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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
!
«Ακούγοντας τα Ά-λογα να τραγουδούν»…
!

Mουσικές, από τον Vivaldi στον Μάνο Χατζιδάκι, από το Μεξικό στην Ιαπωνία,
παρουσιάζονται σε συνεργασία µε το Πολιτιστικό Σωµατείο Λεµεσού
ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΙΟ,

!

από το κουαρτέτο «όπου γάµµα ρο» που απαρτίζουν καλλιτέχνες από την Ελλάδα
και την Κύπρο!

!

- Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου και ώρα 8:30 µ.µ. στον Τεχνοχώρο ΕΘΑΛ Λεµεσού,
(Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76).
- Την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και ώρα 8:30 µ.µ. στο Θέατρο Δέντρο Λευκωσίας,
(Ενότητος 44, Παλουριώτισσα).
Με την Στήριξη: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού
Κυπριακής Δηµοκρατίας.

!

Χορηγός Επικοινωνίας: ΡΙΚ
Υποστηρικτές: E/C, Peter’s Gallery, PEFKOS City Hotel
Εισιτήρια / Tickets:
Τιµή εισιτηρίου: 12 ευρώ.
Πληροφορίες, κρατήσεις και αγορά εισιτηρίων, στα ταµεία των θεάτρων.
- Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ / τηλ. 25877827 & 99 64 52 55 (Καίτη Μιχαηλίδου).
- Θέατρο Δέντρο / 99384606 & 99 64 52 55 (Καίτη Μιχαηλίδου).
!
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ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ:

Βιβή Γκέκα-µαντολίνο
Γιώργος Διαµαντόπουλος-Πιάνο
Μαριλίζα Παπαδούρη Παπαγγελίδη-Βιολοντσέλλο
Βαγγέλης Ζωγράφος Κοντραμπάσο.
Ενορχήστρωση: Γιώργος Διαµαντόπουλος και Βαγγέλης Ζωγράφος.
Τραγούδι: Παυλίνα Κωσταντοπούλου.
Φιλική Συµµετοχή: ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ, Διεύθυνση &
Διδασκαλία: Μαρία Διαµαντίδου. Χορωδία, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ, Διεύθυνση & Διδασκαλία: Ρέα Μαύρου, και Χορωδία Συνδέσµου
Γυναικών ΙΝ Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικος.
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Λίγα λόγια για το κουαρτέτο, «όπου γάµµα ρο»
από την δεξιοτέχνη µαντολινίστα, Βιβή Γκέκα:
«Οι µουσικές σχέσεις τεσσάρων ανθρώπων, ήταν η αιτία να δηµιουργηθεί αυτό το κουαρτέτο. Η
αγάπη µας για την µπαρόκ µουσική, την κινηµατογραφική µουσική αλλά και την µουσική του
Μάνου Χατζιδάκι, µας έδωσε την ιδέα να ξεκινήσουµε, άλλοτε διασκευάζοντας και άλλοτε απλά
ενορχηστρώνοντας πρωτότυπες µουσικές. Αλλά ένας επιπλέον λόγος γι’ αυτή την συνεργασία,
ήταν αυτό το ίδιο το “µαντολίνο” και η παρόρµηση, να παρουσιάσουµε τις εκπληκτικές δυνατότητες
αυτού του οργάνου! Έτσι καταλήξαµε να παρουσιάζει ο καθένας επι σκήνης, τον καλύτερο
“µουσικό” του εαυτό. Έπειτα σκεφτήκαµε πως, θα είχε πολύ ενδιαφέρον να συµπράξουµε µε
Κύπριους καλλιτέχνες εµπλουτίζοντας την ορχηστρική µας µουσική µε λόγο, µε τραγούδι και έτσι
έχουµε τη χαρά και την τιµή να διασταυρωνόµαστε µουσικά, µε την εξαιρετική Κύπρια
τραγουδίστρια Παυλίνα Κωνσταντοπούλου, καθώς και µε τα Χορωδιακά Σύνολα: ΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ, την χορωδία «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» υπό
τη διεύθυνση των αγαπητών συναδέλφων, Μαρίας Διαµαντίδου και Ρέας Μαύρου και η
Χορωδία Συνδέσµου Γυναικών ΙΝ Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικος. Η αγάπη µας για τις
µουσικές του “κόσµου” αποδεικνύεται τελικά, µία ευτυχής συγκυρία συνεύρεσης µε παλιούς αλλά
και νέους φίλους εδώ, στην όµορφη Κύπρο και σ’ αυτό το σηµείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά
το (άριστο σε ήθος) Πολιτιστικό Σωµατείο Λεµεσού ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΙΟ, που στηρίζει καλλιτεχνικές
προτάσεις που έχουν ως αφετηρία και τέρµα, την αληθινή επικοινωνία!!!»
Μετά τιµής,
Βιβή Γκέκα.
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