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«Η τραγωδία που βιώνουμε μας καλεί να πάρουμε στα σοβαρά τα
πράγματα που είναι σοβαρά και να μην επηρεαζόμαστε από εκείνα
που έχουν λιγότερη σημασία. Να ανακαλύψουμε ξανά ότι η ζωή δεν
είναι χρήσιμη αν δεν αξιοποιείται για να εξυπηρετήσει τους άλλους.
Γιατί η ζωή μετράται με αγάπη».
«… Δεν πρέπει να ανησυχούμε για αυτό που μας λείπει, αλλά μάλλον πρέπει να αναζητούμε το καλό που μπορούμε να κάνουμε για
τους άλλους…»
Με αυτά τα λόγια ο Πάπας Φραγκίσκος, κατά την έναρξη της φετινής «ιδιαίτερης» Μεγάλης εβδομάδας, μέσα στην έρημη πλατεία
του Αγίου Πέτρου, προέτρεψε όλους τους ανθρώπους να σκεφτούν
«τι καλό μπορούμε να κάνουμε για τους άλλους».
Να τους δώσουμε μια «νέα ελπίδα και μια νέα αλληλεγγύη», μπορώ να προσθέσω εγώ, μέσω της κάθε μορφής τέχνης, γιατί η τέχνη
ανυψώνει το πνεύμα.
Επωφελούμενοι από τις δυνατότητες που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία μπορούμε να φέρουμε κοντά σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους αυτό που για μας, τους εμπνευστές και τους διοργανωτές του Διεθνούς Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου ΑΝΩ,
αποτελεί βασική πολιτιστική επιλογή και που προσβλέπει στην ψυχική ανάταση και την πνευματική ευφορία των ακροατών.
Η μουσική και μάλιστα αυτή που εκφράζεται μέσω του Εκκλησιαστικού Οργάνου, μπορεί να μας οδηγήσει στην παρουσία του Κυρίου, να μας συνοδεύει και να μας καθησυχάζει, μέσα σε δραματικές
καταστάσεις, όταν αποκαλύπτεται η «ευπάθεια» του ανθρώπου, η
«ελαχιστότητά» του και η ανάγκη του για λύτρωση.
Αυτές τις στιγμές, που αμφισβητούμε πολλές βεβαιότητες της
ζωής μας, ας σκεφτούμε «Πού βρίσκονται οι βαθύτερες ρίζες που
μας υποστηρίζουν όλους στην καταιγίδα. Τι είναι πραγματικά σημαντικό και απαραίτητο».
Ας αφυπνιστούμε και ας απεκδυθούμε την παράλυση που φέρνει ο φόβος για το παρόν και το μέλλον, ας ακούσουμε την κραυγή
των φτωχών και του σοβαρά ασθενούς πλανήτη μας και ας επανεξετάσουμε τη μέχρι σήμερα πορεία μας...
Εύχομαι,
σ’ αυτές τις στιγμές δοκιμασίας και επιλογών, με ανανεωμένο
τρόπο να μπορέσουμε να προσανατολίσουμε τη ζωή μας σ’ Εκείνον,
ο οποίος είναι το στήριγμά μας και ο στόχος μας, δίνοντας ελπίδα και
προοπτική στην κοινωνία ολόκληρη, που ποικιλοτρόπως δοκιμάζεται.
Σεβ. π. Πέτρος Στεφάνου
Καθολικός Επίσκοπος Σύρου

“The tragedy we are experiencing summons us to take seriously the
things that are serious, and not to be caught up in those that matter
less. To rediscover that life is of no use if not used to serve others.
Because life is measured in love.”
“...Do not be concerned with what you lack, but with what good
can be done for others...”
With these words, at the start of this year’s unprecedented Holy
Week, in the empty St Peter’s Square, Pope Francis urged all people
to think “what good we can do for others”.
To offer them “new home and new solidarity”, I would add, through
every form of art, because art uplifts the spirit.
Benefiting from the potential offered by modern technology, we
can bring to even more people what constitutes for us — the inspirers
and organisers of the ANO International Organ Festival — a key cultural choice which aims at the exaltation of the soul and the spiritual
euphoria of the audience.
Music, particularly that which is expressed through the organ,
can lead us to the presence of the Lord, to accompany and comfort
us during dire circumstances, when the “vulnerability” of humans,
their “insignificance” and need for redemption is revealed.
At such times, when we question the many certainties in our lives, let
us reflect on “where the deeper roots that support us all during the
tempest are to be found. That which is truly important and essential.”
Let us awaken and shed the paralysis brought by fear for the
present and future; let us hear the cries of the poor and our seriously
ailing planet and let us re-examine our course so far...
I hope,
at such times of tribulation and choices, to be able in a renewed
way to reorient our life to Him, our sup-port and our goal, offering
hope and perspective to all of society which is being tested in so
many different ways.
Hon. f. Peter Stefanou
Catholic Bishop of Syros

ΠΕΜΠΤΗ

20.08.2020 THURSDAY

Έργα για εκκλησιαστικό όργανο
και κρουστά
Organ and percussion concert
Σπύρος Λάμπουρας, κρουστά
Spiros Lampouras, percussion
Ελένη Κεβεντσίδου, εκκλησιαστικό όργανο
Eleni Keventsidou, organ
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Pièce d’ orgue, BWV 572 for solo organ
Pièce d’ orgue, BWV 572 για σόλο εκκλησιαστικό όργανο
JOHANN SEBASTIAN BACH-CHARLES GOUNOD
Ave Maria, for vibraphone and organ
Χαίρε Μαρία, για βιμπράφωνο και εκκλησιαστικό όργανο
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Sarabande from 2nd partita for violin in D minor BWV 1004,
arranged for solo vibraphone
Sarabande από τη 2η Παρτίτα για βιολί σε ρε ελάσσονα BWV 1004,
διασκευασμένο για σόλο βιμπράφωνο
ZSOLT GÁRDONYI (1946-)
Mozart Changes, for solo organ
Mozart Changes, για σόλο εκκλησιαστικό όργανο
NEBOJŠA JOVAN ŽIVKOVIĆ (1962-)
Suomineito, for solo vibraphone
Suomineito, για σόλο βιμπράφωνο
YANNIS DROSITIS (1957-)
Tzivaeri, for solo organ
Τζιβαέρι, για σόλο εκκλησιαστικό όργανο
YIANNIS KARYDAS (1960-)
Parthen i Romania, traditional song from Pontos
arranged for solo organ
Πάρθεν η Ρωμανία, παραδοσιακό τραγούδι από τον Πόντο
διασκευασμένο για εκκλησιαστικό όργανο
PETR EBEN (1929-2007)
“Landscapes of Patmos”: 1. Landscape with Eagle, 4. Landscape with
Rainbow, 5. Landscape with Horses, for percussion and organ
«Τοπία της Πάτμου»: 1. Τοπίο με Αετούς, 4. Τοπίο με Ουράνιο τόξο,
5. Τοπίο με Άλογα, για κρουστά και εκκλησιαστικό όργανο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21.08.2020 FRIDAY

Έργα για εκκλησιαστικό όργανο
και βιολοντσέλο
Organ and cello concert
Σούζαν Νόρτον, βιολοντσέλο
Susan Norton, cello
Ελένη Κεβεντσίδου, εκκλησιαστικό όργανο
Eleni Keventsidou, organ
Χρήστος Παρασκευόπουλος, εκκλησιαστικό όργανο
Christos Paraskevopoulos, organ
GEORG MUFFAT (1652-1704)
Toccata Quinta from Apparatus Musico-Organisticus, for organ
Τοκκάτα αρ. 5 από τη συλλογή Apparatus Musico-Organisticus,
για εκκλησιαστικό όργανο
ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
Sonata in E minor for cello and organ, Op. 14. No. 5, RV 40
Largo - Allegro - Largo - Allegro
Σονάτα σε μι ελάσσονα για βιολοντσέλο κι εκκλησιαστικό όργανο,
έργο 14, αρ. 5, RV 40
Λάργκο - Αλέγκρο - Λάργκο - Αλέγκρο
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Choral Prelude: “Komm Gott, Schopfer, Heiliger Geist”,
BWV 667, from «18 Chorale Preludes», for organ
Χορικό Πρελούδιο: « Έλα Θεέ, Δημιουργέ, Άγιο Πνεύμα», BWV 667,
από τη συλλογή «18 Χορικά Πρελούδια», για εκκλησιαστικό όργανο
ANDRÉ CAMPRA (1660-1744)
Rigaudon for organ
Ριγκαντόν για εκκλησιαστικό όργανο
ARVO PÄRT (1935-)
“Spiegel Im Speigel”, for cello and organ
«Καθρέφτης στον Καθρέφτη», για τσέλο και εκκλησιαστικό όργανο
ΚENNETH LEIGHTON (1929-1988)
“Fanfare”, for organ
«Φανφάρα», για εκκλησιαστικό όργανο
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Prelude from Suite no.1 in G major, BWV 1007 for solo cello
Πρελούδιο από τη Σουίτα αρ. 1 σε σολ μείζονα,
BWV 1007 για σόλο βιολοντσέλο

ENNIO MORRICONE (1928-2020) - ANDREA MORRICONE (1964-)
Love Theme from Cinema Paradiso, for solo organ
Ερωτικό θέμα από την ταινία «Σινεμά: Ο Παράδεισος»,
για σόλο εκκλησιαστικό όργανο
BOB MARLEY (1945-1981)
“No Woman No Cry", for solo cello
« Όχι γυναίκα, μην κλαις», για σόλο βιολοντσέλο
ANDREW LLOYD WEBBER (1948-)
Theme and Variations 1-4, for cello and organ
Θέμα και Παραλλαγές 1-4,
για βιολοντσέλο και εκκλησιαστικό όργανο
SIGFRID KARG-ELERT (1877-1933)
“Nun danket alle Gott”, Marche triomphale, Op. 65, No. 59, for organ
«Τώρα ευχαριστείστε τον Κύριο», Θριαμβευτικό Εμβατήριο, έργο 65,
αρ 59, για εκκλησιαστικό όργανο

ΣΑΒΒΑΤΟ

22.08.2020 SATURDAY

Έργα για εκκλησιαστικό όργανο
και φωνή
Organ and voice concert

Η συναυλία είναι αφιερωμένη στην επέτειο των 100 χρόνων
από τη γέννηση του Αγίου Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’.
The concert is dedicated to the 100th anniversary
of St. Pope John Paul’s II birthday.

Γιάννης Κάβουρας, τενόρος
Yiannis Kavouras, tenor
Χρήστος Παρασκευόπουλος, εκκλησιαστικό όργανο
Christos Paraskevopoulos, organ
NICOLAS CRACOVIENSIS (1485-1550)
Α. Salve Regina, Β. Preambulum in F,
C. Choral Prelude “Ave Jerarchia”, for organ
A. Χαίρε Άνασσα, B. Πρελούδιο σε φα μείζονα,
Γ. Χορικό Πρελούδιο «Χαίρε Ιεραρχία», για εκκλησιαστικό όργανο

ALESSANDRO STRADELLA (1639-1682)
“Pieta Signore” Aria Di Chiesa, for tenor and organ
« Έλεος Κύριε», εκκλησιαστικό άσμα για τενόρο
και εκκλησιαστικό όργανο
FRYDERYK CHOPIN (1810-1849)
Two preludes for piano, Op. 28 no 9 & 20 from 24 Preludes for piano,
arranged for organ from Tomasz Jaglowski and William Thomas Best
Δύο πρελούδια για πιάνο, έργο 28 αρ. 9 & 20 από τα 24 Πρελούδια
για πιάνο, σε διασκευή για εκκλησιαστικό όργανο από τους
Tomasz Jaglowski and William Thomas Best
CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)
“Domine, ego credidi”, air for tenor from Oratorio du Noël, op. 12
«Κύριε, πιστεύω», άρια για τενόρο από
το Ορατόριο των Χριστουγέννων, έργο 12
FRYDERYK CHOPIN (1810-1849)
Prelude Op. 28, no 4, arranged for organ by Michael Stenov
Πρελούδιο έργο 28, αρ. 4, σε διασκευή για εκκλησιαστικό όργανο
από τον Michael Stenov
THÉODORE DUBOIS (1837-1924)
The Seven Last Words of Christ,
Sixth Word: Father into Thy hands I now commend my soul,
for tenor and organ
Οι Επτά Λόγοι του Χριστού επί του Σταυρού
Έκτος Λόγος: Πατέρα στα χέρια σου παραθέτω το πνεύμα μου,
για τενόρο και εκκλησιαστικό όργανο
WŁADYSŁAW ŻELEŃSKI (1837-1921)
Prelude Pastoral op.68, for organ
Ποιμενικό Πρελούδιο έργο 68, για εκκλησιαστικό όργανο
FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
“Ave Maria”, sacred song for tenor and organ
«Χαίρε Μαρία», ιερό άσμα για τενόρο και εκκλησιαστικό όργανο
WŁADYSŁAW ŻELEŃSKI
Prelude No 19 from 25 Preludyi op.38 for organ
Πρελούδιο Νο. 19 από τα 25 Πρελούδιο έργο 38
για εκκλησιαστικό όργανο
CHARLES-FRANÇOIS GOUNOD (1818-1893)
“Repentir”, sacred hymn for tenor and organ
«Μετάνοια», ιερός ύμνος για τενόρο και εκκλησιαστικό όργανο

Τις συναυλίες προλογίζει ο μουσικός παραγωγός και σύμβουλος
προγράμματος του Φεστιβάλ ΑΝΩ, Νίκος Κανελλόπουλος.
The concerts will be introduced by Nikos Kanellopoulos,
music producer and program consultant for the ANO Festival.

Γιάννης Κάβουρας
τενόρος
Σπούδασε βιολί, πιάνο, ανώτερα θεωρητικά και μονωδία (τάξη Π. Δήμα,
δίπλωμα με άριστα παμψηφεί και Α’
βραβείο). Μελέτησε με τους S. Vittucci
(Βιέννη), J. Henschel και B. Hymel. Έχει
ερμηνεύσει, μεταξύ άλλων, ρόλους
όπως Albert Herring του B.Britten (ΜΜΘ), Nemorino/L’Elisir d’Amore
(Φεστιβάλ Λάρνακας) και Ernesto/Don Pasquale του G. Donizetti, Il
Conte d’ Almaviva/Il barbiere di Siviglia του G.Rossini, Ferrando/Così
fan Tutte (ΕΛΣ), Basilio/Le Nozze di Figaro (Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου) και Geharnischter/Die Zauberflöte (ΕΛΣ) του W. A. Mozart, Beppe/
Pagliacci του R. Leoncavallo (ΕΛΣ / Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου),
Borsa/Rigoletto (ΕΛΣ), Il Conte di Lerma και L’Araldo Reale/Don Carlo
(ΕΛΣ) και Gastone/La Traviata του G.Verdi, Le Remendado/Carmen
του G. Bizet (ΟΠΑΝΔΑ), Παμίκος/Σατανερί (ΕΛΣ) και Ζαχαρούλης/Ο
Βαφτιστικός (Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου) του Θ. Σακελλαρίδη, Παπαουλάκης/Μίνως της Μ. Σφακιανάκη (ΕΡΤ), Δρ. Μπλιντ/Η Νυχτερίδα του J. Strauss II (ΕΛΣ), Πτεροδάκτυλος/Ζ (Μ. Μπορμπουδάκη)
(ΕΛΣ), Ψαράς/Μήδεια του Ν. Κυπουργού (ΕΛΣ), Petrarca/Το πέπλο
της Λήθης του Ε. Κοκκόρη (ΕΛΣ), Μενέλαος/Ελένη του Α. Καρατζίκη, Jean/Ο Παπουτσωμένος Γάτος του C. Cui (ΕΛΣ), Κόμης Αλμαβίβα/Ο Κουρέας της Σεβίλλης (ΕΛΣ), Πρίγκιπας/Προσοχή! Ο Πρίγκιπας Λερώνει του Ν. Κυπουργού (ΕΛΣ), Υπουργός/Η Πριγκίπισσα και
το Μπιζέλι του E. Toch (ΕΛΣ). Έχει συνεργαστεί με αρχιμουσικούς
όπως A. Allemandi, R. Bonynge, Z. Mehta, G. Pacor, κ.ά. Επίσης, έχει
ερμηνεύσει έργα θρησκευτικού ρεπερτορίου συνθετών όπως W.
A. Mozart, F. Schubert, C. Saint-Saëns, T. Dubois, F. Mendelssohn, G.
P. Telemann, J. Haydn, J. S. Bach. Είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Παν/μίου
Θεσσαλίας με μεταπτυχιακό δίπλωμα, μεταπτυχιακός φοιτητής
του ΤΜΣ Ιονίου Παν/μίου με ειδίκευση «Μονωδία», ενώ υπήρξε μεταπτυχιακός φοιτητής στην Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων
(MBA) του University of Leicester.

Ioannis Kavouras, tenor
He studied violin, piano, advanced music theory and singing (Panos
Dimas’ class, diploma with honours and first prize). He also studied
under Sebastian Vittucci (Vienna), Jane Henschel and Bryan Hymel.
He has sung, among others, Albert Herring, Nemorino (L’elisir
d’amore), Ernesto (Don Pasquale), Count Almaviva (Il barbiere di Siviglia), Ferrando (Cosi fan tutte), Basilio (Le nozze di Figaro), Geharnischter (Die Zauberflöte), Beppe (Pagliacci), Matteo Borsa (Rigoletto),
The Count of Lerma/Royal herald (Don Carlo), Gastone (La Traviata),
Le Remendado (Carmen), Dr Blind (Die Fledermaus), Pamikos (Satanerie), Zacharoulis (The Godson), Papaoulakis (Minos), Pterodactyl
(Z), Fisherman (Medea), Petrarca (Veil of oblivion), Menelaus (Helen).
He has worked with Antonello Allemandi, Richard Bonynge, Zubin
Mehta, Giovanni Pacor and many others. He has performed religious
works of Mozart, Schubert, Saint-Saens, Dubois, Mendelssohn, Telemann, Haydn, Bach, etc. He is a graduate of the School of Physical
Education and Sport Science (University of Thessaly, postgraduate
diploma) and postgraduate student of the Department of Music Studies (Ionian University, specialization: singing). Furthermore, he has
been a postgraduate student of Business Administration (University
of Leicester, MBA).

Ελένη Κεβεντσίδου
εκκλησιαστικό όργανο
Γεννήθηκε στην Αθήνα και ξεκίνησε
τις μουσικές τις σπουδές στο Εθνικό
Ωδείο με την Καίτη Τρούλη (1995, Δίπλωμα πιάνου με ‘Άριστα παμψηφεί και
Ά Βραβείο’). Ως υπότροφος του Συλλόγου “Οι φίλοι της Μουσικής” μαθήτευσε από το 1998-2001 κοντά στο διεθνούς φήμης οργανίστα Nicolas
Kynaston και συνέχισε τις σπουδές της στη Βασιλική Ακαδημία του
Λονδίνου ως υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Σ. Ωνάσης
υπό την καθοδήγηση των Nicolas Kynaston και David Titterington
(Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εκτέλεση με Διάκριση, 2004). Τo
2004 απέσπασε τα βραβεία ερμηνείας Margaret and Sydney Lovett
Organ Prize και United Music Publishers Ensemble Prize, Λονδίνο. Το
2007 της απενεμήθη το βραβείο της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας
στο Διεθνή Διαγωνισμό Οργάνου στο Kaliningrad της Ρωσίας. Έχει
εμφανιστεί ως σολίστ και μέλος Μουσικής Δωματίου στην Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία,
Βέλγιο, Γερμανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Πολωνία, Ρωσία, Ηνωμένες
Πολιτείες. Έχει ηχογραφήσει στο Royal Festival Hall για τη Royal
Academy και South London Organ Society και χορωδιακή μουσική
στο Rugby School για τη Regent Records. Πρόσφατα ηχογράφησε
στο Royal Hospital School στο Holbrook έργα για σόλο εκκλησιαστικό όργανο των J. S. Bach, F. Liszt και Μax Reger, στο Rugby School
μουσική για βιολί και εκκλησιαστικό όργανο και στο Burnt Oak του
Λονδίνου μουσική για κόντρα-τενόρο και εκκλησιαστικό όργανο
για τη Ravensbury Records. Σήμερα διδάσκει εκκλησιαστικό όργανο και πιάνο στο Rugby School, Kent College και East London Piano
Service και είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Canterbury (διατριβή πάνω στην ανάλυση και εκτέλεση των Παραλλαγών για όργανο του Μax Reger, έργο 73, με την πλήρη υποτροφία και υποστήριξη του Canterbury Christ Church University). Οι μελλοντικές της
εμφανίσεις συμπεριλαμβάνουν κύκλο συναυλιών στην Αυστραλία
και ηχογράφηση των μεγάλων έργων του Max Reger για εκκλησιαστικό όργανο στο Selby Abbey.

Eleni Keventsidou, organ
She was born in Athens and started playing the piano at the age of 8
with Kate Trulli at the Athens National Conservatory, where she graduated in 1995 with a unanimous First Prize. In 1998 she was awarded
a three- year scholarship by the “Friends of Music Society” in order to
study the organ with the world-wide distinguished organist Nicolas
Kynaston at the Athens Concert Hall. She continued her studies as
an Alexander S. Onassis Foundation scholar with Nicolas Kynaston
and David Titterington at the Royal Academy of Music. Eleni graduated from the Postgraduate Performance Course in 2004 with a Distinction. In 2004 she was awarded the ‘Margaret and Sydney Lovett
Organ Prize’ and the ‘United Music Publishers Ensemble Prize’ (London-Royal Academy). In 2007 she was awarded the Artistic Director’s
Prize at Mikael Tariverdiev International Organ Competition in Kaliningrad, Russia. Eleni has performed as a soloist and with ensembles in major festivals in Greece, Cyprus, Romania, United Kingdom,
Ireland, Spain, France, Belgium, Germany, Norway, Finland, Poland,
Russia, USA. She has participated in a joint recording project with the
Royal Academy of Music and the Southwark and South London Or-

gan Society, playing at the Royal Festival Hall. She participated in a
CD recording of English Choral music with the Rugby School Choirs.
She has recently recorded her solo CD of J.S.Bach, F. Liszt and Max
Reger organ works at Royal Hospital School, Ipswich, a CD for violin
and organ music at Rugby School and a CD for counter tenor and
organ music at St Alphage Burnt Oak for Ravensbury Records. Currently she teaches piano at Kent College, East London Music Service
and piano- organ at Rugby School. She obtained her PhD in Organ
Performance of Max Reger’s Variations Op. 73 on a full studentship
at Christ Church University, Canterbury in 2016. Future engagements
include concerts in Australia and cd recording of the major organ
works of Max Reger at Selby Abbey.

Σπύρος Λάμπουρας
κρουστά
Γεννήθηκε το 1976 στην Κέρκυρα. Πήρε
τα πρώτα μαθήματα μουσικής στη Φιλαρμονική Εταιρία Κερκύρας. Το 1997
αποφοίτησε από το ωδείο Αθηνών με
άριστα παμψηφεί και διάκριση από την
τάξη κρουστών, με καθηγητή τον Νικόλαο Κορατζίνο. Το 2003 παρακολούθησε μαθήματα με τον κ. Carlos
Tarcha, καθηγητή κρουστών στην ακαδημία της Κολωνίας. Από το
1992 είναι μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και από το 2004
κατέχει τη θέση του Ά κορυφαίου τυμπανίστα. Επίσης είναι μέλος
στα σύνολα «χάλκινων πνευστών Metallon», «Athens Percussion
Group», «Ένωδον» και «Duo Άρσις». Επίσης έχει συνεργαστεί με
τους «Piano Duo Antithesis» στο Φεστιβάλ Ηρακλείου και στο Φεστιβάλ Αθηνών. Από το 2008 συνδιοργανώνει συναυλίες μουσικής
δωματίου με κύριο θέμα τα κρουστά, ερμηνεύοντας έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών. Στόχος είναι η προβολή και η δημιουργία νέων έργων για κρουστά, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία σε
νέες συνθέσεις. Τον Μάρτιο του 2013 συμμετείχε ως σολίστ στον
εορτασμό για τα 70α γενέθλια της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με
το κοντσέρτο για ταμπούρο - σε πρώτη εκτέλεση- του Θ. Αντωνίου
“Just Drumming”, το οποίο του είναι αφιερωμένο. Διδάσκει κλασικά
κρουστά στο Ελληνικό Ωδείο Αμαρουσίου και στο Δημοτικό Ωδείο
Ηρακλείου Κρήτης.

Spiros Lambouras, percussion
He was born in Corfu in 1976, where he had his first contact with music, playing at the Philharmonic Society of Corfu Band. He has been a
Nikolaos Koratzinos’ student from 1991 to 1997 at the Athens Conservatory, where he graduated with high distinction. In 2003 he attended
lessons in the class of Carlos Tarcha, percussionist professor in Colony
in Germany. He is a member of the Athens State Orchestra since 1992,
as a percussionist. In 1999 he worked at the Athens State Orchestra as
a principal timpanist and from 2004 he has the place of a permanent
Principal Timpanist in that orchestra. He is also a member of the brass
ensemble “Metallon” and “Duo Arsis” and has co-operated with “Piano Duo Antithesis” and performed in the Heraklion Festival and the
Athens Festival. Since 2008 he co-organizes chamber music concerts
with primary topic, percussions, together with other instruments. In
this context he has co-operated with a lot of remarkable musicians and
has performed premiers of Foreign and Greek composers such as, V.

Tenidis and S. Gyftakis. In March 2013 he participated, as a solist, in the
celebration of the 70th anniversary of the Athens State Orchestra with
a concert for Snare drum - premiere - by Theodoros Antoniou “Just
Drumming “. The work is dedicated to the soloist and has received
positive reviews. He teaches percussion at Hellenic Conservatory in
Athens and Heraklion of Creta Municipal Odeon.

Χρήστος
Παρασκευόπουλος
εκκλησιαστικό όργανο
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Οι μουσικές
του σπουδές ξεκίνησαν με τη γνωστή
καθηγήτρια πιάνου Ευαγγελία Χασαπλαδάκη. Είναι απόφοιτος του Εθνικού
Ωδείου Αθηνών από την τάξη Πιάνου
των Παύλου Βεντούρα και της Καίτης Τρούλη το 1994 και από την
τάξη Ανωτέρων Θεωρητικών του Σπύρου Κλάψη το 1997 με πτυχίο
Αντίστιξης. Επίσης είναι κάτοχος του πανεπιστημιακού τίτλου LRSM
στο εκκλησιαστικό όργανο από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου μαθητεύοντας με τον οργανίστα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
Nicolas Kynaston και είναι ο πρώτος Έλληνας που απέκτησε ελληνικό Δίπλωμα εκκλησιαστικού οργάνου το 2019 με την Ελένη Κεβεντσίδου. Από το 1997 είναι οργανίστας στη Γερμανική Εκκλησία
του Χριστού ενώ από το 2012 διορίστηκε Κάντορας στον ίδιο χώρο.
Επίσης είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής του Αγίου Φραγκίσκου στη Ρόδο καθώς
και του Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου “ANO” του Αγίου Γεωργίου στη Σύρο του οποίου εγκαινίασε το εκκλησιαστικό όργανο το
2016 με μεγάλη πανηγυρική συναυλία μετά την ανακατασκευή του
οργάνου από τον Ιταλό κατασκευαστή Saverio Tamburini. Έχει εμφανιστεί σε ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου στην Ελλάδα, στη
Μεγάλη Βρετανία, στο Ισραήλ, στην Αυστρία, στην Πολωνία, και
έχει κλείσει συνεργασίες για Γερμανία, Ελβετία, Μάλτα, Πολωνία
και Αυστρία. Έχει συνεργαστεί ως οργανίστας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηνών, με καλλιτέχνες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής κ.α. Επίσης έχει εμφανιστεί σε:
εκκλησίες στην Αθήνα, Χανιά και Ρόδο, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
Εθνική Λυρική Σκηνή, Στοά του Βιβλίου, Αίθουσα Φιλολογικού Συνδέσμου «Παρνασσός». Το 2008 ίδρυσε και διευθύνει το φωνητικό
σύνολο “Musica Sacra” όπου εξειδικεύεται στην ερμηνεία έργων
χορωδιακής θρησκευτικής μουσικής. Είναι επίσης διευθυντής της
χορωδίας Cantus Celestis και του φωνητικού συνόλου Vox Sinceris.
Διδάσκει εκκλησιαστικό όργανο στο Ωδείο «Νικόλαος Μάντζαρος»
και στο Ελληνικό Ωδείο (Κεντρικό Εκπαιδευτήριο).

Christos Paraskevopoulos, organ
He was born in Athens. His musical education began early under the
tutelage of the renowned piano teacher Mrs. Evangelia Hasapladakis.
He is a graduate of the Athens National Conservatory in pianoforte
from Pavlos Ventouras and Kate Truli’s class of 1994 and also in composition from Spyros Klapsis’ class of 1997. He is also an LRSM recipient in organ music and a former student of Athens’ Concert Hall organist Mr. Nicholas Kynaston and he is the first Greek musician who
has got the Greek Organ Diploma with Eleni Keventsidou as organ

teaching instructor. As one of the few organists to be found in Greece,
since 1991 he has organized a series of organ concerts in various
churches in Athens and other cities of Greece and has given many
concerts in the Athens German Lutheran Church as one of its organists where, since 2012, he has been its main Organist and Director of
Music. He is the Artistic Music Director of the Annual Music Festival
of Rhodes that takes place in the Catholic Church of St Francis, Rhodes, since 2010, where he gives organ recitals and organizes other
musical events throughout the year. He is also the Artistic Director of
the “Ano” Organ Festival which takes part since 2017 at the Cathedral
of Saint George at the Aegean island of Syros where he has inaugurated the organ in 2016 after its restoration from Saverio Tamburini
with a big celebrating recital. He gas given organ recitals in United
Kingdom, Israel, Poland and Austria and he has engagements for recitals in Germany, Malta, Switzerland, Poland and Austria.He has performed in various other churches and concert halls in Greece Athens,
Chanea and Rhodes, at the Athens National Opera Centre, the Athens
Concert Hall, and the Parnassus Concert Hall. He has also played in
organ concerts with other artists from the National Opera, the National Radio Broadcasting Company, the Athens Chamber Opera, the
Athens State Orchestra, the City of Athens Symphony Orchestra and
Choir, and other musical groups and organizations. In 2008 the choir
“Musica Sacra,” which performs sacred choir music from the Renaissance and Baroque periods, was founded and is conducted by him.
He is also director of “Cantus Celestis” choir and “Vox Sinceris” vocal
ensemble. He teaches the organ at “Nikolaos Mantzaros” conservatory and “Hellenikon Odeion” (main branch) in Athens.

Susan Helen Norton
βιολοντσέλλο
Ξεκίνησε να παίζει βιολοντσέλο σε
ηλικία 8 ετών στη Μουσική Σχολή του
Νορθάμπτον με τον Jack Zerfahs και
στη συνέχεια στην τάξη του Alexander
Baillie, πριν γίνει δεκτή στο Βασιλικό
Ωδείο του Μπέρμιγχαμ. Συνέχισε τις
σπουδές της στο βιολοντσέλο με τον
Ulrich Heinen (πρώτο βιολοντσέλο της Συμφωνικής Ορχήστρας
του Μπέρμιγχαμ) και απέκτησε τα διπλώματά της Εκτέλεσης και Διδασκαλίας με διακρίσεις και πτυχίο δεύτερης τάξης - B.A. (hons) με
διάκριση. Ήταν πρώτο βιολοντσέλο στην Ορχήστρα Εγχόρδων και
Ορχήστρα Δωματίου, μέλος του 20th Century Music Ensemble και
φιναλίστ στο Conservatoire Concerto Trials. Συνέχισε τις σπουδές
της στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου με τον Derek
Simpson και ολοκλήρωσε μάθημα Προχωρημένων Σπουδών στο
μεταπτυχιακό τμήμα για βιολοντσέλο. Έπαιξε ζωντανά για το παιδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα του BBC με τίτλο «What is that Noise»
το 1991 και εργάστηκε ως εξωτερική συνεργάτιδα στη θέση της
βιολοντσελίστριας με τη Sinfonia της Ακαδημία του Αγίου Μάρτιν
των Αγρών και άλλα σύνολα στο Λονδίνο και στην Αγγλία. Από το
1992, ήταν μέλος πλήρους απασχόλησης της Ορχήστρας Καμεράτα, στην Αθήνα. Έχει ηχογραφήσει για το BBC, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Κόρδοβα και την Ορχήστρα Καμεράτα. Ηχογράφησε
το Martinu Concertino για Piano Trio στην εταιρεία Agora με την
Ορχήστρα Καμεράτα. Ήταν ιδρυτικό μέλος του κουαρτέτου I. Q.
String, που ηχογραφούσαν για Έλληνες καλλιτέχνες, όπως ο Γιώρ-

γος Κοντραφούρης, ο Σταύρος Λάντσιας, ο Χρήστος Θηβαίος και ο
Γιάννης Πάριος. Ερμήνευσε ένα τραγούδι με τον Σάκη Ρουβά στην
τελετή των μουσικών βραβείων Αρίων. Έχει συμμετάσχει σε πολλές συναυλίες με τον Σταύρο Λάντσια και την ομάδα του και την
Ελένη Καραΐνδρου. Το 2000 το κουαρτέτο εγχόρδων ηχογράφησε
τη μουσική για μια νέα τηλεοπτική σειρά που ονομαζόταν Ουδέν
Πρόβλημα. Η Susan ηχογραφεί τακτικά μουσική για τον συνθέτη
ταινιών Νίκο Κυπουργό. Το 2004 συμμετείχε παίζοντας σόλο τζαζ
βιολοντσέλο στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με την Αμερικανίδα γκόσπελ τραγουδίστρια και πιανίστρια Liz McComb. Έχει συμμετάσχει
και συνθέσει σε συνεργασία με τον Μπάμπη Μπλαζουδάκη τη μουσική επιμέλεια δύο ταινιών του Ευγενίδειου Ιδρύματος που έχουν
προβληθεί στο Πλανητάριο της Αθήνας και στο κρουαζιερόπλοιο
Queen Mary. Το 2018 της ζητήθηκε να εκτελέσει σόλο Μπαχ στον
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, στο
νομισματικό μουσείο της Αθήνας. Τώρα ασχολείται τακτικά ως
εξωτερική συνεργάτιδα με τις ορχήστρες της Φιλαρμονικής των
Αθηνών και της Καμεράτας στην Αθήνα και δίνει ρεσιτάλ σε όλη
την Ελλάδα και την Ιταλία. Είναι επίσης μέλος της Ορχήστρας των
Κυκλάδων. Το 2020 ηχογράφησε μουσική για τον συνθέτη Αλέξανδρο Σιδηρόπουλο για την τηλεοπτική σειρά «Άγριες Μέλισσες».
Ήταν διευθύντρια μουσικής στο σχολείο Campion στην Αθήνα και
είναι επί του παρόντος, ειδική σε θέματα μουσικής στο Γυμνάσιο.

Susan Helen Norton, cello
She started playing the cello at the age of 8. She was a student at
the Northampton Music School with Jack Zerfahs and then a pupil
of Alexander Baillie, before she was accepted at the Royal Birmingham Conservatoire. She continued her cello studies with Ulrich
Heinen (principal cello with the City of Birmingham Symphony Orchestra) at the Conservatoire, attained her Performance and Teaching Diplomas with distinction, and obtained a second class honours
degree-B.A. (hons) with distinction. She was Principal ‘cello for the
String Orchestra and Chamber Orchestra and a member of the 20th
Century Music Ensemble, and finalist in the Conservatoire Concerto
Trials. She continued her studies at the Royal Academy of Music in
London with Derek Simpson and completed an Advanced Studies
course in Post Graduate Cello playing. She performed live for a BBC
children’s television programme called “What’s that Noise” in 1991,
and freelanced as a ‘cellist with The Academy of St. Martin’s in the
Fields Sinfonia and other ensembles throughout London and England. From 1992 Susan was a full time member of the Camerata Orchestra, resident orchestra of the Athens concert hall, in Athens. She
has recorded for the BBC, the Cordoba Symphony Orchestra and the
Camerata Orchestra. She recorded the Martinu Concertino for Piano Trio on the Agora label, with the Camerata orchestra. She was a
founding member of the I. Q. String quartet, which has recorded for
Greek artists such as Giorgos Kontrafouris, Stavros Lantsias , Christos
Thivaios and Yiannis Parios. She performed a song with Sakis Rouvas for the Arion music awards ceremony. She regularly performed
with Stavros Lantsias and his ensemble, and Eleni Karaindrou. In the
year 2000 the string quartet recorded the music for a new television
series called Ouden Provlima. Susan regularly records music for the
Greek film composer Nikos Kypourgos. In 2004 she stood in at the
last minute to play improvised solo jazz cello at the Herod Atticus
theatre with the American gospel singer and pianist Liz McComb.
She has participated and co-composed with Babis Blazoudakis in
two film music scores for the Eugenides Foundation films, and also

as a solo cellist, which have been shown at the Athens Planetarium and
the Queen Mary cruise ship. In 2018 she was asked to perform solo
Bach to the President of the Greek Republic, Prokopis Pavlopoulos, at
the Numismatic Museum of Athens. She now regularly freelances with
the Athens Philharmonia and Camerata Orchestras in Athens as well as
performing solo and ensembles recitals around Greece and Italy. She
has been a member of the Orchestra of the Cyclades for many years
too. She was the Director of Music at Campion School in Athens and is
currently the music specialist for the Junior School.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΈΣ
Καθολική Επισκοπή Σύρου
Σεβ. π. Πέτρος Στεφάνου, Καθολικός Επίσκοπος Σύρου
Σύνδεσμος Ελλήνων Καθολικών Σύρου
Ισίδωρος Σαλάχας, Πρόεδρος
ΤΟΜΈΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ
Χρήστος Παρασκευόπουλος, Καλλιτεχνική Διεύθυνση
Νίκος Κανελλόπουλος, Σύμβουλος Προγράμματος
Γιάννης Κάβουρας, Υποστήριξη Παραγωγής
ΤΟΜΈΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ & ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
Χάρης Βεκρής, Εκτελεστικός Διευθυντής
Μαρία Μαυρίκου, Υπεύθυνη Χορηγιών
Νίκος Ρούσσος, Ταμίας Συνδέσμου Ελλήνων Καθολικών Σύρου, Οικ. Διαχείριση
Αριστέα Γιάννου, Γραφείο Τύπου / Παράλληλες Εκδηλώσεις
Νίκος Μεραμβελιωτάκης, Κώστας Βαλσαμάκης, Διαχείριση Ιστοσελίδας
Γιάννης Μανούσος, Τηλεοπτικό Σποτ
Νίκος Ραγκούσης, Νίκος Δεσύπρης, Φωτογραφική Κάλυψη
Βαγγέλης Αραγιάννης, Επιμέλεια Κειμένων
Φρειδερίκος Ρούσσος, Οπτική Ταυτότητα Φεστιβάλ
Δήμητρα Καραγκιουκτσή, Γραμματεία
ΤΟΜΈΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΟΙΝΟΎ
Λουΐζα Βαρθαλίτου, Νηρέας Βεκρής, Μιχάλης Βουτσίνος,
Ηρακλής Κάϊλας, Λεονάρδος Παλαιολόγος, Πέτρος Ρούσσος,
Μαρία Ρούσσου, Άννα Σιγάλα
Υποδοχή / Ταξιθεσία
ΤΟΜΈΑΣ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ
Γιώργος Ρούσσος, Συντονιστής Προβολής
Κώστας Καπέλος, Υπεύθυνος Συντήρησης Εκκλησιαστικού Οργάνου
ΤΟΜΈΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΊΑΣ
Γιώργος Σιγάλας, Υπεύθυνος Ξενώνα
Δέσποινα Ρούσσου, Υπεύθυνη Μετακινήσεων

