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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                              4/2/2015 

 
Καλλιτεχνικόσ Προγραμματιςμόσ Κ.Ο.Θ. 

Φεβρουάριοσ – Ιοφνιοσ 2015  
  
   Τον καλλιτεχνικό προγραμματιςμό για τθν περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2015 παρουςίαςε ο 
Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ τθσ Κρατικισ Ορχιςτρασ Θεςςαλονίκθσ Γεώργιοσ Βράνοσ και ο Πρόεδροσ του 
Ε.Τ.Ο.Σ. τθσ Κ.Ο.Θ. Κωνςταντίνοσ Γκαρζλασ.  
 
   Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα τθσ τρζχουςασ περιόδου περιλαμβάνονται οι τακτικζσ ςυναυλίεσ τθσ Κ.Ο.Θ., 
θ διοργάνωςθ ςυναυλιϊν μουςικισ δωματίου «Κυριακάτικα Πρωινά» και θ υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ τθσ Κ.Ο.Θ. ςε ςχολεία, ιδρφματα και νοςοκομεία τθσ Βόρειασ Ελλάδασ, που κα 
πραγματοποιθκεί με δωρεά του Ιδρφματοσ Σταφροσ Νιάρχοσ.  
 
   «Στισ τακτικζσ ςυναυλίεσ τθσ ορχιςτρασ ζχουμε τθ χαρά να ςυνεργαηόμαςτε με κορυφαίουσ μαζςτρουσ 
και επίςθσ αξιοποιοφμε ςτο ζπακρο το καλλιτεχνικό δυναμικό τθσ Κ.Ο.Θ.», ςθμείωςε ο Καλλιτεχνικόσ 
Διευκυντισ τθσ Κ.Ο.Θ. Γεϊργιοσ Βράνοσ κατά τθν παρουςίαςθ του προγράμματοσ. Ο κ. Βράνοσ αναφζρκθκε 
ςτουσ ςυνεργαηόμενουσ φορείσ με τθν Κ.Ο.Θ. για τθν τρζχουςα περίοδο (Α.Π.Θ., Διμοσ Θεςςαλονίκθσ, 
Μονι Λαηαριςτϊν, Ο.Μ.Μ.Θ., ΝΟΗΣΙΣ, Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ), όπου αξίηει να ςθμειωκεί θ 
πρϊτθ ςυνεργαςία τθσ Κ.Ο.Θ. με το Γενικό Προξενείο τθσ Γερμανίασ ςτθ Θεςςαλονίκθ για τθ διοργάνωςθ 
τθσ ςυναυλίασ 15/3/1943: Θεςςαλονίκη – Άουςβιτσ Ημέρα Μνθμησ, με τθν οποία τιμάται θ μνιμθ των 
Θεςςαλονικζων Εβραίων κυμάτων του Ολοκαυτϊματοσ και πραγματοποιείται με αφορμι τθν αναχϊρθςθ 
του πρϊτου ςυρμοφ από τθ Θεςςαλονίκθ με προοριςμό το ςτρατόπεδο ςυγκζντρωςθσ του Άουςβιτσ ςτισ 15 
Μαρτίου του 1943. Η Κ.Ο.Θ. κα ςυνεργαςτεί επίςθσ με τον Ο.Μ.Μ.Θ. για τθ ςυμπαραγωγι του Ρέκβιεμ του 
Τηουηζπε Βζρντι (8/4/2015), ενϊ προθγικθκε θ ςυνεργαςία τθσ ορχιςτρασ με τθν Πρεςβεία τθσ Πολωνικισ 
Δθμοκρατίασ για τθν παραγωγι του Πολωνικοφ Κοντςζρτου (23/1/2015). Ανάμεςα ςτουσ μαζςτρουσ που κα 
διευκφνουν τθν Κ.Ο.Θ. τθν τρζχουςα περίοδο ςυμπεριλαμβάνονται οι Petri Sakari, Yoav Talmi, Paul Chiang, 
Μίλτοσ Λογιάδθσ, Μφρων Μιχαθλίδθσ και Στζφανοσ Τςιαλισ.  
 
   Ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ τθσ Κ.ΟΘ. ανακοίνωςε επίςθσ τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ τθσ 
ψθφιακισ ςφγκλιςθσ με τίτλο «Δθμιουργία Διαδραςτικισ Πολιτιςτικισ Πφλθσ Κ.Ο.Θ.», φψουσ 348.000€, το 
οποίο περιλαμβάνει τθν ψθφιοποίθςθ του αρχείου τθσ Κ.Ο.Θ., τθ δθμιουργία διαδραςτικισ θλεκτρονικισ 
πφλθσ (portal) και τθν υπθρεςία ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν ειςιτθρίων. Το ζργο χρθματοδοτείται εξολοκλιρου 
από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ Μακεδονίασ Θράκθσ 2007 – 2013».  
 
   Αναφερόμενοσ ςτα εκκρεμι κζματα του φορζα ο κ. Βράνοσ τόνιςε: «Προςπακοφμε ώςτε το υπουργείο να 
ειςακοφςει τα αιτιματα μασ για να μποροφμε να ςυνεχίςουμε να κάνουμε ςυναυλίεσ. Η Κ.Ο.Θ., όπωσ 
γνωρίηετε, δεν ζχει δικι τθσ ςτζγθ και αναγκάηεται να ενοικιάηει τισ αίκουςεσ των ςυναυλιών τθσ, ενώ θ 
μείωςη τησ ετθςιασ επιχορθγηςησ αγγίζει το 75% από το 2009. Επιπλζον, δεν ζχουν καλυφκεί οργανικζσ 
κζςεισ μουςικών που ζχουν ςυνταξιοδοτθκεί με αποτζλεςμα να χρθςιμοποιοφμε ζκτακτουσ μουςικοφσ, με 
επιπλζον κόςτοσ για τθν ορχιςτρα».  
 
   Πιο αναλυτικά, θ Κ.Ο.Θ. πραγματοποίθςε 54 ςυναυλίεσ το 2014 και 49 το 2009. Σε αντίκεςθ με τθν 
αφξθςθ των ςυναυλιϊν, θ κρατικι επιχοριγθςθ μειώκθκε από 1.770.000€ το 2009 ςε 500.000€ το 2014. 
Οι κεατζσ των ςυναυλιών αυξικθκαν από 40.221 το 2009 ςε 52.457 το 2014. Τισ ςυναυλίεσ τθσ Κ.Ο.Θ. 
παρακολοφκθςαν τα τελευταία δφο χρόνια 5.000 φοιτθτζσ του Α.Π.Θ., κάνοντασ χριςθ του δικαιϊματοσ ςε 
μθδενικό ειςιτιριο που τουσ παρζχει θ ορχιςτρα, ενϊ 3.500 μακθτζσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
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παρακολοφκθςαν τισ Γενικζσ Πρόβεσ τθσ ορχιςτρασ. «Φαίνεται ότι θ νζα θγεςία του Υπουργείου 
Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων είναι πρόκυμθ να ςυνεργαςτεί και χαιρόμαςτε γι’ αυτό. Είναι 
γεγονόσ ότι ιμαςταν από τουσ φορείσ που δεν ζλαβαν τθν ζκτακτθ επιχοριγθςθ από τθν προθγοφμενθ 
κυβζρνθςθ, ενώ κάναμε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ, αλλά ελπίηω ότι αυτό κα διορκωκεί», 
ςθμείωςε ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ.  
 
   Στθ ςυνζχεια το λόγο πιρε ο νζοσ Πρόεδροσ του Ειδικοφ Ταμείου Οργάνωςθσ Συναυλιϊν τθσ Κ.Ο.Θ., 
επιχειρθματίασ Κωνςταντίνοσ Γκαρζλασ, ο οποίοσ ςθμείωςε ότι κα ςυμβάλει με όλεσ του τισ δυνάμεισ ςτθν 
ςτιριξθ τθσ Κ.Ο.Θ. και ςτθν ανάπτυξθ τθσ εξωςτρζφεια τθσ. «Παρακολουκώ τθν ορχιςτρα για περιςςότερα 
από 25 χρόνια και κεωρώ ότι ςτισ ςυνκικεσ που ηοφμε, θ Κ.Ο.Θ. πραγματοποιεί ζναν πολιτιςτικό 
πρωτακλθτιςμό. Είμαι πεπειςμζνοσ ότι μαηί με όλα τα μζλθ του Ε.Τ.Ο.Σ. κα κάνουμε ό,τι καλφτερο για τθν 
ορχιςτρα και κα επιδιώξουμε να προςεγγίςουμε και ιδιώτεσ χορθγοφσ για τθν περαιτζρω οικονομικι τθσ 
ενίςχυςθ», ςθμείωςε ο κ. Γκαρζλασ.   
 
   Αξίηει να ςθμειωκεί ότι Χορθγόσ των τακτικϊν ςυναυλιϊν τθσ Κ.Ο.Θ. για τθ ςεηόν 2014 – 2015 είναι θ ΟΤΕ 
– COSMOTE, ενϊ Χορθγόσ Φιλοξενίασ για όλουσ τουσ καλεςμζνουσ καλλιτζχνεσ τθσ ορχιςτρασ είναι το 
ξενοδοχείο Mediterranean Palace. 
 
   Παρϊν ςτθν παρουςίαςθ του καλλιτεχνικοφ προγραμματιςμοφ τθσ Κ.Ο.Θ. ιταν και ο Εςκονόσ μαζςτροσ 
Mihkel Kütson, ο οποίοσ κα ανζβει ςτο πόντιουμ τθσ ορχιςτρασ για τθν τακτικι ςυναυλία τθσ ερχόμενθσ 
Παραςκευισ 6 Φεβρουαρίου ςτθν Αίκουςα Τελετϊν του Α.Π.Θ., με ζργα Βαςκσ, Μπρίτεν και Σιμπζλιουσ. 
«Είναι πρώτθ φορά που ζρχομαι ςτθν Ελλάδα και χαίρομαι που ςυνεργάηομαι με αυτι τθν ορχιςτρα, ςε ζνα 
τόςο ωραίο πρόγραμμα. Οι μουςικοί είναι πολφ καλοί επαγγελματίεσ και ο ςολίςτασ είναι καταπλθκτικόσ», 
ςθμείωςε ο κ. Kütson αναφερόμενοσ ςτον βιολονίςτα και μουςικό τθσ Κ.Ο.Θ. Ανδρζα Παπανικολάου. Η 
ςυναυλία περιλαμβάνει τον Οδοιπόρο (Viatore) του Πζτερισ Βαςκσ, το Κοντςζρτο για βιολί και ορχιςτρα, 
ζργο 15 του Άγγλου Μπζντηαμιν Μπρίτεν και τθν Συμφωνία αρ. 1 ςε μι ελάςςονα, ζργο 39 του Φιλανδοφ 
Γιαν Σιμπζλιουσ.    
 
Επιςυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα τησ Κ.Ο.Θ.  


