Αθήνα, Τετάρτη 6 Νοεμβρίου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Καμεράτα, Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής,
η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
και πολλοί ακόμη εκλεκτοί συντελεστές
παρουσιάζουν τα
«ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑΤΑ»
Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση για μικρά και... μεγάλα παιδιά!
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013 (12:30 το μεσημέρι)
Χώρος Πολλαπλών Χρήσεων στο σταθμό του Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ»
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ!
Ένα αλλιώτικο Κυριακάτικο πρωινό γεμάτο μουσική και παραμύθια έχει ετοιμάσει για τους μικρούς αλλά
και μεγάλους φίλους της, η πολυβραβευμένη Καμεράτα, Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και o
διεθνούς φήμης μαέστρος της Γιώργος Πέτρου για την Κυριακή, 10 Νοεμβρίου στον Χώρο Πολλαπλών
Χρήσεων του σταθμού Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» σε συνεργασία με την εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες
(ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).
Στην εκδήλωση, που είναι με ελεύθερη είσοδο και θα ξεκινήσει στις 12:30 το μεσημέρι, το κοινό θα έχει τη
μοναδική ευκαιρία να απολαύσει το δημοφιλέστατο ηθοποιό Δημήτρη Πιατά, αλλά και τις ταλαντούχες
Τατιάνα Μπρε και Δήμητρα Παπασταύρου να αφηγούνται με ξεχωριστό τρόπο δύο υπέροχα μουσικά
παραμύθια από τους συνθέτες Δήμητρα Τρυπάνη και Τάσο Ρωσόπουλο.
Τα παραδοσιακά παραμύθια «Η εκδίκηση της νεράιδας» (προσαρμογή κειμένου: Δήμητρα Τρυπάνη) και
«Το Βασιλόπουλο και ο δράκος» (κείμενο: Γιώργου Κοροπούλη) με την Κορίνα Βουγιούκα στην κιθάρα
και τον Δημήτρη Δεσύλλα στα κρουστά, θα ταξιδέψουν στο χώρο της ονειροφαντασίας τους ακροατές, που
θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν από νωρίς μια θέση στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Μετρό στο
Σύνταγμα.
Η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση πραγματοποιείται σε συμπαραγωγή του Μουσικού & Εκπαιδευτικού
Οργανισμού Ελλάδος (Καμεράτα, Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής) και της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
Την πρωτοβουλία αυτή, ευγενικά στηρίζει η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (Οργανισμός Σχολικών
Κτιρίων).
Τα παραμύθια που θα ακουστούν, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά με επιτυχία τον Απρίλη του 2013 στη
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών σε μια παραγωγή από ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.
Ο κύριος Δημήτρης Πιατάς, συμμετέχει αφιλοκερδώς.

Το πρόγραμμα:
Λίγο πριν ξεκινήσουν τα μουσικά παραμύθια, η Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και ο Γιώργος Πέτρου,
θα καλωσορίσουν το κοινό με ένα μελωδικό μουσικό κομμάτι σε α’ παγκόσμια παρουσίαση (!) το
Πρελούδιο για ορχήστρα εγχόρδων του Γιάννη Σακελλαρίδη, γιου του δημοφιλούς συνθέτη του
«Βαφτιστικού», Θεόφραστου Σακελλαρίδη.
Σειρά έχει μετά το ελληνικό παραδοσιακό παραμύθι «Η εκδίκηση της νεράιδας» της Δήμητρας Τρυπάνη
(μουσική /προσαρμογή κειμένου) που θα απολαύσουμε μέσα από τις αφηγήσεις της Τατιάνας Μπρε και
της Δήμητρας Παπασταύρου και το οποίο μιλάει για «τον βασιλιά της Μυρμιδονίας που αγαπούσε τη
Δημητρούλα, μια νεαρή όμορφη κοπέλα που κανείς δε γνώριζε ότι είναι κόρη της Νεράιδας του δάσους...
Μα, εκείνη αγαπούσε έναν νεαρό αγρότη. Ο βασιλιάς από τη ζήλια του αποφάσισε να σκοτώσει τον
αγρότη και τον κάλεσε σε μονομαχία στο δάσος...»
Το δεύτερο παραμύθι «Το Βασιλόπουλο και ο Δράκος» σε κείμενο Γιώργου Κοροπούλη και μουσική Τάσου
Ρωσόπουλου με την Κορίνα Βουγιούκα στην κιθάρα και το Δημήτρη Δεσύλλα στα κρουστά, είναι επίσης
εμπνευσμένο από ελληνικό παραδοσιακό παραμύθι. Ο Δημήτρης Πιατάς θα μας αφηγηθεί πως... «Μια
φορά κι ένα καιρό, ήταν ένα βασιλιάς που ήταν πολύ λυπημένος γιατί δεν είχε αποκτήσει παιδιά. Έτσι
έταξε στο δράκο το πρώτο παιδί που θα αποκτούσε και... πράγματι, σε εννέα μήνες η βασίλισσα γέννησε
ένα όμορφο βασιλόπουλο. Πέρασαν όμως τα χρόνια, ο δράκος ήρθε να το ζητήσει πίσω...».

Πληροφορίες :
Γραφείο Τύπου ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 214 4141269
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