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Δελτίο Τύπου στα Ελληνικά 

 

Viva Vivaldi! 

Arie | Concerti | Gloria 
 

Η Commandaria Orchestra και η μικτή χορωδία Orphean Singers Cyprus 
υπό την διεύθυνση του καλλιτεχνικού τους διευθυντή και αρχιμουσικού 
Φράνσις Γκάυ 
παρουσιάζουν τη συναυλία 
Viva Vivaldi! Arie | Concerti | Gloria 

 
Σολίστ: Βασιλική Κωνσταντή (υψίφωνος) 
και Νικολέττα Ιερείδου (μεσόφωνος) 
 

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 
Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, Πάφος 
|Αρχίζει στις 8:00 μ.μ | Εισιτήριο: €12 | 
www.paphosmusiclovers.com 

 

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019 
Καθολική Εκκλησία, Τιμίου Σταυρού (πύλη Πάφου), Λευκωσία  
|Αρχίζει στις 8:00 μ.μ| Εισιτήριο: €12 
www.soldoutticketbox.com 

 
Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πάφου 
Χορηγός Επικοινωνίας ΡΙΚ 

 
 

Η Commandaria Orchestra και η μικτή χορωδία Orphean Singers Cyprus υπό την διεύθυνση 
του καλλιτεχνικού τους διευθυντή και αρχιμουσικού Φράνσις Γκάυ, παρουσιάζουν τη 
συναυλιακή παραγωγή «Viva Vivaldi, Άριες | Κοντσέρτι | Γκλόρια»  η οποία θα λάβει χώρα 
σε Πάφο και Λευκωσία αντίστοιχα. 
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Η συναυλία περιλαμβάνει κοσμικές και θρησκευτικές κλασσικές επιτυχίες του Antonio 
Vivaldi, του κόκκινου παπά, όπως ήταν γνωστός, λόγω το έντονου ξανθού χρώματος των 
μαλλιών του.  
Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει δύο λατρεμένα ενόργανα κονστέρτι για 
ορχήστρα εγχόρδων και δεξιοτεχνικές άριες από το ορατόριο «Ιουδίθ Θριαμβεύβουσα» τις 
οποίες θα ερμηνεύσει η υποσχόμενη κύπρια μεσόφωνος Νικολέττα Ιερείδου. 
 
Η συναυλία θα ολοκληρωθεί με το περίφημο «Gloria», για σόλο γυναικείες φωνές, μικτή 
χορωδία και ορχήστρα. Την μεσόφωνο Νικολέττα Ιερείδου πλαισιώνει η ταλαντούχα νεαρή 
υψίφωνος Βασιλική Κωνσταντή. 
 
Τη συναυλία διευθύνει ο εμπνευσμένος μαέστρος και ακαδημαϊκός Φράνσις Γκάυ. 

 
Φράνσις Γκάυ  | Καλλιτεχνικός Διευθυντής - Αρχιμουσικός 
Ο Φράνσις Γκάυ  είναι ένας δυναμικός μαέστρος και μουσικολόγος με σημαντική 
συναυλιακή δράση  και εκδόσεις. Το ρεπερτόριο και το ερευνητικό του πεδίο 
επικεντρώνεται στη δυτική και νοτιοανατολική Ευρωπαϊκή και σύγχρονη μουσική 
δημιουργία.  
 
Έχει διευθύνει πολυάριθμες συναυλίες στην Ευρώπη και έχει αναπτύξει συνεργασίες με 
σπουδαίους λυρικούς και ορχηστρικούς οργανισμούς της Ευρώπης  
 
Είναι ο  καλλιτεχνικός διευθυντής και αρχιμουσικός της Commandaria Orchestra και των 
Orphean Singers Cyprus. 
 

 
Τhe Commandaria Orchestra  
www.cypruswinemuseum.com/commandaria-orchestra/ 
Η Commandaria Orchestra iδρύθηκε το 2009 από το Κυπριακό Οινομουσείο και κατά την 
φετινή συναυλιακή σεζόν γιορτάζει τα δεκάχρονά της.  
 
Το όνομα της ορχήστρας οφείλεται στην τοποθεσία που βρίσκεται το Κυπριακό 
Οινομουσείο, στο ιστορικό διοικητικό κέντρο της Μεγάλης Κουμανδαρίας (Κάστρο 
Κολοσσιού), το οποίο ιδρύθηκε από το τάγμα των Ιωαννιτών Ιπποτών. Κουμανδαρία 
ονομάζεται, επίσης, το μοναδικό στον κόσμο γλυκόπιοτο κρασί της Κύπρου. 
 
Η Ορχήστρα έχει ως στόχο τη διάδοση του λόγιου μουσικού πολιτισμού της Κύπρου. To 
πλούσιο ρεπερτόριο της περιλαμβάνει έργα από τον μεσαίωνα έως τις μέρες μας. 
Παρουσίασε και ηχογράφησε μεγάλο αριθμό έργων σε πρώτη εκτέλεση και πολλά από 
αυτά τα έργα είναι αφιερωμένα στην ίδια την ορχήστρα. Καλλιτεχνικός της διευθυντής και 
αρχιμουσικός είναι ο μαέστρος Φράνσις Γκάυ. 
 
Orphean Singers Cyprus 
Οι Orphean Singers Cyprus δεν είναι καθόλου άγνωστοι στο Κυπριακό κοινό. Από την 
ίδρυση της το 1991, η χορωδία, ουκ ολίγες φορές παρουσίασε το «Gloria» του Vivaldi. Κατά 
την διάρκεια των σχεδόν τριάντα χρόνων ζωής, η χορωδία παρουσίασε σπουδαία 
χορωδιακά έργα του κλασσικού ρεπερτορίου, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε αρκετές 
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Ευρωπαϊκές χώρες: Pucccini «Messa di Gloria» στη Βιέννη, Μασσαλία και Παρίσι, Karl 
Jenkins’s «The Peacemakers» στο πανεπιστήμιο Πατρών, «Requiem» Faure, “Gloria” 
Poulenc, και μόλις πρόσφατα «Requiem» Mozart στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, καθώς 
επίσης και πολλές άλλες εμφανίσεις. Η κάθε μια από αυτές τις παραστάσεις είχε 
ενθουσιώδη αποδοχή από το κοινό. 
 
___________________ 
 
Τόσο το Κυπριακό Οινομουσείο, στο οποίο ανήκει η Commandaria Orchestra όσο και η 
Orphean Singers Cyprus έχουν σκοπό την προώθηση και διάδοση της κλασσικής μουσικής 
στην Κύπρο όσο και την προώθηση νεαρών και υποσχόμενων ταλέντων του τόπου μας και 
παραδείγματα μπορούν να δοθούν πολλά στην μακρόχρονη πορεία των δύο οργανισμών.  
 
Στην προκείμενη παραγωγή η επιλογή έγινε με μεγάλη προσοχή αφού με δυσκολία μπορεί 
κάποιος να εντοπίσει λυρικούς τραγουδιστές οι οποίοι να εξειδικεύονται αλλά και να έχουν 
έφεση στο Μπαρόκ τραγούδι.  
 
Τόσο η Βασιλική Κωνσταντή όσο και    ο            ο    ν   απόφοιτες του Τμήματος 
Μουσικών Σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστημίου Κέρκυρας, στον τομέα της μονωδίας με 
διδάσκουσα την καταξιωμένη υψίφωνο Ρόζα Πουλημένου. Συνεχίζουν τις σπουδές και την 
δράση τους σε μουσικά κέντρα της Δυτικής Ευρώπης. Παρά το νεαρό της ηλικίας τους 
έλαβαν μέρος σε σημαντικές λυρικές παραγωγές.  
 
 
Βασιλική Κωνσταντή | Υψίφωνος 
Η Βασιλική Κωνσταντή γεννήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου. Φοίτησε στο Εθνικό Ωδείο   
(Παράρτημα Αμμοχώστου), από όπου και έλαβε το 2007 το Πτυχίο Ωδικής με Άριστα. Το 
2013 αποφοίτησε από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου Κέρκυρας, 
στον τομέα Μονωδίας με διδάσκουσα την κ. Ρόζα Πουλημένου. Συνέχισε τις σπουδές της 
στο Βερολίνο υπό την καθοδήγηση της Janet Williams και έπειτα στο Διεθνές Όπερα 
Στούντιο Πέσαρο στην Ιταλία με διδάσκουσα την κ. Inga Balabanova. 
 

Από το 2009 μέχρι το 2017 έχει υπάρξει μέλος φωνητικών συνόλων με συμμετοχή σε 
συναυλίες στον Άγιο Μάρκο στη Βενετία (Α.Willaert – ‘Quaeramus Cumpastoribus’), στην 
Ελλάδα στο Φεστιβάλ Αιγαίου στη Σύρο (όπερα ‘Carmen’ του G.Bizet), στην Κέρκυρα σε 
πρώτη πανελλήνια εκτέλεση το έργο ‘Vespro della beata Vergine’ του Monteverdi,  στην 
Αθήνα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Ωδείο Ηρώδου Αττικού (‘Ένα ταξίδι στη 
Λιλιπούπολη’ σε συνεργασία με τον Μουσικό Όμιλο των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων 
Εκάλης), στην Κύπρο (Paphos Afrodite Festival: Cosi fan tutte’- W. A. Μozart και ‘Don 
Giovanni’ – W. A. Mozart) και στο Βερολίνο στην Berliner Philarmoniker (‘Symphonie Nr. 9 d-
Moll op. 125’  - L. V. Beethoven και ‘Messe c-Moll KV 317’ -W. A. Mozart).  
 
Το 2011 τραγούδησε σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση την Cantata ‘Ulisse agli Elisi’ του 
Ν.Χ.Μάντζαρου υπό τη διεύθυνση του Βύρωνα Φιδετζή.  Την ίδια χρονιά ερμήνευσε το 
ρόλο της ‘δεύτερης γυναίκας’ στην όπερα του H. Purcell ‘Διδώ και Αινείας’ υπό τη 
διεύθυνση του Stanley Richie.  
 



Το 2013 ερμήνευσε το ρόλο του Κώστα (δεύτερη σοπράνο) στην ελληνική όπερα ‘Δέσπω’ 
του Παύλου Καρρέρ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Μιχαλόπουλου καθώς και το ρόλο της 
Αριάδνης στην όπερα ‘Αριάδνη της Νάξου’ του J. Haydn.  
 

Το 2017 έκανε το ντεπούτο της ερμηνεύοντας το ρόλο της Ιουλιέτας στην όπερα του Bellini 
‘I Capuleti e i Montecchi’ – ‘Giulietta’ στο θέατρο Bramante της Urbania στην Ιταλία υπό τη 
διεύθυνση του Salvatore Francavilla.  
 
 
Νικολ ττα  ερεί ου | Μεσόφωνος 
Η Νικολέττα Ιερείδου γεννήθηκε στην Λευκωσία, το 1995.  εκίνησε τα πρώτα βήματα της 
στη μουσική με τη συμμετοχή της στην παιδική-νεανική χορωδία Musica Mundana σε 
ηλικία 9 ετών. Το 2018 ολοκλήρωσε με άριστα τις σπουδές της στο Τμήμα Μουσικών 
Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα, Ελλάδα), στην κατεύθυνση μονωδίας, με 
καθηγήτρια την Ρόζα Πουλημένου. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με τους διεθνούς 
φήμης καθηγητές Valerie Guillorit,  uly Khomen o, Man red Schiebel, Susan Bulloc ,  ichard 
Ber eley-Steele, Michael Schuetze,  ndreas  eibenspies, Γεωργία Μιχαηλίδου, Μάρω 
Κωνσταντινίδου Χαραλαμπίδου κ.α. Έχει συμμετάσχει στις όπερες    r eo ed  uridice   του 
C. .Gluc  (ρόλος Ορφέα),   Brundib r   του  . Kr sa (ρόλος σκύλου, παιδική όπερα), καθώς 
και στα ορατόρια    uditha Triumphans   (ρόλος Ολοφέρνη) και στο   Gloria in D Ma or,  V 
589   του  . Vivaldi, στο   Te Deum in D Ma or  .1    του M. .Charpen er, στο   Vesperae 
Solennes de Con essore KV. 339    . .Mozart. Το 2017 συμμετείχε σε κοντσέρτο στην 
Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής, όπου ερμήνευσε άριες και αποσπάσματα από 
όπερες. Επίσης έχει συμπράξει με την γαλλική ορχήστρα εγχόρδων    es Cordes  nchante e 
s     , τη Συμφωνική Ορχήστρα και το Φωνητικό Σύνολο Ιονίου Πανεπιστημίου, την 
Φιλαρμονική Εταιρία Μάντζαρος και την Όπερα Δωματίου Κέρκυρας.  
 
 


