
4/1/13 1:32 π.μ.Ξεκινάει ο 6ος Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου “Γιώργος Θυμής” στο Παλάς.

Page 1 of 6http://www.kulturosupa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10260&catid=41&Itemid=63

Θεσσαλονίκη - Πέµπτη, 03/01/2013 01:32:50 αναζήτηση...
Μοιραστείτε το:

Εικαστική πανδαισία µε σεναριακές ατέλειες το "Ανάµεσα σε δύο
κόσµους" που είδαµε και σχολιάζουµε.

Γράφει ο Παναγιώτης Κουντουράς. Αγαπηµένοι
φίλοι, χρόνια πολλά. Υγεία, αγάπη και αισιοδοξία
εύχοµαι να θέσουν τις ιδανικές βάσεις για το νέο
έτος. Να ξεπεράσουµε τα προβλήµατα, να...
Περισσότερα

Ξεκινάει ο 6ος Διεθνής Διαγωνισµός Πιάνου “Γιώργος Θυµής” στο Παλάς.

Πέµπτη, 03 Ιανουάριος 2013

Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00, στην αίθουσα δοκιµών της Κρατικής
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (πρώην κινηµατοθέατρο Παλάς - Λεοφώρος Νίκης 73), ξεκινάει ο

6ος Διεθνής Διαγωνισµός Πιάνου “Γιώργος Θυµής”.

Η ηθοποιός Μάρθα Καραγιάννη, µιλάει

στην Kulturosupa για όλα... και εύχεται

Καλή Χρονιά.

Βρείτε μας στο Facebook.

Kulturosupa.com

Μου αρέσει! 4.146

Σε 4,146 άτομα αρέσει το
Kulturosupa.com.

Kulturosupa.com

“Σικάγο”
Καρύδη,Τρύπη,Μ
αρκουλάκης,Μαρι
νέλλα. Βιντεο
αυλαίας ΠΡΙΝ
λίγο στο Μέγαρο
Μουσικής
Θεσσαλονίκης.
ΑΝ ΚΑΙ ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ
ΠΑΘΟΣ, ΝΑΙ,
ΕΊΝΑΙ ΚΑΛΟ. Και
είναι το πρώτο
της «Ελληνικής
Θεαμάτων»
κατηγορίας
«πλούσιο-

Προσθήκη κοινωνικής δικτύωσης Facebook

Συνεντεύξεις [κ.α] Της Kulturosupas το Καγκελο Δε µε λες και κακο… Τα πιο ωραια πραγµατα στη ζωη είναι ΔΩΡΕΑΝ Αυτά και αλλα... Συντάκτες+Στήλες

Αρχική ΘεατροΜΑΝΙΑ CineΜΑΝΙΑ FotoMANIA Art – Book Music - radioφωνικα Οι υποχρεωσεις µας Τσοντες + «τσοντες» Η πόλη
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1000 χαρακτήρες αποµένουν

Αποστολή

 

Ο Διαγωνισµός, που φέρει το όνοµα µιας από τις σηµαντικότερες µουσικές προσωπικότητες
της πόλης µας (του Γιώργου Θυµή - µαέστρου, πιανίστα, συνθέτη, διευθυντού της Κρατικής
Ορχήστρας και του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης), ο οποίος διαδραµάτισε κυρίαρχο ρόλο
στα καλλιτεχνικά δρώµενα της πόλης από το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα, συµπληρώνει

φέτος 12 χρόνια ζωής.

Έχοντας καταξιωθεί ως ένας από τους σηµαντικούς διαγωνισµούς της Ευρώπης αλλά και της
υφηλίου, ανήκει πλέον στο παγκοσµίου κύρους Alink - Argerich Foundation και
συγκεντρώνει υψηλού επιπέδου υποψηφίους απ΄ όλα τα µέρη του κόσµου.

Το κορυφαίο αυτό µουσικό γεγονός για το έτος 2013, διοργανώνεται από τον Σύλλογο των
φίλων της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε την Κρατική Ορχήστρα και

το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Διακεκριµένοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό απαρτίζουν την κριτική
επιτροπή του διαγωνισµού - Bernard Ringeissen, Jerome Rose, Gabriel Tacchino, 

Θεόδωρος Αντωνίου, Γιώργος Κωνσταντινίδης, Νόρα Λουκίδου και Αλέξανδρος Μυράτ.

Ο Διαγωνισµός εξελίσσεται σε τρείς γύρους. Ο προκριµατικός και ο ηµιτελικός θα
διεξαχθούν στην αίθουσα δοκιµών της ΚΟΘ στις 6 & 7 Ιανουαρίου, ο ηµιτελικός στις 8
Ιανουαρίου και ο τελικός στος 11 Ιανουαρίου 2013 µε την Κρατική Ορχήστρα υπό την
διεύθυνση του αρχιµουσικού Jean Christof Charon στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Στον προκριµατικό και ηµιτελικό γύρο, η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη ενώ για τον
τελικό το κοινό µπορεί να προµηθευτεί τα εισητήρια στα εκδοτήρια της ΚΟΘ.

Like 6 people like this.

 
Προσθήκη νέου σχολίου
Τα µηνύµατα που δηµοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η
Kulturosupa δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωµα να
εκφράζει την γνώµη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δηµοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά
σχόλια. Τέτοια µηνύµατα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

 Όνοµα (υποχρεωτικό)

Τί παίζουν ΤΩΡΑ τα θέατρα
στην Θεσ/νίκη

Ήταν και Kulturosupa εκεί και
σχολιάζει απ΄ την καλή και από

την ανάποδη!
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Kulturosupa NewsLetter

Ονοματεπώνυμο

E-mail

Εγγραφή

TOP κλικ ...

Οι 12 Καλύτερες Θεατρικές
Παραστάσεις της Χρονιάς 2012
για την Kulturosupa είναι...

Οι καλύτερες και οι χειρότερες
ταινίες της χρονιάς 2012 by
Kulturosupa µε 2 - 3 λέξεις…
[άντε και λίγο παραπάνω].

ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ στη Μονή
Λαζαριστών απο το ΚΘΒΕ.
Αναστέλλεται η λειτουργία του.

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ στον
ΑΡΓΙΛΟ

2310 307794 & 2310 326921
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http://www.kulturosupa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10228:kalitere2012&catid=34:parastaseis&Itemid=55
http://www.kulturosupa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10219:chroniclechronicle&catid=53:cine-of-kulturosupa&Itemid=94
http://www.kulturosupa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10259:tafoplaka&catid=34:parastaseis&Itemid=55
http://argilos-keramiki.pblogs.gr/
http://www.kulturosupa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10164&catid=34&Itemid=55
https://www.facebook.com/Piksari?ref=ts&fref=ts
http://www.protopatoma.gr/
http://www.nemesigroup.gr/ergastiria.html
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Προηγούµενο Επόµενο

Περισσότερα

«Ο Μικρός Ήρως»,
µεταφέρεται στο θέατρο
…

Η παράσταση «Ο Μικρός Ήρως»,
που παρουσιάζεται από τη
Νεανική Σκ...

Περισσότερα

Η ανατρεπτική κωµωδία
“ΜΑΜΑ, ΓΕΝΝΑΩ’’ στ…

Τρεις γυναίκες που ζουν,
συζητούν, τραγουδούν, γελούν,
συγκινούντ...

Περισσότερα

«Σ’αγαπάω, αλλά…»
στο θέατρο
Αριστοτέλει…

H ιδαίτερα επιτυχηµένη
καλλιτεχνικά παράσταση του
καλοκαιριού, το...

Περισσότερα

Η ΝΕΝΑ ΜΕΝΤΗ ΗΤΑΝ
όµως ΑΝΗΣΥΧΗ…
"ΕΥΤΥΧΙΑ…

Η ΝΕΝΑ ΜΕΝΤΗ ΗΤΑΝ όµως
ΑΝΗΣΥΧΗ… [ΒΙΝΤΕΟ].
Θριαµβευτική ήταν κα...

Περισσότερα

Αφού ΞΕ-πουλάει,
συνεχίζουν. «ΣΙΚΑΓΟ»
εω…

Τo πολυβραβευµένο µιούζικαλ
ανεβαίνει σε απόδοση και σκην...

Περισσότερα

ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ στη Μονή
Λαζαριστών απο το
ΚΘΒ…

Αυτό το θέατρο δεν πρόκοψε
ποτέ αν και πρόκειται για το
οµορφότερ...

Περισσότερα

H Τζέση Παπουτσή,
Μαρία Αντουανέτα στο
…

Δευτέρα 7 Ιανουαρίου κερνάµε
προσκλήσεις µε ΟΛΑ
ΠΛΗΡΩΜΕΝ...

Περισσότερα

Παρά το νέο θρίαµβο
άλλη παράταση δεν θα…

Οριστικό, εως την Κυριακή 6
Γενάρη. Τελικά όσες φορές και να
έρθε...

Περισσότερα

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΙ
ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ για 12η
χρ…

Το Θέατρο ΠΑΡΑΘΛΑΣΗ συνεχίζει
στη Θεσσαλονίκη, για 12η
συνεχόµενη...

Περισσότερα

15€ για 2 Εισιτήρια για
να δεις «Γίναµε …

Μόλις 15€ για 2 Εισιτήρια (µόνο
7,5€ κατά άτοµο) για τις
Παραστά...

Περισσότερα

8€ εισιτήριο & 1 Κρασί
στο Θεάτρο «90 Μο…

Μόλις 8€ για Ένα (1) Εισιτήριο &
Ένα (1) Ποτήρι Κρασί για την...

Περισσότερα

12€ για 2 Εισιτήρια για
να δεις τον Μάγο…

Μόλις 12€ για Δύο (2) Εισιτήρια
(µόνο 6€ κατά άτοµο)  της
Εξαιρετ...

θεατροΜΑΝΙΑ
Προηγούµενο Επόµενο

Περισσότερα

Εικαστική πανδαισία µε
σεναριακές ατέλει…

Γράφει ο Παναγιώτης
Κουντουράς. Αγαπηµένοι φίλοι,
χρόνια πολλά. Υ...

Περισσότερα

Μάθε τα πάντα για την
εξαιρετική ταινία…

Βασισµένο σε πραγµατικά
γεγονότα, το “Επιχείρηση: Argo”
αποτελ...

Περισσότερα

Οι Νέες ταινίες της
εβδοµάδας από 3 έως …

[3 έως 9 Ιανουαρίου 2013]. Με
την ανορθόδοξη πρεµιέρα που
είχαν ο...

Περισσότερα

8€ για 2 Εισιτήρια. Δες
την ταινία «Άννα…

Μόλις 8€ για Δύο Εισιτήρια (4€
κατά άτοµο),  της Εκπληκτικής
Παρα...

Περισσότερα

Μιλάµε για
εκατοµµύρια...Οι ταινίες
µε τ…

«κατεβάσµατα»... Μία
ενδιαφέρουσα λίστα µε τις
δηµοφιλέστερες ται...

Περισσότερα

Γουστάρουµε τρελά. Οι
100 πιο τροµακτικέ…

Δείτε σε βίντεο τις 100 πιο
τροµακτικές σκηνές στην ιστορία
το...

Περισσότερα

Οι καλύτερες και οι
χειρότερες ταινίες τ…

Οι καλύτερες και οι χειρότερες
ταινίες της χρονιάς 2012 by
Kultur...

Περισσότερα

"Ο Άνθρωπος που Γελά"
από τη νουβέλα του…

«Ο Άνθρωπος που Γελά» του Ζαν
– Πιέρ Αµερί. The Man Who
Laughs...

Περισσότερα

Οι Νέες ταινίες της
εβδοµάδας από 27
Δεκ…

Μπόλικες νέες ταινίες για όλα τα
γούστα, µέρες που είναι να µη
σα...

Περισσότερα

"ΤΗΕ IMPOSSIBLE», το
τσουνάµι επιστρέφει…

"ΤΗΕ IMPOSSIBLE» Tρίτη 1η
Ιανουαρίου στους
κινηµατογράφους από τη...

cineΜΑΝΙΑ
Προηγούµενο Επόµενο

Περισσότερα

Παγωµένα κεντήµατα.
Μόνο η φύση µπορεί ν…

Παγωµένα κεντήµατα. Μόνο η
φύση µπορει να τα δηµ...

Περισσότερα

Φωτογραφική έκθεση
Αλέξανδρου Αβραµίδη.
…

Στο Κalos & Κlio Showroom. Ο
Αλέξανδρος Αβραµίδης µε
αφορµή ...

Περισσότερα

Φθηνές στην τιµή,
µεγάλες σε αξία.
CHEAP…

CHEAP-PHOTO ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ. Εγκαινιάζεται τ...

Περισσότερα

Νέα έκθεση στο
Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσ/ν…

''Πέρα από την Ιστορία: Η
Θεσσαλονίκη µέσα από τη
φωτογραφία''. Ν...

Περισσότερα

Cheap Photo 2012.
Εγκαίνια 8 Δεκεµβρίου
…

To Φωτογραφικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης διοργανώνει και
φέτος το Δεκέµ...

Περισσότερα

"Η Θεσσαλονίκη και το
Άγιον Όρος του 20ο…

Με την υποστήριξη των Γενικών
Προξενείων της Γαλλίας και της
Ρωσί...

Περισσότερα

Έκθεση φωτογραφίας,
Οδοιπορικό στους 7 π…

Το f14- κοινόν φωτογράφων,
Παρουσιάζει την  έκθεση
 φωτογραφίας Ο...

Περισσότερα

Δείτε τι ΕΙΚΟΝΕΣ
βλέπουν τα µατάκια µας
…

Δείτε τι ΕΙΚΟΝΕΣ βλέπουν τα
µατάκια µας καθηµερινά σε αυτό
το φεσ...

fotoΜΑΝΙΑ
Προηγούµενο Επόµενο

Περισσότερα

«Το δέντρο µέσα
µου…» του Ιωάννη
Τσιρόγλ…

«Το δέντρο µέσα µου…» του
Ιωάννη Τσιρόγλου. 19η
Χριστουγεννιάτικη...

Περισσότερα

“Χάπι µου, είµαι στ’
αλήθεια happy” της …

“Χάπι µου, είµαι στ’ αλήθεια
happy” της Νατάσας
Χριστιανοπούλου...

Περισσότερα

«Dear Santa…» του
Νίκου Χασάπη. 17η
Χρισ…

«Dear Santa…» του Νίκου
Χασάπη. 17η Χριστουγεννιάτικη
Ιστορία τω...

Περισσότερα

«Κόκκινη κλωστή
δεµένη» της Κατερίνας
Τζ…

«Κόκκινη κλωστή δεµένη» της
Κατερίνας Τζιωρίδου. 16η
Χριστουγε...

Της Kulturosupas το Καγκελο
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Προηγούµενο Επόµενο

Περισσότερα

31 Δεκεµβρίου οι
θεσσαλονικείς
ξεφαντώνο…

2 βίντεο, πλατεία Αριστοτέλους
πριν λίγο. Τσίκνα, λαϊκό πανηγύρι
... Περισσότερα

Εκπλήξεις περιµένουν
µικρούς και µεγάλου…

Εκπλήξεις και µουσικοχορευτικά
happening περιµένουν µικρούς
και µ...

Περισσότερα

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 2ης
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ…

Στο πνεύµα της εορταστικής
περιόδου που διανύουµε θα
πραγµατοποιη...

Περισσότερα

O Κωνσταντίνος
Μαρκουλάκης διαβάζει
παρα…

Με δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις,
ολοκληρώνεται το πρόγραµµα µε
τί... Περισσότερα

Θεσσ..στολίσµατα στο
πάρκο της Ροτόντας.…

  Δείτε εικόνες από τη χθεσινή 
εκδήλωση στο πάρκο της
Ροτόντας,...

Περισσότερα

Παραµονή
Χριστουγέννων µε
τραγούδια στον…

Με στόχο να πάρει ζωή το
Ιστορικό – Εµπορικό κέντρο της
πόλης,...

Η Πόλη
Προηγούµενο Επόµενο

Περισσότερα

Θεσσαλονίκη 100+.
Πόλη και
Αρχιτεκτονική…

Είσοδος ελεύθερη. Μία µοναδική
έκθεση, η οποία παρουσιάζει
τους...

Περισσότερα

Κολάζ των Βιβή
Παπαδοπούλου και
Γιώργου …

Κολάζ. Η σειρά έργων µε την
ονοµασία "Χάρτινα Ταξίδια" είναι
το α... Περισσότερα

Αποτυπώµατα, Έκθεση
στο Βαφοπούλειο.

Στο πλαίσιο του εορτασµού για τα
100 χρόνια από την
απελευθέρωση ...

Περισσότερα

Με 81 βιβλία το 2012,
κόντρα στην κρίση.…

...

Περισσότερα

Σόνια Ζαχαράτου, Τα
νερά στα µάτια σου. …

Ένας από τους ελάχιστους έρωτες
που η µνήµη τους αντέχει στο
πέρα...

Art - Book
Προηγούµενο Επόµενο

Περισσότερα

Ο ηθοποιός Νίκος
Τσολερίδης [των
γυµνών …

Και ποιος είναι αυτός; Ο
άνθρωπος που ξεσήκωσε θύελλα
θετικών και... Περισσότερα

Ο ηθοποιός ΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΙΣΛΗΣ, µιλαει στην …

Μπορεί να γεννήθηκε στην
Θεσσαλονίκη, για σπουδές όµως
επέλεξε τη...

Περισσότερα

Ο ηθοποιός Βλαδίµηρος
Κυριακίδης, µιλάει…

Ένα καλό και ταλαντούχο παιδί
έχουµε καλεσµένο στην παρεα
µας....

Περισσότερα

Ο Δηµητρης
Δηµοπουλος, [σταντ-απ
κωµικός…

«Πόση διάρκεια εχει η παρασταση
; ». Aυτη είναι η πρώτη και
τελευ...

Συνεντεύξεις
Προηγούµενο Επόµενο

Περισσότερα

Bali, Hawaii, Maui; Η
Σαντορίνη το οµορφ…

Εµεις το ξέρουµε, άλλοι να τα
βλέπουν. Η Σαντορίνη βρέθηκε
πρώτη ...

Περισσότερα

Οι αριθµοί της
κλήρωσης του
Πρωτοχρονιάτ…

Kατά 4 εκατοµµύρια ευρώ
πλουσιότερος είναι ο κάτοχος του
πρωτοχρ... Περισσότερα

Καλή χρονιά σε όλες τις
γλώσσες του κόσµ…

Καλή χρονιά σε όλες τις γλώσσες
του κόσµου από την
Kulturosupa......

Αυτά και άλλα
Προηγούµενο Επόµενο

Περισσότερα

Ο πόνος του Νίκου
Αλιάγα για την
φυλακισ…

Καλό παιδί δεν λέµε, αλλα δεν
µας πείθουν οι προθέσεις του.
«Δεν ... Περισσότερα

Η µουσική αποχαύνωση
του Έλληνα. YouTub…

...όλα µα όλα, το ένα χειρότερο
από το άλλο. YouTube Rewind
2012...

Δε µε λες και κακό

Τελευταία Νέα

Εικαστική πανδαισία µε σεναριακές ατέλειες το
"Ανάµεσα σε δύο κόσµους" που είδαµε και
σχολιάζουµε.
«Ο Μικρός Ήρως», µεταφέρεται στο θέατρο της
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
Θεσσαλονίκη 100+. Πόλη και Αρχιτεκτονική.
Η ανατρεπτική κωµωδία “ΜΑΜΑ, ΓΕΝΝΑΩ’’ στο
PARTIZAN.
Μάθε τα πάντα για την εξαιρετική ταινία του
Μπεν Άφλεκ “Επιχείρηση: Argo” πριν βγει στις
αίθουσες 10 Ιανουαρίου...

Τάισε και παίξε µε τον Μπούµπη...

Top σουξε...

Άλλη µια γροθιά στο στοµάχι, από την
οµάδα Perros και την παράσταση «ΑΓΡΙΑ
ΜΟΝΑΞΙΑ» που είδαµε στο θέατρο Ορα
και σχολιάζουµε + 1 βίντεο.

«Όταν έκλαψε ο ΝΙΤΣΕ»...πέρασαν 3
ώρες!!! Σχόλια και βίντεο από την
παράσταση στο θέατρο Αυλαία.

Όταν τα πεπραγµένα σε καθηλώνουν!
Σχόλια από την παράσταση «Nordost»
που µας ταρακούνησε στο Θέατρο Όρα +
1 βίντεο.

Αφού «ΑΝ…»τέξαµε την ταινία του
Χριστόφορου Παπακαλιάτη, την
σχολιάζουµε αναλυτικά και την
βαθµολογούµε...

Συγκλονιστική [µην την χάσετε για
κανένα λόγο], η παράσταση «ΜΕ
ΧΤΥΠΗΣΕ ΣΤΙΣ 2.45» που είδαµε πριν
λίγο από την Πειραµατική Σκηνή της
«Τέχνης» + βίντεο.

Φρικτό λαϊκό θέαµα Δ’ κατηγορίας, τα
«ΒΑΦΤΙΣΙΑ» του ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΤΣΙΝΑ που
µε µεγάλη υποµονή, είδαµε στη Μονή
Λαζαριστών.

...ΝΕΕΣ ΣΤΗΛΕΣ στην Kulturosupa... όλες µία + µία... ΚΛΙΚ πάνω τους...
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Σαν σήµερα 4 χρόνια πριν, ξεκίνησε το
blog της Kulturosupas [2007-2011] η
αλλιώς η ρίζα του Κακού...
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