
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συμμετοχή της χορωδίας στο φεστιβάλ Gaude Cantem στην Πολωνία  

 

Κατόπιν πρόσκλησης από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. 

Krzysztof Przemyk,  η χορωδία ΑΡΗΣ αναχωρεί για την πόλη Bielsko 

Biala της Πολωνίας όπου θα συμμετάσχει στο διεθνές χορωδιακό 

φεστιβάλ Gaude Cantem 2015 που λαμβάνει χώραν από 15 μέχρι 19 

Οκτωβρίου στην εν λόγω πόλη. 

Το  Gaude Cantem είναι από τα πλέον ξακουστά Ευρωπαϊκά χορωδιακά 

φεστιβάλ με συμμετοχές χορωδιών από όλο τον κόσμο, οι οποίες 

παρουσιάζουν έργα υψηλών προδιαγραφών από το κλασσικό  ρεπερτόριο. 

Επίσης το φεστιβάλ έχει και διαγωνιστικό μέρος στο οποίο συμμετέχουν 

χορωδίες πάνω σε προκαθoρισμένο ρεπερτόριο. 

Στο Gaude Cantem η χορωδία ΑΡΗΣ έχει επιφορτιστεί με την τιμή να 

τραγουδήσει στην εναρκτήρια συναυλία ενώπιον όλων των χορωδιών 

παρουσιάζοντας τα εξής έργα: 

 

- Missa Solemnis in C ( KV 337 )  W. A. Mozart 

- Beatus Vir  Antonio Vivaldi 

- Tollite Hostias  Camille Saint-Saens 

- Canticorum Jubilo  G. F. Handel 

- Spiewaj radosnie   Μ. Galeski 

 

Ιδιαίτερη τιμή για τη χορωδία αποτελεί και το γεγονός ότι ο μαέστρος 

Σόλων Κλαδάς θα αποτελέσει μέλος της κριτικής επιτροπής του 

διαγωνιστικού μέρους, η οποία αποτελείται από μουσικές 

προσωπικότητες από διάφορες χώρες της Ευρώπης.  

 

Κατά την παραμονή της στην  Bielsko Biala  θα φιλοξενηθεί από τη  

χορωδία  “ Hejnal Mazancowice “,  με την οποία μέσα στα πλαίσια  

του φεστιβάλ,  θα παρουσιατεί σε κοινή  συναυλία με τα πιο πάνω έργα  

και ένα πρόγραμμα επίλεκτων κλασσικών κομματιών επιλογής του  

μαέστρου της Σόλωνα Κλαδά.  Τη χορωδία αυτή θα φιλοξενήσει στη  
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Κύπρο το 2016 ώστε να δοθεί η  ευκαιρία στο Κυπριακό φιλόμουσο κοινό  

να την απολαύσει  από κοντά. 

Η χορωδία ΑΡΗΣ αναχωρεί για την Πολωνία στις 14 Οκτωβρίου και 

επιστρέφει στις 21 Οκτωβρίου. 

Το ταξίδι αυτό γίνεται με την οικονομική χορηγία των Πολιτιστικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.         

  


