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Η Ορχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων του Δημοτικού Ωδείου ταξίδεψε ως την Κρήτη προκειμένου να συμμετάσχει στο 5ο
Φεστιβάλ Χουδετσίου, στα ορεινά του Ηρακλείου, το Σάββατο 9 Αυγούστου.
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Συναυλία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε για το ακροατήριο το πλήθος των μουσικών και ο «δεμένος» ήχος της ορχήστρας

Από την Πάτρα
στην Κρήτη

Ο

Ευγένιος Βούλγαρης και οι μαθητές του,
καλεσμένοι του σπουδαίου Ιρλανδού
μουσικού Ross Daly, που είναι η ψυχή
του Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος
και του Φεστιβάλ, παρουσίασαν τη συναυλία «Ζεϊμπέκικο: 9 σημάδια στο χρόνο», στο
πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χουδετσίου, που
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από
την Πέμπτη 7 ως την Κυριακή 10 Αυγούστου.
Ενα φεστιβάλ που αναδεικνύει τη μαγεία της
σύνθεσης των διαφορετικών μουσικών στοιχείων, τη συνδυάζει με τοπικά χρώματα, εικόνες, αρώματα και γεύσεις, τη συνοδεύει
με την αυθόρμητη διάθεση φιλοξενίας των
κατοίκων της περιοχής και την προσφέρει
σε αυτούς που θέλουν να αποτελέσουν μέρος αυτής της γιορτής...
To Σάββατο 9 Αυγούστου, λοιπόν, τρίτη μέρα της γιορτής, στον κήπο του Μουσικού
Εργαστηρίου Λαβύρινθος, που αποτελεί την

κεντρική σκηνή του Φεστιβάλ, η Ορχήστρα
παρουσίασε ένα πρόγραμμα που καθήλωσε
για μιάμιση ώρα το πολυπληθές κοινό, το
οποίο δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του, προσφέροντας το πιο ζεστό του χειροκρότημα.
Η συναυλία, που είχε παρουσιαστεί και στην
Πάτρα στα τέλη Ιουνίου, στο κατάμεστο αίθριο του Παλιού Νοσοκομείου, ήταν μια
πρόσκληση-πρόκληση σε ένα ταξίδι ρυθμικής αυτογνωσίας στον εννεάσημο ρυθμό
του ζεϊμπέκικου, με σκοπούς από την ευρύτερη περιοχή της γενέτειρας του ζεϊμπέκικου: Τη Μικρά Ασία, την Καππαδοκία και το
Ανατολικό Αιγαίο, πάντα υπό τη διεύθυνση
και την επομέλεια του Ευγένιου Βούλγαρη.
Ηταν μια ξεχωριστή εμφάνιση για την οποία
ακούστηκαν και γράφτηκαν πολύ θετικά σχόλια, μια δυνατή εμπειρία για όλα τα μέλη της
Ορχήστρας που συμμετείχαν κι έκλεισαν το
ταξίδι τους με μια ευχή: Και του χρόνου!

Η απαραίτητη «πρόβα τζενεράλε» πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού
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