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Under the auspices

E ί σ ο δ ο ς ε λ ε ύ θ ε ρ η | Α d m i s s i o n f r e e



Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα όποιας αλλαγής, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, λόγω καιρού ή άλλου απρόβλεπτου εµποδίου.
There may be last minute changes imposed by weather conditions or other unforeseeable circumstances.

∆∆ εε υυ ττ έέ ρρ αα   66   ΙΙ οο υυ λλ ίί οο υυ   ||   M o n d a y  J u l y  6  
Έναρξη 2ου Φεστιβάλ Μουσικής MuSifanto

8.00 µ.µ. Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής µε έργα µαθη -
τών ∆ηµο τι κών Σχολείων νησιών και παράκτιων πό-
λεων που πήραν µέρος τα τελευταία 5 χρόνια στον
ετήσιο ∆ια γωνισµό Ζωγραφικής του Συν δέσµου «Οι
φίλοι του ελληνικού νησιού και της θάλασσας».
9.00 µ.µ. Ρεσιτάλ βιολιού της Ιωάννας Γαϊτάνη µε το
∆ιο νύση Μαλ λούχο στο πιάνο σε έργα των C. Franck,
J. Hubay, Al. Marcello, B. Bartók και P. de Sarasate. 

Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου, αίθ. «Μαριάνθη Σίµου»

Opening of the 2nd Music Festival MuSifanto
8.00 pm Inauguration of the Painting Exhibition. Works
by children aged 6-12 years from the islands and sea-
side towns who in the last 5 years took part in the art
competitions organized by the “Association of Friends
of the Greek Islands and the Sea”.
9.00 pm Concert by Ioanna Gaitani (violin) and
Dionyssis Mallouhos (piano), with works by C. Franck,
J. Hubay, B. Bartok, Al. Marcel lo, P. de Sarasate

“Marianthi Simou” Cultural Center, Artemon

ΤΤ ρρ ίί ττ ηη   77   ΙΙ οο υυ λλ ίί οο υυ   ||   T u e s d a y  J u l y  7
«Το αηδόνι»

9.00 µ.µ. Με αφορµή το έργο του Αργύρη Κουνάδη «ΤΟ
ΑΗ∆ΟΝΙ» συναυλία για κοντραµπάσα. Παίρνουν µέρος οι
σολίστ Michael Klinghoffer, Βασίλης Παπαβασιλείου, η
σοπράνο Φανή Αντωνέλ λου, η ηθοποιός Ελένη Ζαχο πού -
λου και οι συµµετέχοντες στο σεµινάριο κοντραµπάσου.

«Παναγιά το Βουνό» 9:00 µ.µ.

“The Nightingale”
9.00 pm Based on this work by Argyris Kounadis a con-
cert for double basses, soprano and actress. Double bass
soloists Michael Klinghoffer and Vassilis Papavassiliou,
soprano Fanie Antonelou, actress Eleni Zachopoulou and
the participants of the double bass seminar

Courtyard of the “Panayia to vouno” church, 9pm

ΤΤ εε ττ άά ρρ ττ ηη   88   ΙΙ οο υυ λλ ίί οο υυ   ||   W e d n e s d a y  J u l y  8
9.00 µ.µ. Ρεσιτάλ κλασικού τραγουδιού της σοπράνο
Φανής Αντωνέλλου σε έργα των: F. Schubert, M. Ravel,
J. Haydn, J. Brahms, Μαν. Καλοµοίρη, P. Viardot, G.
Donizetti και M. De Falla. Πιάνο: ∆ιονύσης Μαλλούχος
Προβολή του µουσικού ντοκυµαντέρ El Sistema του
Γιώργου Αυγερόπουλου.
Μουσ. Εργαστήρι Σίφνου «Φραγκίσκη Ψαχαροπούλου - Καρόρη»,  Κάτω Πετάλι

9.00 pm Classical concert by Soprano Fanie Antonelou
interpreting works by F. Schubert, M. Ravel, J. Haydn,
J. Brahms, M. Kalomiris, P. Viardot, G. Donizetti and M.
de Falla. Piano: Dionyssis Mallouhos
Documentary film “El Systema” by George Avgeropoulos 

Sifnos Music workshop “Frangiski Psacharopoulou-Karori”, Kato Petali

ΠΠ έέ µµ ππ ττ ηη   99   ΙΙ οο υυ λλ ίί οο υυ   ||   Τ h u r s d a y  J u l y  8
9.30 µ.µ. Συναυλία του συγκροτήµατος Encardia, µε ελ-
ληνό φωνα τραγούδια και ταραντέλες της Κάτω Ιταλίας.
Τους Encardia υποδέχεται µε µουσική και χορό το χο-
ρευτικό συγκρότηµα Σίφνου. 9.00 µ.µ. 

Κάτω Πετάλι

9.30pm“Encardia” group, performing tarantella songs
and Greek language songs of southern Italy, who will
be wellcomed by the dancing group of the Sifnos Cul-
tural Association 9.00 pm

Kato Petali

ΠΠ αα ρρ αα σσ κκ εε υυ ήή   11 00   ΙΙ οο υυ λλ ίί οο υυ   ||   F r i d a y  J u l y  1 0
8.00 µ.µ. Σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Πε-
ρι βάλ λοντος και Πολιτισµού, περίπατος µε µουσικές
εκπλήξεις στο µονοπάτι από την Απολλωνία προς το
Μουσικό Εργαστήρι Σίφνου στο Κάτω Πετάλι.
9.00 µ.µ. Έργα για µία και δύο κιθάρες. Ο ∆ηµ. Κουρζά-
κης και ο Άγγ. Μπότσης παρουσιάζουν µουσικές από
Ισπανία, Λατινική Αµερική, Ρωσία, Αγγλία και Ιταλία.
Μουσ. Εργαστήρι Σίφνου «Φραγκίσκη Ψαχαροπούλου - Καρόρη»,  Κάτω Πετάλι

8.00 pm In collaboration with the Society for the En-
vironment & Cultural Heritage, a short walk on the
path from Apollonia to the music workshop with mu-
sical surprises on the way.
9.00 pm Works for one and two guitars. Dimitris
Kourzakis and Angelos Botsis play music from Spain,
Latin America, Russia, England and Italy
Sifnos Music workshop “Frangiski Psacharopoulou-Karori”, Kato Petali

ΣΣ άά ββ ββ αα ττ οο   11 11   ΙΙ οο υυ λλ ίί οο υυ   ||   S a t u r d a y  J u l y  1 1
9.00 µ.µ. Συναυλία δασκάλων και µαθητών του σεµινα-
ρίου κιθάρας σε έργα κλασικού ρεπερτορίου, καθώς και
σε µουσική από τη Λατ. Αµερική και τον κινηµατογράφο.

Προαύλιος χώρος Γυµνασίου – Λυκείου Απολλωνίας

9.00 pm Concert by teachers and participants of the
guitar seminars (classical works and works from Latin
America and the cinema)

Apollonia High School courtyard

ΚΚ υυ ρρ ιι αα κκ ήή   11 22   ΙΙ οο υυ λλ ίί οο υυ   ||   S u n d a y  J u l y  1 2
8.30 µ.µ. Συναυλία των µαθητών του σεµιναρίου πιά-
νου, διδάσκων ∆ιονύσης Μαλλούχος.

Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου, αίθ. «Μαριάνθη Σίµου»

8.30 pm Concert by participants of the piano seminar
with Dionyssis Mallouhos

“Marianthi Simou” Cultural Center, Artemon


