Σςιτςάνθ, μζςα από τισ μοναδικζσ πιανιςτικζσ διαδρομζσ του Νίκου 
Ορδουλίδθ, ενώ ςε κλαςικά, αλλά όχι και τόςο δεδομζνα, μονοπάτια κα βαδίςει το φνολο 
Ρεμπζτικθσ Μουςικισ Κατεφκυνςθσ Παραδοςιακισ (Δθμοτικισ) Μουςικισ του Σμιματοσ 
Μουςικισ Επιςτιμθσ & Σζχνθσ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 
 
Σο ςχιμα του Σμιματοσ Μουςικισ Επιςτιμθσ & Σζχνθσ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, 
ςτο οποίο ςυμμετζχουν οι φοιτθτζσ Κωνςταντίνα Πετρινιώτη, Εφα Μιςοκζφαλου, Γιάννησ 
Διονυςίου, Νίκοσ Σαριλάκησ, Άρησ Καλιακοφδασ, Δημήτρησ Παπακωνςταντίνου και 
Αποςτόλησ Αποςτολίδησ, υπό τθν κακοδιγθςθ του κακθγθτι τουσ Λευτζρη Τςικουρίδη, κα 
παρουςιάςει μια ςυναυλία με προπολεμικά τραγοφδια του ςυνκζτθ (πριν από το 1940) 
επιμζνοντασ ςτο φφοσ των πρώτων θχογραφιςεων των τραγουδιών.  
Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ ςυναυλία κα θχογραφθκεί και κα κυκλοφοριςει ςε CD ωσ θ 
πρώτθ διςκογραφικι παραγωγι του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών!  
 
το δεφτερο μζροσ του αφιερώματοσ θ Γιώτα Νζγκα ςυμπράττει με το «The Eastern Piano 
Project» και με βάςθ τισ πιανιςτικζσ διαςκευζσ του Νίκου Ορδουλίδη, αποκαλφπτει 
κρυμμζνεσ πτυχζσ ςτο ζργο του Σςιτςάνθ. 
Σραγοφδια - ςτακμοί τθσ λαϊκισ μασ μουςικισ, ερμθνευμζνα ιδανικά από το υπζροχο 
θχόχρωμα τθσ φωνισ τθσ Γιώτα Νζγκα, ςε διαςκευζσ που αποκαλφπτουν νζεσ μουςικζσ 
παραμζτρουσ. Δίπλα τθσ, ο πιανίςτασ Νίκοσ Ορδουλίδθσ κα επαναφζρει το «λαϊκό πιάνο» 



ςτθ κζςθ που του αρμόηει, κακώσ το πιάνο ωσ μουςικό όργανο ιταν παρόν ςτα ςπουδαία 
λαϊκά πάλκα αλλά και ςτθ διςκογραφία τθσ αςτικισ λαϊκισ μουςικισ εδώ και πολλά χρόνια. 
 
 

 
Σιμζσ ειςιτθρίων: 
7€ (ανζργων, πολυτζκνων, φοιτθτών) 
10€ (προπώλθςθ) 
12€ (κανονικό) 
 
Ώρα ζναρξθσ: 21.30 
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