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Ξάνθη, Πόλις Ονείρων
Μουσικών χολείων

26 - 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
τη γενέτειρα του Μάνου Χατζηδάκι
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Για Πέμπτη συνεχή χρονιά το Μουσικό χολείο Ξάνθης με το Κέντρο Πολιτισμού Ξάνθης 

διοργανώνουν το Υεστιβάλ «Ξάνθη – Πόλις Ονείρων Μουσικών χολείων» 2018, με την 

υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και υπό την Αιγίδα του 

Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.  

 

Σο φετινό φεστιβάλ θα διεξαχθεί 26-28 Απριλίου και το θέμα του ορίζεται ως Μουσικές 

Παραδόσεις από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα. Ως εκ τούτου οι μαθητές καλούνται 

να παρουσιάσουν ημίωρα προγράμματα, τα οποία θα είναι συναφή με το θέμα του 

φεστιβάλ. το πρόγραμμα του Υεστιβάλ επισυνάπτονται και οι αιτήσεις συμμετοχής των 

Μουσικών χολείων. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα λήξει στις 31 Ιανουαρίου 

2018.  

 

 

Βιωματικά Εργαστήρια 
 

Ο Νίκος Κυπουργός, αναγνωρισμένος συνθέτης και 

μαέστρος, όπως κάθε χρόνο διευθύνει τη μεγάλη ορ-

χήστρα, η οποία απαρτίζεται από μαθητές των μου-

σικών σχολείων που συμμετέχουν, με επιλεγμένα κομ-

μάτια από τον ίδιο, ο οποίος έχει επιμεληθεί και τις ε-

νορχηστρώσεις. Προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά 

η διαδικασία και για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις 

κατά τη διανομή της εκάστοτε παρτιτούρας, παρακα-

λείσθε να δηλώσετε, το νωρίτερο δυνατόν, το σύνο-
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λο των μαθητών και των οργάνων τους. Οι ενορχηστρώσεις θα γίνουν με βάση το 

σύνολο των οργάνων που θα δηλωθούν.  

 
 

Η Εριφύλη Δαμιανού, καθηγήτρια χορωδίας στο Α-

ριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα διευθύ-

νει τη χορωδία που θα απαρτίζεται από τους μαθη-

τές των μουσικών σχολείων, διδάσκοντας υποδειγ-

ματικές τεχνικές φωνητικής.  

 

 Θα πρέπει να συμπληρωθεί ειδική φόρμα για το 

σύνολο των μαθητών που ενδιαφέρονται να συμμε-

τέχουν στη χορωδία της.  

 

 Σα τραγούδια της χορωδίας θα συνοδεύονται 

από την ορχήστρα του Ν. Κυπουργού και θα πα-

ρουσιαστούν στην τελετή λήξης του φεστιβάλ.  

 

 

Ο Νίκος Σουλιάτος, ένας από τους μεγαλύτερους 

Έλληνες «κρουστούς» με εμπειρία χρόνων σε ποικίλα 

είδη μουσικής, όπως παραδοσιακή, σύγχρονη, τζαζ 

και αυτοσχεδιαζόμενη, γνωστός και από τη συμμε-

τοχή του σε θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, 

θα διδάξει αυτοσχεδιασμούς πάνω σε βαρέλια, ξύλι-

νες μπαγκέτες και άλλα αυτοσχέδια όργανα, πλαι-

σιώνοντας τη βραδιά της τελετής λήξης με το βασι-

κότερο συστατικό της μουσικής: το ρυθμό.  

 

Ρυθμοί ποικίλοι και μαθητές γεμάτοι ενέργεια θα δώ-

σουν τον παλμό, για να απογειώσουν τη μουσική 

αυτή γιορτή κατά τη λήξη της.  

 

 Όσοι μαθητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ομάδα των κρουστών, θα πρέ-

πει να συμπληρώσουν μια ειδική φόρμα συμμετοχής, ώστε να γνωρίζουμε εκ των 

προτέρων τον ακριβή αριθμό, προκειμένου να διασφαλίσουμε και τον αριθμό 

των κρουστών με τα οποία θα παίξουν οι μαθητές.  

 

 

 

Σέλος, ο Ιταλός εθνομουσικολόγος Simone Mongelli 

θα διδάξει στο βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Σα 

ελληνόφωνα τραγούδια και η παράδοση της Κάτω 

Ιταλίας. Εργαστήρι τραγουδιού και ρυθμού». Ξεκι-

νώντας από μερικά παραδοσιακά τραγούδια της 

ελληνόφωνης μειονότητας της περιοχής του Salen-

to, στην Απουλία της Κάτω Ιταλίας, ο Simone Mon-

gelli και οι συνεργάτες του θα δουλέψουν με τους 
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μαθητές πάνω σε παραδοσιακούς ρυθμούς της περιοχής, χρησιμοποιώντας διάφορα 

κρουστά και μαθαίνοντας για τα ντόπια όργανα.  

Θα τραγουδήσουν απλές και πιο σύνθετες πολυφωνίες, προκειμένου να ετοιμάσουν μία 

μικρή παρουσίαση για την τελευταία μέρα του φεστιβάλ.  

 ε αυτή την ομάδα θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μαθητές, οι οποίοι ενδιαφέ-

ρονται να τραγουδήσουν, όπως και κάποιοι οι οποίοι θα μεταφέρουν μαζί τους τα 

δικά τους κρουστά (παραδοσιακά), προκειμένου να διεξαχθεί το βιωματικό εργα-

στήριο. 

ΤΝΑΤΛΙΕ 

 

Για πρώτη φορά στα τέσσερα χρόνια διεξαγωγής 

του φεστιβάλ καινοτομούμε, τολμώντας το Swap 

the Band project με επικεφαλής τον Παύλο Παυλί-

δη, κιθαρίστα, τραγουδιστή και τραγουδοποιό της 

γνωστής μπάντας Ξύλινα Σπαθιά. Ο όρος “Swap 

the Band” αντικατοπτρίζει έναν αληθινό διάλογο 

μεταξύ μουσικών, μέσα από μια συμμετοχική διαδι-

κασία.  

Ως εκ τούτου, καλούνται μαθητές από τα μουσικά 

σχολεία της Ελλάδας να συμπράξουν σε κομμάτια 

του Παύλου Παυλίδη, παίζοντας με τον ίδιο επί 

σκηνής.  

 Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτό το project θα πρέπει να 

απαρτίζουν ένα μουσικό σχήμα από κάθε σχολείο, ώστε ο καλλιτέχνης να έχει τη 

δυνατότητα να τους επισκεφθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για πρόβες 

και εφόσον έχουν μοιραστεί παρτιτούρες.  

 Η επιλογή των σχολείων θα γίνει από τον ίδιο τον Παύλο Παυλίδη καθώς έχει τη δυ-

νατότητα να μετακινηθεί στους σχολικούς χώρους και να γνωριστεί με τους μαθη-

τές.  

 

 

Σο Μουσικό χολείο Ξάνθης, με αφορμή τη συμπλή-

ρωση σαράντα χρόνων (1978-2018) από την 

«Εκδίκηση της Γυφτιάς», το δίσκο που μας γνώρισε 

τον Νίκο Ξυδάκη, τον Μανώλη Ρασούλη και τον Νί-

κο Παπάζογλου και έφερε έναν άλλον ήχο κι έναν 

άλλο λόγο στο ελληνικό τραγούδι, θα παρουσιάσει 

ένα αφιέρωμα  στον κομβικό αυτό δίσκο, αλλά και 

στην διαφορετική πορεία του καθένα από τους τρείς 

βασικούς συντελεστές του, στα χρόνια που ακολού-

θησαν.  

Θα παρακολουθήσουμε, λοιπόν, σε μια συναυλία 

τόσο την αφετηρία τους με την «Εκδίκηση της γυ-

φτιάς», όσο και την συνέχεια του καθένα ξεχωριστά, 

με αποσπάσματα – μεταξύ άλλων – από το 

«Φαράτσι» του Νίκου Παπάζογλου, «Σα τραγούδια 

της Φαρούλας» του Μανώλη Ρασούλη με τον Μάνο 

Λοΐζο, το «Κάιρο-Ναύπλιο-Φαρτούμ» του Νίκου Ξυδάκη με τον Θοδωρή Γκόνη, αλλά και 
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αρκετές ακόμα δημιουργίες τους.  

Έχοντας την τιμή να φιλοξενούμε εξαίρετους τραγουδιστές σε κομμάτια που άφησαν ε-

ποχή, σας προσκαλούμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί άσματα και μελωδίες που δεν 

έχουν ηλικία και είναι χαραγμένα στις καρδιές και στη μνήμη μας.   

 

 

Με γνώμονα το ελληνικό τραγούδι και τη μακρόχρονη ι-

στορία του, ακόμα μια συναυλία θα λάβει χώρα στην πό-

λη μας με θέμα και τίτλο  «Η Ιστορία του Ελληνικού Σρα-

γουδιού: Ένα ταξίδι από το χθες στο σήμερα». Σαλαντού-

χοι μουσικοί  και τραγουδιστές, θα μας ταξιδέψουν στο 

χρόνο με μελωδίες που ξεκινούν από τα τέλη του 19ου αιώ-

να, περνούν από τη μύρνη και την Αμερική στην Αθήνα 

των αρχών του 20ου,  ζυμώνονται με το ρεμπέτικο και το 

«ελαφρό» τραγούδι και φτάνουν στις νεότερες μορφές του 

«λαϊκού», «έντεχνου» αλλά και του «τραγουδιού των τρα-

γουδοποιών» του καιρού μας.  

Από τον κοσμοπολίτικο αέρα της μύρνης και της Πόλης 

στους πρώτους μετανάστες στην Αμερική, από τον Μάρ-

κο Βαμβακάρη, τον Βασίλη Σσιτσάνη, τον Αττίκ και τον Μι-

χάλη ουγιούλ στον Μάνο Φατζιδάκι, τον Μίκη Θεοδωρά-

κη, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Διονύση αββόπουλο και 

τον Μίμη Πλέσσα… Κι από εκεί, ως τον Φάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, τον Νίκο Πορτοκά-

λογλου, τον ταμάτη Κραουνάκη και τους νεότερους δημιουργούς του καιρού μας. Είναι 

ένας μουσικός καμβάς με ποικίλες μελωδίες και μουσικά ιδιώματα, αλλά και πρόσωπα, 

συνθήκες και κοινωνικά δεδομένα που τρέχουν και έχουν οριοθετήσει αυτό που σήμερα 

αποκαλούμε ελληνικό τραγούδι.  

 

Ση συναυλία θα επιμεληθεί ο Γιώργος Σσάμπρας, ένα από τα πιο γνωστά και έγκυρα 

πρόσωπα της μουσικής δημοσιογραφίας (ραδιοφωνικής και έντυπης), ο οποίος 

έχοντας εντρυφήσει στο ελληνικό τραγούδι και την ιστορία του, θα μας ταξιδέψει σε μου-

σικούς δρόμους που άφησαν εποχή.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΕΣΙΒΑΛ «ΞΑΝΘΗ – ΠΟΛΙ ΟΝΕΙΡΩΝ» 2018 

Πέμπτη 26/4/2018  

 

 18.30-19.30 Σελετή έναρξης με δύο ημίωρες παραστάσεις από συμμετέχοντα Μουσι-

κά χολεία. 

 20.30-22.30 υναυλία του Μουσικού χολείου Ξάνθης με αφορμή τα σαράντα χρόνι-

α από την «Εκδίκηση της Γυφτιάς» (Ρασούλης, Ξυδάκης, Παπάζογλου). Αφιέρωμα 

στο έργο των τριών μουσικών με επίτιμο καλεσμένο το Νίκο Ξυδάκη.  

 

Παρασκευή 27/4/2018 (πρωί) 

 

 10.00-13.00 Παρουσίαση μισάωρων μουσικών προγραμμάτων από Μουσικά χο-

λεία σε διάφορες πλατείες της πόλης 

 14.00 - 17.00 Βιωματικά Εργαστήρια 

 

Παρασκευή 27/4/2018 (απόγευμα - βράδυ) 

 

 18.00-19.30 Swap the Band Project. ύμπραξη του συνθέτη και κιθαρίστα Παύλου 

Παυλίδη, με ομάδες από Μουσικά χολεία επί σκηνής 

 18.00-19.30 Παρουσίαση ημίωρων μουσικών προγραμμάτων από Μουσικά χολεία 

σε διάφορες πλατείες της πόλης 

 21.00-23.00 υναυλία παιδαγωγικού χαρακτήρα, απευθυνόμενη σε όλους τους μα-

θητές των συμμετεχόντων Μουσικών χολείων, με τίτλο: Η Ιστορία του Ελληνικού 

Τραγουδιού… Από το ρεμπέτικο ως σήμερα. Η συναυλία θα γίνει από γνωστούς και 

επιτυχημένους καλλιτέχνες, οι οποίοι θα αφηγηθούν μουσικά την ιστορία του ελληνι-

κού τραγουδιού.  

 

άββατο 28/4/2018 (πρωί - μεσημέρι) 

 

 10.00-13.00 Παρουσιάσεις Προγραμμάτων Μουσικών χολείων Εξωτερικού  

 10.00-14.00 Βιωματικά εργαστήρια 

 

άββατο 28/4/2018 (απόγευμα) 

 

 19.30 Σελετή Λήξης με σύμπραξη όλων των Μουσικών χολείων 
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