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Το Υποέργο «Φεστιβάλ Πελοποννήσου» εντάσσεται στο πλαίσιο της 
Πράξης: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Ενίσχυση φιλαρμονικών και 
χορωδιών της Πελοποννήσου» της Κατηγορίας Πράξης 
«Δημιουργία/υποστήριξη πολιτιστικών θεσμών και ενίσχυση 
δραστηριοτήτων στον πολιτιστικό τομέα», του Άξονα Προτεραιότητας 
08 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου», του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι 
Νήσοι", συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, με Φορέα Υλοποίησης την Αναπτυξιακή 
Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

∆ευτέρα 22 Ιουνίου 2015

20:00 - 20:30 Φιλαρµονική Νέας Κίου ∆ήµου Άργους – Μυκηνών
20:30 - 21:00 ∆ηµοτική Χορωδία Άργους
21:00 - 21:30 ∆ηµοτική Χορωδία Νέας Κίου
21:30 - 22:00 Τετράφωνη Μικτή Πολυφωνική Χορωδία «Μουσικός  
  Όµιλος Σπάρτης»
22:00 - 22:30 Χορωδία ∆ήµου Μεγαλόπολης

Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

20:00 - 20:30 Φιλαρµονική ∆ήµου Μονεµβασίας ∆.Ε Βοιών
20:30 - 21:00 ∆ηµοτική Φιλαρµονική Ορχήστρα Ερµιονίδας
21:00 - 21:30 Φιλαρµονική Λεωνιδίου

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

20:00 - 21:00 Παιδική – Εφηβική Χορωδία Καλαµάτας - Γυναικείο   
  Φωνητικό Σύνολο «Μελίφωνον»
21:00 - 22:00 Παιδική Χορωδία Νεµέας - Χορωδία Ενηλίκων Νεµέας
22:00 - 23:00 Χορωδία Τρίπολης - Φιλαρµονική ∆ήµου Τρίπολης

Πέµπτη 25 Ιουνίου 2015

20:00 - 20:30 Εθελοντική Συµφωνική Ορχήστρα Πνευστών    
  Πελοποννήσου ∆ήµου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
20:30 - 21:00 ∆ηµοτική Χορωδία Επιδαύρου
21:00 - 21:30 Φιλαρµονική ∆ήµου Μεσσήνης
21:30 - 22:00 Φιλαρµονική ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015

20:00 - 20:30 Χορωδία Συλλόγου «Αναγέννηση ∆ιµηνιού»
20:30 - 21:00 Χορωδία ∆.Ο.Π.Π.Α.Τ. Ναυπλίου
21:00 - 21:30 Φιλαρµονική ∆.Ο.Π.Π.Α.Τ. Ναυπλίου
21:30 - 22:00 Φιλαρµονική Ορχήστρα Λουτρακίου
22:00 - 22:30 ∆ηµοτική Φιλαρµονική Καλαµάτας 

Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

21:00 Έλλη Πασπαλά και “The Underground Youth Orchestra”
 Στη συναυλία συµµετέχουν, επίσης, οι νέοι τραγουδιστές:
 Νανά Περράκη, Αποστόλης Κίτσος και Κωνσταντίνα Κορδούλη. 



| ∆ηµοτική Χορωδία Νέας Κίου | Ιδρύθηκε το 1996 ως ∆ηµοτική χορωδία Νέας Κίου. Τα συναυλιακά της 
προγράµµατα είναι θεµατικά και αφιερωµένα κυρίως σε Έλληνες συνθέτες. Καλλιτεχνικός διευθυντής από τη 
σύστασή της µέχρι και σήµερα είναι ο µαέστρος-αρχιµουσικός κ. Θεοδόσης Αντωνιάδης.
| Τετράφωνη Μικτή Πολυφωνική Χορωδία «Μουσικός Όµιλος Σπάρτης» | Ο Μουσικός Όµιλος Σπάρτης ιδρύθηκε 
το 1982, µε σκοπό την ανύψωση του µουσικού επιπέδου, τη συνέχιση και τη διάδοση της χορωδιακής µουσικής 
στην πόλη της Σπάρτης και γενικότερα του νοµού Λακωνίας. Το τµήµα της Μικτής Χορωδίας διαθέτει πάνω από 
50 µέλη και µαέστρος είναι ο κ. Νικόλαος Καριώτης. 

| Χορωδία ∆ήµου Μεγαλόπολης | H χορωδία της Μεγαλόπολης συστάθηκε στις αρχές του 2009, είναι µικτή 
χορωδία (satb) και αποτελείται από 30 άτοµα, που είναι ενήλικες ερασιτέχνες. Μαέστρος στη χορωδία είναι 
ο κ. Γεώργιος Βασιλόπουλος, καθηγητής και µουσικός στο επάγγελµα από το 1989.

| Φιλαρµονική ∆ήµου Μονεµβασίας ∆.Ε Βοιών | Η ∆ηµοτική φιλαρµονική Μονεµβασίας, ∆ηµοτικής Ενότητας 
Βοιών ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970. Συστηµατικά άρχισε να λειτουργεί από το 1999. Η φιλαρµονική 
απαρτίζεται από 120 παιδιά διαφόρων ηλικιών ενταγµένα σε διαφορετικά τµήµατα. Επίσης, έχει δηµιουργηθεί 
τµήµα ενηλίκων καθώς και τµήµα παιδικής χορωδίας. Τη διεύθυνση της Φιλαρµονικής έχει αναλάβει από το 
1999 η αρχιµουσικός κα. Φανή Φερδιανάκη.

| ∆ηµοτική Φιλαρµονική Ορχήστρα Ερµιονίδας | Η ∆ηµοτική Φιλαρµονική Ερµιονίδας ιδρύθηκε το 2011 από τη 
συνένωση των δύο προϋπαρχουσών βραχύβιων φιλαρµονικών των καποδιστριακών δήµων Ερµιόνης και 
Κρανιδίου. Η φιλαρµονική απαρτίζεται από 30 µέλη και 40 µαθητές που προετοιµάζονται για το σώµα της 
φιλαρµονικής ως µέλη. Η Φιλαρµονική Μαέστρος από το 2012, αναλαµβάνοντας τη διδασκαλία οργάνων και τη 
διεύθυνση της µπάντας είναι ο αρχιµουσικός κ. Ευστάθιος Αρβανίτης, τα µουσικά σύνολα έχει την επιµέλεια 
ο µαέστρος κ. Τάκης Μανιάτης και την θεωρητική κατάρτιση επιµελείται η καθηγήτρια µουσικής κ. Ντέµη 
Τούσσα.

| Φιλαρµονική Λεωνιδίου | Η φιλαρµονική του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας ιδρύθηκε το 1967 και έχει συνεχή δράση 
και παρουσία µέχρι σήµερα. Απαρτίζεται από 30 και πλέον µέλη, κατοίκους του ∆ήµου. Τη διδασκαλία και 
διεύθυνση έχει αναλάβει από το 1994 ο Αρχιµουσικός κ. Σπύρος Κολοκοτρώνης. 

| Παιδική – Εφηβική Χορωδία Καλαµάτας - Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Μελίφωνον» | Το ∆ηµοτικό Ωδείο 
Καλαµάτας, που ανήκει στις Καλλιτεχνικές Σχολές της ΦΑΡΙΣ, της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου 
Καλαµάτας, ιδρύθηκε το 1985 επί δηµαρχίας Σταύρου Μπένου και πρώτος διευθυντής του ήταν ο συνθέτης 
Γιώργος Κουρουπός. Αποτελείτε από 21  ενεργά µελή. 
Η Συµφωνική Ορχήστρα Νέων, η Μικρή Ορχήστρα, οι Χορωδίες (Μικρή, Παιδική, Τρίφωνη, Παραδοσιακή, Τµήµατα 
Υποχρεωτικής Αρµονίας, Εφηβική και Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Μελίφωνον») και όλες οι καλλιτεχνικές 
δυνάµεις του Ωδείου κάνουν αισθητή την παρουσία τους όχι µόνο µπροστά στο κοινό της Καλαµάτας, αλλά 
και στις γειτονικές πόλεις, την Αθήνα και το εξωτερικό (Γαλλία 2008, Γερµανία 2009). Μαέστρος της Χορωδίας 
είναι ο Ιβάν Μάτζαρης.

| Παιδική Χορωδία Νεµέας - Χορωδία Ενηλίκων Νεµέας | Η Xορωδία 
ιδρύθηκε το 2006 και λειτούργει ανελλιπώς από το 2008 έχοντας στο 
ενεργητικό της πολλές συναυλίες, συνεργασίες µε άλλες χορωδίες 
καθώς και συµµετοχές σε φεστιβάλ χορωδιών. Είναι µικτή και 
αποτελείται από 40 άτοµα, είναι τρίφωνη µε προοπτική εξέλιξης. Τα 
τελευταία χρόνια τη χορωδία διευθύνει ο µαέστρος κ. Ιωάννης Νόνης 
µε όνειρα και υψιπετείς φιλοδοξίες.

| Χορωδία Τρίπολης | Η χορωδία Τρίπολης ιδρύθηκε, ως µικτό τµήµα 
το Μάρτη του 1985 από οµάδα Τριπολιτών φίλων της πολυφωνικής 
µουσικής, µε σκοπό την προαγωγή του χορωδιακού τραγουδιού αλλά 
και γενικότερα της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κίνησης της 
Τρίπολης και του ευρύτερου χώρου. Στην εκδήλωση θα συµµετάσχει 
το παιδικό τµήµα της χορωδίας µε Μαέστρο τον κ. ∆ιονύση 
Καραφωτιά.

| Φιλαρµονική ∆ήµου Τρίπολης | Η Φιλαρµονική του ∆ήµου Τρίπολης 
είναι µια από τις πρώτες φιλαρµονικές που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα, 
το 1893 ως φιλαρµονική εταιρεία. Το 1952-53 γίνεται δηµοτική. Έχει 
στο ενεργητικό της πάµπολλες συναυλίες, συνεργασίες µε άλλες 
φιλαρµονικές καθώς και συµµετοχές σε διεθνή φεστιβάλ 

φιλαρµονικών. Τη διεύθυνση της Φιλαρµονικής έχει ο κ. Σωτήριος Κωστούρος. 

| Εθελοντική Συµφωνική Ορχήστρα Πνευστών Πελοποννήσου ∆ήµου Ξυλοκάστρου.– Ευρωστίνης | Από το 
Σεπτέµβριο του 2013 έχει ανασυγκροτηθεί στα πλαίσια της εθελοντικής Συµφωνικής Ορχήστρας Πνευστών του 

Νοµικού Προσώπου «Ηλίας Κατσούλης» του ∆ήµου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και το συγκρότηµα 
πνευστών «Blowing in the wind». ∆ιευθυντής της Ορχήστρας είναι ο κ. Ανδρέας Γλυνιάς και 
αρχιµουσικοί ο κ. Γιώργος Μπαµπαράκος και κ. Χρήστος Ασηµακόπουλος. 

| ∆ηµοτική Χορωδία Επιδαύρου | Ιδρύθηκε το 1993 ως «Χορωδία Αγίας Τριάδος Λυγουριού», υπό τη 
διεύθυνση του αρχιµουσικού κ. Βασίλη Χαραµή και του µουσικού κ. Βαγγέλη Σαγρή. Παρουσιάζει έργα 
σηµαντικών ελλήνων και ξένων δηµιουργών, παραδοσιακά, δηµοτικά και εκκλησιαστικά τραγούδια. 
Από το 2001 µέχρι και σήµερα τη διδασκαλία, επιµέλεια και διεύθυνση έχει ο αρχιµουσικός και 
µαέστρος κ. Θεοδόσης Αντωνιάδης.

| Φιλαρµονική ∆ήµου Μεσσήνης | Η ∆ηµοτική Φιλαρµονική Μεσσήνης ιδρύθηκε το 1892, αποτελείτε 
από 30 µελή και µε πρωτοβουλία κατοίκων της πόλεως της Μεσσήνης. Σκοπός, του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτική 
Φιλαρµονική και ∆ηµοτικόςΧορευτικός Όµιλος Μεσσήνης» είναι η προώθηση της µουσικής παιδείας 
και της παράδοσης του τόπου µας, θεωρώντας ότι η µουσική παιδεία είναι σηµαντική για την 
διάπλαση υγιών και ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων. Μαέστρος της Φιλαρµονικής είναι ο κ. 
Γεώργιος Μουνδρουλέας. 

| Φιλαρµονική ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας | Η Φιλαρµονική του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας ιδρύθηκε το 
1983 από τον Χ. Ευθυµίου µε αρχιµουσικό τον Κ. Ηλιόπουλο και έδρα το Άστρος. Αρχικά αριθµούσε 17 
µέλη και πραγµατοποίησε την πρώτη της εµφάνιση τα Χριστούγεννα του 1984. Σήµερα αριθµεί 25 
µέλη, ενώ διατηρεί παράλληλα φυτώρια µαθητών σε Άστρος και Π. Άστρος. Η Φιλαρµονική λειτουργεί 
υπό την καθοδήγηση του µαέστρου και αρχιµουσικού κ. Σπύρου Μαρίνη. 

| Χορωδία Συλλόγου «Αναγέννηση ∆ιµηνιού» | Η Xορωδία του Συλλόγου ∆ιµηνιού Αναγέννηση, 
δηµιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2012 και αποτελείται από ένα φωνητικό σύνολο ώριµων αλλά και 
νέων χορωδών, που βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η διάθεση για δηµιουργία και συµµετοχή στις 
πολιτιστικές δράσεις της Κορινθίας και όχι µόνο. Μαέστρος της Χορωδίας είναι ο κ. Ανδρέας 
Χασάπης.

| Χορωδία ∆.Ο.Π.Π.Α.Τ. Ναυπλίου | Ως ∆ηµοτική Χορωδία Ναυπλίου αναδιοργανώθηκε πλήρως το 2003. 
Έχει δώσει πολλές συναυλίες και συµµετάσχει σε χορωδιακές συναντήσεις σε πολλές πόλεις της 
Ελλάδας. Τη διεύθυνση του Πολυφωνικού τµήµατος της Χορωδίας έχει ο αρχιµουσικός κ. Θεοδόσης 
Αντωνιάδης.

| Φιλαρµονική ∆.Ο.Π.Π.Α.Τ. Ναυπλίου | Ιδρύθηκε το 1894 ως «Φιλαρµονική Εταιρεία Ναυπλίου», µε 
αρχιµουσικό τον Νικόλαο Παναγόπουλο και αργότερα τον Σπύρο Νεοφώτιστο. Αριθµεί 50 µουσικούς, 
ενήλικες αλλά και νέα παιδιά σε αρµονική συνύπαρξη. Τη διεύθυνση έχει αναλάβει από το 2003 ο 
αρχιµουσικός κ. Θεοδόσης Αντωνιάδης, συνεχίζοντας την παράδοση του κλασικού ρεπερτορίου και 
τον εµπλουτισµό µε πιο σύγχρονα µουσικά έργα.

| Φιλαρµονική Ορχήστρα Λουτρακίου | Η Φιλαρµονική Λουτρακίου ιδρύθηκε το 1961 και αποτελεί 
τµήµα του του ∆ήµου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων- . Τα ενεργά µέλη της Φιλαρµονικής 
είναι περίπου 50 ενώ συνολικά το εκπαιδευτικό δυναµικό της απαρτίζεται από 160 και πλέον µέλη. 
Τη Φιλαρµονική σήµερα διευθύνει ο αρχιµουσικός κ. Πελοπίδας Μαυρόπουλος. 

| ∆ηµοτική Φιλαρµονική Καλαµάτας | Ιδρύθηκε το 1890 µε την επωνυµία «Φιλαρµονική Εταιρεία 
Καλαµών» και το 1939 µετεξελίχθηκε σε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου υπό την άµεση εποπτεία 
του ∆ήµου Καλαµάτας και µε τη σηµερινή της ονοµασία, ως «∆ηµοτική Φιλαρµονική». Έκτοτε έχουν 
φοιτήσει στις σχολές της µια πλειάδα µουσικών, οι οποίοι πολλοί από αυτούς έχουν σταδιοδροµήσει 
σε κρατικές συµφωνικές ορχήστρες και φιλαρµονικές. Έχει συµπράξει µε εξαίρετους σολίστ, όπως το 
Ν.Μοσχονά, τον Παύλο Ράπτη, και την Κλειώ ∆ενάρδου. Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής είναι ο κ. Κώστας 
Νικολέας.

Έλλη Πασπαλά
Η Έλλη Πασπαλά γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Φοίτησε στο Manhattan 
School of Music, ενώ παρακολούθησε µαθήµατα τραγουδιού µε την 
σοπράνο Τζούντιθ Ράσκιν και υποκριτικής µε τον ηθοποιό Γουίλιαµ Χίκεϊ. 
Στη συνέχεια πήρε µέρος σε συναυλίες στις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς 
και σε παραστάσεις όπερας. Στην Αθήνα ήρθε το 1982 και καθιερώθηκε 
από τη συνεργασία της µε το Μάνο Χατζιδάκι µέχρι το 1988. 
Πρωταγωνίστησε στο θεατρικό έργο του Γρηγόρη Βαλτινού για τη ζωή 
του Άντον Τσέχωφ. Η προσωπική της δισκογραφική πορεία ξεκίνησε το 
1988 µε το δίσκο “Στη λάµψη του φεγγαριού”, ενώ το 1990 κυκλοφορεί το 
“Νησί των Λωτοφάγων”, δίσκος ο οποίος τον επόµενο χρόνο 
ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο µε αγγλικούς στίχους του Laurence Roman µε 
τον τίτλο “Livingalie”. ∆ιαθέτει συνεργασίες µε σηµαντικούς έλληνες 
και ξένους συνθέτες, τραγουδιστέςκαι µε πολιτιστικούς φορείς 
(Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Φεστιβάλ Σύγχρονου Ελληνικού Τραγουδιού, 
Ορχήστρα του ∆ρόµου).

 

The Underground Youth Orchestra
Η Underground Υouth Orchestra ιδρύθηκε το 2010 από τον µουσικό Κώστα Ηλιάδη, ο οποίος είναι 
καλλιτεχνικός διευθυντής, µαέστρος και ενορχηστρωτής της Ορχήστρας. Γρήγορα, η µουσική οµάδα 
κατάφερε να διακριθεί, να συµµετέχει σε Φεστιβάλ, να πραγµατοποιεί συναυλίες, κερδίζοντας την 
αγάπη των φιλόµουσων. Το σχήµα αποτελείται από 30 σπουδαστές Μουσικής, ηλικίας 12-24 ετών, και 
συµπληρώνεται από τρείς επαγγελµατίες µουσικούς, που είναι και υπεύθυνοι για την οργάνωση της 
ορχήστρας. 
Στις πρόσφατες εµφανίσεις της Ορχήστρας περιλαµβάνεται η 
συναυλία στην Αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου στα 
πλαίσια του εορτασµού της 28ης Οκτωβρίου. Σε συναυλία που 
έδωσε η Ορχήστρα στην Αθήνα τον ίδιο µήνα συµµετείχε η 
γνωστή ερµηνεύτρια ∆ήµητρα Γαλάνη. 
Τον Σεπτέµβριο του 2013 η ορχήστρα συµµετείχε στις 
εκδηλώσεις Αφής της Φλόγας για τους Χειµερινούς 
Ολυµπιακούς Αγώνες του 2014 στην Αρχαία Ολυµπία. Εκτός από 
τη στενή συνεργασία της µε την Έλλη Πασπαλά, η Under-
ground Youth Orchestra έχει συνεργαστεί µε τη σοπράνο 
Ελπινίκη Ζερβού, σε µια συναυλία µε µουσική από την 
Λατινική Αµερική. 
Η Ορχήστρα αποτελείται από έγχορδα (βιολιά, βιόλες, τσέλα, κοντραµπάσο), ξύλινα πνευστά 
(φλάουτο, κλαρινέτο, µπάσο κλαρινέτο, σαξόφωνο), χάλκινα (τροµπόνι), άρπα, κρουστά και πιάνο. 
Όταν οι ενορχηστρώσεις το απαιτούν, συµπληρώνεται µε φυσαρµόνικα και παραδοσιακά όργανα 
(κανονάκι).
Το ρεπερτόριο της έχει αφετηρία τον χώρο της κλασσικής µουσικής αλλά εκτείνεται σε όλο το φάσµα 
της σύγχρονης ποιοτικής µουσικής. Χαρακτηριστικό στοιχείο των ζωντανών της εµφανίσεων είναι η 
παρουσίαση έργων σε θεµατικές ενότητες: µουσική από την Λατινική Αµερική, τις χώρες του 
Ευρωπαϊκού Νότου, παρουσίαση συµφωνικών έργων, γραµµένων για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, 
κινηµατογραφική µουσική, καθώς και συνθέσεις γραµµένες για µεγάλες θρησκευτικές γιορτές 
(Χριστούγεννα και Πάσχα). 

Φιλαρµονικές και Χορωδίες της Πελοποννήσου
| Φιλαρµονική Νέας Κίου ∆ήµου Άργους – Μυκηνών | Ιδρύθηκε το 2002 µε πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου 
Νέας Κίου, Γεωργίου Κατριλιώτη και µε πρώτο µαέστρο τον Γιάννη Ιορδάνογλου. Η Φιλαρµονική είναι 
µικτή και αποτελείται από 30 µέλη, µε ηλικίες από 9 µέχρι 17 ετών. Από το 2009 αρχιµουσικός είναι ο 
κ. Θεοδόσης Αντωνιάδης.

| ∆ηµοτική Χορωδία Άργους | Ιδρύθηκε το 1984, υπό τη διεύθυνση του βραβευµένου µαέστρου Μάνου 
∆ιαµαντή. Έχει εµφανιστεί σε πολλά χορωδιακά φεστιβάλ και συναντήσεις στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό  µε άριστες κριτικές. Αποτελείται από 50 ερασιτέχνες χορωδούς. ∆ιαθέτει µικτό τµήµα, 
τµήµα τροβαδούρων και εκκλησιαστικό τµήµα. Την χορωδία διευθύνει ο βραβευµένος από την Στέγη 
Χορωδιών Ελλάδας, καθηγητής του Μουσικού Σχολείου Προσύµνης, κ. Ηλία ∆ηµόπουλο.


