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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

 
Πέµπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

Συµµετέχει η χορωδία του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

 
Η "Σχολική Εκδροµή" είναι το ταξίδι ενός καταξιωµένου και διαχρονικού
τραγουδοποιού και µιας οµάδας επαγγελµατιών µουσικών για να συναντήσουν τους
ταλαντούχους ερασιτέχνες µαθητές των Μουσικών Σχολείων που ονειρεύονται το
µέλλον της ελληνικής µουσικής.
Έχοντας στις αποσκευές του το νέο του δίσκο «Εισιτήριο» και την εξαιρετική µπάντα
του, τους «Ευγενείς Αλήτες», ο Νίκος Πορτοκάλογλου επέλεξε φέτος να γιορτάσει τα
γενέθλια των 60 του χρόνων ξεκινώντας ένα οδοιπορικό αναζήτησης της νέας γενιάς
µουσικών. Θα είναι µια πραγµατικά διαφορετική περιοδεία καθώς σταθµούς της θα
έχει τα θέατρα των µεγάλων πόλεων και πρωταγωνιστές, εκτός από τον τραγουδοποιό
και την µπάντα του, τις χορωδίες των Μουσικών Γυµνασίων και Λυκείων. Θα είναι
δηλαδή µια "εκδροµή" αναψυχής και συνεργασίας µε τους σηµερινούς εφήβους που
θα αποτελέσουν τους επόµενους τραγουδοποιούς, τραγουδιστές και µουσικούς της
χώρας µας.
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου συνέλαβε αυτήν την ιδέα ως έναν φόρο τιµής στα Μουσικά
Σχολεία (που αισίως πλησιάζουν τα 50 σε όλη την Ελλάδα) τα οποία εδώ και χρόνια,
έχουν διαµορφώσει νέες γενιές µουσικών µε βαθιά γνώση και αγάπη για την τέχνη
τους. Θεωρεί πως το έργο που παράγουν τα σχολεία αυτά είναι ένα µεγάλο δώρο στη
µουσική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.
Γι’ αυτό και - εκτός από τις πρόβες και τις παραστάσεις- προσφέρει ως ελάχιστο
αντίδωρο, ένα δίωρο σεµινάριο τραγουδοποιίας σε κάθε σχολείο για τους µαθητές
που ενδιαφέρονται ειδικά για την τέχνη του τραγουδιού.
Οι συναυλίες θα περιέχουν µια µεγάλη αναδροµή στην πολυετή πορεία του
καλλιτέχνη από τα πρώτα του βήµατα µε τους Φατµέ µέχρι και σήµερα. Το Νίκο
Πορτοκάλογλου συνοδεύουν επί σκηνής τα ταλαντούχα µέλη της µπάντας του,
«Ευγενείς Αλήτες» και οι εφηβικές χορωδίες. Πρόκειται για µία πανηγυρική
σύµπραξη τριών γενιών επί σκηνής µε τη συµµετοχή της χορωδίας του µουσικού
σχολείου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση της Αγγελικής Κρίσιλα.
Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
Προπώληση στα εκδοτήρια του Μεγάρου Μουσικής, στα εκδοτήρια στην πλατεία
Αριστοτέλους και στο www.tch.gr

 
Ακολουθήστε τη Σχολική Εκδροµή στο Facebook:
https://www.facebook.com/sxolikiekdromi/

 
Τιµές εισιτηρίων:
10€ (µαθητικό, φοιτητικό, ανέργων)
12€ (κανονικό – προπώληση)
15€ (κανονικό – ταµείο)

 
Παραγωγή 360ο Entertainment
www.360entertainment.gr

 
 



 
 
 
 
 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Αιµίλιος Ριάδης
Κτίριο Μ2
Ώρα: 21:00
25ης Μαρτίου και Παραλία
Τηλέφωνο: 2310 895 800
 
Οι Ευγενείς Αλήτες είναι:
Αγάπη Διαγγελάκη: φωνή, κρουστά, γιουκαλίλι,
µεταλλόφωνο
Δηµήτρης Καλονάρος: τύµπανα, φωνητικά, µπάσο
Γιώργος Κουρέλης: πλήκτρα, ακορντεόν, φωνητικά,
τύµπανα
Ηλίας Λαµπρόπουλος: φωνή, βιολί, τροµπέτα, κλαρίνο,
γκάιντα
Βύρων Τσουράπης: φωνή, µπάσο, µαντολίνο, κιθάρα
Άκης Πασχαλάκης: ηχοληψία


