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Grekisk Konstmusikfestival 2016 har temat 
Manos Hadjidakis i musik, bild, text och poesi 
och är en uppföljning av den framgångsrika för-
sta upplagan 2015 med temat “Theodorakis 90 
år”. Festivalen äger rum på Musikaliska i Stock-
holm den 19 november 2016 och består av tre 
konserter och en fotoutställning. 

Lördag 19 november kl 15.00:

Till ett litet vitt snäckskal  
Ett porträtt av Manos Hadjidakis och ett möte mellan text och musik. Författaren Aris 
Fioretos läser utrag ur sina texter. Medverkande: Aris Fioretos, Daniel Frank - tenor och 
Johan Sandback - piano 

Lördag 19 november kl 16.00:

Kaos och monologer - hundra år av grekisk musik
KammarensembleN ger ett program som lyfter fram grekisk konstmusik från 1900-talets 
mitt fram till nutid. Verk av Iannis Xenakis, Nikos Skalkottas och Panagiotis Kokoras 
interfolieras med improviserade kommentarer genom jazzgitarristen Mattias Windemo 
och KammarensembleNs medlemmar. Medverkande: Eva Lindal - violin, Chrichan  
Larson - cello, Ivo Nilsson - trombon,  Anders Kilström - piano, Mattias Windemo - gitarr

Lördag 19 november kl 18.00: 

Den magiska staden 
Nostalgiska bilder från Grekland genom Manos Hadjidakis och Mikis Theodorakis mest 
kända kompositioner. Medverkande: Natalia Kantzia - sopran, Eleni Dimopoulou - 
mezzosopran, Kören Orfeas, Mandolinorkestern Attika, Aristotles Dimitriadis - dirigent 
 

 
OM FESTIVALEN
Det finns ett stort värde i att i form av en festival lyfta fram kvalitativ grekisk kultur och konst med 
det universella språket musik i centrum genom att presentera den rika repertoaren av grekisk 
konstmusik. Med hög konstnärlig nivå framförs verk ur den stora klassiska repertoaren samt nys-
krivna verk av samtida kompositörer. Med utgångspunkt från konsertprogrammen inbjuds greki-
ska konstnärer, kulturpersonligheter och författare att presentera teman från grekiska mytologin, 
klassiskt drama, folktradition och nutida grekisk kultur. Festivalens alla konserter livestreamas till 
en global publik. 

Biljetter: www.musikaliska.com 
Mer information: www.gkis.se
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