


Χορωδία Εμπορίκής ΤραπΕζας

Η Χορωδία της Εμπορικής Τράπεζας ιδρύθηκε το 1964 με την 
πρωτοβουλία φιλόμουσων υπαλλήλων και υπό την διεύθυνση 
του Μαέστρου Θρασύβουλου κάββουρα. Από το 1993 την 
διεύθυνση ανέλαβε ο Μαέστρος ςταύρος μπερής. Μετά 
την διακοπή λειτουργίας της Εμπορικής Τράπεζας και στις 
αρχές του 2014, τα μέλη της Χορωδίας ίδρυσαν τον «Σύλλογο 
Φίλων της Χορωδιακής Μουσικής» με σκοπό τη διατήρηση 
και την συνέχιση της πολυβραβευμένης Χορωδίας Εμπορικής 
Τράπεζας.
Το 1965 η Χορωδία έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο 
εξωτερικό συμμετέχοντας στον Διεθνή Πολυφωνικό 
Διαγωνισμό Χορωδιών στο Arezzo της ίταλίας. Έχει δώσει 
συναυλίες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης συμμετέχοντας στα 
μεγαλύτερα χορωδιακά φεστιβάλ καθώς επίσης έχει εμφανισθεί στην Ιταλική, Γερμανική, Αγγλική, Γαλλική, Βελγική και 
Ελβετική τηλεόραση.
διεθνείς διακρίσεις:
α’ και Γ’ βραβείο παγκόσμιου μουσικού Φεστιβάλ Llangollen μεγάλης Βρετανίας και Β’ βραβείο διεθνούς διαγωνισμού 
Χορωδιών στο Arezzo της ίταλίας.
Η Χορωδία, μέχρι σήμερα, έχει δώσει πάνω από 1000 συναυλίες στα μεγαλύτερα θέατρα της χώρας εξυπηρετώντας συχνά 
και κοινωφελείς σκοπούς, παράλληλα με την καλλιτεχνική της προσφορά. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει έργα από 
τη Βυζαντινή εποχή μέχρι και πρώτες εκτελέσεις σύγχρονων Ελλήνων συνθετών. Έχει εκτελέσει τα σημαντικότερα έργα 
συνθετών της Αναγέννησης, της Κλασικής και Ρομαντικής Εποχής για ανδρική χορωδία. 

προΓραμμα
Η Αυγούλα πού νάναι1. .  Μουσική Σπύρου Ξύνδα. Ποίηση Διονύσιου Σολωμού
Hallelujah2. .  Leonard Cohen. Επεξ. Jonathan Wikeley
L’ important c’est la rose 3. (Σημασία έχει το τριαντάφυλλο).  Gilbert Becaud – Magdangal De Leon
Ω! Φιλτάτη Πατρίς4. .  Η. Ανδριόπουλου - Α. Κάλβου. Επεξ. Σ. Μπερή
Δειλινά στη Σπάρτη5. .  Η. Ανδριόπουλου - Μ. Μπουρμπούλη. Επεξ. Θ. Λουζιώτη
Με το λύχνο του άστρου, Ανοίγω το στόμα μου6. . Μίκη Θεοδωράκη. 

        Δύο τραγούδια από το Ορατόριο Άξιον Εστί σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη
Η Ρετσίνα7. . Ν. Χατζηαποστόλου. Από τους απάχηδες των αθηνών. 

       Σολίστ ο κωστής Γεωργαλής
Το γλέντι μας.  8. Νίκου Χατζηαποστόλου

Στο πιάνο η Κατερίνα Καραμπάτσα
Διευθύνει ο Σταύρος Μπερής
..........................................................................................................

Χορωδία Νίκαίας

Ιδρύθηκε το 1957 ως εκκλησιαστική και το 1959 ως αμιγής ανδρική 
. Είναι η χορωδία που κατάφερε μετά από 60 σχεδόν χρόνια να γίνει 
ένας αληθινός θρύλος στο πανελλήνιο χορωδιακό τοπίο μέσα από 1200 
συναυλίες και παραστάσεις και να κερδίσει το σεβασμό και την αγάπη 
παντού.
Η ιστορική χορωδία του Γιάννη Ρίτσου και του Μίκη, του Χατζηνάσιου 
και του Ανδριόπουλου, του Τόκα και του Πλέσσα, του Μικρούτσικου και 
του Σπανού, του Χαλκιά και του Μούτση, του Βαγγέλη Παπαθανασίου 
και του Μαρκόπουλου, των ποιητών, ηθοποιών, λογίων, καλλιτεχνών 
αλλά και της Μελίνας που τόσο πολύ την αγάπησε.
Η ιστορική χορωδία με το παιδικό, νεανικό, γυναικείο, εκκλησιαστικό, 
το ιστορικό αρχείο, τις αίθουσες μουσεία με τις δεκάδες διακρίσεις και 
βραβεία αλλά και μια τεράστια Ευρωπαϊκή εμπειρία από συναυλίες 
και επισκέψεις στη Μαδρίτη, Πορθουέλο, Τολέδο, Βιέννη, Βουδαπέστη, 
Έστρεγκομ, Μπελογιάννη, Σόφια, Βασίλη Κολάροφ, Βελιγράδι, Ρώμη, 

Λεμεσό, Λευκωσία και από Αλεξανδρούπολη ως και τη Σπάρτη, απ’ τη 
Κέρκυρα ως τη Ρόδο, αλλά και το Μέγαρο Μουσικής, το Ηρώδειο, τη Λυρική σκηνή, το Παλλάς Αθηνών, το Δημοτικό 
θέατρο Πειραιά, το Κατράκειο μέχρι τις ανοιχτές πλατείες χωριών και ανοιχτών κινηματογράφων.

προΓραμμα 
αμήΝ ΝαΕ μοΥ απόσπασμα από το Νόστο σε ποίηση και μουσική ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΚΚΙΝΗ για την επιστροφή των 
γλυπτών του Παρθενώνα     
        Σολίστ η υψίφωνος κωνσταντίνα Θανοπούλου

ομορΦή ποΛή1.  των Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη σε εναρμόνιση ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΚΚΙΝΗ 
Σολίστ η υψίφωνος κωνσταντίνα Θανοπούλου
δρομοί παΛίοί2.  των Μίκη Θεοδωράκη και Μανώλη Αναγνωστάκη        
Σολίστ ο Βαρύτονος Λευτέρης μαλακοτιανός
προςκΥΝήμα3.  από το Λυρικό Δοξαστικό «Αιγαίο» του ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΚΚΙΝΗ     
Σολίστ ο Βαρύτονος Νίκος ανδριανός
ο αΝΘρωπακος 4. των Γιώργου Χατζηνάσιου και Λευτέρη Παπαδόπουλου
LA VERGINE DELLI ANGELLI5.  από την όπερα La Forza del destino του G. Verdi          

         Σολίστ η υψίφωνος κωνσταντίνα Θανοπούλου       

Στο πιάνο ο ανδρέας πριονάς     
Διευθύνει ο μαέστρος μιχάλης Γ. κοκκίνης

Χορωδία «AmbItus»  
ΛΕοΝΤΕίοΥ ΛΥκΕίοΥ ΝΕας ςμΥρΝής 
ambitus: η έκταση των φωνών, η τάξη των ήχων

Η Χορωδία “Ambitus” υφίσταται από το 2002 και είναι ιδρυτικό µέλος 
της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών. Αποτελείται από απόφοιτους του 
Λεοντείου Λυκείου Νέας Σµύρνης, μουσικούς - ερασιτέχνες και μη - 
καθώς και άλλους λάτρεις του χορωδιακού τραγουδιού. Αποτελούμενη 
από μεικτό, ανδρικό και γυναικείο σύνολο, έχει διακριθεί σε εθνικούς 
και διεθνείς διαγωνισμούς κερδίζοντας, μεταξύ άλλων, πρώτα 
βραβεία και grand-prix, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει 
ερμηνεύσει συνθέσεις που καλύπτουν ευρύ φάσμα του κλασικού, 
ελληνικού και ξένου, παλαιού και σύγχρονου χορωδιακού τραγουδιού. 
Έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους σπουδαιότερους μουσικούς φορείς της χώρας όπως την Κρατική Ορχήστρα 
Αθηνών, την Ορχήστρα και Χορωδία του Δήμου Αθηναίων, τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» κ.α. και έχει 
εμφανιστεί σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους. Έχει επίσης συμπράξει με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων της 
Λειψίας αλλά και με το Εθνικό Θέατρο.

προΓραμμα
1. sanctus (A.Caplet)
2. Ave maria (C.Gumi)
3. Ave verum corpus (F.Poulenc)
4. Ave Regina caelorum (R.Dubra)
5. Τέσσερα Τραγούδια της αγάπης: Βουνά μην πρασινίζετε / δεντρί του
παραδείσου (I. Χαλιάσας)
6. Νανούρισμα (Σ. Λασκαρίδης - στ. Σάντη Κοντακτσή)
 
Πιάνο: μιχάλης Χανός
Διδασκαλία - Διεύθυνση: κατερίνα Βασιλικού
.......................................................................................................

Χορωδία ςΥΛΛοΓοΥ αποΦοίΤωΝ 
αμΕρίκαΝίκοΥ κοΛΛΕΓίοΥ αΝαΤοΛία

Η 50μέλης μικτή χορωδία του Σ.Α.Α.Κ. 
δημιουργήθηκε το 1997 από απoφοίτους που 
από τα μαθητικά τους χρόνια συμμετείχαν στη 
χορωδία του σχολείου υπό τη διεύθυνση του 
αείμνηστου Τάσου Παππά.
Το ρεπερτόριο της χορωδίας περιλαμβάνει 
έργα κλασικά, αποσπάσματα από όπερες και 
μιούζικαλ, spirituals, βυζαντινά, δημοτικά και 
έργα σύγχρονης ελληνικής και ξένης μουσικής.
Έχει συμπράξει με την ορχήστρα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και την Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης. Έχει δώσει συναυλίες και συμμετείχε σε Φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετέχει σε 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συλλόγων που επιτελούν κοινωνικό έργο και σε εκδηλώσεις του Κολλεγίου «Ανατόλια».

Διεύθυνση χορωδίας: Γιάννα αθανασιάδου
Πιανίστα: Βαλέρια Χαριτίδου 
Σολίστ: ςτ. παρίσης ’57, βαρύτονος.

προΓραμμα   
1.      tebePojem (St. Mokranjac) 
2.      Cantique de Jean Racine (G. Fauré) 
3.      Άρνηση (ποίηση: Γ. Σεφέρης, μελοποίηση: Μ. Θεοδωράκης) 
4.      μη μου Θυμώνεις μάτια μου (στίχοι-μουσική: Στ. Κουγιουμτζής, εναρμόνιση: Γ. Καρκάλας) 
5.      Coro di mattadori, Coro di Zingarelle, σόλο: Στ. Παρίσης-βαρύτονος, Π. Ζωγράφου-σοπράνο
.............................................................................................................................................................................................


