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Χριστούγεννα στην Στερεά Ελλάδα µε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
 
Πέντε συναυλίες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στις αντίστοιχες Περιφερειακές 
Ενότητες θα πραγµατοποιηθούν εφέτος, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων 
που οργανώνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
 
Η Κρατική Ορχήστρα, υπό τη διεύθυνση του αρχιµουσικού Νίκου Χαλιάσα , για τους τρείς 
πρώτους σταθµούς της περιοδείας της, επιλέγει µία από τις πιο κλασικές χριστουγεννιάτικες 
νουβέλες, τα περίφηµα «Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα» του Καρόλου Ντίκενς,  έτσι όµως όπως 
τα «διάβασε» ο σύγχρονος Γερµανός συνθέτης Χένρικ Άλµπρεχτ, µετατρέποντάς τα σε ένα 
οµώνυµο µουσικό παραµύθι. Αυτό θα «αφηγηθεί» στο δεύτερο µέρος της συναυλίας η 
Ορχήστρα αλλά κι ο ηθοποιός Γεράσιµος Γεννατάς. Το πρώτο µέρος της συναυλίας αφιερώνεται 
σε ατµοσφαιρικές µουσικές δηµιουργίες από το γερµανόφωνο κόσµο, γεµάτες κατάνυξη και 
µελωδικότητα: Τη Sinfonia από το ορατόριο «Μεσσίας» του Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ. Και το 
Κοντσέρτο για όµποε και ορχήστρα σε ντο µείζονα, K. 314 του Βόλφγκανγκ Αµαντέους 
Μότσαρτ,  µε σολίστ τον Κορυφαίο Οµποϊστα της Κ.Ο.Α. ∆ηµήτρη Βάµβα. 
 
Για τους επόµενους δύο σταθµούς της Χριστουγεννιάτικης περιοδείας, ένα µικρότερο σχήµα της 
Κ.Ο.Α., η Μικρή Ορχήστρα, υπό τη µουσική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα επιλέγει µερικές από 
τις δηµοφιλέστερες και πολύ αγαπηµένες µελωδίες των Χριστουγέννων ή και µελωδίες που αν 
και δεν είναι απαραιτήτως χριστουγεννιάτικης είναι σίγουρα ατµοσφαιρικές, εορταστικές και 
«ευδιάθετες». Ενδεικτικά η Μικρή Ορχήστρα της Κ.Ο.Α. θα ερµηνεύσει αποσπάσµατα από την 
όπερα «Κάρµεν» του Ζωρζ Μπιζέ, από το µπαλέτο «Καρυοθραύστης» του Πιοτρ Ίλιτς 
Τσαϊκόφσκυ, από την κεφάτη και «πολύχρωµη» Σουίτα «Σκαραµούς» του Νταριούς Μιγιώ κ.ά. 
Θα ερµηνεύσει επίσης τη Μικρή Νυχτερινή Μουσική του Μότσαρτ, το Libertango του, αλλά και 
το  το πυροτεχνικό Τσάρντας για βιολί και ορχήστρα του Βιττόριο Μόντι, µε σολίστ τη νεότατη 
και ταλαντούχα Κρίστυ Μπασάρη.  
 
Το πρόγραµµα των συναυλιών έχει ως εξής: 
20/12 Λιβαδειά │∆ιοικητήριο, Φίλωνος 35-39 
21/12 Άµφισσα│Πνευµατικό Κέντρο, Κορδώνη 1, Πλατεία Ησαΐα 
22/12 Χαλκίδα │∆ιοικητήριο, Λ. Χαϊνά 93 
23/12 Καρπενήσι│Συνεδριακό Κέντρο 
27/12 Λαµία│Αµφιθέατρο Πνευµατικού Κέντρου Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Αγράφων & 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 


