Εκπαιδευτική συναυλία µε την Αθηναϊκή Συµφωνική Ορχήστρα Νέων (ΑΣΟΝ) µε τίτλο:

«H Μεγάλη, Πλήρης Συµφωνική Ορχήστρα»
Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο, Κύρια Αίθουσα
Εξαιτίας του µεγάλου ενδιαφέροντος, θα πραγµατοποιηθούν δύο (2) συναυλίες

11.00 - 12.00 για τις σχολικές µονάδες Π/θµιας Εκπ/σης Αχαΐας &
12.30-13.30 για τις σχολικές µονάδες ∆/θµιας Εκπ/σης Αχαΐας.
Με φορέα τον οµώνυµο µη κερδοσκοπικό σύλλογο, τον οποίο συγκροτούν γονείς, επαγγελµατίες µουσικοί και τα
ενήλικα µέλη της, η Αθηναϊκή Συµφωνική Ορχήστρα Νέων (ΑΣΟΝ) έχει δώσει από το 1997, οπότε και
ιδρύθηκε, πάνω από εκατόν είκοσι συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, στα Μέγαρα Μουσικής Αθήνας και
Θεσσαλονίκης, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Μουσείο Μπενάκη, στα Πανεπιστήµια Αθηνών, Πατρών και
Θεσσαλονίκης, σε πολλά σχολεία καθώς και σε δηµοτικούς χώρους. Αποτελείται από σύνολο εκατό (100) νέων
µουσικών ηλικίας από 18 έως 24 ετών και καλλιεργεί τόσο το µεγάλο συµφωνικό όσο και το ρεπερτόριο της
Ορχήστρας Εγχόρδων ή ∆ωµατίου

Το πρόγραµµα της συναυλίας, που θα παρουσιαστεί υπό την µπαγκέτα του ιδρυτικού µέλους και ∆ιευθυντή
Ορχήστρας κου Παύλου Σεργίου, φέρει τον τίτλο “From Russia with Love” και περιλαµβάνει τα εξής
έργα:
1. Μποροντίν / Ρίµσκυ-Κόρσακωφ: «Τρεις Χοροί» από την µισοτελειωµένη ΄Οπερα «Πρίγκηψ Ιγκόρ»
(4΄)
2. Τσαϊκόφσκυ: «Μάρς - Χορός της ζαχαρένιας πριγκίπισσας – Τρεπάκ» από τη σουίτα
«Καρυοθραύστης» (5΄)
3. Μουσόργκσκυ/Ραβέλ: «Η µεγάλη πύλη του Κιέβου» από το έργο «Εικόνες από µία έκθεση» (3΄)
4. Ζαρ: Θέµα της Λάρας από το φίλµ «∆όκτωρ Ζιβάγκο» (4΄)
5. Προκόφιεφ:«Μοντέγοι και Καπουλέτοι» από 2η Ορχηστρική Σουίτα «Ρωµαίος και Ιουλιέττα» (4΄)
6. Στραβίνσκυ:«Danse Infernale» από Σουίτα «Το Πουλί της Φωτιάς» (3΄)
(διασκευή για µεγάλη συµφωνική ορχήστρα νέων).
7. Σοστακόβιτς: «Βάλς» από τη 2η Σουίτα για Τζάζ Ορχήστρα (3΄)
8. Σοστακόβιτς: «Φινάλε 5ης Συµφωνίας»
(διασκευή για µεγάλη συµφωνική ορχήστρα νέων) (6΄)
Η συναυλία η οποία απευθύνεται σε µαθητές/µαθήτριες της Πέµπτης και Έκτης ∆ηµοτικού καθώς και σε
µαθητές/µαθήτριες όλων των τάξεων των σχολικών µονάδων ∆/θµιας Εκπ/σης Αχαΐας αποσκοπεί στην
εξοικείωση των νεαρών µαθητών µε την ιστορία, τη φύση και τη λειτουργία της Μεγάλης Συµφωνικής Ορχήστρας
µέσω της παρουσίασης των µουσικών οργάνων που την αποτελούν, της χρήσης περιγραφών, διηγήσεων και
µουσικών παραδειγµάτων και στη γνωριµία των µαθητών µε τον κόσµο της Συµφωνικής Μουσικής.

