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ΠΙΑΝΟ Η βραδιά των νικητών
Στην κατηγορία: Τέχνες

Τρεις νέοι ρώσοι πιανίστες, αφού πέρασαν τις πρώτες δοκιµασίες, έφτασαν αισίως στο τελευταίο
στάδιο του διαγωνισµού πιάνου «Γιώργος Θυµής».
 

Του Κώστα Μαρίνου
marinos@makthes.gr

Αποµένει ακόµη µία, για να γνωρίσουν ποιος και ποια θέση θα κατακτήσει, αλλά σίγουρα όλοι αξίζουν τα
µπράβο του κοινού που θα τους παρακολουθήσει στην τελευταία φάση του διαγωνισµού το βράδυ της
Παρασκευής στην αίθουσα «Αιµίλιος Ριάδης» του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Εκεί, µε τη συνοδεία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, που θα διευθύνει ο µαέστρος Jean-

Christophe Charron, οι Αλεξάντρ Σάλκιν, Εβγκένι Σταροµπουτσέφ και Μουράτοφ Ρουστάµ θα είναι οι
σολίστες σε ένα κοντσέρτο του Μπραµς ο πρώτος, του Προκόφιεφ ο δεύτερος, του Τσαϊκόφσκι ο τρίτος.
Στη συνέχεια η επιτροπή θα αποσυρθεί, για να ανακοινώσει το τελικό αποτέλεσµα.

Την αποτελούν σηµαντικοί µουσικοί, όπως ο συνθέτης Θόδωρος Αντωνίου, η πιανίστρια Νόρα Λουκίδου, ο
αντιπρόεδρος του συλλόγου φίλων της ΚΟΘ Γιώργος Κωνσταντινίδης και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της
Αλέξανδρος Μυράτ. Ακόµη ο Τζέροµ Ρόουζ από τις ΗΠΑ και δύο γάλλοι πιανίστες, ο Γκαµπριέλ Τακινό και
ο Μπερνάρ Ρινγκάισεν, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της επιτροπής.
Όλοι τους επαίνεσαν το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των συνολικά 20 συµµετεχόντων -από την Ελλάδα και
το εξωτερικό- στον έκτο διαγωνισµό «Γιώργος Θυµής», που διεξάγεται ανά δύο χρόνια και αποτελεί ένα
από τα πολλά δώρα που πρόσφερε ο αξέχαστος πιανίστας Γιώργος Θυµής στη µουσική ζωή της
Θεσσαλονίκης αλλά και όλης της χώρας.

Τον χαρακτήριζε η γενναιοδωρία

Με συγκίνηση αναφέρθηκαν στο πρόσωπο και το έργο του Γιώργου Θυµή τόσο ο πρόεδρος της επιτροπής
όσο και η κ. Λουκίδου. Ο διαγωνισµός είχε θεσµοθετηθεί από τον Γιώργο Θυµή το 2000 και τον
υποστήριξε µε κάθε τρόπο ώς το θάνατο του το 2010, ενώ τώρα συνεχίζεται χάρη στη γενναιοδωρία
πολλών, όπως αναφέρθηκε από τα µέλη της επιτροπής. Άλλωστε η γενναιοδωρία χαρακτήριζε τον Γιώργο
Θυµή, όπως ειπώθηκε.
Σύµφωνα µε την επιθυµία του κάθε χρόνο δίνεται και ένα βραβείο στον καλύτερο έλληνα πιανίστα, εάν
δεν συγκαταλέγεται µεταξύ των πρώτων τριών. Φέτος το απέσπασε ο γεννηµένος το 1984 Τριαντάφυλλος
Λιώτης.
Το βραβείο συνοδεύεται από το ποσό των 2.000 ευρώ και τη συµµετοχή του εκάστοτε πιανίστα σε µία
συναυλία της ΚΟΘ.

Όσο για τα πρώτα τρία βραβεία, συνοδεύονται από το ποσό των 6.000 το πρώτο, των 4.000 το δεύτερο,

των 2.000 το τρίτο, συµµετοχές των νικητών σε συναυλίες της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και
υποστήριξη προσωπικών ρεσιτάλ των καλλιτεχνών που θα αποσπάσουν τα πρώτα δύο βραβεία.

Η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της τελικής φάσης του έκτου διεθνούς
διαγωνισµού πιάνου «Γιώργος Θυµής» θα δοθεί στο Μέγαρο Μουσικής αύριο. Θα αρχίσει στις 9 µ.µ. µε
τιµές εισιτηρίων 9, 14 και 18 ευρώ, µειωµένο 9 ευρώ και ειδικό εισιτήριο 5 ευρώ. Διατίθεται και
οικογενειακό εισιτήριο προς 18, 28 και 38 ευρώ.

Ηµεροµηνία: 10/01/2013

Μαθήµατα Τραγουδιού
www.el-odeio.gr
Σούπερ προσφορά! Οµαδικά µαθήµατα
από 32€ το µήνα & δώρο το µικρόφωνο

Παιδικός Σταθµός- Πασχάλη
www.pashalis.edu.gr
Παιδικός Σταθµός νότια προάστια
προσιτά δίδακτρα

Studio vocalis
www.facebook.com/VocalisStudio
Σχολή φωνητικής τέχνης Ενας υπέροχος
χώρος στη Γλυφάδα

Θέατρα
www.Vrisko.gr
Βρες αυτό που ψάχνεις χωρίς κόπο. Όλα
τα θέατρα σε ένα site!

Ραδιοφωνικοί Σταθµοί
www.xo.gr
Βρες τις πληροφορίες που ψάχνεις στην
οθόνη του υπολογιστή σου!

Επένδυση σε 100kw Βιοµάζα
www.dosenergy.gr
Κεφάλαιο 230.000€.Απόδοση άνω 37%
Ετήσια κέρδη 85.000€-200.000€!
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Αξιολόγηση

Αριθµός αξιολογήσεων: 0

Τρέχουσα αξιολόγηση: 0

1 είναι η χαµηλότερη και 5 είναι η υψηλότερη τιµή που µπορείτε να δώσετε.

 

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Προσθήκη Σχολίου

Όνοµα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (δεν θα εµφανισθεί δηµόσια)

Θέµα

Σχόλιο

Κωδικός captcha (απαιτείται)
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