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Σφντομθ αναδρομι ςτθ Ελλθνικι Μουςικι  

από τθν αρχαιότθτα ωσ τα νεότερα χρόνια. 

 
Εργαςίεσ για τθν δθμιουργία ενόσ νζου Φεςτιβάλ  

5 - 6 Απριλίου  2008 
 
 
 

Μνήμη Χώρος Θράκη 

 

Εισαγωγή 

Οι Ζλλθνεσ ςυνόδευαν πάντα τισ ςθμαντικότερεσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ τουσ με μουςικι. Μεταξφ πολλϊν άλλων, 
ςπουδαιότερεσ μαρτυρίεσ τθσ αρχαιοελλθνικισ μουςικισ πρακτικισ, αποτελοφν τα δείγματα - «παρτιτοφρεσ» που 
ςϊηονται: οι 2 Δελφικοί φμνοι, οι 3 φμνοι ςτον Απόλλωνα και ο επιτάφιοσ του εικίλου, για να αναφζρουμε μόνο 
τα ολοκλθρωμζνα.  
Μαρτυρίεσ, οι οποίεσ διαμζςου των αιϊνων, μασ επιτρζπουν να ακολουκιςουμε τθν εξζλιξθ και τθ ςυνζχεια ςτισ 
νότεσ, ςτισ κλίμακεσ, ςτα μουςικά όργανα, αλλά και ςτουσ ρυκμοφσ, ςτουσ τρόπουσ, ςτα μζλθ, ςτισ μονωδίεσ και 
πολυφωνίεσ. Αποφαςιςτικοί ςυνδετικοί κρίκοι, θ Βυηαντινι μουςικι και θ λόγια - παραδοςιακι μουςικι τθσ 
χϊρασ μασ, ςυνενϊνονται για να ςχθματιςτοφν οι βάςεισ τθσ νεότερθσ και ςφγχρονθσ ελλθνικισ μουςικισ.  
 

 
πρόγραμμα 

φντομθ αναδρομι ςτθ Ελλθνικι Μουςικι από τθν αρχαιότθτα ωσ τα νεότερα χρόνια. 

 

Σάββατο 5 & ϊρα 20.00 Δθμοτικό Αμφικζατρο Αβδιρων 
«Θ Ελλθνικι Μουςικι από τθν αρχαιότθτα ωσ  & τθ Βυηαντινι αυτοκρατορία» 
Ραρουςίαςθ Λ. Κετιπίδθσ  διευκυντισ Μουςικοφ χολείου Ξάνκθσ 
Συναυλία με τθν χορωδία Λεροψαλτϊν Ν. Ξάνκθσ 
 
 
Κυριακι 6 & ϊρα 20.00 Δθμοτικό Αμφικζατρο Αβδιρων 
«Θ Ελλθνικι Μουςικι κατά τθ διάρκεια τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ ζωσ και τα νεότερα χρόνια» 
Ραρουςίαςθ Μ. Σκοφλιοσ  Κακθγθτισ του τμιματοσ λόγιασ μουςικισ τθσ ανατολισ, του Σ.Ε.Ι. Άρτασ  
Συναυλία με τίτλο «ωμιοί ςυνκζτεσ κατά τθν περίοδο τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ» 
 
Με το τζλοσ των εργαςιϊν κα προκφψει ζνα νζο φεςτιβάλ για τθν Ξάνκθ: «Φεςτιβάλ Λόγιασ Ανατολικισ 
Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ»  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

1ο Φεςτιβάλ Λόγιασ Ανατολικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ 
 

Ραραςκευι 13 Νοεμβρίου ζωσ και Κυριακι 22 Νοεμβρίου 2009 
 

Το πρόγραμμα του Φεςτιβάλ 
 

Ρρϊτο μζροσ 
Ραραςκευι 13 Νοεμβρίου ςτο Λαογραφικό Μουςείο και  ϊρα 18.00-21.00   
Master class  με τουσ  Μάρκο κοφλιο, Ευγζνιο Βοφλγαρθ & ζργιο Βοφλγαρθ  
ςτα εξισ όργανα Οφτι, Νεφ, Γιαλί Σαμποφρ, Λάφτα, Σαμπουράσ, Παραδοςιακά κρουςτά. 
 
Σάββατο 14 Νοεμβρίου ςτο  Λαογραφικό Μουςείο  

 υκμολογία : ζργιοσ Βοφλγαρθσ  - Ώρα 10.00-12.00   

 Master class με τουσ Μάρκο κοφλιο, Ευγζνιο Βοφλγαρθ & ζργιο Βοφλγαρθ ςτα εξισ όργανα Οφτι, Νεφ, Γιαλί Σαμποφρ, 
Λάφτα, Σαμπουράσ, Παραδοςιακά κρουςτά. -  ώρα 12.00-15.00 

 Τροπικότθτα: Μάρκοσ κοφλιοσ -  ώρα 12.00-15.00 
Μουςικοί διάλογοι – (ανοιχτι πρόβα) με τουσ ςυντελεςτζσ τθσ ςυναυλίασ - ϊρα 21.00   
 
Κυριακι 15 Νοεμβρίου ςτο Σπίτι πολιτιςμοφ τθσ ΦΕΞ  και ϊρα 11.00 - 14.00 
Εργαςτιριο «Ορχιςτρα παραδοςιακϊν και κλαςικϊν ανατολικϊν οργάνων»,Ευγζνιοσ Βοφλγαρθσ   
 
Κυριακι 15 Νοεμβρίου ςτο  Σπίτι πολιτιςμοφ τθσ ΦΕΞ  και  ϊρα 21.00   
Συναυλία «Μουςικζσ τθσ Ανατολισ». 
Με τουσ Μάρκο κοφλιο, Ευγζνιο Βοφλγαρθ, ζργιο Βοφλγαρθ, Μπαρτηόπουλο Χριςτο και Κατςοφλθ Γιάννθ. 
 
Ραραςκευι 20 Νοεμβρίου ςτο Σπίτι πολιτιςμοφ και ϊρα 21.00                          
Συναυλία «Ιχοι Ανατολισ». Με τουσ Μπαρτηόπουλο Χριςτο, κανονάκι -  Κατςοφλθ Γιάννθ, οφτι - Χριςτο Ψωμιάδθ, πολίτικθ 
λφρα -  Λουκά Μεταξά κρουςτά και Gouneri Icoglu, νζυ 
 
 
Δεφτερο μζροσ 
Σάββατο 21 Νοεμβρίου ςτο  Σπίτι πολιτιςμοφ τθσ ΦΕΞ  
Master class - με τον Σωκράτθ Σινόπουλο & τον Κυριάκο Ταπάκθ με κζμα: «Ταξίμι και ρυκμικόσ αυτοςχεδιαςμόσ»   / ϊρα 
10.00  - 14.00 
Μουςικοί διάλογοι – (ανοιχτι πρόβα) με τουσ ςυντελεςτζσ τθσ ςυναυλίασ / ϊρα 17.00 21.00   
 
Κυριακι 22 Νοεμβρίου ςτο  Σπίτι πολιτιςμοφ τθσ ΦΕΞ και  ϊρα 21.00   
Συναυλία «Ανατολικι Ρόλισ» 
Με τουσ  Σωκράτθ Σινόπουλο,  Κυριάκο Ταπάκθ, Κατερίνα Παπαδοποφλου, Μπαρτηόπουλο Χριςτο  και Κατςοφλθ Γιάννθ. 

 
 
 
 

Παράλλθλεσ εκδθλώςεισ 
Δευτζρα 16 Νοεμβρίου ςτο  Λαογραφικό Μουςείο και  ϊρα 20.30  
Προβολι ταινίασ - Whose is this Song  τθσ   Peeva Adele 
 
κακθμερινά το Ράδιο Ξάνκθ οργανϊνει αφιερϊματα ςτθν κλαςικι Ανατολικι μουςικι. Ραδιοφωνικά αφιερϊματα - Radio 93,5   
 

 
 
 
 
 

 



2ο Φεςτιβάλ Λόγιασ Ανατολικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ 
Ραραςκευι 4 Λουνίου  ζωσ Κυριακι 13 Λουνίου 2010 

 
Το πρόγραμμα Φεςτιβάλ 

Σάββατο 5 Λουνίου  ςτθν Αυλι του Λαογραφικοφ Μουςείου Ξάνκθσ και ϊρα 22.00  
«Ταξίδι ανατολικά» με το μουςικό ςφνολο Maye 
Σο μουςικό ςφνολο Maye

1
 μελετά και ερμθνεφει επιλεγμζνο ρεπερτόριο από λόγια και λαϊκά μουςικά ιδιϊματα τθσ Ανατολικισ Μεςογείου και τθσ Εγγφσ και 

Μζςθσ Ανατολισ. Χρθςιμοποιϊντασ αυκεντικά  όργανα από τισ περιοχζσ αυτζσ και μζςα από μια ςφγχρονθ ερμθνευτικι προςζγγιςθ που ταυτόχρονα ςζβεται τισ 
υφολογικζσ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε ιδιϊματοσ, το ςφνολο Maye αποςκοπεί ςτθν ανάδειξθ τθσ ςυνάφειασ των ρεπερτορίων αυτϊν και ςτθν αναπαράςταςθ μιασ 
περιιγθςθσ ςτο χϊρο τθσ ανατολικισ μουςικισ.   Ευγζνιοσ Βοφλγαρθσ - Γυαϊλί ταμποφρ, Ρολίτικθ λφρα, Μπουηοφκ, Τάρ, Ντοτάρ, Οφτι, τραγοφδι 
Σζργιοσ Βοφλγαρθσ - Τομπάκ, Μπεντίρ, Ντάφ, ζκ  | Μάρκοσ Σκοφλιοσ - Νζι, Οφτι, Ραμπάμπ   
1 Η λζξθ Maye (Μαγιζ) είναι περςικισ προζλευςθσ και  χρθςιμοποιείται από Πζρςεσ, Σοφρκουσ, Άραβεσ και  Ζλλθνεσ, ςθμαίνει δε τθν «μαγιά»-βάςθ από τθν οποία κάτι ξεκινά να αναπτφςςεται. 

 
Ραραςκευι 11 Λουνίου  ςτθν Αυλι του Λαογραφικοφ Μουςείου Ξάνκθσ και ϊρα 22.00  
 «Μουςικι των Μεβλεβί Δερβίςθδων - Ferahfeza Ayin του Ismail Dede Efendi» από το ςφνολο οκωμανικισ μουςικισ, των 
φοιτθτϊν του Σμιματοσ Μουςικισ Επιςτιμθσ και Σζχνθσ, του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ και προςκεκλθμζνοι μουςικοί.   
υντονιςτισ: Χριςτοσ Μπάρμπασ - Σραγοφδι: Μαριά Φανακίδου, ταυριανι Σςιοφγκου  - Νζι: Φωτεινι Μπουφίδου, Γιάννθσ Νευροκοπλθσ, Καςςιανι Παρτςάλθ, 
Μανόλθσ Φραγκιαδάκθσ, Βαγγζλθσ Δεμιρόπουλοσ, Χριςτοσ Μπάρμπασ  - Πολίτικθ Λφρα: Ηλίασ Ανδρεουλάκθσ, Σάςοσ Κοφρλιοσ  - Γυαλί Σαμποφρ: Γιϊργοσ 
Πολυχρονιάδθσ  - Οφτι: Γιάννθσ Κατςοφλθσ  - Κανονάκι: Χριςτοσ Μπαρτηόπουλοσ.   Σο ayin είναι μια από τισ παλαιότερεσ και ίςωσ θ πολυπλοκότερθ φόρμα 
ςφνκεςθσ ςτθν οκωμανικι λόγια μουςικι. Είναι θ μουςικι που "ςυνοδεφει" τθν τελετι τθσ περιςτροφισ του τάγματοσ των Μεβλεβί δερβίςθδων, το 'ςεμά'. 
Σο Ferahfeza Ayin του Ismai Dede Efendi (+1846) κεωρείται ζνα από τα ομορφότερα και εντυπωςιακότερα ζργα παλαιάσ μουςικισ.  

 
Σάββατο 12 Λουνίου  ςτθν Αυλι του Λαογραφικοφ Μουςείου Ξάνκθσ και ϊρα 22.00  
«Ανατολικι πόλισ»  κλαςικά τθσ πόλθσ και λαϊκζσ παραδόςεισ τθσ Μ. Αςίασ.  υμμετζχουν  Σωκράτθσ Σινόπουλοσ,  Κυριάκοσ 

Ταπάκθσ, Κατερίνα Ραπαδοποφλου, Λουκάσ Μεταξάσ,  Χριςτοσ Μπαρτηόπουλοσ, Γιάννθσ Κατςοφλθσ 

 
Κυριακι 13 Λουνίου ςτο Υπαίκριο Δθμοτικό Αμφικζατρο και ϊρα 21.00  
Συναυλία SUZAN KARDEŞ 
Η Δάφνθ και θ ΦΕΞ παρουςιάηουν ςτο πλαίςιο των Φεςτιβάλ «Φεςτιβάλ Δάφνθσ για τθν Ελλθνοτουρκικι φιλία» και «Φεςτιβάλ Λόγιασ 
Ανατολικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ» τθν  SUZAN KARDEŞ με τθν δωδεκαμελι ορχιςτρα τθσ από τθν Κωνςταντινοφπολθ.  

 
Τρίτθ 7 Σεπτεμβρίου και ϊρα 21.00 ςτο Υπαίκριο Δθμοτικό Κζατρο Ξάνκθσ 
O ARA DINKJIAN ςτθν Ξάνκθ “An Armenian in America”.   ΦΕΞ και θ  Αρμενικι κοινότθτα Ξάνκθσ  με τθν υποςτιριξθ τθσ ΔΕΑΞ, 
παρουςιάηουν ςτθν Ξάνκθ  ςε μια εξαιρετικι ςυναυλία των κορυφαίο μουςικό Ara Dinkjian.  

 
Ραράλλθλεσ εκδθλϊςεισ 
Εργαςτιρια    
Ραραςκευι 4 Λουνίου Σπίτι πολιτιςμοφ τθσ ΦΕΞ  
Εργαςτιρι Λ   : Πργανα  με τουσ  Μάρκο κοφλιο, Ευγζνιο Βοφλγαρθ & ζργιο Βοφλγαρθ- Ϊρα 17.00  -21.00  
Σάββατο 5 Λουνίου  ςτο  Σπίτι πολιτιςμοφ τθσ ΦΕΞ  
Εργαςτιρι ΛΛ   : υκμολογία   με το Σζργιο Βοφλγαρθ - Ϊρα 09.00 – 1030    
Εργαςτιρι ΛΛΛ :Τροπικότθτα   με το  Μάρκο Σκοφλιο - Ϊρα 10.30 – 13.00   
Εργαςτιρι ΛV  :Πργανα  με τουσ  Μάρκο κοφλιο, Ευγζνιο Βοφλγαρθ & ζργιο Βοφλγαρθ- Ϊρα 16.00 - 19.00 
Κυριακι 6 Λουνίου  ςτο  Σπίτι πολιτιςμοφ τθσ ΦΕΞ  
Εργαςτιρι V  :Πργανα  με τουσ  Μάρκο κοφλιο, Ευγζνιο Βοφλγαρθ & ζργιο Βοφλγαρθ Ϊρα 10.30 – 11.30   
Εργαςτιρι VΛ  :Ορχιςτρα με τουσ  Μάρκο κοφλιο, Ευγζνιο Βοφλγαρθ & ζργιο Βοφλγαρθ Ϊρα 11.30-14.30   
Κυριακι 13 Λουνίου  ςτο  Σπίτι πολιτιςμοφ τθσ ΦΕΞ και  Ϊρα 11.00  -14.00 
Εργαςτιρι Λ : Πργανα με τουσ Κυριάκο Σαπάκθ (οφτι ςάηι) Λουκά Μεταξά (κρουςτά) Κατερίνα Παπαδοποφλου ( παραδοςιακό τραγοφδι) 
Εργαςτιρι ΛΛ : Ταξίμι και ρυκμικόσ αυτοςχεδιαςμόσ ΛΛ με τον ωκράτθ ινόπουλο    
 
Κινθματογραφικά αφιερϊματα 
Δευτζρα  7 Λουνίου  ςτθν Αυλι του Λαογραφικοφ Μουςείου Ξάνκθσ και ϊρα 22.00  
Ροιανοφ είναι το τραγοφδι - Whose is this Song τθσ Peeva Adele    
Ρζμπτθ   10 Λουνίου  ςτθν Αυλι του Λαογραφικοφ Μουςείου Ξάνκθσ και ϊρα 22.00  
Ο ιχοσ τθσ Ρόλθσ - The sound of Istanbul   του  Fatih Akin    2005 Germany | Turkey  90’  

                                            
 

 
 
 
 

 
 
 
 
αδιοφωνικά αφιερϊματα 
«Κλαςικι Ανατολικι Μουςικι ςτον αζρα τθσ παλιά πόλθσ» 
Το άδιο Ξάνκθ 93,5 οργανϊνει κακ’ όλθ τθ διάρκεια του Φεςτιβάλ ζνα αφιζρωμα ςτθν Κλαςικι 
Ανατολικι Μουςικι. Συντονίηει ο Γιάννθσ Κατςοφλθσ  
 
Ραραδοςιακό γλζντι 
Ραραςκευι 11 Λουνίου   
Σο χορευτικό εργαςτιρι τθσ ΦΕΞ οργανϊνει παραδοςιακό γλζντι . 

 
 



3ο Φεςτιβάλ Λόγιασ Ανατολικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ 
22 ζωσ 31 Λουλίου 2011 

 
Το πρόγραμμα Φεςτιβάλ 

Ραραςκευι 22 Λουλίου ςτο Σπίτι πολιτιςμοφ τθσ ΦΕΞ    
Εργαςτιρι Λ : Πργανα  με τουσ  Μάρκο κοφλιο, Γιϊργο Ψάλτθ και Δθμιτρθ Παναγοφλια   
 
Ραραςκευι 22 & ϊρα 20.00 /Μάνδρα   
Τραγοφδια, ικθ και ζκιμα από το χωριό  Άγιοι Ανάργυροι  (Adernaz) τθσ Καιςάρειασ τθσ Καππαδοκίασ 
 Η ΦΕΞ ςτο πλαίςιο του φεςτιβάλ  διοργανϊνει μια παρουςίαςθ των τραγουδιϊν, θκϊν και εκίμων από το χωριό,    Άγιοι 
Ανάργυροι (Adernaz) τθσ Καιςάρειασ τθσ Καππαδοκίασ. 
Σθν παρουςίαςθ κα ςυντονίηει ο λαογράφοσ, ερευνθτισ κ. Βαςίλθ Φαραςόπουλοσ. Θα τραγουδιςουν οι κυρίεσ Κατίνα Μιςαθλίδου-Φαραςοπουλου, Ευςεβία 
Μαυρίδου-Φαραςοποφλου και ο κ. Ευκφμθσ Φαραςόπουλοσ (είναι αδζλφια,  πρόςφυγεσ 2θσ γενιάσ από το χωριό Άγιοι Ανάργυροι), με τθν ςυνοδεία των Γιϊργου 
Ψάλτθ (βιολί), Μάρκου κοφλιου (Νζι και Οφτι), Νίκου Αγγοφςθ (κλαρίνο), Γιάννθ Κατςοφλθ (Λαοφτο, Οφτι), Δθμιτρθ Παναγοφλια (κρουςτά)  τθν εκδιλωςθ κα 
γίνει ςυηιτθςθ με το κοινό ςχετικά με τα ικθ και ζκιμα κακϊσ και για τουσ χοροφσ και τον τρόπο-τόπο-χρόνο που χορεφονταν. 

 
Σάββατο 23 Λουλίου  ςτο  Σπίτι πολιτιςμοφ τθσ ΦΕΞ    
Εργαςτιρι ΛΛ   : υκμολογία  με τον Δθμιτρθ  Ραναγοφλια  
Εργαςτιρι ΛΛΛ :Τροπικότθτα  και Ανατολικά Μακάμ με το  Μάρκο Σκοφλιο     
Εργαςτιρι ΛV  :Πργανα  με τουσ  Μάρκο κοφλιο, Γιϊργο Ψάλτθ και Δθμιτρθ  Παναγοφλια   
 
Σάββατο 23 & ϊρα 21.30  ςτθ  Γενιςζα  
υναυλία «τραγοφδια του Ραγγαίου με τον Βαγγζλθ Δαςκαλοφδθ»  
Από τουσ κυριότερουσ εκφραςτζσ τθσ βακειάσ ςχζςθσ τθσ μουςικισ ςτθ Μακεδονία με τθν μουςικι τθσ Ανατολισ είναι θ ιδιαίτερθ παράδοςθ τθσ περιοχισ του 
Παγγαίου. Από τουσ ςθμαντικότερουσ εκπρόςωπουσ τθσ παράδοςθσ αυτισ ο Βαγγζλθσ Δαςκαλοφδθσ, κα ερμθνεφςει επιλεγμζνο ρεπερτόριο από τθν περιοχι 
αυτι, με τθν ςυνοδεία των Γιϊργου Ψάλτθ (βιολί), Μάρκου κοφλιου (Νζι και Οφτι), Νίκου Αγγοφςθ (κλαρίνο), Γιάννθ Κατςοφλθ (Λαοφτο, Οφτι), Δθμιτρθ 
Παναγοφλια (κρουςτά)   

 
Κυριακι 24 Λουλίου  ςτο  Σπίτι πολιτιςμοφ τθσ ΦΕΞ  
Εργαςτιρι V  :Πργανα  με τουσ  Μάρκο κοφλιο, Γιϊργο Ψάλτθ και Δθμιτρθ   
Εργαςτιρι VΛ  :Ορχιςτρα με τουσ  Μάρκο κοφλιο, Γιϊργο Ψάλτθ και Δθμιτρθ  
 
 Κυριακι 24 & ϊρα 21.30 Στον Μπεκταςίδικο τεκζ «Κιουτουκλοφ Μπαμπά» ςτο Σζλινο  
Μπεκταςίδικθ μουςικι με τουσ Γιϊργο Ψάλτθ (βιολί), Μάρκο κοφλιου (Νζι και Οφτι), Νίκο Αγγοφςθ (κλαρίνο), Γιάννθ 
Κατςοφλθ (Λαοφτο, Οφτι), Δθμιτρθ Παναγοφλια (κρουςτά). 
 
Ραραςκευι 29  Λουλίου & ϊρα 21.30 – Ρλατεία Αβδιρων  
«Ανατολικι πόλισ» Κλαςικά τθσ πόλθσ και λαϊκζσ παραδόςεισ τθσ Μ. Αςίασ. 
υμμετζχουν: ωκράτθσ ινόπουλοσ, Κυριάκοσ Σαπάκθσ, Κατερίνα Παπαδοποφλου, Λουκάσ Μεταξάσ, Χριςτοσ 
Μπαρτηόπουλοσ, Γιάννθσ Κατςοφλθσ 
 
Σάββατο 30 Λουλίου ςτο Σπίτι πολιτιςμοφ τθσ ΦΕΞ    
Εργαςτιρι : με τουσ   Deyra Turkan  & ωκράτθ  ινόπουλο  
 
Κυριακι 31  & ϊρα 21.30 /  Άβδθρα, Αρχοντικό Ραπουτςόγλου   
Συναυλία  «δφο χϊρεσ,  δφο λφρεσ, δφο φωνζσ». 
Ο  Deyra Turkan & ωκράτθσ ινόπουλοσ δφο από τισ καλφτερεσ πολίτικεσ λφρεσ ςτον κόςμο και θ Κατερίνα Παπαδοποφλου 
και θ Dilek Turkan ςε μια εξαιρετικι ςυναυλία. 
 
*αδιοφωνικά αφιερϊματα 
«Ανατολικι Μουςικι ςτον αζρα τθσ παλιά πόλθσ»  Συντονίηει ο Γιάννθσ Κατςοφλθσ  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zG0RABVDIA0&list=PL0KsMJZ8C7dkNkXcPuj2Cj-KSdxidfj9j&index=1


 

4ο Φεςτιβάλ Λόγιασ Ανατολικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ 
13 ζωσ 29 Λουλίου 2012 

 
Το πρόγραμμα Φεςτιβάλ 

 
Συναυλία «ωμιοί ςυνκζτεσ, αςτικά και λαϊκά τραγοφδια τθσ Ρόλθσ» 
Σάββατο 14 Λουλίου & ϊρα 21.30 ςτα Άβδθρα, Αρχοντικό Ραμουκτςόγλου   
Ο Χρίςτοσ Σςιαμοφλθσ, ο ωκράτθσ ινόπουλοσ και θ Κατερίνα Παπαδοποφλου ςε μια ςυναυλία με γνωςτά κι αγαπθμζνα, αλλά και άγνωςτα, 
τραγοφδια από τθν Πόλθ και τθν Προποντίδα. υνκζςεισ Ρωμιϊν ςυνκετϊν και δεξιοτεχνϊν τθσ Πόλθσ. Βυηαντινά αφθγθματικά τραγοφδια 
δίπλα ςε αμανζδεσ και δυτικότροπεσ καντάδεσ και λαϊκά βαλςάκια, αποτυπϊνοντασ τον πολυεκνικό-πολυπολιτιςμικό χαρακτιρα τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ. το μουςικό ςχιμα ςυμμετζχουν επίςθσ ο Χριςτοσ Μπαρτηόπουλοσ και ο Γιάννθσ Κατςοφλθσ. 
.  
Ραράςταςθ αφιγθςθσ για μεγάλουσ «Στθν αγκαλιά τθσ Σαχραηάτ» με τθν Ανκι Κάνου και τον Ραναγιϊτθ Κοφλελθ 
Τετάρτθ 18 Λουλίου & ϊρα 21.30 ςτο Λαογραφικό & Λςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ ςτθν αυλι με τα Χαμάμ. 
«Χίλιεσ και μία νφχτεσ…», «παραμφκια τθσ Χαλιμάσ…»:Ζνα μωςαϊκό εικόνων από τθ ηωι και τθν κουλτοφρα τθσ γοθτευτικισ Ανατολισ. Ζρωτεσ 
και απιςτίεσ, φιλίεσ και προδοςίεσ, θ φτϊχεια και ο πλοφτοσ, θ τφχθ και θ ατυχία, θ εξουςία και θ ανταρςία, το ψζμα και θ αλικεια, το 
φανταςτικό και το πραγματικό, το καλό και το κακό: όλα τα ηεφγθ αντικζτων, πανανκρϊπινα και διαχρονικά, πλζκουν τον καμβά, για να 
κεντιςει θ αχραηάτ τισ ιςτορίεσ τθσ.  Δυο μοτίβα από τον καμβά αυτόν διαλζγει να αφθγθκεί θ παραμυκοφ Ανκι Θάνου ςτον μαγικό χϊρο 
των χαμάμ του Λαογραφικοφ Μουςείου Ξάνκθσ.  Σθν ιςτορία τθσ αχραηάτ που παντρεφεται τον χαλίφθ, ξζροντασ ότι τθν επόμενθ αυγι κα 
τθν ςκοτϊςει  και για να ςϊςει τθ ηωι τθσ αρχίηει να του λζει παραμφκια, και τθν ιςτορία του κακαριςτι των ςφαγείων. τθν αυλι των δφο 
χαμάμ , τα παραμφκια τθσ Χαλιμάσ δίνουν τθν αφορμι για μια παράςταςθ με λόγια και νότεσ. 

 
Συναυλία  «Αφιζρωμα ςτθν μουςικι των Μεβλεβί και Μπεκταςί Δερβίςθδων» 
Σάββατο 28  Λουλίου & ϊρα 21.30 ςτον Μπεκταςίδικο τεκζ «Κιουτουκλοφ Μπαμπά» ςτο Σζλινο 
Μετά τθν περυςινι πρϊτθ επιτυχθμζνθ οργανικι ςυναυλία ςτο Μπεκταςίδικο Σεκζ Κιουτουκλοφ Μπαμπά ςτο ζλινο, κα πραγματοποιθκεί 
φζτοσ ςυναυλία-αφιζρωμα ςτθν μουςικι των Μεβλεβί και Μπεκταςί Δερβίςθδων, με τθν προςκικθ του ψάλτθ και τραγουδιςτι Νίκου 
Ανδρίκου. Η ςυναυλία κα περιλαμβάνει φμνουσ Ilahi και Nefes, πλαιςιωμζνουσ από οργανικζσ ςυνκζςεισ κατά τα πρότυπα των τελετουργικϊν 
των δφο προαναφερκζντων ταγμάτων ςουφιςμοφ. Ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν πιςτι απόδοςθ τθσ ατμόςφαιρασ των τελετουργικϊν αυτϊν μζςω 
του ιδιαίτερου φφουσ ερμθνείασ  και του  αυκεντικοφ οργανολογίου (Νζι, Λάφτα, άηι, Μπεντίρ, Οφτι και Βιολί) 
Συντελεςτζσ Νίκοσ Ανδρίκοσ Σραγοφδι, Λάφτα, άηι - Γιϊργοσ Ψάλτθσ Βιολί  - Μάρκοσ κοφλιοσ Νζι, Οφτι  -   Νίκοσ Παναγοφλιασ Κρουςτά -  
Γιάννθσ Κατςοφλθσ Οφτι. 

 
Συναυλία   «Αφιζρωμα ςτουσ ωμιοφσ ςυνκζτεσ Λόγιασ Οκωμανικισ μουςικισ» 
Κυριακι 29 Λουλίου & ϊρα 21.30 ςτο Λαογραφικό & Λςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ- ςτθν αυλι με τα Χαμάμ.  
υναυλία - αφιζρωμα ςτουσ ωμιοφσ ςυνκζτεσ Λόγιασ Οκωμανικισ μουςικισ επικεντρϊνοντασ ςτο νεότερο ρεπερτόριο. Θα ακουςτοφν 
ςυνκζςεισ του 20ου αιϊνα, άγνωςτων ςτο ελλθνικό κοινό ςυνκετϊν όπωσ οι ταυράκθσ, Χριςτοσ Κυριαηισ, Μάρκοσ Σςολάκογλου, Γιάννθσ 
Κυριαηισ  Νικολάκθσ και Αντϊνθσ Κυριαηισ.  
Σο λόγιο ρεπερτόριο κα πλαιςιωκεί από λαϊκά κομμάτια των παραδόςεων τθσ Μικράσ Αςίασ και των Νθςιϊν του Βορειανατολικοφ Αιγαίου.   
Συντελεςτζσ : Νίκοσ Ανδρίκοσ Σραγοφδι, Λάφτα, άηι - Γιϊργοσ Ψάλτθσ Βιολί - Μάρκοσ κοφλιοσ Νζι, Οφτι - Νίκοσ Παναγοφλιασ Κρουςτά -  
Γιάννθσ Κατςοφλθσ Οφτι - Χριςτοσ Μπαρτηόπουλοσ Κανονάκι 

 
Εργαςτιρια του φεςτιβάλ  

 Εργαςτιριο φωνθτικισ: «Αςτικά και λαϊκά τραγοφδια τθσ Ρόλθσ»  με τθν Κατερίνα Ραπαδοποφλου 

 Φωνθτικι και ερμθνευτικό φφοσ ςτο ρεπερτόριο των Σαρκί αλλά και του ελλθνόφωνου και τουρκόφωνου λαϊκοφ ρεπερτορίου 
τθσ Μικράσ Αςίασ με τον Νίκο Ανδρίκο. 

Ακόμθ  

 Εργαςτιριο μουςικϊν οργάνων: με τουσ Χρίςτο Τςιαμοφλθ και Σωκράτθ Σινόπουλο. 

 «ωμιοί ςυνκζτεσ τθσ Ρόλθσ» Σο τροπικό μουςικό ςφςτθμα των μακάμ, τρόποι ερμθνείασ και εκτζλεςθσ των μουςικϊν ζργων, μουςικι 
ςθμειογραφία και διαποίκιλςθ, αυτοςχεδιαςμόσ. 

 Πργανα  με τουσ  Μάρκο Σκοφλιο (Οφτι, Νζι),  Γιϊργο Ψάλτθ (βιολί), Νίκο Ανδρίκο (Λάφτα, Σάηι), Δθμιτρθ Ραναγοφλια (Κρουςτά) 

 Τροπικότθτα  και Ανατολικά Μακάμ με το  Μάρκο Σκοφλιο 

 Ανατολικι υκμολογία  με τον Δθμιτρθ  Ραναγοφλια 

 Ορχιςτρα με τουσ  Γιϊργο Ψάλτθ, Μάρκο Σκοφλιο, Νίκο Ανδρίκο και Δθμιτρθ Ραναγοφλια  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
αδιοφωνικά αφιερϊματα 
«Ανατολικι Μουςικι ςτον αζρα τθσ παλιά πόλθσ» 
Το άδιο Ξάνκθ 93,5 οργανϊνει κακ’ όλθ τθ διάρκεια του Φεςτιβάλ ζνα αφιζρωμα ςτθν 
Λόγια Ανατολικι Μουςικι. Συνεντεφξεισ, ηωντανι μουςικι, αφιερϊματα και εκπομπζσ 
ςυνκζτουν ζνα εξαιρετικό πρόγραμμα για να γνωρίςει κανείσ τθ λόγια ανατολικι 
μουςικι. Συντονίηει ο Γιάννθσ Κατςοφλθσ  
 



5ο Φεςτιβάλ Λόγιασ Ανατολικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ 
19 Λουλίου ζωσ 5 Αυγοφςτου 2013 

 
Το πρόγραμμα Φεςτιβάλ 

 
Ψθλαφϊντασ τθ μορφι τθσ μνιμθσ.  
Ραραςκευι 19  Λουλίου  Μάνδρα Ξάνκθσ 
Με το πζραςμα του χρόνου εκδιλωςθ «από το Σζρντιβαν τθσ Μικράσ Αςίασ ςτθν Μάνδρα Ξάνκθσ»   
Με το πζραςμα του χρόνου τα πράγματα μαλακϊνουν, γλυκαίνουν. Καταςτροφζσ, δράματα, κάνατοι, ςειςμοί, πόλεμοι, 
βαςανιςτιρια, αρρϊςτιεσ. Και δεν είναι ποφ τα ξεχνάσ. Πχι. Απεναντίασ είναι ποφ τα κυμάςαι, τ' αναπολείσ, τα φζρνεισ πίςω 
ευγενιςμζνα, γενικευμζνα, αχνιςμζνα απ' τθν ανάςα του αιϊνιου, ςφραγιςμζνα μ' ζνα χαμόγελο… 
 
Συναυλία «ταξίδι ςτθν Ανατολι» & Βιβλιοπαρουςίαςθ «ο Φπατοσ τθσ Σμφρνθσ» τθσ Σωτθρίασ Μαραγκοηάκθ. 
Τετάρτθ 24 Λουλίου και ϊρα 21.30 Αρχοντικό Ραμουκτςόγλου Άβδθρα 
Ένα ςυναρπαςτικό μυκιςτόρθμα που ρίχνει φωσ  ςτισ ακζατεσ πλευρζσ τθσ Ιςτορίασ. 
MYPNH, 1919-1922. Κατά τθ διάρκεια τθσ τρίχρονθσ εκεί ελλθνικισ παρουςίασ ο φπατοσ αρμοςτισ Aριςτείδθσ τεργιάδθσ βρίςκεται ςτο 
επίκεντρο των εξελίξεων και τθσ προςοχισ όλων. Πϊσ αποτιμάται θ κθτεία του; Ποια ιταν θ ςυμμετοχι του και ποια θ ευκφνθ του ςτα 
γεγονότα που οδιγθςαν ςτθ Mικραςιατικι Kαταςτροφι; Tα ερωτιματα που περιςτρζφονται γφρω από το πρόςωπό του και το ρόλο του κατά 
τθν πολυτάραχθ εκείνθ περίοδο παραμζνουν ακόμθ και ςιμερα αναπάντθτα. Μζςα από τισ αφθγιςεισ εννζα ανκρϊπων διαφορετικισ τάξθσ, 
θλικίασ, εκνικότθτασ, μορφωτικοφ επιπζδου και πολιτικϊν πεποικιςεων, ξεδιπλϊνεται το ςκθνικό τθσ μφρνθσ κατά τισ παραμονζσ αλλά και 
ςτθ διάρκεια τθσ ελλθνοτουρκικισ ςφγκρουςθσ. υγχρόνωσ, οι περιγραφζσ και οι εξομολογιςεισ τουσ ςυνκζτουν το πορτρζτο τθσ τραγικισ και 
αμφιλεγόμενθσ προςωπικότθτασ του Aριςτείδθ τεργιάδθ.  

 
 
Συναυλία «Κρθςκευτικότθτα και μουςικόσ πολιτιςμόσ ςτθν Οκωμανικι φπαικρο»  με το μουςικό ςφνολο Maye   
Σάββατο 3 Αυγοφςτου & ϊρα 21.30 ςτον Μπεκταςίδικο τεκζ «Κιουτουκλοφ Μπαμπά» ςτο Σζλινο 
Η ςυγκεκριμζνθ ςυναυλία κα φιλοδοξοφςε να αναδείξει οριςμζνεσ πτυχζσ του πνευματικοφ βίου και τθσ λαϊκισ κρθςκευτικότθτασ τθσ 
Ανατολίασ, όπωσ αυτζσ εκφαίνονται μζςα από μορφζσ λαϊκισ μουςικισ ζκφραςθσ τθσ Οκωμανικισ υπαίκρου. Ζτςι, μζςα από ζνα ευρφ 
οργανολόγιο κα αποδοκοφν Μπεκταςίδικα Nefes και İlâhi από τθν κοινότθτα των Alevi, αςίκικα Türkü, κακϊσ και οργανικά Zeybek, ωσ 
χαρακτθριςτικά δείγματα τθσ εγγενοφσ πνευματικότθτασ που ορίηει τα εν λόγω ιςτορικά μεγζκθ του λαϊκοφ μουςικοφ πολιτιςμοφ τθσ 
Ανατολίασ. 
Το μουςικό ςφνολο Maye  (Μζλθ του εργαςτθρίου είναι οι Μάρκοσ κοφλιοσ, Νίκοσ Ανδρίκοσ, Ευγζνιοσ Βοφλγαρθσ, Γιϊργοσ Ψάλτθσ, 
Δθμιτρθσ Παναγοφλιασ και εργιοσ Βοφλγαρθσ. Χρθςιμοποιϊντασ αυκεντικά  όργανα από τισ περιοχζσ αυτζσ όπωσ το Νζι, το Γυαϊλί ταμποφρ, 
το Βιολί, το Οφτι, θ Πολίτικθ λφρα, το Πολίτικο Λαοφτο, το άηι, το αραβικό Μπουηοφκ, το Σάρ, το Ντοτάρ, το Ραμπάμπ, θ Νταρμποφκα, το 
Σομπάκ, το Μπεντίρ, το Ντάφ, και το Ρζκ και μζςα από μια ςφγχρονθ ερμθνευτικι προςζγγιςθ που ταυτόχρονα ςζβεται τισ υφολογικζσ 
ιδιαιτερότθτεσ του κάκε ιδιϊματοσ, το ςφνολο Maye αποςκοπεί ςτθν ανάδειξθ τθσ ςυνάφειασ των ρεπερτορίων αυτϊν και ςτθν 
αναπαράςταςθ μιασ περιιγθςθσ ςτο χϊρο τθσ ανατολικισ μουςικισ. 

 
 
Συναυλία «Ρολυπολιτιςμικι Κωνςταντινοφπολθ των αρχϊν του 20

ου
 αιϊνα» με το μουςικό ςφνολο Maye   

Δευτζρα 5 Αυγοφςτου & ϊρα 21.30 ςτο Λαογραφικό & Λςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ- ςτθν αυλι με τα Χαμάμ.  
υναυλία που φζρει ωσ αφορμι τθσ το ενδιαφζρον πολυεκνοτικό-πολυπολιτιςμικό προφίλ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, κακϊσ αυτό αποτελεί το 
πλζον κρίςιμο χαρακτθριςτικό ςτθν διαμόρφωςθ τθσ αςτικισ μουςικισ δθμιουργίασ των αρχϊν του 20οφ αιϊνα. Γι αυτόν το λόγο το 
ρεπερτόριο ζχει αντλθκεί από ςυνκζτεσ που εκπροςωποφν τισ ποικίλεσ εκνοτικζσ ομάδεσ και κρθςκευτικζσ κοινότθτεσ που ςυγκροτοφν το 
αςτικό Οκωμανικό περιβάλλον κατά τθν ςυγκεκριμζνθ περίοδο. Ζτςι, κα αποδοκοφν ζργα τοφρκων-μουςουλμάνων ςυνκετϊν, κακϊσ και 
ρωμθϊν, αρμενίων και εβραίων, ςυνκεμζνα ςε διάφορεσ φόρμεσ τθσ Οκωμανικισ μουςικισ φιλολογίασ, όπωσ είναι εκείνεσ των Peşrev, Saz 
Semaîsi, Şarkı και Oyun havası.    

   
 
Ακόμθ... 
Σεμινάρια - Εργαςτιρια για μουςικά όργανα, ορχιςτρα και κεωρθτικά 
Για τθ ςυμμετοχι ςτα workshops δεν είναι απαραίτθτθ θ γνϊςθ μουςικοφ οργάνου. Σα εργαςτιρια είναι ανοιχτά ςε όλουσ τουσ 
μουςικόφιλουσ.  

 
 
 
 

 
 

αδιοφωνικά αφιερϊματα  «Ανατολικι Μουςικι ςτον αζρα τθσ παλιά πόλθσ» 
Το άδιο Ξάνκθ 93,5 οργανϊνει κακ’ όλθ τθ διάρκεια του Φεςτιβάλ ζνα αφιζρωμα ςτθν 
Λόγια Ανατολικι Μουςικι. Συνεντεφξεισ, ηωντανι μουςικι, αφιερϊματα και εκπομπζσ 
ςυνκζτουν ζνα εξαιρετικό πρόγραμμα για να γνωρίςει κανείσ τθ λόγια Ανατολικι 
μουςικι. Συντονίηει ο Γιάννθσ Κατςοφλθσ  
 



6ο Φεςτιβάλ Λόγιασ Ανατολικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ 
10 Λουλίου ζωσ 10 Αυγοφςτου 2014 

 
Το πρόγραμμα Φεςτιβάλ 

Ραραςκευι 6  Λουνίου ςτο Λαογραφικό & Λςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ ςτθν αυλι με τα χαμάμ 
Συναυλία παραδοςιακισ μουςικισ, με τουσ ArtMaqam.  (Βιολί – Φωνι: Γιϊργοσ Ψάλτθσ, Κρουςτά: Δθμιτρθσ Ραναγοφλιασ, Κανονάκι 

– Φωνι : Χριςτοσ Μπαρτηόπουλοσ, Οφτι– Φωνι: Γιάννθσ Κατςοφλθσ)  
 

Ρζμπτθ 10 & Ραραςκευι 11 – Μάνδρα 
Εργαςτιριο για τθ δθμιουργία βάςθσ  δεδομζνων «Σζρντιβαν – Μάνδρα» 
 
Σάββατο 12  Λουλίου 2014 και ϊρα 20.00 ςτο Άλςοσ Ραπαντωνίου – Μάνδρα 
«Θ βροχι ζςβθςε τα χνάρια ςου κι ζμεινε ο απόθχοσ των βθμάτων, ςφινα ςτθ μνιμθ…»  
Παρουςίαςθ ςτοιχείων τθσ ιςτορίασ του προςφυγικοφ οικιςμοφ ζρντιβαν Μικράσ Αςίασ – Μάνδρασ Ξάνκθσ  
 
Τετάρτθ 23 Λουλίου 2014  & ϊρα 19.00 ςτο Ρολφςτυλο Αβδιρων 
Υπαίκριοσ εςπερινόσ.  
Με φόντο το Θρακικό πζλαγο κα τελεςτεί Εςπερινόσ ςτα ερείπια του Επιςκοπικοφ Ναοφ ΠΟΛΤΣΤΛΟ,  Ιερουργοφντοσ του 
εβαςμιωτάτου Μθτροπολίτου Ξάνκθσ και Περικεωρίου κ.κ. Παντελειμωνοσ  και τθ ςυμμετοχι των Ιεροψαλτϊν Ξάνκθσ. 
 
Ραραςκευι 25 Λουλίου 2014 & ϊρα 20.00 ςτον Λερό ναό του Αγίου Βλαςίου Ξάνκθσ 
Συναυλία λογίασ εξωτερικισ ανατολικισ μουςικισ με τθν ορχιςτρα νζων κι εφιβων του εν Κεςςαλονίκθσ ςυλλόγου 
«ωμανόσ ο Μελωδόσ» 
Η ςυναυλία αφιερώνεται ςτθ μνιμθ του Χριςτου Αναγνωςτόπουλου. 
 
Κυριακι 27 Λουλίου 2014 & ϊρα 20.00 Αρχοντικό Ραμουκτςόγλου Άβδθρα  
Συναυλία & Ραραμφκια τθσ Ανατολισ 
 
Μπεκταςίδικοσ Τεκζσ «Κιουτουκλοφ Μπαμπά» ςτο Σζλινο Ξάνκθσ 
Ραραςκευι 1 Αυγοφςτου 2014 και ϊρα 21.00 
Συναυλία «Ιερζσ μουςικζσ κατά τθν Οκωμανικι περίοδο»  
 
Λαογραφικό & Λςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ ςτθν αυλι με τα Χαμάμ 
Κυριακι 3 Αυγοφςτου 2014 και ϊρα 21.00 
Συναυλία  «Ρολυπολιτιςμικι Κωνςταντινοφπολθ των αρχϊν του 20

ου
 αιϊνα ΛΛ» με το μουςικό ςφνολο Maye   

  
 
 Ακόμθ... 
Σεμινάρια - Εργαςτιρια για μουςικά όργανα, ορχιςτρα και κεωρθτικά 
Για τθ ςυμμετοχι ςτα workshops δεν είναι απαραίτθτθ θ γνϊςθ μουςικοφ οργάνου. Σα εργαςτιρια είναι ανοιχτά ςε όλουσ τουσ 
μουςικόφιλουσ.  
 
αδιοφωνικά αφιερϊματα   
«Ανατολικι Μουςικι ςτον αζρα τθσ παλιά πόλθσ» 
Το άδιο Ξάνκθ 93,5 οργανϊνει κακ’ όλθ τθ διάρκεια του Φεςτιβάλ ζνα αφιζρωμα ςτθν Λόγια Ανατολικι Μουςικι. Συνεντεφξεισ, ηωντανι 
μουςικι, αφιερϊματα και εκπομπζσ ςυνκζτουν ζνα εξαιρετικό πρόγραμμα για να γνωρίςει κανείσ τθ λόγια Ανατολικι μουςικι.   
    
Ρροβολζσ 
Σάββατο 9 & Κυριακι 10 Αυγοφςτου, ςτθν Αυλι του Λαογραφικοφ Μουςείου Ξάνκθσ και ϊρα 22.00  
Ροιανοφ είναι το τραγοφδι - Whose is this Song  τθσ   Peeva Adele    
Ο ιχοσ τθσ Ρόλθσ - The sound of Istanbul του Fatih Akin   

 

 

 
 
Οργάνωςθ – Παραγωγι: Φιλοπρόοδθ Ζνωςθ Ξάνκθσ  
υνδιοργάνωςθ: Λερά Μθτρόπολθ Ξάνκθσ και Ρερικεωρίου   / Ρεριφζρεια Ανατολικισ 
Μακεδονίασ & Κράκθσ Ρεριφερειακι ενότθτα Ξάνκθσ  / Διμοσ Ξάνκθσ  / Διμοσ 
Αβδιρων 
 
υντονιςτισ Φεςτιβάλ: Γιάννθσ Κατςοφλθσ 
Τπεφκυνοι Φεςτιβάλ: Μάρκοσ Σκοφλιοσ & Σωκράτθσ Σινόπουλοσ 
Διεφκυνςθ Ραδιοφϊνου: Δθμιτρθσ Σαββάκοσ 
Οργάνωςθ Προβολϊν: Κινθματογραφικι Λζςχθ ΦΕΞ 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_BuGVH_MAw&list=PL0KsMJZ8C7dkNkXcPuj2Cj-KSdxidfj9j&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=0QzFQIwD6Ik&list=PL0KsMJZ8C7dn8JocrWJqfnHGbzQ22XnF_&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zN6bNXSY8Ww&list=PL0KsMJZ8C7dkNkXcPuj2Cj-KSdxidfj9j&index=3&t=31s
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17 Λουλίου ζωσ 9 Αυγοφςτου 2015 

 
 

Το πρόγραμμα Φεςτιβάλ 

 
Δευτζρα 20 Λουλίου 2015 και ϊρα 19.00 / Ρολφςτυλο Αβδιρων 
Υπαίκριοσ εςπερινόσ   
 
Ραραςκευι 24 Λουλίου 2015 και ϊρα 21.00 / Μάνδρα Ξάνκθσ – πλατεία  
Εργαςτιριο για τθ δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων «Σζρντιβαν - Μάνδρα» & ςυναυλία «Λςτορίεσ από τθν Ανατολι» με τθν 
«Ορχιςτρα του Φεςτιβάλ Λόγιασ Ανατολικισ Μουςικισ τθσ ΦΕΞ»   
 
Σάββατο 1 Αυγοφςτου 2015  και ϊρα 21.00 Αρχοντικό Ραμουκτςόγλου, ςτα Άβδθρα 
Συναυλία «ανατολικισ μουςικισ» με το μουςικό ςφνολο «Ρολίτικθ Ηυγιά» & Θεατρικό αναλόγιο «παραμφκια & ιςτορίεσ 
από τισ πατρίδεσ» 
 
Ραραςκευι 7 Αυγοφςτου 2015  και ϊρα 21.00 / Μπεκταςίδικοσ Tεκζσ «Κιουτουκλοφ Μπαμπά»  ςτο Σζλινο Ξάνκθσ 
υναυλία «κρθςκευτικότθτα και μουςικόσ πολιτιςμόσ ςτθν Οκωμανικι φπαικρο» με το μουςικό ςφνολο Maye 
 
Κυριακι 9 Αφγουςτου 2015 και ϊρα 21.00 / Αυλι με τα Χαμάμ ςτο Λαογραφικό & Λςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ  
υναυλία «Ρολυπολιτιςμικι Κωνςταντινοφπολθ των αρχϊν του 20

ου
 αιϊνα» ΛΛΛ με το μουςικό ςφνολο Maye   

 
Τζταρτθ 19 Αφγουςτου 2015 και ϊρα 21.00 / Υπαίκριο Δθμοτικό Κζατρο Ξάνκθσ   
Συναυλία με το  Ross Daly Trio 
 
Κυριακι 23 Αυγοφςτου 2015 & ϊρα 20.00 /  Λερό ναό του Αγίου Βλαςίου Ξάνκθσ 
υναυλία λογίασ εξωτερικισ ανατολικισ μουςικισ  
με τθν ορχιςτρα νζων & εφιβων του εν Θεςςαλονίκθσ ςυλλόγου «ωμανόσ ο Μελωδόσ» 
 
 
 
Ραράλλθλεσ εκδθλϊςεισ 
Εργαςτιρια για μουςικά όργανα, φωνι και κεωρθτικά τθσ Ανατολικισ Μουςικισ 
Για τθ ςυμμετοχι ςτα workshops δεν είναι απαραίτθτθ θ γνϊςθ μουςικοφ οργάνου. τα παραπάνω μποροφν να πάρουν μζροσ μουςικοί (τθσ κλαςικισ δυτικισ 
μουςικισ, παραδοςιακισ, λαϊκισ), εμπειροτζχνεσ μουςικοί, ιεροψάλτεσ, φίλοι και απλοί ενδιαφερόμενοι. Σα τμιματα κα δθμιουργθκοφν ανάλογα με το επίπεδο 
των ςυμμετεχόντων.   
 
Το πρόγραμμα 
Σάββατο 8 Αυγοφςτου 2015 
11.30-14.30 Πργανα (νζυ, οφτι, κρουςτά, βιολί, τραγοφδι) με τουσ Μάρκο κοφλιο, Γιϊργο Ψάλτθ, Δθμιτρθ Παναγοφλια) 
 
Κυριακι 9 Αυγοφςτου 2015  
11.30-13.30 Διαςτθματικι και υφολογικι ανάλυςθ τθσ φωνθτικισ ερμθνείασ Γιϊργοσ Ψάλτθσ 
10.00-12.30 Πργανα (νζυ, οφτι). Μάρκοσ κοφλιοσ 
11.30-14.30 Πργανα (κρουςτά, κανονάκι) (Δθμιτρθ Παναγοφλια). 
12.30-14.30 Βυηαντινοί ιχοι και ανατολικά Μακάμ. Μάρκοσ κοφλιοσ 
13.30-14.30 Πργανα (βιολί). Γιϊργοσ Ψάλτθσ 
 
Δευτζρα 10 Αυγοφςτου 2015  
10.00-12.00 Τροπικότθτα Μάρκοσ κοφλιοσ 
12.00-14.00 υκμολογία Δθμιτρθσ Παναγοφλιασ 
17.30-19.30 Πργανα (νζυ, οφτι, κρουςτά, βιολί)  
με τουσ Μάρκο κοφλιο, Γιϊργο Ψάλτθ, Δθμιτρθ Παναγοφλια). 
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4 Λουλίου ζωσ 31 Αυγοφςτου 2016 

 
Το πρόγραμμα Φεςτιβάλ   

 Εξαιρετικοί ιχοι / ςε πανζμορφουσ χϊρουσ 
 

 
ιςτορίεσ … με μια κλωςτι  
Δευτζρα 4 - Ραραςκευι 8 και Κυριακι 10 Λουλίου  2016 ςτισ 21:30 ςτθν ΚαπνΑποκικθ τθσ ΦΕΞ 
Η κεατρικι ομάδα τθσ ΦΕΞ «οδόσ ονείρων» παρουςιάηει τθν παράςταςθ «ιςτορίεσ… με μια κλωςτι».   Κείμενα  των Γ. Βιηυθνοφ,  Γ. 
Θεοτοκά,  Π. πθλιοποφλου, Δ. Βλάχου, Ά. Σςζχωφ  & παραδοςιακι  μουςικι με τθν ορχιςτρα του Φεςτιβάλ Ανατολικισ Μουςικισ.. 

 
Υπαίκριοσ εςπερινόσ  
Τετάρτθ 20 Λουλίου 2016 και ϊρα 19.00 / Ρολφςτυλο Αβδιρων 
Με φόντο το Θρακικό πζλαγο κα τελεςτεί Εςπερινόσ ςτα ερείπια του Επιςκοπικοφ Ναοφ ΠΟΛΤΣΤΛΟ,  Ιερουργοφντοσ του εβαςμιωτάτου 
Μθτροπολίτου Ξάνκθσ και Περικεωρίου κ.κ. Παντελειμωνοσ  και τθ ςυμμετοχι  του υλλόγου Ιεροψαλτϊν Ν.Ξάνκθσ ¨Γρθγόριοσ ο 
πρωτοψάλτθσ» με χοράρχθ τον κ. Ιωάννθ Κατςοφλθ.  

 
Συναυλία  «Ανατολι, Ανατολι μου» με τθν Ορχιςτρα του Φεςτιβάλ Ανατολικισ Μουςικισ  *Απόςπαςμα από τθ Συναυλία+ 
Ρζμπτθ 21 Λουλίου 2016  και ϊρα 21.00 / ςτθν αυλι με τα Χαμάμ ςτο Λαογραφικό & Λςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ  
Σθν ορχιςτρα αποτελοφν: Κϊςτασ Πετρονικολόσ, κανονάκι  - Παναγιϊτθσ Κολοβόσ, κλαρίνο - άκθσ Καρακϊςτασ βιολί - Αναςτάςιοσ 
Δαςκαλόπουλοσ, λαοφτο  -  Δθμιτρθσ Χατηθδθμθτρίου, κρουςτά  -  Μαρία Κοτηακελίνθ, τραγοφδι  -  Ευαγγελία Κυριαηοποφλου, οφτι-τραγοφδι  
-   Μαρία Πραςίνθ, κρουςτά-τραγοφδι   -  Αςθμζνια Σάςςου, τραγοφδι  -  Γιάννθσ Κατςοφλθσ, οφτι-τραγοφδι-διδαςκαλία. 

 
«Λςτορίεσ από τθν Ανατολι»  
Ραραςκευι 22 Λουλίου 2016 και ϊρα 21.00 / Μάνδρα Ξάνκθσ – πλατεία  
Συναυλία «Λςτορίεσ από τθν Ανατολι» με τθν «Ορχιςτρα του Φεςτιβάλ Ανατολικισ Μουςικισ τθσ ΦΕΞ»  & Ζκκεςθ του υλικοφ από το 
Αρχείο «Σζρντιβαν - Μάνδρα» «Η βροχι ζςβθςε τα χνάρια ςου κι ζμεινε ο απόθχοσ των βθμάτων, ςφινα ςτθ μνιμθ…»  

 
«Ιερζσ μουςικζσ των Βαλκανίων »          *Απόςπαςμα από τθ Συναυλία+ 
Κυριακι 31 Λουλίου 2016  και ϊρα 21.00  / Μπεκταςίδικοσ Tεκζσ «Κιουτουκλοφ Μπαμπά»  ςτο Σζλινο Ξάνκθσ 
Οι διδάςκοντεσ ςτθν Μουςικι καταςκινωςθ τθσ ΦΕΞ   Μάρκοσ κοφλιοσ, Γιϊργοσ Ψάλτθσ, Δθμιτρθσ Παναγοφλιασ Γιάννθσ Κατςοφλθσ και 
Χριςτοσ Μπαρτηόπουλοσ κακϊσ και μακθτζσ που κα παρακολουκιςουν το πρόγραμμα τθσ καταςκινωςθσ, κα παρουςιάςουν μουςικό 
αφιζρωμα ςτισ ιερζσ μουςικζσ των Βαλκανίων. Σο αφιζρωμα αυτό κα περιλαμβάνει φμνουσ τθσ ορκόδοξθσ ανατολικισ εκκλθςίασ κακϊσ και 
των Μεβλεβί και Μπεκταςί  δερβίςθδων.  

 
«Άςτυ και περιφζρεια ςτθν οκωμανικι εποχι» *Απόςπαςμα από τθ Συναυλία+ 
Τετάρτθ 3 Αφγουςτου 2016 και ϊρα 21.00 / Αρχοντικό Ραμουκτςόγλου, ςτα Άβδθρα 
τθν ςυναυλία αυτι κα παρουςιαςτεί ζνα πρόγραμμα που κα περιλαμβάνει λόγια και λαϊκά κομμάτια των μεγάλων αςτικϊν κζντρων τθσ 
οκωμανικισ εποχισ όπωσ και οργανικοφσ ςκοποφσ και τραγοφδια τθσ οκωμανικισ περιφζρειασ.  

 
Συναυλία «Από το Φανάρι ςτθν αυλι του Αγίου Βλαςίου»  
19 Αφγουςτου 2016 και ϊρα 21.00 / ςτθν αυλι του Αγίου Βλαςίου. 
Ο ςφλλογοσ ιεροψαλτϊν Ν. Ξάνκθσ «Γρθγόριοσ ο Πρωτοψάλτθσ» ςε ςυνεργαςία με τθν ορχιςτρα Λόγιασ Ανατολικισ Μουςικισ τθσ ΦΕΞ 
παρουςιάηουν ςε μια ξεχωριςτι ςυναυλία, μουςικό υλικό και από τισ δυο μουςικζσ παραδόςεισ μζςα ςτθν φιλόξενθ και γεμάτθ κφμθςεσ 
αυλι του Ιεροφ Ναοφ Αγίου Βλαςίου 

 
«Βαλκανικοί Δρόμοι»   *Απόςπαςμα από τθ Συναυλία+ 
Τζταρτθ 31 Αφγουςτου 2016 και ϊρα 21.00 / ςτθν αυλι με τα Χαμάμ ςτο Λαογραφικό & Λςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ 
Θ Κατερίνα Ραπαδοποφλου (τραγοφδι), το Σωκράτθ Σινόπουλο (λφρα) και ο Κυριάκοσ Ταπάκθσ (οφτι) προςκαλοφν τον Βοφλγαρο δεξιοτζχνθ 
του καβάλ Nedyalko Nedyalkov ςε μια δθμιουργικι ςυνάντθςθ με αφορμι τισ κοινζσ καταβολζσ των μουςικϊν ιδιωμάτων των δφο χωρϊν. 

 
 

 
 

 
 
Εκπαιδευτικζσ Δράςεισ του Φεςτιβάλ 
Μουςικι καταςκινωςθ τθσ ΦΕΞ  ςτα αρχαία Άβδθρα από 28 Λουλίου ζωσ και 4 Αυγοφςτου 2016 
Εργαςτιρια για μουςικά όργανα, φωνι και κεωρθτικά τθσ Ανατολικισ Μουςικισ 
Σεμινάρια   30 και 31 Αυγοφςτου 2016 ςτο Λςτορικό Λαογραφικό Μουςείο  

 Σεμινάριο παραδοςιακοφ τραγουδιοφ, με τθν Κατερίνα Παπαδοποφλου. 

 Μουςικι ομάδα, με τον ωκράτθ ινόπουλο. 
  
 Ραράλλθλεσ εκδθλϊςεισ 
αδιοφωνικά αφιερϊματα   «Ανατολικι Μουςικι ςτον αζρα τθσ παλιά πόλθσ» 
«ςαν κερινό ςινεμά»  Στθν αυλι με τα χαμάμ -Λαογραφικό & Λςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ  

https://www.youtube.com/watch?v=gzXKVYEjlWw&list=PL0KsMJZ8C7dkNkXcPuj2Cj-KSdxidfj9j&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=aEaDVV0kmRo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=C-B6PS18pkM&list=PL0KsMJZ8C7dkNkXcPuj2Cj-KSdxidfj9j&index=21&t=548s
https://www.youtube.com/watch?v=Lke7vI_ipEs
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Λοφνιοσ – Αφγουςτοσ 2017     

θ Ξάνκθ αφουγκράηεται ιχουσ τθσ ανατολισ 
 

Το πρόγραμμα Φεςτιβάλ   
Λοφνιοσ     Κόςυνκοσ (το «ποτάμι» των Ξανκιωτϊν)     
Χορόσ του χορευτικοφ εργαςτθρίου τθσ ΦΕΞ  ΡΑΑΣΚΕΥΘ 9  Λουνίου 2017  *21.00+  «Αρχόντιςςα» 
 
Βιβλιοπαρουςίαςθ: «Θ κατάρρευςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ και οι ελλθνικζσ φανταςιϊςεισ» του Σταφρου Τηίμα     
Σάββατο 10  Λουνίου 2017  *19.30+  Λαογραφικό και Λςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ  
 
Συναυλία «Στθ Γθ του Ορφζα». Εν όψει Κερινοφ Θλιοςταςίου & Εργαςτιριο Αρχαίασ Ελλθνικισ Λφρασ 
Κυριακι 18 Λουνίου 2017  *20.00+ Αρχαιολογικόσ χϊροσ Αβδιρων     Συναυλία μακθτϊν και δαςκάλων ςτθν Ξάνκθ  

Σουσ μουςικοφσ αποτελοφν οι: Κουμαρτηισ Δάνθσ, Κουμαρτηισ Θοδωρισ, αράτςθσ Γιϊργοσ.  υνδιοργάνωςθ: chrysallida.gr - Εφορεία 
Αρχαιοτιτων Ξάνκθσ - Πολυχϊροσ seikilo.com - Οργανοποιία Αναςτάςιοσ Luthieros.com 

 

Συναυλία «Ανατολι, Ανατολι μου» Με τθν Ορχιςτρα &  τθν Χορωδία του εργαςτθρίου Ραραδ. & Ανατ. Μουςικισ. [Απόςπαςμα+ 

Ραραςκευι 23 Λουνίου 2017  *21.00+ ςτθν αυλι με τα Χαμάμ ςτο Λαογραφικό & Λςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ  
 
«Διαβατιριεσ λαϊκζσ τελετουργίεσ και ζκιμα του καλοκαιριοφ: από του Κλιδονα μζχρι τθ λαϊκι λατρεία του κφκλου του 
Δεκαπενταφγουςτου» Με τθν Γαρυφαλλιά Γ. Κεοδωρίδου Τποψ. Διδάκτωρ Λαογραφίασ ΔΠΘ 
Σάββατο 24 Λουνίου 2017 *20.00+ Λαογραφικό και Λςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ 

 
Λοφλιοσ    Ο πφργοσ του ρολογιοφ θ -Αγγελίνα Παφλου     *Απόςπαςμα από τθ Συναυλία+ 
Από τθ δφςθ ςτθν ανατολι . εςιτάλ Ριάνου Ελλάδα-Αγγελίνα Ραφλου. Ζργα Beethoven, Mendelssohn, Ravel και Χατηιδάκι. 
Ραραςκευι 7 Λουλίου 2017  *21.00+ Ρολυχϊροσ Τζχνθσ και Σκζψθσ - (το ςπίτι που γεννικθκε ο Μ. Χατηιδάκισ) 

 
Υπαίκριοσ εςπερινόσ  Ρζμπτθ 20 Λουλίου 2017 Ρολφςτυλο Αβδιρων 
[18.00] Ρερίπατοσ με αρχαιολόγο τθσ ΕΦΑ Ξάνκθσ ςτο βυηαντινό Ρολφςτυλον [19.00] Υπαίκριοσ εςπερινόσ  
 
«Σζρντιβαν»  Ραραςκευι 21 Λουλίου 2017 *21.00+ Μάνδρα Ξάνκθσ – πλατεία  
Παρουςίαςθ  ςτοιχείων τθσ ιςτορίασ του προςφυγικοφ οικιςμοφ ζρντιβαν Μικράσ Αςίασ – Μάνδρασ Ξάνκθσ, ζτςι όπωσ αυτά αποκαλφπτονται 
από  το αρχείο «ζρντιβαν - Μάνδρα» από τον Ελευκεριάδθ Κ. Χαράλαμπο, Βαλκανιολόγο - Σουρκολόγο. 
υμμετζχουν μζλθ τθσ κεατρικισ ομάδασ τθσ ΦΕΞ «οδόσ ονείρων» κα τθσ ορχιςτρασ παραδοςιακισ μουςικισ  τθσ Φ.Ε.Ξ.   

 
Αφγουςτοσ   Θ Ξάνκθ τθσ πίςτθσ, των εκκλθςιϊν, των μοναςτθριϊν, των μιναρζδων…     
Συναυλία: «Inside out dialogues» Σάββατο 5 Αυγοφςτου 2017 *21.00+ ςτθν αυλι με τα χαμάμ *Απόςπαςμα+  
Ευγζνιοσ Βοφλγαρθσ - τοξωτό ταμποφρ |  Κατερίνα Ραπαδοποφλου – τραγοφδι | Σωκράτθσ Σινόπουλοσ – λφρα 

 
«ΣΡΥΟΣ ΤΗΕΝΝΕΤΤΗΘΣ Ο ΛΑΪΚΟΣ ΡΟΛΘΤΘΣ ΤΘΣ ΞΑΝΚΘΣ» Ραρουςίαςθ ποιθτικισ ςυλλογισ  
Ραραςκευι 11 Αυγοφςτου *21.00+ αυλι με τα Χαμάμ  
 
Άλλεσ δράςεισ του Φεςτιβάλ 
 ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΦΩΝΘΤΛΚΘΣ ΕΕΥΝΑΣ με τον ΣΡΥΟ ΣΑΚΚΑ ςτθν ΞΑΝΚΘ 

 αδιοφωνικά αφιερϊματα «Ανατολικι Μουςικι ςτον αζρα τθσ παλιά πόλθσ» 

 «ςαν κερινό ςινεμά»  Στθν αυλι με τα χαμάμ   

 Ραραςτάςεισ καραγκιόηθ από το ΚΑΚΛΚΟ ΚΕΑΤΟ ΣΚΛΩΝ του ΓΛΑΝΝΘ ΒΟΥΛΤΣΛΔΘ 

 Εκκζςεισ  Εικαςτικόσ περίπατοσ ςτθν Ραλιά πόλθ τθσ Ξάνκθσ  

 «Θ γλυπτικι τθσ Φφςθσ» Κφπροσ – Ξάνκθσ Ζκκεςθ φωτογραφίασ τθσ Άννα Τενζηθ. 

 Μικρι Ρινακοκικθ τθσ ΦΕΞ 

 Ρορτραίτο  ζκκεςθ φωτογραφίασ τθσ φωτογραφικισ Λζςχθσ Φ.Ε.Ξ.  

 

 
 
Ζναρξθ των μακθμάτων τθσ μουςικισ καταςκινωςθσ 
Τετάρτθ 2 ζωσ και Κυριακι 6 Αυγοφςτου 
Η μουςικι καταςκινωςθ ζρχεται να λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ 
περιφερειακζσ δομζσ ςεμιναριακϊν κφκλων με ςολίςτεσ που λειτουργοφν τα τελευταία χρόνια.  
Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το 2017 περιλαμβάνει:  
Λ. "Μικραςιατικό τραγοφδι"  Σεμινάρια 2 - 6 Αυγοφςτου 2017 
Κατερίνα Παπαδοποφλου (4-6 Aυγοφςτου) Προετοιμαςία: Χ Μπαρτηόπουλοσ (2-3 Αυγοφςτου) 
ΛΛ. "Μουςικό ςφνολο λόγιασ μουςικισ τθσ Ρόλθσ" Σεμινάρια 2 - 6 Αυγοφςτου 2017 
Ευγζνιοσ Βοφλγαρθσ & ωκράτθσ ινόπουλοσ . υντονιςτισ: Γιάννθσ Κατςοφλθσ 

https://www.youtube.com/watch?v=gLo4BrbAGwM&list=PL0KsMJZ8C7dkiENqzwlLxWTWYlsBpcztN&index=2&t=4s
https://www.facebook.com/Laografiko.Mouseio.Xanthis
https://www.youtube.com/watch?v=Sqkn5DZ06sI
http://www.seikilo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MKfmEzO6gC8&list=PL0KsMJZ8C7dkNkXcPuj2Cj-KSdxidfj9j&index=18
http://alternatrips.gr/…/ena-kai-monadiko-laografiko-moysei…
https://www.youtube.com/watch?v=e6MA2nNN75E&list=PL0KsMJZ8C7dkNkXcPuj2Cj-KSdxidfj9j&index=20&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=LaSAlVAzfr0&list=PL0KsMJZ8C7dkNkXcPuj2Cj-KSdxidfj9j&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=9SfSCp01_2Y&list=PL0KsMJZ8C7dkNkXcPuj2Cj-KSdxidfj9j&index=17


10ο Φεςτιβάλ Λόγιασ Ανατολικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ 
Σάββατο 20  Λουλίου ζωσ και Κυριακι 13 Αυγοφςτου 2018 

θ Ξάνκθ αφουγκράηεται ιχουσ τθσ ανατολισ 
Υπαίκριοσ εςπερινόσ  
Ραραςκευι 20 Λουλίου 2018 Ρολφςτυλο Αβδιρων  
[18.00] Ρερίπατοσ με αρχαιολόγο τθσ ΕΦΑ Ξάνκθσ ςτο βυηαντινό Ρολφςτυλον 
[19.00] Υπαίκριοσ εςπερινόσ    Με φόντο το Θρακικό πζλαγο κα τελεςτεί Εςπερινόσ ςτα ερείπια του Επιςκοπικοφ Ναοφ ΠΟΛΤΣΤΛΟ,  
Ιερουργοφντοσ του Σεβαςμιωτάτου Μθτροπολίτου Ξάνκθσ και Ρερικεωρίου κ.κ. Ραντελειμωνοσ  και τθ ςυμμετοχι  του Συλλόγου 
Λεροψαλτϊν Ν. Ξάνκθσ ¨Γρθγόριοσ ο πρωτοψάλτθσ» με χοράρχθ τον κ. Λωάννθ Κατςοφλθ. 

 
«δυο φτερά ν’ ανοίγεισ, φωσ μου» *Απόςπαςμα από τθ Συναυλία+ 
Κυριακι 15 Λουλίου 2018 - Αρχοντικό Ραμουκτςόγλου - Άβδθρα  
ϊρα 20.00, Ξενάγθςθ από αρχαιολόγο τθσ ΕΦΑ Ξάνκθσ ςτο Αρχοντικό Ραμουκτςόγλου  
ϊρα 21.00   «δυο φτερά ν’ ανοίγεισ, φωσ μου» Συναυλία -  ΑΝΤΩΝΘΣ ΜΟΥΣΑΔΕΣ & ΓΛΩΓΟΣ ΒΑΝΑΣ 
ςτισ μπαλάντεσ τθσ κραυγισ και του μφκου, του Γιϊργου Φραντηολά  Ο γνωςτόσ Ξανκιϊτθσ μουςικόσ και ερμθνευτισ Αντϊνθσ Μουςαδζσ, ο 
κρθτικόσ λυράρθσ και τραγουδιςτισ Γιϊργοσ Βρανάσ μαηί με τθ Στζλλα Γκριγκοβιτσ από το πολυφωνικό ςχιμα «Πλειάδεσ» ανταμϊνουν με 
τον Μάριο Βλάχο από τουσ «Βαλκανατόλια» και τον εμπνευςμζνο πνευςτό Τάςο Καπηάλα.   
 

 «Από τθν Ιπειρο ςτθν Κωνςταντινοφπολθ»   *Απόςπαςμα από τθ Συναυλία+ 
Σάββατο 21 Λουλίου 2018/ Μπεκταςίδικοσ Tεκζσ «Κιουτουκλοφ Μπαμπά»  ςτο Σζλινο Ξάνκθσ 
ϊρα 20.00 Ξενάγθςθ από αρχαιολόγο τθσ ΕΦΑ Ξάνκθσ  ϊρα 21.00  «Από τθν Ιπειρο ςτθν Κωνςταντινοφπολθ» 
Κάτω από το πρίςμα τθσ ςυγγραφικισ επαναδθμιουργίασ αλλά και τθσ μουςικισ δραματοποίθςθσ-περιγραφισ θ ςυγγραφζασ Διμθτρα 
Πυργελι και ο μουςικολόγοσ Γιάννθσ Κατςοφλθσ ςυνκζτουν μια νζα μυκοπλαςία με κεντρικι ιδζα τθν υπόκεςθ του «Δερβίςθ» υνοδοιπόροι 
μουςικοί ς’ αυτό το ταξίδι ο Χριςτοσ Μπαρτηόπουλοσ και ο Μιχάλθσ Κωνςταντινίδθσ που ο κακζνασ με το δικό του προςωπικό ςτυλ 
ςυμπλθρϊνει το θχογεωλογικό τοπίο τθσ αναηιτθςθσ.   

 
 «Σζρντιβαν- Μάνδρα ςαν παραμφκι»   «Η βροχι ζςβθςε τα χνάρια ςου κι ζμεινε ο απόθχοσ των βθμάτων, ςφινα ςτθ μνιμθ…»  

Κυριακι 22  Λουλίου 2018  *21.00+ Μάνδρα Ξάνκθσ – πλατεία  
Παρουςίαςθ  ςτοιχείων τθσ ιςτορίασ του προςφυγικοφ οικιςμοφ ζρντιβαν Μικράσ Αςίασ – Μάνδρασ Ξάνκθσ, ζτςι όπωσ αυτά αποκαλφπτονται 
από  το αρχείο «ζρντιβαν - Μάνδρα».  Η Διμθτρα Ρυργελι μασ ταξιδεφει ςτθν Μικρά Αςία με ιςτορίεσ και παραμφκια. 
υμμετζχουν μζλθ τθσ κεατρικισ ομάδασ τθσ ΦΕΞ «οδόσ ονείρων» και τθσ ορχιςτρασ παραδοςιακισ μουςικισ  τθσ Φ.Ε.Ξ.   

 
«Το Αρχείο τθσ Αρμενικισ Κοινότθτα Ξάνκθσ»  – παρουςίαςθ Γαρυφαλλιά Κεοδωρίδου, Δρα Λαογραφίασ ςτο Δ.Ρ.Κράκθσ. 
30 Λουλίου 2018 *21.00+   ΛΣΤΟΛΚΟ ΚΑΛ ΛΑΟΓΑΦΛΚΟ ΜΟΥΣΕΛΟ ΞΑΝΚΘΣ 
Η Αρμενικι Κοινότθτα Ξάνκθσ παρουςιάηει το αποτζλεςμα τθσ καταγραφισ, ψθφιοποίθςθσ, τεκμθρίωςθσ και αξιοποίθςθσ  του αρχειακοφ 
υλικοφ τθσ. 
 

«Από το Φανάρι ςτθν αυλι του Αγίου Βλαςίου» *Απόςπαςμα από τθ Συναυλία+ 
Ραραςκευι 3 Αφγουςτου 2018 και ϊρα 21.00 ςτθν αυλι του Λ. Ναοφ του Αγίου Βλαςίου. 
Ο ςφλλογοσ ιεροψαλτϊν Ν. Ξάνκθσ «Γρθγόριοσ ο Πρωτοψάλτθσ» ςε ςυνεργαςία με τθν ορχιςτρα Ανατολικισ Μουςικισ τθσ ΦΕΞ 
παρουςιάηουν ςε μια ξεχωριςτι ςυναυλία, μουςικό υλικό και από τισ δυο μουςικζσ παραδόςεισ 
 

«Duo Zwiegespräche» Από τθ δφςθ ςτθν ανατολι    *Απόςπαςμα από τθ Συναυλία+ 
Σάββατο 4 Αυγοφςτου 2018 *21.00+ Ρολυχϊροσ Τζχνθσ και Σκζψθσ - (το ςπίτι που γεννικθκε ο Μ. Χατηιδάκισ) 
τθ ςυναυλία   ο Σπφροσ Γκικόντθσ και θ Franziska Reichenbächer κα μασ παρουςιάςουν  ζργα  των Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Max Reger και Jean-Marie Leclair. 
 

«Ἡ Ἀριςτοτελικι Λογικι τοῦ Γεωργίου Βιηυθνοῦ καὶ ἡ Γνωςιακὴ-Συμπεριφορικὴ τθσ Διάςταςθ» [ Ραρουςίαςθ] 
Δευτζρα 13 Αυγοφςτου 2018   *21.00+ ςτθν αυλι με τα Χαμάμ    
Ομιλία - παρουςίαςθ του Δρ Γεωργίου Βαρβατςοφλια, Ψυχολόγου - Γνωςιακοφ Ψυχοκεραπευτοφ ςτο NHS (Βρετανικό ΕΤ), Barnet IAPT, 
Βορείου Λονδίνου. 
 

 
 
Άλλεσ δράςεισ του Φεςτιβάλ 
 ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΦΩΝΘΤΛΚΘΣ ΕΕΥΝΑΣ με τον ΣΡΥΟ ΣΑΚΚΑ ςτθν ΞΑΝΚΘ 

 αδιοφωνικά αφιερϊματα «Ανατολικι Μουςικι ςτον αζρα τθσ παλιά πόλθσ» 

 «ςαν κερινό ςινεμά»  Στθν αυλι με τα χαμάμ   

 Ραραςτάςεισ καραγκιόηθ από το ΚΑΚΛΚΟ ΚΕΑΤΟ ΣΚΛΩΝ του ΓΛΑΝΝΘ ΒΟΥΛΤΣΛΔΘ 

https://www.youtube.com/watch?v=D_RgWY5p5YU&list=PL0KsMJZ8C7dkNkXcPuj2Cj-KSdxidfj9j&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=KFyGu3KeJvA&list=PL0KsMJZ8C7dkNkXcPuj2Cj-KSdxidfj9j&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=eMqEYnF7nWI&list=PL0KsMJZ8C7dkNkXcPuj2Cj-KSdxidfj9j&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=BJItqKVNSXg
https://www.youtube.com/watch?v=uiX8A70z3Z8&list=PL0KsMJZ8C7dkNkXcPuj2Cj-KSdxidfj9j&index=15&t=34s


11ο Φεςτιβάλ Λόγιασ Ανατολικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ 
20 Λουλίου – 12 Αφγουςτου 2019  

 
θ Ξάνκθ αφουγκράηεται ιχουσ τθσ ανατολισ 

Εξαιρετικζσ μουςικζσ, ςε πανζμορφουσ χϊρουσ… 
υναυλίεσ, εργαςτιρια, αφθγιςεισ κι αφιερϊματα.. 

 
Σχετικά με το 11

ο
 Φεςτιβάλ Ανατολικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ… 

Σo φεςτιβάλ ανατολικισ μουςικισ για ενδζκατθ χρονιά οργανϊνει, ςυνεργαηόμενο με φορείσ διμουσ και κοινότθτεσ του 

νομοφ ςυμπεριλαμβάνοντασ και παρουςιάηοντασ και μζςα από το Φεςτιβάλ δράςεισ που ζχουν ςχζςθ με τθν Ανατολι. 

Σϋζνα πλοφςιο πρόγραμμά κατά τθ διάρκεια του  καλοκαιριοφ με ςτόχο καλφψει το  ςκοπό του Φεςτιβάλ «Μουςικι – χϊροσ 

– χορόσ»*, αλλά και με τθ διάρκεια του να δϊςει τθ δυνατότθτα ςε περιςςότερουσ επιςκζπτεσ να γνωρίςουν τισ 

ιδιαιτερότθτζσ τθσ περιοχισ μασ. 

 Μουςικι: Συναυλίεσ με κεματικι – παραδοςιακά όργανα – μακιματα 

 Χώροσ: Ο χϊροσ και ο ιχοσ εναρμονίηονται ς’ ζνα ιδιαίτερο « τοπίο». 

 Χορόσ: το κοινό, με ςεβαςμό, ευλαβικό κι άλλοτε ξεςθκωτικό ςτουσ ρυκμοφσ του Φεςτιβάλ 

 
Συνοπτικά το πρόγραμμα  

κάκε Ρζμπτθ *21.00+ /  Αυλι με τα Χαμάμ,  Μουςείο Ξάνκθ 

Ρροβολζσ 
 
Ραραςκευι 19 Λουλίου *20.00] / Μάνδρα, προςφυγικόσ οικιςμόσ  
ζκκεςθ και παραδοςιακό γλζντι 
 
Σάββατο 20 Λουνίου *19.00] / Ρολφςτυλο, Αρχαία Άβδθρα  
Υπαίκριοσ εςπερινόσ 
 
Τρίτθ 23 Λουλίου *21.00+ / Μπεκταςίδικο Tεκζ, Σζλινο Ξάνκθσ  
Συναυλία « Ιχοσ τθσ πόλθσ»  *Απόςπαςμα,  από τθ ςυναυλία+ 
 
Σάββατο 27 Λουλίου *21.00+ αυλι του παλιοφ ορφανοτροφείου, Ξάνκθ 
Συναυλία «Göksel Baktagir & Yurdal Tokcan» *Απόςπαςμα,  από τθ ςυναυλία+ 
 
 
Ραραςκευι 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  *21.00+ Αρχοντικό Ραμουκτςόγλου, Άβδθρα 
«Θ ςυνκζτθσ Κατερίνα ΡαπαδοποφλουTokcan» παρουςίαςθ του ζργου τθσ. Μζροσ Λ   &    Μζροσ ΛΛ 
 
Σάββατο 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ *21.00+ /αυλι του παλιοφ ορφανοτροφείου, Ξάνκθ 
«Σωκράτθσ Σινόπουλοσ, Murat Aydemir και Ευγζνιοσ Βοφλγαρθσ»  *Απόςπαςμα,  από τθ ςυναυλία+ 
 
Αλλά και… προβολζσ, παρουςιάςεισ, εκκζςεισ, διαλζξεισ και εκπαιδευτικά προγράμματα…   
Μακιματα - ςεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα …  
 
ΟΓΑΝΩΣΘ: ΦΛΛΟΡΟΟΔΘ ΖΝΩΣΘ ΞΑΝΚΘΣ  
ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ: ΔΘΜΟΣ ΞΑΝΚΘΣ / ΔΘΜΟΣ ΑΒΔΘΩΝ /ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΘ ΞΑΝΚΘΣ ΚΑΛ ΡΕΛΚΕΩΛΟΥ / ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΛΚΑΣΛΑΤΩΝ 

ΞΑΝΚΘΣ / ΕΦΟΕΛΑ ΑΧΑΛΟΤΘΤΩΝ ΞΑΝΚΘΣ 
ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ - ΣΥΝΤΟΝΛΣΤΘΣ ΦΕΣΤΛΒΑΛ: ΓΛΑΝΝΘΣ ΚΑΤΣΟΥΛΘΣ 
ΚΑΛΛΛΤΕΧΝΛΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΣΩΚΑΤΘΣ ΣΛΝΟΡΟΥΛΟΣ   
 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hqHMrS55I70&list=PL0KsMJZ8C7dkNkXcPuj2Cj-KSdxidfj9j&index=11&t=220s
https://www.youtube.com/watch?v=ZnPBUkuHUFE&list=PL0KsMJZ8C7dkNkXcPuj2Cj-KSdxidfj9j&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=24B5eSFFylw&list=PL0KsMJZ8C7dkNkXcPuj2Cj-KSdxidfj9j&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=xm-cg_lO27A&list=PL0KsMJZ8C7dkNkXcPuj2Cj-KSdxidfj9j&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_PKiM3dPXSg&list=PL0KsMJZ8C7dkNkXcPuj2Cj-KSdxidfj9j&index=9


12ο Φεςτιβάλ Λόγιασ Ανατολικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ 
Λοφνιοσ – Αφγουςτοσ 2020   

θ Ξάνκθ αφουγκράηεται ιχουσ τθσ ανατολισ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΔΕΝ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΛΘΚΘΚΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13ο Φεςτιβάλ Λόγιασ Ανατολικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ 
Λοφνιοσ – Αφγουςτοσ 2021   

θ Ξάνκθ αφουγκράηεται ιχουσ τθσ ανατολισ 
 

 
Σο πρόγραμμα τροποποιικθκε ϊςτε να είμαςτε ευζλικτοι και ςυνεπείσ ςτισ υγειονομικζσ προτάςεισ. Η δομι του προγράμματοσ βαςίηεται 
ςτθν οργάνωςθ εκδθλϊςεων, φζτοσ με ζμφαςθ ςτισ εκκζςεισ, τισ παρουςιάςεισ και τθν προετοιμαςία των εκπαιδευτικϊν μασ δράςεων με τα 
ςχολεία.  

 

Εκκζςεισ    το πλαίςιο του Φεςτιβάλ το κοινό κα ζχει παράλλθλα τθ δυνατότθτα να δει τισ παρακάτω εκκζςεισ που ζχει οργανϊςει θ 

ΦΕΞ . Οι εκκζςεισ λειτουργοφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του Φεςτιβάλ, με ςυνεννόθςθ, ςτο Σθλ.2541025421 

 «Νιματα με νοιματα»    
ΓΕΝΛΣΕΑ «Μουςείο παραδοςιακϊν ενδυμαςιϊν Βαλκανικϊν χωρϊν» 

 Εικαςτικόσ περίπατοσ ςτθν Ραλιά πόλθ τθσ Ξάνκθσ  Λ 
ΛΣΤΟΛΚΟ ΛΑΟΓΑΦΛΚΟ ΜΟΥΣΕΛΟ ΞΑΝΚΘΣ & ΣΡΛΤΛ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ ΦΕΞ | Μικρι Ρινακοκικθ τθσ ΦΕΞ 

 «1821, Θ Ελλθνικι Επανάςταςθ ςτθ Κράκθ και θ αναμονι ενόσ αιϊνα για τθν ελευκερία» 
ΛΣΤΟΛΚΟ ΛΑΟΓΑΦΛΚΟ ΜΟΥΣΕΛΟ ΞΑΝΚΘΣ 

Εκδθλϊςεισ … του Φεςτιβάλ 
 
Συναυλία «Λόγιεσ και λαϊκζσ μουςικζσ παραδόςεισ τθσ Ανατολικισ Μεςογείου» 
21 ΛΟΥΛΛΟΥ *21.00+ ΛΣΤΟΛΚΟ ΛΑΟΓΑΦΛΚΟ ΜΟΥΣΕΛΟ ΞΑΝΚΘΣ - ΣΤΘΝ ΑΥΛΘ ΜΕ ΤΑ ΧΑΜΑΜ   Οι μουςικζσ παραδόςεισ τθσ Ανατολικισ 
Μεςογείου αποτελοφν ζνα ςφνολο τροπικϊν μορφωμάτων τα οποία διακρίνονται για τον τροπικό πλουραλιςμό κακϊσ και τθν ανεπτυγμζνθ 
μελωδικι διαποίκιλςθ.   

 
Ο καραγκιόηθσ ςτθν αυλι με τα χαμάμ και ςε χωριά του Νομοφ Ξάνκθσ 
21 ΛΟΥΛΛΟΥ *21.00+ ΛΣΤΟΛΚΟ ΛΑΟΓΑΦΛΚΟ ΜΟΥΣΕΛΟ ΞΑΝΚΘΣ - ΣΤΘΝ ΑΥΛΘ ΜΕ ΤΑ ΧΑΜΑΜ   . Σο Θρακικό  Θζατρο κιϊν του Γιάννθ 
Βουλτςίδθ  κα παρουςιάηει δφο   ζργα: «Θ αρπαγι τθσ Ελζνθσ» (1821) και «ο Δόν Κιχϊτθσ ςτθν Ελλάδα» 

 
«Λςτορικοί περίπατοι – Ξάνκθ, παλιά πόλθ»   
ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΤΝΘΟΤ από Σρίτθ 20 Ιουλίου και κακ’ όλθ τθ διάρκεια του Φεςτιβάλ   

 
Εργαςτιριο Ορχιςτρασ με τον Κυριάκο Καλαϊτηίδθ 
Το εργαςτιριο από 8 ζωσ 10 Αυγοφςτου 2021 ςτο Λςτορικό και λαογραφικό Μουςείο Ξάνκθσ  
Σο Φεςτιβάλ Ανατολικισ μουςικισ, ζχει τθν ιδιαίτερθ χαρά να φιλοξενεί τον δεξιοτζχνθ ςτο Οφτι Κυριάκο Καλαϊτηίδθ ςε ζνα πρωτότυπο 
εργαςτιριο ορχιςτρασ θ οποία κα δϊςει τθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτο ζργο «Ο αλθςμόνθτοσ κιποσ». 

 
Συναυλία «Ο αλθςμόνθτοσ κιποσ» 
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ *21.00+ ΛΑΟΓΑΦΛΚΟ ΚΑΛ ΛΣΤΟΛΚΟ ΜΟΥΣΕΛΟ ΞΑΝΚΘΣ - ΣΤΘΝ ΑΥΛΘ ΜΕ ΤΑ ΧΑΜΑΜ   
Σο ζργο εκτυλίςςεται με οκτϊ τραγοφδια και τρεισ οργανικζσ ςυνκζςεισ ςε μουςικι Κυριάκου Καλαϊτηίδθ και κείμενα και ςτίχουσ τθσ 
Βαςιλικισ Νευροκοπλι.  

 
Ραρουςίαςθ:  «Κι οι πρόγονοί μασ πρόςφυγεσ» τθσ Χρφςασ Μπαΐρασ 
Ραραςκευι  Σεπτεμβρίου  2021   [19.30]  ςτθν αυλι με τα Χαμάμ ςτο Λςτορικό Λαογραφικό Μουςείο Ξάνκθσ 

 
Ραρουςίαςθ :  «Ζλλθνεσ  Βλαχόφωνοι ςτθν  Ανατολικι  Μακεδονία  και  Κράκθ» 

Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021   *19.30+  Λςτορικό Λαογραφικό Μουςείο Ξάνκθσ - ςτθν αυλι με τα χαμάμ   
  
Παρουςίαςθ του  προγράμματοσ Ταξιδεφοντασ ςτθν νεότερθ Ξάνκθ  
Κυριακι 12 Σεπτεμβρίου 2021 *19.30+  Λςτορικό Λαογραφικό Μουςείο Ξάνκθσ - ςτθν αυλι με τα χαμάμ   
 
Το φεςτιβάλ ανατολικισ μουςικισ, ςτθν οκόνθ του Υπολογιςτι ςασ. 
15 ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΥ *20.30+ ΛΣΤΟΛΚΟ ΛΑΟΓΑΦΛΚΟ ΜΟΥΣΕΛΟ ΞΑΝΚΘΣ  
Με τθν υποςτιριξθ τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Ξάνκθσ, το Φεςτιβάλ δθμιουργεί μια βάςθ δεδομζνων και μια ψθφιακι πλατφόρμασ μζςω 
τθσ οποίασ και κα παρουςιάςουμε τθ δυναμικι των 13 χρόνων του Φεςτιβάλ  

 

 
 
 
Οργάνωςθ:  ΦΕΞ |Λςτορικό Λαογραφικό Μουςείο Ξάνκθσ | Φεςτιβάλ «Ανατολικισ 
Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ» | Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και Κράκθσ, 
Ρεριφερειακι ενότθτα Ξάνκθσ 
 
Η Βάςθ υποςτθρίηεται και από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και εντάςςεται ςτο 
πρόγραμμα για τθν ενίςχυςθ δράςεων Άυλθσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ Φεςτιβάλ και 
ςφνκετεσ πολυκεματικζσ δράςεισ 2021 και με τον τίτλο «ΦΕΣΙΒΑΛ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 
ΜΟΤΙΚΗ ΦΕΞ Η ΜΟΤΙΚΗ ΣΗ ΞΑΝΘΗ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΧΡΟΝΟΤ» 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Φεςτιβάλ Ανατολικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ 

θ Ξάνκθ αφουγκράηεται ιχουσ τθσ ανατολισ 
Εξαιρετικζσ μουςικζσ, ςε πανζμορφουσ χϊρουσ… 

υναυλίεσ, εργαςτιρια, αφθγιςεισ κι αφιερϊματα.. 
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