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Είσοδος: 
€ 12 - 7  

Γιορτάζοντας με μουσικά πυροτεχνήματα και χορευτική μουσική 

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου γιορτάζει το Νέο Χρόνο με μουσικά 
πυροτεχνήματα και χορευτική μουσική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

γιορταστική μουσική με έργα των Χέντελ και της δυναστείας των Στράους, 
καθώς και του Έλληνα «Στράους» Ιωσήφ Καίσαρη. 
 

Θα δοθούν δύο συναυλίες υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Άλκη Μπαλτά, 
την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 

Λευκωσία, και το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013 στο Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός, 
20:30. Η προπώληση έχει ήδη αρχίσει στο Θέατρο Ριάλτο, ενώ στο Δημοτικό 
Θέατρο Στροβόλου αρχίζει την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013. €12 και €7 (νέοι 18- 

26 ετών και συνταξιούχοι). Δωρεάν είσοδος σε παιδιά και μαθητές κάτω των 
18 ετών. Πληροφορίες: 22 463144, www.cyso.org.cy 

 
Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου ιδρύθηκε το 1987 από το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού και μέχρι το 2006 λειτουργούσε ως Κρατική 
Ορχήστρα Κύπρου. Το 2006 η Κυβέρνηση συνέστησε το Ίδρυμα Συμφωνική 
Ορχήστρα Κύπρου, το οποίο ανέλαβε τη λειτουργία της από τον Ιανουάριο 

του 2007. 
 

Σύμφωνα με την Καλλιτεχνική Πολιτική του Ιδρύματος, κύριος στόχος της 
Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου είναι να φέρει την κλασική μουσική κοντά 
στο ευρύ κοινό της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζει συναυλίες σε όλες 

τις πόλεις, καθώς και σε αγροτικές κοινότητες και διάφορα ιδρύματα. Τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα της Ορχήστρας, που οργανώνονται σε συνεργασία 

με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, καλύπτουν όλα τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης, από προσχολική έως και μέση εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες 
της Ορχήστρας περιλαμβάνουν επίσης συμμετοχή σε Διεθνή και τοπικά 

Φεστιβάλ, καθώς και σε παραγωγές όπερας. 
 

Με στόχο την προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η Σ.Ο.Κ. 
συνεργάζεται με Κύπριους συνθέτες, παρουσιάζοντας συχνά έργα τους σε 



πρώτη εκτέλεση. Έχει συνεργαστεί με πληθώρα καταξιωμένων Κυπρίων και 
ξένων σολίστ και μαέστρων, ενώ παράλληλα προσφέρει ευκαιρίες σε νέους 
Κύπριους καλλιτέχνες να παρουσιαστούν μπροστά στο κοινό. Με στόχο την 

προβολή του σύγχρονου πολιτισμού της Κύπρου, η Ορχήστρα πραγματοποιεί 
προγράμματα πολιτιστικής ανταλλαγής και έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις 

στο εξωτερικό, όπως αρκετές φορές στην Ελλάδα, Γερμανία, Δανία, 
Βουλγαρία, Γαλλία, Μάλτα, Αγγλία και Ελβετία. 
 

Πρώτος Μαέστρος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Ορχήστρας διετέλεσε ο 
Άγις Ιωαννίδης, τον οποίο διαδέχθηκαν οι Roland Melia, Maciej Zoltowski, 

Σπύρος Πίσυνος και ο Peter Kovacs ως Γενικός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής. 
Από το Μάιο 2011, Καλλιτεχνικός Διευθυντής / Αρχιμουσικός είναι ο Άλκης 
Μπαλτάς. 
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