
ΝΑΥΠΛΙΟ 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
 

Πρόγραμμα 
 
 

Αγαπητοί φίλοι, 
εξαιτίας της μεγάλης συμμετοχής στο Φεστιβάλ, προστέθηκε ακόμη μία ημέρα 
παρουσίασης των προγραμμάτων των χορωδιών.  Επομένως, το τελικό πρόγραμμα του 
Φεστιβάλ διαμορφώνεται ως εξής: 
 
 
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014 
 
Ώρα έναρξης: 19.30 
 

 Χορωδία Αυλιωτών Κέρκυρας (πρόβα 17.30) 

 Χορωδία Δήμου Αγίας Παρασκευής (πρόβα 17.45) 

 Χορωδία Υπαλλήλων Εμπορικής Τραπέζης (πρόβα 18.00) 

 Corul de Camera “PRELUDIU” (Βουκουρέστι – Ρουμανία) (πρόβα 18.15) 

 
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 
 
Ώρα έναρξης:  20.00 
 

 Χορωδία Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου (Μικτό Πολυφωνικό Σχήμα) (πρόβα 18.00) 

 Χορωδία Εκπαιδευτηρίων Γ. Ζώη (πρόβα 18.15) 

 Χορωδία Τρίπολης (πρόβα 18.30) 

 

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 

Ώρα έναρξης: 20.00 

 

 Χορωδία Συλλόγου “Βυζαντινοί και Παραδοσιακοί Αντίλαλοι” (πρόβα 18.00) 

 Μικτή Τετράφωνη Χορωδία Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων (πρόβα 18.15) 

 Δημοτική Χορωδία Περάματος (πρόβα 18.30) 

 Χορωδία Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιθέας – Συκεών (πρόβα 18.45) 

 

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 

Ώρα έναρξης: 13.00 

 

 Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο “Συμφωνία” (πρόβα 12.00) 

 Μικτή Χορωδία Σπαρτύλας “ Ο Προμηθέας” (Κέρκυρα) (πρόβα 12.15) 



 

Ώρα έναρξης: 17.00  

 

 Χορωδία Λέσχης Φιλομούσων Λάρισας – (πρόβα 16.15)  

 Χορωδία Μουσικού Ομίλου Καλαμάτας “ΟΡΦΕΥΣ”- (πρόβα 16.30) 

 Χορωδία Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού – (πρόβα 16.45) 

 Αθηναϊκό Χορωδιακό Σύνολο – (πρόβα 17.00) 

 Χορωδία Ωδείου “Απόλλων” Πάτρας – (πρόβα 17.15) 

 Χορωδία Ο.Σ.Ε. Αθηνών – (πρόβα 17.30) 

 Χορωδία Εκπαιδευτικών Νομού Μαγνησίας – (πρόβα 17.45) 

 Χορωδία Συλλόγου “Αρίων” Καρδίτσας- (πρόβα 18.00) 

 Πολυφωνική Χορωδία Πατρών (Μεικτή Χορωδία)- (πρόβα 18.15)  

 Χορωδία Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος – Αθήνα – (πρόβα 18.30)  

 Corala “ BRATIANU” - Πιτέστι Ρουμανίας – (πρόβα 18.45) 

 Χορωδία Πανεπιστημίου Πατρών – (πρόβα 19.00) 

 Χορωδία “AMBITUS” – (πρόβα 19.15) 

 

(Οι πρόβες των χορωδιών του απογευματινού – βραδινού προγράμματος θα 

ξεκινήσουν στις 16.15 στην αίθουσα του «Τριανόν» - 40 μ. από το Βουλευτικό.  Επειδή 

η συμμετοχή τη συγκεκριμένη μέρα είναι μεγάλη θα παρακαλούσαμε για την αυστηρή 

τήρηση του χρόνου και της σειράς προτεραιότητας.  Κάθε χορωδία που τελειώνει το 

φωνητικό της ζέσταμα θα μεταβαίνει στο Βουλευτικό για την εκτέλεση του 

προγράμματός της.  Πρέπει οι υπεύθυνοι των χορωδιών να εξασφαλίσουν την τήρηση 

του προγράμματος, γιατί η απόκλιση από αυτό θα επιφέρει προβλήματα στην ομαλή 

διεξαγωγή του. )   

 

 

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 

Ώρα έναρξης 12.00 

 

 Χορωδία Κορακιάνας “ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ” – Κέρκυρα (πρόβα 11.00) 

 Χορωδία Σωματείου “Αδούλωτη Κερύνεια” – Κύπρος (πρόβα 11.15) 

(Οι πρόβες των χορωδιών θα γίνουν στην αίθουσα του «Τριανόν» ) 

 



 

Ώρα έναρξης  19.00 

 

 Μικτή Χορωδία Δήμου Μεγαρέων (πρόβα 17.00) 

 Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο “ΜΕΛΙΦΩΝΟ” Καλαμάτας (πρόβα 17.15) 

 Μικτή Χορωδία “Ορφέας” Τρίπολης (πρόβα 17.30) 

(Οι πρόβες των χορωδιών θα γίνουν στο χώρο του Βουλευτικού) 

 

 

 

Παράλληλες Εκδηλώσεις – Δράσεις 

 

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 

Ώρα 19.00 

 

Υποδοχή των χορωδιών στην αίθουσα του Βουλευτικού 

 
Κοντσέρτο για πιάνο και Υψίφωνο  
 
 
Βάλια Αθανασιά – Σοπράνο 
 
Almudena Lopez Cano - Πιανίστα 
 

 

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 

Ώρα 19.00 (Πλατεία Συντάγματος Ναυπλίου) 

 

Επίσημη τελετή έναρξης του Φεστιβάλ από τους διοργανωτές με παρουσία Περιφερειακών 

και Δημοτικών Αρχών.  Οι χορωδίες φορώντας τις επίσημες στολές τους θα παρευρεθούν 

στο χώρο της πλατείας και προαιρετικά η κάθε μία ξεχωριστά θα αποδώσει ένα χορωδιακό 

τραγούδι της επιλογής της.  Στη συνέχεια οι χορωδίες που συμμετέχουν στο καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα της Παρασκευής θα μεταβούν στο Βουλευτικό (δίπλα στην πλατεία 

Συντάγματος) για την εκτέλεση του προγράμματός τους. 

 

 

 



 

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 

Ώρα 10.30 (Αίθουσα Τριανόν – Πλατεία Συντάγματος) 

 

Προβολή σουηδικής ταινίας “ Όπως στον Παράδεισο –  As it is in heaven”του Kay Pollak   

«Ένας χαρισματικός, επιτυχημένος συνθέτης ύστερα από μία σωματική και συναισθηματική 

κατάρρευση, εγκαταλείπει δόξα και χρήματα για να γυρίσει στη γενέτειρά του, ένα χωριό 

στη βόρεια Σουηδία.  Εκεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος, 

αλλά και να αναλάβει τα…. ηνία της τοπικής χορωδίας.  Θα συναντήσει αγάπη και φθόνο, 

θα κάνει φίλους και εχθρούς.» 

 

 

 

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 

Ώρα 8.00 – 10.00 

 

Προαιρετικός εκκλησιασμός στους Ιερούς Ναούς της πόλης του Ναυπλίου (Αγ. Γεώργιος – 

Μητρόπολη -παλαιά πόλη, Αγ. Νικόλαος -παλαιά πόλη, Παναγία – παλαιά πόλη, Άγιος 

Αναστάσιος – Νέα πόλη, Αγίων Κων/νου και Ελένης – Νέο Βυζάντιο, Αγία Τριάδα – 

Πρόνοια, Ευαγγελίστρια – Πρόνοια, Άγιος Νεκτάριος – Εργατικές κατοικίες).   

 

Ώρα 10.30 

Επίσκεψη στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα (παλαιά πόλη), όπου δολοφονήθηκε ο 

πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας.   

 

Ώρα 11.30 

Ομιλία στην αίθουσα του Βουλευτικού με θέμα «Ο Καποδίστριας ως ηγέτης στρατιωτικός 

και πολιτικός της Εθνεγερσίας».   

Ομιλητής: κ. Σκλαβούνος Γιώργος – Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος και Ιστορικός 

Ερευνητής. 

 

Ώρα 1.00  

Επίσημη τελετή λήξης στην αίθουσα του Βουλευτικού. 

 

 



 

Ώρα 18.00 

Παραδοσιακοί χοροί στη Πλατεία Συντάγματος από τη χορευτική ομάδα των φίλων του 

Π.Λ.Ι . (Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος). 

 

Ώρα 21.00 

Μουσική βραδιά με το νεανικό φωνητικό σύνολο και μαντολινάτα του Αγίου Παντελεήμονα 

Αχαρνών με τίτλο « Πάμε σαν άλλοτε..» υπό τη δ/νση του Παναγή Μπαρμπάτη. 

 

 

                                                  

 

 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ οι συμμετέχοντες και οι συνοδοί θα μπορούν να 

ξεναγηθούν δωρεάν στα γραφεία του ιστορικού προοδευτικού συλλόγου Ναυπλίου « Ο 

Παλαμήδης» από 10.00 – 12.00  και να γνωρίσουν τις σημαντικότερες πτυχές της ιστορίας 

του Ναυπλίου. 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν ξενάγησης στην Παλαιά πόλη του Ναυπλίου όπου 

κάθε κτίριο, κάθε δρόμος, κάθε πλατεία είναι ένα ιδιαίτερο σημείο αναφοράς στην νεώτερη 

ιστορία του ελληνικού κράτους. 

Για τις επισκέψεις - ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία της πόλης 

(κάστρο Παλαμηδίου, Μπούρτζι, Ακροναυπλία) και της ευρύτερης περιοχής (Μυκήνες, 

Αρχαία Τίρυνθα, θέατρο Επιδαύρου) οι ενδιαφερόμενες χορωδίες μπορούν να έρθουν σε 

συνεννόηση με την ARTIVA. 

Οι προαναφερθείσες δράσεις που αφορούν εξωτερικούς χώρους θα πραγματοποιηθούν 

εφόσον ο καιρός το επιτρέπει.    

 

Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ ευχαριστούν θερμά εκ των προτέρων όλες τις 

χορωδίες – τα διοικητικά συμβούλια, τους μαέστρους και τους χορωδούς- για τη 

συμμετοχή τους στο « ΝΑΥΠΛΙΟ 1ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ».   Εύχονται κάθε 

καλλιτεχνική επιτυχία, ευχάριστη διαμονή  και αυτή η μεγάλη διοργάνωση να 

αποτελέσει το εφαλτήριο  για μελλοντικές καλλιτεχνικές συνεργασίες. 


