
 

 
 

2ο Φεστιβάλ Μουσικής Σίφνος 5-12 Ιουλίου 2015 

 

Διοργάνωση Σύνδεσμος «Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας» 

Με την υποστήριξη του Δήμου Σίφνου 

Υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας του Ισραήλ και  

του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου  

Με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινές συναυλίες από εξαιρετικούς μουσικούς, 

αρκετοί από τους οποίους φέτος συμμετέχουν αφιλοκερδώς σε σεμινάρια που 

απευθύνονται σε μαθητές κλασσικής κιθάρας, πιάνου και κοντραμπάσου. Επίσης θα 

γίνουν μαθήματα αυτοσχεδιασμού, ταραντέλας και πολυφωνικού τραγουδιού, από τη 

Νότιο Ιταλία και ιδιαίτερα τις ελληνόφωνες περιοχές, τα οποία μπορούν να 

παρακολουθήσουν όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού.  

Προβλέπεται επίσης ένας περίπατος από την Απολλωνία προς το Κάτω Πετάλι που 

θα προσφέρει «μουσικές εκπλήξεις» και θα μας οδηγήσει στο Μουσικό Εργαστήρι 

«Φραγκίσκη Ψαχαροπούλου – Καρόρη» εκεί όπου τα παιδιά της Σίφνου ανακαλύπτουν 

τη χαρά της μουσικής παιδείας.  

Το Φεστιβάλ θα πλαισιώσει έκθεση ζωγραφικής μαθητών του Δημοτικού από τα 

νησιά και από παράκτιες πόλεις, που πήραν μέρος τα τελευταία 5 χρόνια στον ετήσιο 

διαγωνισμό που οργανώνει ο Σύνδεσμος με θέματα την ιστορία και τις παραδόσεις των 

τόπων τους. 

Η Σίφνος, μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο μουσικής συνάντησης για ένα ευρύ 

κοινό που έρχεται από την Ελλάδα αλλά και από πολλές χώρες του εξωτερικού.  

Στόχος του Φεστιβάλ είναι να δημιουργηθεί μια μουσική συνάντηση που οι κάτοικοι 

του νησιού και οι φίλοι επισκέπτες θα γνωρίζουν πως πραγματοποιείται κάθε Ιούλιο, 

με μουσικούς υψηλού επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισμένους, σε ένα ξεχωριστό φυσικό 

περιβάλλον. 

Οι καλλιτέχνες διδάσκουν στα σεμινάρια και συμμετέχουν στις συναυλίες επειδή 

πιστεύουν στην αξία της μουσικής εκπαίδευσης αλλά και στη σημασία της μουσικής 

επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας 

μουσικής κοινότητας της οποίας θα είναι εταίροι και για τους οποίους η Σίφνος μπορεί 

να γίνει ένα καλοκαιρινό «σπίτι » καλλιτεχνικής δημιουργίας, ανοιχτό στις μουσικές 

τους προτάσεις.  

Ταυτόχρονα δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές του Μουσικού Εργαστηρίου της 

Σίφνου να πάρουν μαθήματα από σπουδαίους μουσικούς και να τους ακούσουν να 

παίζουν στα ρεσιτάλ τους, έτσι ώστε να εμπνευσθούν από το παράδειγμά τους και να 

προχωρήσουν στις μουσικές τους σπουδές.  

Η είσοδος σε όλες τις συναυλίες θα είναι ελεύθερη. 


