Το Διεθνές Φεστιβάλ Ανδραβίδας - Κυλλήνης μαγεύει το κοινό με το κλασικό
πρόγραμμά του

Ένα 2ημερο μουσικής πανδαισίας με τα Χάλκινα της ΕΡΤ και η
Ορχήστρα Musica Viva Λειψίας
Το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης έβαλε ένα δύσκολο
στοίχημα στο φετινό του πρόγραμμα και κατάφερε να το κερδίσει μέχρι τώρα με
απόδειξη την μεγάλη αποδοχή του κοινού. Οι συναυλίες κλασικής μουσικής τόσο με
τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, όσο και με μουσικά σύνολα από το Εξωτερικό, χωρίς
να έχουν στόχο την εμπορικότητα κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα νέο κοινό που
ακολουθεί τις επιλογές του Φεστιβάλ και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή και
Μουσικοσυνθέτη Γιώργου Βούκανου.
Η έκπληξη για πολλούς ήταν μεγάλη όταν την Παρασκευή 31 Ιουλίου το αγαπημένο
Cine Ρόδον γέμισε από νωρίς όλες τις προβλεπόμενες θέσεις που είχαν τοποθετηθεί
σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες και πραγματοποιήθηκε μια αξέχαστη
συναυλία με soundtrack, musical και κλασικά θέματα. To Σύνολο Χάλκινων της ΕΡΤ
με πάθος και συγκίνηση αφιέρωσε ένα ποτ πουρί με μουσικά θέματα από γνωστές
κινηματογραφικές ταινίες του μεγάλου συνθέτη Ennio Morricone και ενθουσίασε το
κοινό. Την εκδήλωση άνοιξε ο Γιώργος Αλεβιζόπουλος ιδρυτής του Cine Ρόδον που
γιόρταζε και τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του και μαζί με τον Γιώργο Βούκανο
καλωσόρισαν και ευχαρίστησαν τόσο το κοινό όσο και την Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ο
καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ μας προϊδέασε για τον σχεδιασμό του
Φεστιβάλ για το 202, αφού στους πολιτιστικούς χώρους του θα είναι πια και ο
Σταφιδόκαμπος με το cine Ρόδον, με εκδηλώσεις και παραστάσεις που θα αγαπήσει
το κοινό!
Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας - Κυλλήνης κ. Γιάννης Λέντζας χαιρέτησε και ευχαρίστησε
τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση,
ανακοίνωσε ότι την επόμενη χρονιά το Φεστιβάλ θα έχει περισσότερες ακόμα
εκδηλώσεις που θα προβάλουν τον Δήμο Ανδραβίδας - Κυλλήνης, χωρίς την σκιά της
πανδημίας που ανάγκασε να γίνουν οι περιορισμοί αυτοί.
Το Σάββατο 1 Αυγούστου η επόμενη εκδήλωση μας χάρισε μια μαγευτική βραδιά. Η
Ορχήστρα Musica Viva από την Λειψία ερμήνευσε έργα κλασικής μουσικής με
φόντο το Μνημείο της Αγίας Σοφίας Ανδραβίδας στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού
Σχολείου, με την Πανσέληνο να φωτίζει τις μελωδίες της Ορχήστρας από την πόλη
που έζησε και πέθανε ο μεγάλος μουσουργός Johan Sebastian Bach. H εκπληξη ήταν
ότι ο αρχιμουσικός της Ορχήστρας ήταν Έλληνας που ζει και εργάζεται στην
Γερμανία εδώ και 21 χρόνια, ο Αριστείδης Στρογγύλης, ο οποίος ερμήνευσε στο
τέλος της συναυλίας και δύο ελληνικά τραγούδια. Ο Γιώργος Βούκανος ανακοίνωσε
ότι αυτός ο χώρος θα είναι ένα ακόμη σημείο πολιτισμού που θα γίνονται εκδηλώσεις
για το Φεστιβάλ του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης.
Την Κυριακή 2 Αυγούστου το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ και ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης προβλήθηκε από την τηλεοπτική εκπομπή Μαζί το Σαββατοκύριακο στην
ΕΡΤ1 όπου ο Γιώργος Βούκανος μίλησε για το Φεστιβάλ και παρουσιάστηκαν πλάνα
από το Μυστικό Τραγούδι του Κάστρου, στο Κάστρο Χλεμούτσι.
Το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης συνεχίζει το
καλοκαιρινό του ταξίδι στον πολιτισμό δίνοντας με τις εκδηλώσεις αυτές την ελπίδα

ότι υπάρχει ένα φωτεινό μέλλον για τον πολιτισμό μέσα σε αυτό το δύσκολο
καλοκαίρι της πανδημίας και προβάλλει τις ομορφιές και την Ιστορία του Δήμου σε
ολόκληρη την Ελλάδα.

