Σας καλωσορίζουμε στην αποψινή εκδήλωση του σωματείου : Φίλοι του Ιδρύματος
«Μνήμη Albert Cohen», Κέρκυρας. Είναι μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη μουσική
και στα τραγούδια που όλοι γνωρίσαμε και αγαπήσαμε μέσα από την φωνή του Georges
Moustaki.
Ο Πρόεδρος του σωματείου κ. Σπύρος Γιούργας, θα απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό.
Η Κα Κάτια Καλούδη θα μας μιλήσει για την ζωή και την διεθνή καριέρα του Georges
Moustaki. Η γαλλική εκδοχή θα αποδοθεί από την Κα Myriam Γιούργα .
Οι φωνούλες της Παιδικής και Νεανικής χορωδίας Κέρκυρας θα μας εισαγάγουν στην
ατμόσφαιρα των τραγουδιών του G.Moustaki, υπό την διεύθυνση της μαέστρου Χριστίνας
Καλλιαρίδου.
Η ίδρυση της Παιδικής Χορωδίας το 2010 ήρθε να αναπληρώσει το κενό που υπήρχε στην
συνέχιση της χορωδιακής παράδοσης της Κέρκυρας, δημιουργώντας ένα φυτώριο
παιδικών και νεανικών φωνών. ‘Εχει πραγματοποιήσει αξιόλογες εμφανίσεις στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό . Τον Ιούλιο του 2013 η χορωδία συμμετείχε στην 4η Θερινή Ακαδημία
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και συνεργάστηκε με τη
Νεανική Χορωδία Rosarte . Η ζωντάνια και το κέφι της Χριστίνας Καλλιαρίδου έχουν
αναγάγει την ομάδα αυτή των παιδιών και των νέων σ’ένα αξιοζήλευτο χορωδιακό
σύνολο.
Στο πιάνο συνοδεύει η Έλλη Γλαρού, στο φλάουτο η Μαρία Σακκά και στα κρουστά ο
Νίκος Γείτονας.
Η soprano Galina Knysh θα ερμηνεύσει δύο τραγούδια του G.Moustaki. Ξεκίνησε το
τραγούδι σε ηλικία 7 ετών στην μεγάλη παιδική χορωδία του ραδιοφώνου και της
τηλεόρασης της Σοβιετικής Ένωσης. Συνέχισε τις σπουδές της στην Ακαδημία Χορωδιακής
Τέχνης της Μόσχας και παρακολούθησε τμήματα μπαρόκ μουσικής, σε επίπεδο master
class, στην Αυστρία και την Ολλανδία. ‘Εχει λάβει μέρος σε πολλά κονσέρτα και το
ρεπερτόριό της περιλαμβάνει αποσπάσματα από όπερα, μπαρόκ έως και σύγχρονη
μουσική.
Την συνοδεύει στο πιάνο η Ludmila Makarova η οποία είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου
Τέχνης και Πολιτισμού της Μόσχας, έχει λάβει μέρος σε πολλά κονσέρτα και το ρεπερτόριό
της περιλαμβάνει κομμάτια ρώσικης και ευρωπαικής μουσικής.
Θα ερμηνεύσουν πρώτα το Milord, τραγούδι γνωστό περισσότερο από την Edith Piaf που το
ερμήνευσε ενώ αγνοούμε τον στιχουργό που είναι ο ίδιος ο G.Moustaki.
Γνωρίστηκαν όταν εκείνος ήταν 24 και εκείνη 42 χρονών.
Σήμερα τιμούμε την μνήμη του στιχουργού.
Το δεύτερο τραγούδι τους θα είναι το Ναντζιέζντα , αφιερωμένο σε μια Ρωσίδα με αυτό το
όνομα την οποία συνάντησε ο Moustaki το 1973.

Στα ρώσικα Ναντζιέσντα σημαίνει Ελπίδα, στην γλώσσα του έρωτα όμως σημαίνει απουσία,
πόνο, μακρά σιωπή και υπομονή.
Η Galina εκτός προγράμματος θα ερμηνεύσει ένα τραγούδι της Edith Piaf τον ‘Υμνο στην
αγάπη. ‘Όπως λέει, αν ήταν σήμερα μαζί μας θα το αφιέρωνε στο G.M.
Θα κάνουμε τώρα μια μικρή παρένθεση στο μουσικό ταξείδι για να ακούσουμε τη ζωντανή
μαρτυρία δύο κερκυραίων που γνώρισαν από κοντά τον G.M.
Καλούμε πρώτα τον κ.Νίκο Φαιτά και θα ακολουθήσει ο κ. Αλέκος Μαζαράκης.
Σειρά έχει τώρα η κερκυραία τραγουδίστρια, η αγαπητή σε όλους μας Ιωάννα Βλάχου.
Μεγαλωμένη σε φιλόμουσο οικογενειακό περιβάλλον με καθημερινά ακούσματα των
Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Ξαρχάκου, Μαρκόπουλου είχε την πρώτη της επαφή με το θέατρο
σε ηλικία 13 ετών στο πλάι της αξέχαστης Ρένας Βλαχοπούλου. Παράλληλα ξεκίνησε
σπουδές φωνητικής και ορθοφωνίας με την Βαρβάρα Γκαβάκου και συμμετείχε ως
σοπράνο στην Δημοτική Χορωδία Κέρκυρας. Το 1999 ανοίγει το εστιατόριο Λιθάρι στο
οποίο τραγουδάει η ίδια και το 2006 αρχίζει εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές στο Παρίσι
όπου γνωρίστηκε με τον Ν.Αλιάγα και τον Κώστα Χατζή. ‘Εχει ηχογραφήσει δύο cd.
Την συνοδεύει στο πιάνο ο Σπύρος Κοντζιάλης.
Και τώρα ήρθε η στιγμή να υποδεχθούμε στην σκηνή τον μεγάλο ερμηνευτή των
τραγουδιών του G.M. τον σπουδαίο Έλληνα καλλιτέχνη, με την διεθνή απήχηση, Γιώργο
Νταλάρα που τιμά με την παρουσία του την αποψινή μας εκδήλωση.

