
 

Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας, Αλεξανδρουπόλεως 23 -11527 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3252012 Fax: 210 7711804 e-mail: info@filoitounisiou.gr 
Webpage http://www.filoitounisiou.gr  Facebook: www.facebook.com/filoitounisiou 

YouTube: www.youtube.com/filoitounisiou 

 
3ο Φεστιβάλ Μουσικής Σίφνου 

5 - 11 Ιουλίου 2016 

Συναυλίες - Σεμινάρια - Μουσικός Περίπατος - 
Προβολές ταινιών - Debate 

 
Ο Σύνδεσμος «Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας», διοργανώνει το 
MuSifanto 2016, το 3ο Φεστιβάλ Μουσικής Σίφνου, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 ως 
τις 11 Ιουλίου 2016. 
Στόχος του Φεστιβάλ είναι να δημιουργηθεί στο νησί μια μουσική πλατφόρμα, ώστε οι 
κάτοικοι του νησιού και οι φίλοι επισκέπτες, γνωρίζοντας ότι πραγματοποιείται κάθε 
Ιούλιο, να συμμετέχουν σε σταθερή βάση και να έρχονται σε επαφή με μουσικούς υψηλού 
επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισμένους, σε ένα ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον. Οι καλλιτέχνες 
που συμμετέχουν πιστεύουν στην αξία της μουσικής εκπαίδευσης και στη σημασία της 
καλλιτεχνικής επικοινωνίας και θέλουν να συμβάλλουν στη δημιουργία και ανάπτυξη μιας 
μουσικής κοινότητας της οποίας θα είναι εταίροι και για τα μέλη της οποίας η Σίφνος 
μπορεί να γίνει ένα καλοκαιρινό «σπίτι» καλλιτεχνικής έμπνευσης, ανοιχτό στις μουσικές 
τους προτάσεις. 
Ταυτόχρονα, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές του Μουσικού Εργαστηρίου της Σίφνου να  
διδαχθούν από σπουδαίους μουσικούς, να τους ακούσουν να παίζουν στα ρεσιτάλ τους και 
έτσι να εμπνευσθούν από το παράδειγμά τους, ώστε να προχωρήσουν εποικοδομητικά και 
αποτελεσματικά στη μελέτη της μουσικής. 
 
Η λέξη MuSifanto  συνθέτει  τις Μούσες και τη Μουσική με το  Sifanto, μια από τις παλαιές 
ονομασίες της Σίφνου. 
 
Το Φεστιβάλ  οργανώνει ο «Σύνδεσμος Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της 
Θάλασσας», με την υποστήριξη του Δήμου Σίφνου και σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Σίφνου. 
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινές συναυλίες με πολλά και διαφορετικά είδη 
μουσικής, από τον Μεσαίωνα ως τον 21ο αιώνα, με έμφαση στην κλασική μουσική, αλλά και 
σταθμούς -μεταξύ άλλων- στα soundtracks , στον Astor Piazzolla και τον Μάνο Χατζιδάκι. 
 
 

Η είσοδος σε όλες τις συναυλίες είναι ελεύθερη. 

 
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε μαθητές κλασικής κιθάρας, πιάνου και κοντραμπάσου ενώ 
υπάρχει και ένα σεμινάριο μουσικής δωματίου.  
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Πρόγραμμα εκδηλώσεων 

 

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016 
 

- Έναρξη, παρουσίαση προγράμματος φεστιβάλ  MuSifanto 2016 
- Προβολή ταινίας «Παίζοντας με τα χρώματα» του Γιάννη Βαμβακά αφιερωμένης 
στον ζωγράφο Παναγιώτη Τέτση 
 

21:00  
στην αυλή του Μουσικού Εργαστηρίου Σίφνου «Φραγκίσκη Ψαχαροπούλου-Καρόρη». 

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016 

- Συναυλία μουσικής δωματίου από μαθητές του σεμιναρίου σε διδασκαλία της  
Αμαλίας Κουντούρη 
- Ρεσιτάλ Πιάνου της σολίστ Έλενας Ράλλη 

19:30 
στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μαριάνθη Σίμου» 

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016 
 

- Συναυλία των σολίστ – καθηγητών των μουσικών σεμιναρίων  
Michael Klinghoffer, Shani Inbar, Βασίλης Παπαβασιλείου, Δημήτρης Κουρζάκης, 
Άγγελος Μπότσης, Βασίλης Τιγγιρίδης, Αλέξανδρος Κάλκος 
 
Με έργα των: Benedetto Marcello, Franz Schubert, Stuart Diamond, Manuel de Falla, 
Astor Piazzolla, Giovanni Bottesini, Enrique Granados, Gabriel Fauré, Oswald 
Αμιράλη, Leo Brouwer, Μιχάλη Τραυλού. 
 

19:30 
στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μαριάνθη Σίμου» 

 
 

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016 
 

- Μουσικός  Περίπατος στον παραδοσιακό οικισμό του Αρτεμώνα.  
Κοντραμπάσα, κιθάρες, φλάουτο και φλογέρα, αναγεννησιακό λαούτο και θεόρβη, 
αλλά και σιφνέικο βιολί θα μας συνοδεύσουν, καθώς περιδιαβαίνουμε τα σοκάκια. 
Από την αναγεννησιακή Αγγλία στην Αυλή του βασιλιά Ήλιου και από τη Βραζιλία 
του ρυθμού και την Αργεντινή του τάνγκο, στη μουσική παράδοση της Σίφνου. 
 

 Ξεκίνημα από το Πολιτιστικό Κέντρο «Μαριάνθη Σίμου» με μικρό ρεσιτάλ από τον 
Αλέξανδρο Κάλκο (αναγεννησιακό λαούτο):  A Musical Dream, μουσική από την 
εποχή της Βασίλισσας Ελισάβετ και του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Έργα των John Dowland, 
Francis Cutting, Robert Johnson. 
 
Συνάντηση και σημείο εκκίνησης του Μουσικού Περιπάτου:  

19:00 
στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μαριάνθη Σίμου» 
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Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016  

 
- Συναυλία με τη Σαβίνα Γιαννάτου (φωνή) και τον Κώστα Γρηγορέα (κιθάρα)  
Μια βραδιά με  συνθέσεις από την Αυλή του βασιλιά Αλφόνσου του Σοφού 
(Cantigas de Santa Maria), την Ισπανία της Αναγέννησης , την Ελισαβετιανή Αγγλία 
του John Dowland, τη Μεσόγειο και τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι και της Λένας 
Πλάτωνος. 
 

21:30 
 στο Σταυρό του Φάρου (αυλή) 

 
-Μεσονύχτια προβολή με την ταινία – αφιέρωμα, στον μεγάλο αυτοσχεδιαστή του 
κοντραμπάσου Peter Kowald, με παράλληλους αυτοσχεδιασμούς από τους 
μουσικούς του σεμιναρίου κοντραμπάσου. 
 

23:45  

στον δημοτικό κινηματογράφο Σινέ Δραγάτσης στον Αρτεμώνα  
 

 

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016 

 

- Μουσική βραδιά με τους μαθητές των σεμιναρίων κιθάρας και κοντραμπάσου 

 

19:30 

στην Πλατεία στο Κάτω Πετάλι  

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016 

- Debate (Αντίλογος) μαθητών με θέμα που αφορά στη μουσική 
- Συναυλία των μαθητών του σεμιναρίου πιάνου  

20:00 
στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μαριάνθη Σίμου» 
 

 
Σεμινάρια 
 

Σεμινάριο πιάνου     από 4 έως και 11 Ιουλίου 2016. 

Σεμινάριο κιθάρας     από 6 έως και 10 Ιουλίου 2016 

Σεμινάριο κοντραμπάσου    από 7 έως και 10 Ιουλίου 2016 

Σεμινάριο μουσικής δωματίου    από 4 έως και 11 Ιουλίου 2016 
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Οι μουσικοί που εμφανίζονται στις Συναυλίες και διδάσκουν στα Σεμινάρια είναι: 

 

Η Σαβίνα Γιαννάτου, της οποίας η φωνή έχει συνδεθεί με την εκπομπή του Τρίτου 
Προγράμματος της ΕΡΤ "Εδώ Λιλιπούπολη", με τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, με Έλληνες 
συνθέτες όπως  η Λένα Πλάτωνος, ο Νίκος Μαμαγκάκης και ο Νίκος Κυπουργός, αλλά και 
με το σύνολο  Primavera en Salonico με το οποίο έχει εκδώσει δίσκους  όπως τα "Τραγούδια 
της Μεσογείου" και οι "Παναγιές του Kόσμου" και έχει δώσει πολυάριθμες συναυλίες στην 
Ελλάδα και σε πολλά φεστιβάλ του εξωτερικού:  στην Ευρώπη, την Αμερική, την Αυστραλία, 
το Μαρόκο, την Ταϊβάν και το Ισραήλ.  
Πολυτάλαντη και εξαιρετικά ανήσυχη  ερμηνεύτρια και συνθέτης,  έχει ασχοληθεί με πολλά 
είδη φωνητικής μουσικής, από τα τραγούδια του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης και του 
Μπαρόκ ως τα τραγούδια της Μεσογείου και τους φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς.  Οι 
ηχογραφήσεις της  έχουν επανεκδοθεί από ξένες εταιρείες και βραβευτεί  σε πολλές χώρες 
του εξωτερικού. Στην τέχνη της  έχουν αφιερώσει εκπομπές σημαντικοί τηλεοπτικοί 
σταθμοί, όπως το CNN. Πολύ συχνά συμμετέχει σε διεθνή φεστιβάλ  Ethnic και  World 
Music. 
 
Ο Κώστας Γρηγορέας,  «ένας από τους πιο προικισμένους Έλληνες κιθαριστές του καιρού 
μας» όπως τον έχει χαρακτηρίσει ο Μάνος Χατζιδάκις, σολίστ κλασικής κιθάρας σε 
συναυλίες και σε ηχογραφήσεις, ερμηνεύει σπουδαίους έλληνες και ξένους συνθέτες  και 
έχει συνεργαστεί  με ξεχωριστούς τραγουδιστές όπως η Σαβίνα Γιαννάτου, η Φλέρη 
Νταντωνάκη και η Αλίκη Καγιαλόγλου. Συνθέτει μουσική για κιθάρα και όχι μόνον, 
παρουσιάζει και δισκογραφεί έργα του και είναι  συνιδρυτής του διαδικτυακού τόπου tar.gr 
Έχει διδάξει σημαντικούς έλληνες κιθαριστές και έχει ηχογραφήσει για το ραδιόφωνο και 
την τηλεόραση στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, την Αμερική, την Αφρική και την Άπω 

Ανατολή. 

 
Ο Διονύσης Μαλλούχος, πιανίστας και Συντονιστής του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ, 
αγαπημένος συνεργάτης της Φραγκίσκης Ψαχαροπούλου - Καρόρη, υποστηρίζει πάντα τις 
προσπάθειες του Συνδέσμου για να συνεχιστεί και να προοδεύσει το έργο που προσφέρουν 
τα Μουσικά Εργαστήρια.  
 
Ο Michael Klinghoffer, καθηγητής του κοντραμπάσου στη Μουσική Ακαδημία της 
Ιερουσαλήμ, έχει εργαστεί με θέρμη για τη μουσική εκπαίδευση των νέων και για τη 
μουσική σύμπραξη μεταξύ ερμηνευτών που προέρχονται από διαφορετικούς λαούς και 
πολιτισμούς. Πέρυσι έφυγε ενθουσιασμένος από τη Σίφνο και φέτος έρχεται για δεύτερη 
φορά μαζί με την πολύ ταλαντούχα νεαρή κιθαρίστα, επίσης από το Ισραήλ, Shani Inbar. 
 
Ο Βασίλης Παπαβασιλείου σολίστ κοντραμπάσου και Κορυφαίος Α΄ της Συμφωνικής 
Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ένας μουσικός με έντονη συναυλιακή και 
δισκογραφική δραστηριότητα, για τον οποίο πολλοί σύγχρονοι συνθέτες γράφουν έργα 
τους. 
 
Ο Δημήτρης Κουρζάκης και ο Άγγελος Μπότσης  αποτελούν το D&A Guitar Duo, είναι 
σολίστ και καθηγητές  κλασικής κιθάρας , με πολλά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς, 
δίνουν ρεσιτάλ σε σημαντικές αίθουσες συναυλιών, όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και 
η Αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός , συμπράττουν με ορχήστρες ως σολίστ 
και προσκαλούνται τακτικά σε φεστιβάλ κιθάρας ως καθηγητές και εκτελεστές. 
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Ο Αλέξανδρος Κάλκος κιθάρα και η Αμαλία Κουντούρη φλάουτο, είναι γνωστοί σε όλους 
τους κατοίκους της Σίφνου μια και υπήρξαν οι πρώτοι δάσκαλοι του Μουσικού 
Εργαστηρίου στο οποίο και δίδαξαν επί 13 χρόνια.  
Ο Αλέξανδρος Κάλκος ειδικεύεται στον τομέα της ιστορικής ερμηνείας από το Μεσαίωνα 
μέχρι την εποχή μπαρόκ.  
Η Αμαλία Κουντούρη είναι μια πολύπλευρη μουσικός, με ευρύτητα ορίζοντα ρεπερτορίου, 
η οποία ερμηνεύει από παληά μουσική μέχρι έργα συγχρόνων συνθετών, καθώς και Jazz. 
 
Ο Βασίλης Τιγγιρίδης είναι ερμηνευτής της θεόρβης, ενός πολύ ιδιαίτερου και 
εντυπωσιακού έγχορδου μουσικού οργάνου, για το οποίο και θα κάνει μια ιδιαίτερη 
παρουσίαση στους μαθητές των σεμιναρίων. 
 
Συμμετέχουν επίσης οι δάσκαλοι κλασικής κιθάρας των Μουσικών Εργαστηρίων του 
Συνδέσμου στα νησιά: Βασίλης Λάμης, Τάκης Γιαννόπουλος και ο Βαγγέλης Γαγλίας, ο 
οποίος θα κάνει μια ιδιαίτερη παρουσίαση για το flamenco, την Πέμπτη 7/7, στο πλαίσιο 
του σεμιναρίου κιθάρας.   
 

Οργάνωση 
Ο Σύνδεσμος  

"Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας" 
 

 
 

με την υποστήριξη του      σε συνεργασία με τον  

Δήμου Σίφνου        Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου 

 

    

 
Αιγίδα 

 
Υπό την αιγίδα  
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Χορηγοί 
Aegean Speed Lines 

 
 

 SOTIRIS N. MANTOPOULOS 
SCREEN & DIGITAL PRINTING 

 

 

Super Market ARADES 

Σύλλογος επαγγελματιών και εμπόρων Σίφνου 

.  

 

Εστιατόριο ΩΚΥΑΛΟΣ – Απολλωνία – Σίφνος 

 

 

Εστιατόριο ΦΛΑΡΟΣ -  Φάρος – Σίφνος 

 

 

8. Εστιατόριο Camaron – Καμάρες – Σίφνος 

 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας 

 

1. ΣΙΦΝΑΪΚΑ ΝΕΑ 

2. ΣΙΦΝΑΪΚΟ ΦΩΣ 

3. Prisma FΜ 91,8 

4. RadioActive 91,3 
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