ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΦΔΣΙΒΑΛ 2003
Σν Φεζηηβάι ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ θαηαμησκέλν πιένλ σο έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο
ζεζκνύο ηεο Θεζζαινλίθεο, κε έλαλ πινπξαιηζκό επηινγώλ, αμηνπνίεζε από ηνλ Ηνύλην κέρξη ην
επηέκβξην θαηά ηνλ θαιύηεξν ηξόπν έλα ζαπκάζην ρώξν, πνπ θαηαθηά ρξόλν κε ην ρξόλν ηελ
αλαγλώξηζε θαη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ δύζθνινπ θαη απαηηεηηθνύ θνηλνύ ηεο Θεζζαινλίθεο.
ΔΛΛΗΝΙΚΗ & ΓΙΔΘΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΗΝΗ
18 Ηνπλίνπ
Ο αγαπεκέλνο ζύγρξνλνο ηξαγνπδνπνηόο ωθράηες Μάιακας παξνπζίαζε ηξαγνύδηα από ηνλ
πξώην ηνπ δίζθν κέρξη θαη ην πξόζθαην άικπνπκ ηνπ «ΈΛΑ» όπσο θαη άιισλ δεκηνπξγώλ. Καδί
ηνπ ε Θαηεξίλα Καθαβνύ θαη ε Καξία Ινπθά.
26 Ηνπλίνπ
Ζ Διιελνθαλαδέδα ζύλζεηεο θαη ηξαγνπδνπνηόο Σδίλη Νηόθος πνπ έγηλε επξύηεξα γλσζηή κε ηε
κνπζηθή ηεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ ηαηλία “Γάκνο αιά Διιεληθά” ζε κηα ζπλαπιία,
πξνζθεθιεκέλε από ηελ «Διιεληάδα» ζην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
κε ηνπο απόδεκνπο Έιιελεο.
14 Ηνπιίνπ
Κηα ζπλαπιία αθηέξσκα ζηνλ ζπλζέηε Γηώργο Καηζαρό, όπνπ ζπκκεηείραλ νη Α. Θαλειιίδνπ, Ζ.
Θισλαξίδεο, Φ. αββαηηαλνύ, Γ. Σζαξλάο θαη Γ. αθειιαξίνπ
15 Ηνπιίνπ
Έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζξύινπο ηεο
Ρνθ, ν Ίαλ Άληερζολ κε ηνπο Jethro Tull,
εκθαλίζηεθαλ
ζηε
Κνλή
Ιαδαξηζηώλ
μππλώληαο κλήκεο άιισλ επνρώλ αιιά θαη
γλσξίδνληαο καο ηελ ειεθηξνληθή θαη ράξλη
ξνθ ζηξνθή ηνπ γθξνππ ησλ ηειεπηαίσλ
ρξόλσλ.

3 επηεκβξίνπ
Ο Μητάιες Υαηδεγηάλλες παξνπζίαζε έλα πξόγξακκα κε ηξαγνύδηα πνπ έρνπλ αγαπεζεί πνιύ
κέζα από ηε θσλή ηνπ. Καδί ηνπ ζηε ζθελή θαη ε εμαηξεηηθή εξκελεύηξηα Γέζποηλα Οισκπίοσ
ζε κηα sold-out ζπλαπιία.
8 επηεκβξίνπ
πλαπιία ηεο Κραηηθής Ορτήζηρας Θεζζαιολίθες
Δπίζεκε ηηκεηηθή εθδήισζε γηα ηα 25 ρξόληα από ηνλ ζάλαην ηνπ όισλα Κηραειίδε. Ηδξπηή θαη
πξώηνπ θαιιηηερληθνύ ηεο δηεπζπληή. Παξάιιειε εθδήισζε κε ηελ αθνξκή ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο
πξνηνκήο ηνπ όισλα Κηραειίδε ζηε Κνλή Ιαδαξηζηώλ, έδξα ηεο Θξαηηθήο Οξρήζηξαο
Θεζζαινλίθεο.
9 επηεκβξίνπ
Ο αγαπεκέλνο ζπλζέηεο ηνπ ιατθνύ
ηξαγνπδηνύ θαη αλαγλσξηζκέλνο σο έλαο
από ηνπο θαιύηεξνπο εθηειεζηέο ζην
κπνπδνύθη
Θαλάζες Ποισθαλδρηώηες
έδσζε κηα κνλαδηθή ζπλαπιία κε ηε
ζύκπξαμε ηνπ γλσζηνύ ιατθνύ εξκελεπηή
ηέιηοσ Γηολσζίοσ.
11 επηεκβξίνπ
Ο Βέιγνο ζπλζέηεο Wim Mertens πνπ έρεη γνεηεύζεη παγθόζκηα ην θνηλό ηνπ κε ηελ ππέξνρε
αθαηξεηηθή θσλή ηνπ θαη ηελ επηβιεηηθή ζθεληθή παξνπζία ηνπ ήξζε κε ηελ παλζέιελν ηνπ
επηεκβξίνπ γηα λα καο δώζεη «απιά καζήκαηα κνπζηθήο εξκελείαο».
14 επηεκβξίνπ
πλαπιία ηεο Μαρίας Φαραληούρε. Γηνξγάλσζε: Θέληξν Τπνδνρήο Πξνζθύγσλ Θεζζαινλίθεο

ΜΙΚΡΔ ΜΟΤΙΚΔ ΠΑΣΡΙΓΔ
19 – 20 επηεκβξίνπ
Γηήκεξν θεζηηβάι κε ηίηιν «Κνπζηθέο
Γεηηνληέο ελάληηα ζην ξαηζηζκό», όπνπ
εκθαλίζηεθαλ: ην κνπζηθό ζρήκα «ΚαθέΑκάλ» κε ηνύξθνπο δεμηνηέρλεο θαη νη
Vera Bila & Kale, ε «βαζίιηζζα ησλ
ηζηγγάλσλ» θαη ην ζρήκα ηεο από ηελ
Σζερία, ην ζπγθξόηεκα ηνπ Georgi Petrof
από ηε Βνπιγαξία θαη ην κνπζηθό ζρήκα
«Λαβύρηλζος»
ηνπ
Ross
Daly
κε
κνπζηθνύο από Αθγαληζηάλ, Πεξζία θ.ά.
ΠΑΡΑΣΑΔΙ
23 – 25 Ηνπλίνπ
Ζ παηδηθή παξάζηαζε «Αζάλαηο Νερό» ηνπ Θξαηηθνύ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο πνπ μεθίλεζε
ηελ θαινθαηξηλή ηνπ πεξηνδεία κε ηξεηο παξαζηάζεηο από ηε Κνλή Ιαδαξηζηώλ.
7 επηεκβξίνπ
Ζ Λέα Πνληηαθή θελή παξνπζίαζε ηελ «Δηρήλε» ηνπ Αξηζηνθάλε κε ηνλ Ιάδν Σεξδά ζε
πνληηαθή δηάιεθην γηα κία κόλν παξάζηαζε. Ζ πάληα επίθαηξε θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε
δσληάλεςε επί ζθελήο σο έλα «Κηνύδηθαι κε βπδαληηλή πκλνινγία».
ΙΔΡΔ ΦΩΝΔ
6 – 9 Ηνπιίνπ
Έλαο θύθινο ιατθήο θαη έληερλεο ζξεζθεπηηθήο κνπζηθήο κε θσλεηηθά θαη κνπζηθά ζύλνια απ’
όιν ηνλ θόζκν πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ «Ποιηηηζηηθή Οισκπηάδα».
6 Ηνπιίνπ
Βπδαληηλή Ιεηηνπξγηθή ζθελή (Διιάδα).
Φαικνί θαη ηξνπάξηα βπδαληηλήο κεινπνηταο.
Υνξσδία Αγίαο Θαζζηαλήο Βειηγξαδίνπ (εξβία).
Βπδαληηλή – ζιαβηθή κνπζηθή παξάδνζε.
Le Mystere des Voix Bulgares (Βνπιγαξία).
Υνξσδία ηεο Δζληθήο Βνπιγαξηθήο Ραδηνθσλίαο θαη Σειεόξαζεο.
Blagovest Choir (Ρσζία).
Ιατθή θαη έληερλή ζξεζθεπηηθή κνπζηθή.
Gothic Voices (Κεγάιε Βξεηαλία).
Φσλεηηθό ζύλνιν κεζαησληθήο ζξεζθεπηηθήο κνπζηθήο.
Υνξσδία Rustavi (Γεσξγία).
Πνιπθσληθνί ζξεζθεπηηθνί ύκλνη θαη ηειεηνπξγηθά ηξαγνύδηα.
7 Ηνπιίνπ
Ensemble Messopotamia (Ιίβαλνο).
Θξεζθεπηηθή κνπζηθή ησλ ΚαξσληηώλΚαιαρηηώλ Υξηζηηαλώλ από ηνλ Ιίβαλν.
Emir Zrihan (Ηζξαήι).
Θξεζθεπηηθνί ύκλνη ησλ Δβξαίσλ ηεο
Κεζνγείνπ.
Dar Ginawa Musicians of Tangier (Καξόθν).
Κνπζηθή θαη ρνξνί ηεο έθζηαζεο κε
Γεξβίζεδεο ηεο Αδειθόηεηαο Ginawa.
Fareed
Ayaz
Qawwal
&
Brothers
(Παθηζηάλ).
Κνπζηθέο ηεο έθζηαζεο κε Γεξβίζεδεο ηεο
Αδειθόηεηαο Qawwal.

Master of Shaolin Monks (Θίλα).
Βνπδηζηηθή
ηειεηνπξγία
κε
Shaolin.

Κνλαρνύο

8 Ηνπιίνπ
Monks of the Drepung Loseling Monastery
(Θηβέη).

Βνπδηζηηθή ηειεηνπξγία από ην ζηβεηηαλό
κνλαζηήξη Drepung Loseling.
Grupo Aymara (Βνιηβία).
Σειεηνπξγηθέο κνπζηθέο θαη ρνξνί ησλ
Ηλδηάλσλ ηεο θπιήο Aymara από ηηο Άλδεηο.
Madison Sweet Heaven Kings (ΖΠΑ).
Από ηελ αθξνακεξηθαληθή παξάδνζε ησλ
gospels από ηελ Δθθιεζία ηεο Πεληεθνζηήο.
Barbara Hendricks θαη ρνξσδία Γσκαηίνπ
Gustaf Sjokvist.
Από ηελ αθξνακεξηθαληθή παξάδνζε ησλ
gospels θαη spirituals.

9 Ηνπιίνπ
Orlando Consort.
Magnificat.
The Cardinal’s Musick.
The Hilliard Ensemble.
Arakne Mediterraneo (Ηηαιία).
Σειεηνπξγηθέο «ηαξαληέιεο» ησλ Διιελόθσλσλ ηνπ αιέλην- Απνπιία.
Whirling Dervishes of Damaskus (πξία).
Κνπζηθέο θαη ρνξνί ηεο έθζηαζεο κε Γεξβίζεδεο από ηελ Αδειθόηεηα ηεο Γακαζθνύ.
Paco Peña (Ηζπαλία).
Missa Flamenca: Ιατθή ζξεζθεπηηθή ιεηηνπξγία από ηελ Ηζπαλία.
ΜΙΚΡΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΗΝΗ
23 – 31 Ηνπιίνπ
Ζ
«Μηθρή
Μοσζηθή
θελή»
δηνξγαλώζεθε γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά
ζην κπαιθόλη ηνπ λένπ ηκήκαηνο κε
«κπνπαηηθήο» αηζζεηηθήο θαη αληίιεςεο
κνπζηθέο παξαζηάζεηο.

πξόζθεξαλ έλα καγηθό
ηαμίδη ζηνπο
δξόκνπο ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνύο
κνπζηθήο
«παληξεύνληαο»
κνλαδηθά
δηαθνξεηηθά κνπζηθά είδε, από ηα δεκνηηθά,
ην ιατθό θαη ην ξεκπέηηθν σο ηε καθξηλή
ηδαδ.

Γηα ελλέα θαινθαηξηλά βξάδηα θάησ από ην
ζειελόθσο, ζην κπαιθόλη ηνπ λένπ
ηκήκαηνο, ηα πεξίθεκα «Υάιθηλα ηες
Γοσκέληζζας» ηνπ Αιέμαλδξνπ Εώξα, ν
Γεκήηρες Νηθοιούδες κε ηελ κνπζηθή
παξάζηαζε
«Σρίηο
Κοσδούλη»,
ν
Θαλάζες Γθαϊθύιιηας, ην ζπγθξόηεκα
«Κωζηειήδες», ν Παληειής Πασιίδες
κε ην κνπζηθό ζρήκα «Ξαζηέρη», νη
«Καθέ Ακάλ», ε κνπζηθή θνκπαλία
«…Άθοσζολ δε» θαη νη Blues Wire, ην
ζξπιηθό κπινπδ ζρήκα ηεο Θεζζαινλίθεο,
ΘΔΡΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ – “ΙΝΔΑΤΓΟΤΣΟ”
4 – 31 Απγνύζηνπ
Γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά ην πςειόηεξν
επίπεδν ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ ιεηηνύξγεζε
σο ζεξηλόο θηλεκαηνγξάθνο, όπνπ ην θνηλό
ηεο
Θεζζαινλίθεο
απόιαπζε
δώδεθα
επηιεγκέλεο ηαηλίεο ππό ην θσο ησλ
αζηεξηώλ.

ΠΑΡΑΞΔΝΗ ΟΘΟΝΗ II
22 – 28 επηεκβξίνπ
Σν Αλνηθηό Οπηηθναθνπζηηθό Φεζηηβάι πξαγκαηνπνηήζεθε γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά ζην λέν
ηκήκα ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ θαη ην πξόγξακκά ηνπ πεξηειάκβαλε Γηαγσληζηηθό Σκήκα κε
πεηξακαηηθέο ηαηλίεο θαη ληνθηκαληέξ λέσλ δεκηνπξγώλ, Αλνηρηή Οζόλε, Αθηεξώκαηα θαη Δηδηθέο
Πξνβνιέο, θαζώο θαη παξάιιειεο εθδειώζεηο όπσο εθζέζεηο θσηνγξαθίαο θαη κνπζηθά

γεγνλόηα. πλνιηθά ζπκκεηείραλ 72 θαιιηηέρλεο από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό θαη
παξνπζηάζηεθαλ 88 ηαηλίεο.
Οη πξνβνιέο ζπλνδεύηεθαλ από κνπζηθή πεξθόξκαλο ηνπ Αζελαίνπ Peekay Tayloh, ζπλαπιία
ησλ Θεζζαινληθέσλ Νάλωλ, ζξαθηώηηθε κνπζηθή από ηνπο “Κωζηειήδες” θαη νπηηθναθνπζηηθή
παξάζηαζε ησλ Cine Ground. Δπίζεο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο «Παξάμελεο Οζόλεο»
ιεηηνπξγνύζαλ θα δπν Δθζέζεης Φωηογραθίας, ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φσηνγξαθίαο ηαπξνύπνιεο
θαη ηεο Θεξαπεπηηθήο Θνηλόηεηαο Θαξηεξώλ ηνπ Φπρηαηξηθνύ Λνζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο.

