
    Βέροια, 28.8.2017

Αγαπητοί μαθητές – χορωδοί  και αγαπητοί γονείς

Φέτος η χορωδία ξεκινάει τις πρόβες της αρκετά νωρίτερα, καθώς η πρώτη παραγωγή της

σεζόν έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 23 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται  για  το  μιούζικαλ  “Ίκαρος  Ποντίκαρος”,  μία  μεγάλη  συμπαραγωγή  του  Ωδείου

Φίλιππος και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας “Εστία Μουσών”

που θα παρουσιαστεί στις 23 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, στις 24 Σεπτεμβρίου στον

κινηματογράφο ΣΤΑΡ στη Βέροια και στις 28 Σεπτεμβρίου στο Βασιλικό Θέατρο στη Θεσσαλονίκη.

Η νέα αυτή παράσταση είναι μία εξ ολοκλήρου πρωτότυπη παραγωγή που θα παρουσιαστεί

στο κοινό για πρώτη φορά από τα σύνολα του  Filippos Glee  (με τη συμμετοχή των χορωδών του

Ωδείου Φίλιππος, της Εστίας Μουσών και του Ωδείου Σείριος), κουαρτέτο τζαζ μουσικής, σολίστες

ηθοποιούς-μουσικούς και τη συμμετοχή των μικρών μαθητών της Μουσικής Προπαιδείας του Ωδείου

Φίλιππος, της Εστίας Μουσών, του Μακεδονικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και του Ωδείου Σείριος.  

Θεωρώ ότι η νέα αυτή παραγωγή είναι ένα μεγάλο βήμα για τη χορωδία μας, ένα εξαιρετικό

μάθημα για όλους τους χορωδούς και μία ξεχωριστή τιμή: η πρώτη πανελλήνια παρουσίαση ενός

έργου.  Σημαντικό  είναι  επίσης  να  γνωρίζετε  ότι  η  παράσταση  στο  Βασιλικό  Θέατρο

προγραμματίστηκε κατόπιν προσκλήσεως του  Filippos Glee  σπό τον Όμιλο “Ελληνικά Μάρκετ”, θα

γίνει για φιλανθρωπικό σκοπό και θα βιντοεσκοπηθεί από την ΕΡΤ.

Όπως καταλαβαίνετε από όλα τα παραπάνω, επειδή η παραγωγή είναι αρκετά απαιτητική και

η ημερομηνία πρεμιέρας σύντομα, θα ήθελα (και νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο δεδομένου ότι είναι

αρχή χρονιάς και τα παιδιά δεν έχουν ακόμα άλλες υποχρεώσεις) κανένας χορωδός να μην χάσει

καμία πρόβα, ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στον χρόνο που μας απομένει για πρόβες. 

Τέλος, είναι ευνόητο ότι όποιος αποφασίσει να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη παραγωγή, θα

πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  παρόν  και  στις  τρεις  παραστάσεις,  ώστε  να  μην  δημιουργηθεί

πρόβλημα στο σχεδιασμό της παράστασης. Επομένως, πριν υπογράψετε την υπεύθυνη δήλωση για

τη συμμετοχή σας θα παρακαλούσα να σιγουρευτείτε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα (συμμετοχής

και στις τρεις παραστάσεις: 23, 24 και 28 Σεπτεμβρίου).     

          Η Μαέστρος και Διευθύντρια της  Χορωδίας

  Νεφέλη Μπραβάκη


