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Tidlös poesi

Musik och poesi från Sapfo ll Dimoula

Ouuorskade labyrinter

Nuuda grekisk musik med Curious Chamber Players

Operagala ll minne
av Maria Callas

Operapärlor med Blåsarsymfonikerna
Ope

SSna Ekblad - Maria Stellas - Katerina Roussou - Cecilia Lindwall
Nikos Xanthoulis - Curious Chamber Players - Blåsarsymfonikerna
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Den kosmopolitiska kulturskapande grekinnan står i
centrum för den tredje upplagan av Grekisk Konstmusikfestival. Poeter från antiken och samtiden – Sapfo
och Kiki Dimoula – samt nutida grekiska kompositörer
möter allkonstnären Melina Merkouri och världssopranen Maria Callas, vars minne hedras i en avslutande
galakonsert med Blåsarsymfonikerna och operasolister.
Lördag 17 mars 2018 kl 15.00:

Tidlös poesi: “Apollons lyra” klingar igen!
Instrumentalmusik och poesi förenas i klingande
tolkningar av det nedtecknade ordet när Sapfos poetiska mästerverk från antiken ställs mot Kiki Dimoulas
träffsäkra speglingar av nutiden. I den grekiska kompositören och musikern Nikos Xanthoulis tonsättningar
av Sapfos dikter får vi höra det antika instrumentet
“Apollons lyra” klinga igen efter 1600 år av tystnad. De
grekiska sångtexterna reciteras på svenska av Stina Ekblad.

Medverkande: Stina Ekblad, recitation - Nikos Xanthoulis, lyra och piano - Maria Stellas, sång - Chrysanna
Strataki, sopran - Matoula Zachariadou, violin - Maria Zachariadou, cello

Lördag 17 mars 2018 kl 16.00:

Outforskade labyrinter:
Nutida grekisk musik

Med utgångspunkt i uruppförandet av det nyskrivna
verket “Contact 2017/2018” av Marianthi Papalexandri-Alexandri ger sig Curious Chamber Players in i en labyrint av
spännande klanger och outforskade rytmer komponerade
av Spiropoulos, Xenakis, Kokoras och Papatrechas.

Medverkande: Martin Welander, slagverk - Dries Tack, klarinett - My Hellgren, cello - Hannah Törnell Wettermark, flöjt - Anna Christensson, piano - Sofie Thorsbro Dan, violin - Malin Bång, objekt - Rei Munakata, dirigent

Lördag 17 mars 2018 kl 18.00:

Operagala till minne av Maria Callas

Blåsarsymfonikerna och operasolister under ledning av Merete Ellegaard
bjuder upp till en operagala med musik av bl. a. Puccini, Bellini, Rossini och
Theodorakis till minne av den grekiske världssopranen Maria Callas. Vi bjuds
på några av operarepertoarens största hits, exklusiva guldkorn ur den grekiska operafloran samt möten med kvinnogestalter ur grekisk historia och
mytologi. Medverkande: Cecilia Lindwall, sopran - Katerina Roussou, mezzosopran
- Johanna Nilsson, oboe - Blåsarsymfonikerna - Merete Ellegaard, dirigent
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