ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής επιστρέφει φέτος με δια ζώσης και
διαδικτυακές εκδηλώσεις το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Παρά τις
δυσκολίες διοργάνωσης ζωντανών εκδηλώσεων και σε πείσμα των καιρών,
συλλογικότητες και φορείς, ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικοί, εθελοντές
ενεργοί πολίτες, εργάζονται πυρετωδώς για την μελωδικότερη μέρα του
χρόνου.
Αν και οι εκδηλώσεις θα είναι περιορισμένες και φέτος λόγω της πανδημίας,
από το Ηρώδειο και το Ιλίου Μέλαθρον έως την μεσαιωνική πόλη της Ρόδου,
ο Αχελώος, τα Άγραφα, η Αμφιλοχία, η Σαντορίνη, η Συκιά Κορινθίας, η
Λάρισα, η Κόρινθος, τα Κρέστενα, η Ξάνθη, το Μεσολόγγι, η Λειβαδιά και
άλλες πόλεις και περιοχές της χώρας ετοιμάζονται να πλημμυρίσουν ξανά με
νότες και μελωδίες.
Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού. Με πρωτοβουλία της αείμνηστης Μελίνας
Μερκούρη, το 1985 η Αθήνα ήταν η πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης και η πρώτη πόλη εκτός Γαλλίας που γιόρτασε την Ευρωπαϊκή
Γιορτή της Μουσικής. Έκτοτε η Ελλάδα γιορτάζει κάθε χρόνο την 1η του
καλοκαιριού- την 21η Ιουνίου - συμβολική ημερομηνία λόγω του θερινού
ηλιοστασίου.
Το Νομισματικό Μουσείο πιστό και φέτος στο πνεύμα του εορτασμού
συμμετέχει δυναμικά με ένα μουσικό οδοιπορικό του Παναγιώτη Καρούσου με
τίτλο: «Τώρα γιορτάζει η μουσική», στο μαγευτικό κήπο του Νομισματικού
Μουσείου. Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι Θεόδωρος Μπιράκος, Ρέα
Βουδούρη, Θεόδωρος Παλτόγλου καθώς και η χορωδία Καλλιτεχνήματα υπό
τη μουσική διεύθυνση της μαέστρου Μαρίας Μιχαλοπούλου και την Μαριάννα
Σπυράκου στο πιάνο.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Τη «Μαγεμένη βρύση» του Κώστα Κρυστάλλη,
την «Ανάμνηση» του Διονυσίου Σολωμού την «Προσέγγιση» του Γιάννη
Ρίτσου, τον «Οδοιπόρο» του Παύλου Νιρβάνα, τη «Σιωπή» του Κωστή
Παλαμά,
«Εσύ η γλυκιά» του Γεωργίου Δροσίνη, «No te amo» του Πάμπλο Νερούδα,
«Πόσο σε λατρεύω» του Γιάννη Βηλαρά, «Το παιδί στο ποτάμι» του Γεωργίου
Βιζυηνού, «Tu sei come una terra» του Τσεζάρε Παβέζε, ο «Παρθενώνας»
του Κωστή Παλαμά οι «Καρυάτιδες» του Ιωάννη Πολέμη, «Love is life» Πόλεμος και ειρήνη του Λέοντος Τολστόι και η «Κόρη των Αθηνών» του
Λόρδου Βύρωνα.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Ιουνίου στις 21.00 με την
ευγενική υποστήριξη της εταιρείας «Μουσείων Εστίαση Α.Ε» που λειτουργεί
το Café του Μουσείου.
Η φετινή διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής με δεδομένη την
έκτακτη συνθήκη για τη δημόσια υγεία λόγω του Covid-19 θα
πραγματοποιηθεί με τήρηση των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας σύμφωνα
με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Η συμμετοχή στη συναυλία θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας
κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης στο Café του Μουσείου.

