Ηµέρα τση Ζάκυθος, 31 ∆εκεµβρίου 2010

Oι συναυλίες του Gruppo d’ Archi Veneto
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης: 31 ∆εκεµβρίου 2010
Συντάκτης: Βασίλης Μούτσιος
Θεµατική κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μια υπέροχη συναυλία όπου παρουσιάστηκαν έργα των A. Vivaldi, J.S. Bach, W.A. Mozart και
F.J. Haydn και τη συµµετοχή της παιδικής ορχήστρας του ωδείου «Εύηχον» είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Πέµπτης στο Βυζαντινό Μουσείο.
Η Ορχήστρα Gruppo d’ Archi Veneto υπό τη διεύθυνση του Francesco Fanna µάγεψε το
φιλόµουσο κοινό και το οδήγησε σε ένα διαφορετικό µουσικό ταξίδι στο πνεύµα της
Πρωτοχρονιάς.
Μάλιστα, προκειµένου να ικανοποιήσει όλους όσοι επιθυµούν να παρακολουθήσουν ανάλογες
συναυλίες θα τις επαναλάβει τόσο το Σάββατο 1η Ιανουαρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Σαρακινάδου, στις 9µµ, µε έργα των J. Strauss, και F. Leharόσο και την Κυριακή 2 Ιανουαρίου,
στις 9 µ.µ., στο Βυζαντινό Μουσείο.
H Ορχήστρα Η Ορχήστρα ιδρύθηκε το 2003 από την Fiorella Foti (που είναι υπεύθυνη από την
αρχή για την καλλιτεχνική διεύθυνση) και από µια οµάδα φίλων, που η χαρά τους ήταν να
δηµιουργούν µαζί µουσική. Είναι όλοι τους διπλωµατούχοι από τα Μουσικά Ωδεία του Veneto
και πολλοί από αυτούς έχουν συνεργαστεί µε σπουδαίες ορχήστρες, όπως µε την ορχήστρα του
Θεάτρου της Σκάλας του Μιλάνου, µε τους σπουδαιότατους Solisti Veneti, την Εθνική
Ορχήστρα της RAI, µε την Ορχήστρα του Θεάτρου Fenice της Βενετίας, την Ορχήστρα Mozart
και άλλες σηµαντικές ορχήστρες.

Είχαν δε ως ∆ιευθυντές Ορχήστρας σηµαντικά ονόµατα, όπως οι L. Μaazel, C. Scimone, R.
Muti, C. Abbado.
Η Ορχήστρα µε ένα ρεπερτόριο που περιλαµβάνει την εποχή Μπαρόκ έως το 1900, έχει δώσει
έως τώρα εβδοµήντα συναυλίες στην Ιταλία και το εξωτερικό. Μεταξύ των τελευταίων της
επιτυχιών, ας σηµειωθούν: η εκτέλεση της Συµφωνίας Concertante του Mozart, µε δύο µεγάλους
σολίστ, τους βιολιστές Giuliano Carmignola και Alfonso Ghedin, καθώς επίσης τη συµφωνική
συναυλία στο ∆ηµοτικό Θέατρο του Treviso υπό τη διεύθυνση του µαέστρου Francesco Fanna.
Με τον ίδιο Μαέστρο η Ορχήστρα άρχισε εδώ και λίγο καιρό το σηµαντικό εγχείρηµα της
επανακάλυψης των Messe Brevi (Σύντοµες Λειτουργίες) των Haydn και Mozart, που ήδη είδαν
το φως διάφορες εκτελέσεις στη Βενετία.
Η Ορχήστρα επιστρέφει στη Ζάκυνθο µετά την επιτυχία που είχε τον περσινό χειµώνα.
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Η πρωτοχρονιάτικη συναυλία το Σάββατο 1 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο
Σαρακινάδου από την ιταλική ορχήστρα GRUPPO D ARCHI VENETO.
Στη συναυλία, που είναι υπό τη διεύθυνση του µαέστρου Francesco Fanna, θα ακουστούν έργα των J.
STRAUSS και F. LEHAR. Την εποµένη ηµέρα, Κυριακή 2 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ στο Βυζαντικό
Μουσείο θα δοθεί συναυλία µε έργα Βιβάλντι, Μπαχ, Μότσαρτ, και Χάιντν. Η Ορχήστρα ιδρύθηκε το 2003
από την Fiorella Foti (που είναι υπεύθυνη από την αρχή για την Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση) και από µια
οµάδα φίλων που η χαρά τους ήταν να δηµιουργούν µαζί µουσική. Είναι όλοι τους διπλωµατούχοι από τα
Μουσικά Ωδεία του Veneto και πολλοί από αυτούς έχουν συνεργαστεί µε σπουδαίες ορχήστρες, όπως µε
την Ορχήστρα του Θεάτρου της Σκάλας του Μιλάνου, µε τους σπουδαιότατους Solisti Veneti, την Εθνική
Ορχήστρα της RAI, µε την Ορχήστρα του Θεάτρου Fenice της Βενετίας, την Ορχήστρα Mozart και άλλες
σηµαντικές ορχήστρες.

Είχαν δε ως ∆ιευθυντές Ορχήστρας σηµαντικά ονόµατα, όπως οι L. Maazel, C. Scimone, R. Muti, C.
Abbado. Η Ορχήστρα µε ένα ρεπερτόριο που περιλαµβάνει την εποχή Μπαρόκ έως το 1900, έχει δώσει
έως τώρα εβδοµήντα συναυλίες στην Ιταλία και στο εξωτερικό. Μεταξύ των τελευταίων της επιτυχιών, ας
σηµειωθούν: η εκτέλεση της Συµφωνίας Concertante του Mozart µε δυο µεγάλους σολίστ, τους βιολιστές
Giuliano Carmignola και Alfonso Ghedin καθώς επίσης την συµφωνική συναυλία στο δηµοτικό θέατρο του
Τreviso υπό την διεύθυνση του µαέστρου Francesco Fanna. Με τον ίδιο µαέστρο η ορχήστρα άρχισε εδώ
και λίγο καιρό το σηµαντικό εγχείρηµα της επανακάλυψης των Messe Brevi (Σύντοµες Λειτουργίες) των
Haydn και Mozart, που ήδη είδαν το φως διάφορες εκτελέσεις στη Βενετία. Η Ορχήστρα επιστρέφει στη
Ζάκυνθο µετά την επιτυχία που είχε τον περσινό χειµώνα.
Οµαέστρος Ο µαέστρος Francesco Fanna άρχισε να σπουδάζει βιολί µε τον Antonio Carmignola,
συνεχίζοντας κατόπιν στο Ωδείο ?Giuseppe Verdi? του Μιλάνου µε τον Paolo Borciani, που ήταν το
πρώτο βιολί του σπουδαίου Quartetto Italiano. Επιπλέον σπούδασε Σύνθεση, χορωδιακή Μουσική,
∆ιεύθυνση χορωδίας και Βασικές Αρχές Λυρικού Θεάτρου. Απέκτησε δίπλωµα στην ∆ιεύθυνση
Ορχήστρας µε την καθοδήγηση του Mario Gusella, παρακολούθησε µαθήµατα εξειδίκευσης στην Νίτσα,
Ασίζη, Τεργέστη και Ρώµη µε τους δασκάλους Carlo Maria Giulini (Ακαδηµία Chigiana της Σιένας) και
Leonard Bernstein (Ακαδηµία της Santa Cecilia της Ρώµης). ∆ιεύθυνε πολλές ορχήστρες στην Ιταλία και
στο εξωτερικό (Γαλλία, Ελβετία, Γερµανία, Μ. Βρετανία, Ρουµανία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Αργεντινή,
Μεξικό, Κορέα, Ιαπωνία), µεταξύ των οποίων, η Συµφωνική Ορχήστρα του Bari, οι ορχήστρες I Pomeriggi
Musicali και Angelicum του Μιλάνου, η Φιλαρµονική Ορχήστρα της Νίτσας, οι Ορχήστρες της Ploiesti και
της Constanta (Ρουµανία), τα συγκροτήµατα Accademia di San Rocco της Βενετίας, Virtuosi di Praga οι
σολίστ του Moscou - Montpellier (Γαλλία), η Ορχήστρα της Chambre de Geneve (Ελβετία).
Στο χώρο της Όπερας έκανε την εµφάνισή του το 1993 στο Μόναχο της Βαυαρίας µε την Όπερα Rigoletto
του Verdi, διευθύνοντας στην συνέχεια όπερες από το µεγάλο ρεπερτόριο (Nabucco, Lucia του
Lammermmor) καθώς και παραγωγές σπάνιας εκτέλεσης, σε ένα οδοιπορικό µεταξύ των δηµιουργών της
εποχής µπαρόκ και των πιο σύγχρονων. Επιπλέον δηµιούργησε για την Τσεχοσλοβάκικη Τηλεόραση και
για πολλές δισκογραφικές εταιρείες. Από το 1997 είναι διευθυντής του Ιταλικού Ινστιτούτου Antonio Vivaldi
του Ιδρύµατος Giorgio Cini της Βενετίας.

Ηµέρα τση Ζάκυθος, Τρίτη, 04 Ιανουάριος 2011

Στεφάνι στο µνηµείο του
Φώσκολου από ιταλική
αντιπροσωπεία

Αντιπροσωπεία από το Τρεβίζο της Ιταλίας µε επικεφαλής τον Αντιδήµαρχο
Βιττόριο Τζανίνι βρέθηκε το µεσηµέρι της περασµένης Κυριακής στο µνηµείο του ποιητή
Ούγκο Φώσκολου για να καταθέσει στεφάνι.
Στην λιτή τελετή από την πλευρά του ∆ήµου Ζακυνθίων ήταν ο κ. Ακης Λαδικός ο οποίος
στην οµιλία του είπε: «Σας υποδεχόµαστε µε µεγάλη χαρά στη Ζάκυνθο, στην πόλη που
γεννήθηκε και µεγάλωσε ο ποιητής που δοξάζουµε και τιµάµε. Το σπίτι που γεννήθηκε ο
Φώσκολος και ήταν η Φωσκολιανή Βιβλιοθήκη καταστράφηκε στο Β? παγκόσµιο
πόλεµο γι? αυτό κι εµείς ιδρύσαµε πολιτιστικό σύλλογο που θα αποκαταστήσει το σπίτι
στην αρχική του µορφή. Είναι ένα µεγάλο χρέος που οφείλει η πατρίδα στον ποιητή. Σας
καλωσορίζουµε εδώ και ζητά µε τη συµπαράστασή σας ώστε να ευδοκιµήσει η
προσπάθεια». Ο Αντιδήµαρχος του Τρεβίζο κατέθεσε το στεφάνι στο µνηµείο ενώ εκεί
ήταν η Φιλαρµονική του ∆ήµου Ζακυνθίων που απέδωσε τιµές καθώς και οι
«Τραγουδιστάδες τση Ζάκυνθος», ενώ στεφάνι κατέθεσε ο κ. Ακης Λαδικός για
λογαριασµό του πολιτιστικού σωµατείου «Ούγκος Φώσκολος».

