Μ/Φ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
«ΟΡΦΕΥΣ 1937»
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
Η Παιδική Χορωδία του Ορφέα
ιδρύθηκε τον Οκτώβρη του 2013.
Είναι η πρώτη παιδική χορωδία
που δημιουργήθηκε στο νησί της
Λευκάδας και αμέσως πλαισιώθηκε
από πλήθος παιδιών. Στόχος της είναι να φέρει τους νέους σε επαφή με τη
μουσική και το τραγούδι μέσω του χορωδιακού συνόλου, ώστε να βιώσουν
τις ευεργετικές επιδράσεις της μουσικής, αλλά και της συλλογικότητας,
με στόχο την ψυχαγωγία και την πνευματική καλλιέργεια. Πρώτη δημόσια
εμφάνιση η Παιδική Χορωδία πραγματοποίησε τα Χριστούγεννα του 2013,
τραγουδώντας στους δρόμους της πόλης τα παραδοσιακά επτανησιακά
κάλαντα, ενώ το καλοκαίρι του 2014 συμμετείχε στην συναυλία των μαθητών
του Τμήματος Εκμάθησης Μουσικών Οργάνων του Ορφέα, κλείνοντας έτσι
την πρώτη της χρονιά, με ρεπερτόριο από μελωδίες των Mozart, Schubert
και παραδοσιακών λατινικών ύμνων. Στα επόμενα χρόνια λειτουργίας της
η Παιδική Χορωδία εμπλουτίζει το ρεπερτόριό της με έργα ξένων αλλά
κυρίως Ελλήνων συνθετών, δίνοντας έμφαση στην παράδοση και στο
παιδικό τραγούδι και το παραμύθι. Τον Οκτώβριο του 2016 , συμμετείχε
με μεγάλη επιτυχία, μαζί με παιδικές χορωδίες από τα Επτάνησα, στο 2ο
Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών Ιονίου στην Κέρκυρα και τον Σεπτέμβριο
του 2017 συμμετείχε στο 3ο Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών Ιονίου που
πραγματοποιήθηκε στην Ζάκυνθο.
Την παιδική χορωδία διευθύνει η Ελένη Περδικάρη.

Ρεπερτόριο:
1. Calypso canon. στίχοι - μουσική Jan Holdstock
2. Ev’rybody wants to be a cat (from Walt Disney’s “The Aristocats”)
στίχοι - μουσική Al Rinker – Floyd Huddleston
3. Hallelujah στίχοι - μουσική Leonard Cohen
4. Imagine, στίχοι - μουσική John Lenon
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ Η ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ
ΠΙΑΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

ΧΟΡΩΔΙΑ & ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Η Χορωδία Αργοστολίου ιδρύθηκε
το 1980 για να συνεχίσει την
μεγάλη παράδοση της Κεφαλονιάς
στην χορωδιακή μουσική και σε
χορωδιακά σχήματα. Από την
ίδρυσή της μέχρι το 2010 την Χορωδία διεύθυνε ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ,
Σήμερα η Χορωδία έχει 25 μέλη , μόνο άνδρες, συνεχίζοντας έτσι την
παράδοση της Κεφαλονιάς σε ανδρικές χορωδίες , και διευθύνεται από τον
άξιο και πολύπειρο μαέστρο , Σπύρο Θεοτοκάτο .
Η Χορωδία συνοδεύεται στις συναυλίες της από 16μελή μαντολινάτα , που
στολίζει ακόμη περισσότερο την απόδοση των τραγουδιών. Με τον νέο
μαέστρο η μαντολινάτα αναβαθμίζεται ακόμη πιο πολύ , εμπλουτίζοντας το
ρεπερτόριο και την ποιότητά της .
Η Χορωδία Αργοστολίου έχει δώσει πάρα πολλές συναυλίες στο νησί
(συμμετέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την
ίδια και άλλους φορείς του τόπου ) , σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του

Εξωτερικού , ταξιδεύοντας σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη ( Ιταλία -15
συναυλίες-,Βουλγαρία , Σουηδία , Γαλλία , Ισπανία , Τσεχία , Γερμανία,
Σερβία , Ελβετία , Κύπρο-3 φορές- ) , Αλβανία , αλλά και στην Νέα Υόρκη(
2013 ) , εκπροσωπώντας το καλό Κεφαλονίτικο Χορωδιακό Τραγούδι, με
το χαρακτηριστικό του χρώμα απόδοσης , αποτελώντας ένα πολιτιστικό
Πρεσβευτή του νησιού μας .
Στην 40χρονη πορεία της η Χορωδία έχει ηχογραφήσει τέσσερεις δίσκους ,
στους οποίους διατηρείται και διασώζεται η μεγάλη χορωδιακή παράδοση
της Κεφαλονιάς . Μέχρι το τέλος του 2021 θα κυκλοφορήσει ο νέος δίσκος με
Κεφαλονίτικες Αριέτες και άλλα Κεφαλονίτικα τραγούδια .
Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί δύο φορές στην Αθήνα , μία στον
Πειραιά και 2 φορές στην Πάτρα, συσφίγγοντας ακόμη περισσότερο
τους στενούς δεσμούς που έχει με τους Κεφαλονίτες που ζουν και
δραστηριοποιούνται εκτός του νησιού μας , στόχο που πάντα έχει στο
πρόγραμμά της .
Από το 2014 δημιουργήθηκαν παιδικά τμήματα χορωδίας και μαντολινάτας
, προσβλέποντας στην συνέχιση της παράδοσης του νησιού μας με το
καινούργιο ΄΄ φυτώριο ΄΄ των σχημάτων μας , καθώς και Τμήμα Γυναικείας
Χορωδίας ( 2017 ) . Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά
και ελπίζουμε να έχουν όλο και καλύτερα αποτελέσματα .
Αυτή την χρονιά , παρά την Πανδημία κατάφερε , μέσα από ένα Πρόγραμμα
LEADER , να αυξήσει την υλική υποδομή σε κοστούμια , μουσικά όργανα ,
ηχητικά και άλλα.
Μεγάλος στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Μαέστρου είναι να
αυξηθεί ο αριθμός των μελών Όλων των Τμημάτων

Ρεπερτόριο:
1. Βαρκαρόλα του Ιονίου Δημήτρης Λάγιος - Ορχηστρικό
2. Της Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ Μ. Θεοδωράκης - Ο. Ελύτης
3. Ανδρειωμένοι (Τσάμικος) Μ.Χατζιδάκις Ν. Γκάτσος
4. Έβγα να’ ιδείς Δ. Πολλάτος
5. Ωραίο Λουλούδι Τζ. Δελλαπόρτας
6. Ύμνος των Ριζοσπαστών Νικολάου Τζανή - Μεταξά Γερασίμου Μαυρογιάννη
Την Ανδρική Χορωδία & Μαντολινάτα διευθύνει ο
Μαέστρος: Σπύρος Θεοτοκάτος
Στο πιάνο συνοδεύει η Ευαγγελία Φραγκιά

ΙΟΝΙΟ ΚΥΜΑ
Ζακύνθου
Η
ανιδιοτελής
αγάπη
μίας
παρέας
ζακυνθινών
για
την
παραδοσιακή μουσική του νησιού
και το επτανησιακό μουσικό ύφος
δημιούργησε την ιδέα για την
ίδρυση μίας οργανωμένης ομάδας
η οποία θα στόχευε στην καλλιέργεια, διδασκαλία, μετάδοση, διατήρηση
και διάδοση τόσο της ζακυνθινής μουσικής παράδοσης όσο και της
επτανησιακής μουσικής εν γένει.
Η ιδέα αυτή μετουσιώθηκε σε πράξη το καλοκαίρι του 2016, όταν και
ιδρύθηκε το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Ιόνιο Κύμα». Κύριοι σκοποί
του σωματείου είναι η ύπαρξη και διατήρηση χορωδίας και ορχήστρας, η
διοργάνωση και συνδιοργάνωση μουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
και οι ηχογραφήσεις και αναπαραγωγές συναφών με τη ζακυνθινή παράδοση
μουσικών έργων.
Σ’ αυτή, λοιπόν, τη σύντομη πορεία του μέσα στο χρόνο το «Ιόνιο Κύμα» έχει
συμμετάσχει σε πλήθος εκδηλώσεων τόσο εντός όσο και εκτός Ζακύνθου.

Εκδήλωση σταθμός για το σωματείο αποτέλεσε η πραγματοποίηση της
συναυλίας με τίτλο «ΕΛΕΝΗ» την άνοιξη του 2017 στο Μεταβυζαντινό
Μουσείο Ζακύνθου, κατά την οποία επιτελέσθηκε για πρώτη φορά η μουσική
σύνθεση από τον Τιμόθεο Αρβανιτάκη του ποιήματος «ΕΛΕΝΗ» του Γιώργου
Σεφέρη.
Επίσης σε πρώτη ολοκληρωμένη εκτέλεση, τη μουσική σύνθεση του Τιμόθεου
Αρβανιτάκη του ποιήματος «Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ» του Διονυσίου Σολωμού στις
4/1/2018 στο θέατρο Σαρακηνάδου καθώς και ολοκληρωμένη παρουσίαση
του έργου ‘‘ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ’’ του εθνικού μας ποιητή την
1/8/2021 στο Λόφο του Στράνη ,για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του
1821.

Ρεπερτόριο:
1. Πολιτεία Νικηφόρος Βρεττάκος, Τιμόθεος Αρβανιτάκης
2. Εις τον Ιερόν Λόχον Ανδρέας Κάλβος, Τιμόθεος Αρβανιτάκης
3. Μνήμη Παλαιή Διονύσιος Σολωμός, Τιμόθεος Αρβανιτάκης
4. α) Απρίλης και έρωτας, β) Πειρασμός
Διονύσιος Σολωμός, Τιμόθεος Αρβανιτάκης
5. Εις Σάμον Ανδρέας Κάλβος, Τιμόθεος Αρβανιτάκης

ΝΕΑ ΧΟΡΩΔΙΑ
Λευκάδας
Ο Μουσικοχορευτικός Όμιλος «Νέα
Χορωδία Λευκάδας» ιδρύθηκε το
1964 με σκοπό τη διατήρηση της
μουσικής επτανησιακής παράδοσης
και τη συμβολή στην ανάπτυξη
και αναβάθμιση του πνευματικού,
καλλιτεχνικού και πολιτιστικού επιπέδου της Λευκάδας.
Στον Όμιλο λειτουργούν τα εξής τμήματα: μικτή χορωδία, μουσικό σύνολο
και χορευτικά τμήματα (παιδικά, εφηβικό, αρχαρίων και παραστάσεων).
Τόσο το χορωδιακό όσο και τα χορευτικά τμήματα έχουν συμμετάσχει
σε πολλά διεθνή φεστιβάλ και εκδηλώσεις και έχουν πραγματοποιήσει
σημαντικό αριθμό εμφανίσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Γερμανία,
Τσεχία, Ουγγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, Κύπρο κ.λπ.).
Κορυφαία στιγμή του χορωδιακού τμήματος ήταν η συμμετοχή του στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 13-01-2018 στην εκδήλωση με τίτλο «Τα
Επτάνησα πάντα τραγουδούν» όπου απέσπασε εξαιρετικές κριτικές.
Η Νέα Χορωδία Λευκάδας πραγματοποιεί και αναβιώνει κάθε χρόνο, τον
μήνα Αύγουστο, το πατροπαράδοτο έθιμο της Βαρκαρόλας, με επτανησιακές
μελωδίες και καντάδες και από το 1983 διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία το
Χορωδιακό Φεστιβάλ, με σκοπό την ανάδειξη του χορωδιακού τραγουδιού,
την ανταλλαγή εμπειριών και χορωδιακών ακουσμάτων καθώς και την
ανάπτυξη φιλίας μεταξύ των χορωδιών που συμμετέχουν.
Είναι μέλος της Ένωσης Χορωδιών Ελλάδας (Ε.Χ.Ε.) και της Διεθνούς
Οργάνωσης Λαϊκής Τέχνης - UNESCO και έχει συμμετάσχει σε ειδικές
εκπομπές για την Ελληνική, Ιταλική και Γαλλική τηλεόραση.
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαρία-Κυριακή Αραβανή

Ρεπερτόριο:
1. Η ξενιτιά του έρωτα: μουσική-στίχοι Γιώργος Καλογήρου,
επεξεργασία Μαρία-Κυριακή Αραβανή
2. Κόκκιν’αχείλι: Παραδοσιακό
3. Νησί μου: ποίηση Βασίλης Σίδερης, μουσική Διονύσης Γράψας
4. Έλα και συ: ποίηση Ηλίας Γεωργάκης, μουσική Διονύσης Γεωργάκης

Δημοτική Χορωδία
Κέρκυρας «ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ»
Η Δημοτική Χορωδία Κέρκυρας
«ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ»
ιδρύθηκε
τον
Σεπτέμβριο του 2000 και είναι
μέρος του Συνδέσμου Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του
Δήμου Κέρκυρας (ΣΥ.Π.Α.Π.). Φέρει την επωνυμία «Δημόδοκος», το όνομα
δηλαδή του τυφλού αοιδού που αναφέρεται από τον Όμηρο πως ζούσε στην
αυλή του Αλκινόου, βασιλιά των Φαιάκων.
Η χορωδία έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις εντός Κέρκυρας σε φεστιβάλ
και συναυλίες, αλλά και εκτός νησιού όπως στην Θήβα, στην Αταλάντη,
στην Αγριά Βόλου, στη Μίκρα Θεσσαλονίκης, στην Καρδίτσα, στο Ναύπλιο,
στον Πύργο Ηλείας, στο Αγρίνιο, στην Κασσάνδρεια, στην Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδικής, στη Ναύπακτο, στην Καστοριά, στην Κηφισιά, στη Λαμία, στην
Αρχαία Ολυμπία, στην Βέροια αλλά και στο εξωτερικό (Ελληνόφωνα χωριά
της Κάτω Ιταλίας, Βελιγράδι).
Έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από αφιερώματα στο Μίκη Θεοδωράκη,
στο Σμυρναίικο Τραγούδι, στον Διονύσιο Σολωμό, στους Γκάτσο - Ελύτη, στο
Ρεμπέτικο τραγούδι, στα 90 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι και
του Μίκη Θεοδωράκη και πρόσφατα συναυλία με έργα μεγάλων Ελλήνων
Συνθετών.
Έχει λάβει μέρος σε συναυλίες με φιλανθρωπικό σκοπό, όπως επίσης
σε συναυλίες της Φιλαρμονικής Γαστουρίου με την Κλειώ Δενάρδου, την
Άλκηστη Πρωτοψάλτη, τον Διονύση Σαββόπουλο, τον Γιώργο Χατζηνάσιο και
τον Μάριο Φραγκούλη.
Τον Ιούλιο του 2014 συμμετείχε στον εορτασμό για τα 150 χρόνια της Ένωσης
της Επτανήσου με την Ελλάδα, όπου μαζί με άλλα σωματεία από τα Επτάνησα
απέδωσαν τον «Ύμνο εις την Ελευθερία» του Ν.Χ. Μάντζαρου στο Ηρώδειο.
Επίσης σε συνεργασία με άλλα σωματεία έχει παρουσιάσει το Άξιον Ἐστί του
Μίκη Θεοδωράκη, την Καντάτα Ελευθερίας του Χρήστου Λεοντή, την Καντάτα
«Μητέρα Ελλάδα» του Π. Παπαδόπουλου. Το Νοέμβριο του 2017 συμμετείχε
στο αφιέρωμα στον Σπυρίδωνα Σαμάρα που διοργάνωσε η Φιλαρμονικής
Εταιρίας «Μάντζαρος» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το 2018 παρουσίασε
με την Φιλαρμονική Εταιρία «Μάντζαρος» το έργο του Άλκη Μπαλτά «Ο
Δανιήλ στον λάκκο των λεόντων».
Η χορωδία είναι μέλος της Στέγης Χορωδιών Ελλάδος και ιδρυτικό μέλος της
Ένωσης Χορωδιών Κέρκυρας.

Ρεπερτόριο:
1. Όπου πρασινίζουν κάμποι - Παραδοσιακό Επτανήσων
2. Ederlezi - Παραδοσιακό των Roma Σερβίας
3. Σαν τον καραγκιόζη - Διονύσης Σαββόπουλος
4. Ένα πουλί χρυσό πουλί - Από την όπερα “Η Κρητικοπούλα” του Σ.
Σαμάρα
5. Va pensiero - Από την όπερα “Nabucco” του G.Verdi
Πιανιστική συνοδεία: Πέτρος Κοσμάς
Διεύθυνση χορωδίας: Δήμητρα Καλογεροπούλου

Μ/Φ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
«ΟΡΦΕΥΣ 1937»
ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
Η Μικτή Χορωδία του Ορφέα είναι το
πρώτο τμήμα του Ομίλου, που ιδρύθηκε
το 1937 και συνεχίζει αδιάλειπτα την
λειτουργία της μέχρι σήμερα. Έχει
προσφέρει σημαντικό έργο στην
καλλιέργεια και μουσική παιδεία των νέων, πολλοί από τους οποίους ξεκίνησαν τα
πρώτα τους βήματα στον Ορφέα και εξελίχθηκαν σε σημαντικούς καλλιτέχνες, με
κορυφαία την διεθνούς φήμης mezzo soprano Αγνή Μπάλτσα.
Στο ρεπερτόριο της περιλαμβάνονται κυρίως κλασσικά τραγούδια διεθνώς
αναγνωρισμένων δημιουργών όλων των εποχών, αλλά και ποιοτικών ελληνικών
τραγουδιών που προάγουν την χορωδιακή τέχνη. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή
φεστιβάλ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις.
Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή της Μικτής Χορωδίας του Ορφέα στην όπερα
«Ναμπούκο» με την Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό την διεύθυνση του αείμνηστου
Μιλτιάδη Καρύδη.
Το 1987 η Μικτή Χορωδία με την Μαντολινάτα του Ορφέα ηχογράφησαν σε CD,
δώδεκα τραγούδια γραμμένα από Λευκάδιους ποιητές και στιχουργούς, που υμνούν
την Λευκάδα, μελοποιημένα από τον σπουδαίο μουσικό και επί 30 χρόνια Μαέστρο του
Ορφέα Διονύση Γράψα, υπό τον τίτλο «Αγιομαυρίτικα».
Το 2004 παρουσίασε και ηχογράφησε το έργο «Ιφιγένεια Εν Ταύροις» του Ευριπίδη σε
μουσική Χρήστου Λεοντή και ενορχήστρωση- διεύθυνση Διονύση Γράψα.
Έλαβε μέρος στην «Αφή της Ολυμπιακής φλόγας» στην Πάτρα, επίσημη
προσκεκλημένη του σπουδαίου Μουσικοσυνθέτη και πρώην Υπουργού Πολιτισμού
Θάνου Μικρούτσικου, υπό την διεύθυνση του Κώστα Κωνσταντάρα.
Τον Αύγουστο του 2009 συμμετείχε στην συναυλία του Χρήστου Λεοντή με το έργο
«Καπνισμένο Τσουκάλι» στο Ανοιχτό Θέατρο της Λευκάδας, στο πλαίσιο του εορτασμού
των 100 χρόνων από την γέννηση του Γιάννη Ρίτσου.
Από το 1987 και για 32 χρόνια ο Ορφέας, διοργανώνει, σε συνεργασία με την Π.Ι.Ν
και τον Δήμο Λευκάδας την «Συνάντηση Χορωδιών» κάθε Μάιο στο πλαίσιο του
εορτασμού της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα, με την συμμετοχή πολλών
αξιόλογων χορωδιών από τον ελλαδικό χώρο, καθώς και της Μικτής Χορωδίας και της
Παιδικής Χορωδίας του Ορφέα.
Τον Ιούλιο του 2014 η Μικτή Χορωδία του Ορφέα συμμετείχε με άλλους 500 χορωδούς
από τα Επτάνησα, δύο παιδικές χορωδίες, σολίστ, ηθοποιούς, χορευτές και την
Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, σε μία μοναδική βραδιά στο Ηρώδειο
με τίτλο «Νύχτα σπαρμένη θαύματα ,νύχτα σπαρμένη μάγια» για τα 150 χρόνια από
την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, όπου απέδωσαν έργα των Καρρέρ, Σαμάρα,
Λαυράγκα, με κορυφαίο τις 158 στροφές του Ύμνου στην Ελευθερία.
Το Απρίλιο του 2016 , στο πλαίσιο του εορτασμού της 152ης Επετείου της Ένωσης της
Επτανήσου με την Ελλάδα η Μικτή Χορωδία του Ομίλου παρουσίασε εκκλησιαστικούς
ύμνους Ελλήνων και ξένων συνθετών, στον Ι. Ν. Ευαγγελίστριας Λευκάδας σε μια
μοναδική βραδιά με την συμμετοχή της Μαντολινάτας του Ορφέα και δύο λυρικών
καλλιτεχνών στο περίφημο έργο του G. B. Pergolesi «Stabat Mater».
Στις 29 Ιουλίου 2017, ημέρα γενεθλίων του Μίκη Θεοδωράκη, ο Στέφανος Κορκολής
στο πιάνο , η Σοφία Μανουσάκη στην ερμηνεία των τραγουδιών με την συνοδεία της
Μικτής Χορωδίας του Ορφέα , έδωσαν, στο Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας, μια σπουδαία
«Συναυλία αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη» σε έργα του μεγάλου μας συνθέτη.
Από τον Σεπτέμβρη του 2011 την καλλιτεχνική επιμέλεια και Διεύθυνση της
Μικτής Χορωδίας έχει ο Μαέστρος Κωνσταντίνος Τσίντζας.

Ρεπερτόριο:
1. Ave Maria Jacob Arcadelt 1507-1568
2. Riu, Riu, Chiou (16th century Spanish Carol) with God Rest Ye Merry
Gentlemen (arranged with additional words by David Waggoner)
3. Counting music Chris Lawry
4. The Seal Lullaby Eric Whitacre
5. La Cucaracha Mexican traditional song
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Κων/νος Τσίντζας

