ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΣΠΑΝΟΥΔ ΑΚΗΣ
ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΞΕΤΥΛΙΓΩ...
ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΑΛΙΩΝ
Η Χορωδία Μαλίων δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2013. Η αίθουσα
δοκιμών της στεγάζεται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου
Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου.
Η μουσική παράδοση και η προσπάθεια ανάδειξης της τοπικής, πολιτισμικής
ταυτότητας της περιοχής των Μαλίων, μέσω της οικουμενικής γλώσσας της
μουσικής, οδήγησε στην ίδρυση της χορωδίας.
Ήδη ένας πυρήνας 40 ατόμων αποτελούν το πολυφωνικό σύνολο της
χορωδίας υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Νίκου Αντωνακάκη.
Ο μαέστρος, με τη βοήθεια της ομάδας υποστήριξης και προγραμματισμού
οραματίζονται τη στελέχωση και ανάδειξη της ως μία από τις πιο σημαντικές
χορωδίες και πέρα από τα όρια της Κρήτης.
Η Χορωδία Μαλίων για την παρουσίαση των έργων της, συνεργάζεται με την
Κρητική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, με διάφορους σολίστ και με άλλες
χορωδίες. Το ρεπερτόριό της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών
(κοσμικού και θρησκευτικού περιεχομένου), παίζει δε, ενεργό ρόλο στην
κοινωνική και πολιτιστική ζωή, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις όχι μόνο του
Δήμου Χερσονήσου, αλλά και πέραν αυτού.
Όλοι μαζί εκπέμπουμε ένα κάλεσμα πολιτισμού προς κάθε αποδέκτη, ώστε με
σκληρή δουλειά και όραμα, να κάνουμε πράξη, αυτά που για χρόνια διψά ο
τόπος που αγαπάμε και ζούμε.

ΜΙΝΩΪΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΜΑΛΙΩΝ
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Με τη Χορωδία Μαλίων Δ/νση Νίκος Αντωνακάκης
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

MME ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σε έναν χώρο, του οποίου η λάμψη παραμένει ανεξίτηλη ύστερα από χιλιάδες χρόνια, σε ένα
από τα σημαντικότερα ανάκτορα του Μινωικού Πολιτισμού, η Περιφέρεια Κρήτης με
ιδιαίτερη χαρά, συμμετέχει στη διοργάνωση μιας ιδιαίτερης μουσικής εκδήλωσης με τη
συμμετοχή της χορωδίας Μαλίων και του μεγάλου μουσικού Σταμάτη Σπανουδάκη. Είμαστε
βέβαιοι, ότι τη βραδιά της Πανσελήνου του Αυγούστου, στον Αρχαιολογικό Χώρο του
Ανακτόρου των Μαλίων ο πολιτισμός της Κρήτης θα ταξιδέψει στο χρόνο, μέσα από ένα
μοναδικό μουσικό ταξίδι.
Σε όλους τους διοργανωτές θερμά συγχαρητήρια για την άριστη προετοιμασία της
εκδήλωσης. Θερμές ευχαριστίες στους μουσικούς και καλή ακρόαση στους θεατές.
Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης Κρήτης

Φίλες και φίλοι,
με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε ακόμα χρονιά στο μινωϊκό ανάκτορο των Μαλίων, σε
ένα χώρο υποβλητικό που υποδέχεται την πιο ατμοσφαιρική βραδιά του ελληνικού
καλοκαιριού, σε μια παρέα γεμάτη φως και μουσική με αφορμή την αυγουστιάτικη
πανσέληνο. Όπως κάθε χρόνο η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων για την Πανσέληνο του Αυγούστου, που πραγματοποιούνται επί σειρά ετών σε
πολλούς αρχαιολογικούς χώρους. Μάλιστα, η φετινή πανσέληνος έχει ενταχθεί στις
εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.
Με τη συνδρομή της Χορωδίας Μαλίων και του μαέστρου Νίκου Αντωνακάκη ο
καλλιτεχνικός αυτός θεσμός χρόνο με το χρόνο υπερβαίνει τα όρια της περιοχής μας,
πλαταίνει τις αναζητήσεις του και αποκτά λίγη από τη λάμψη του φεγγαριού που τον φιλοξενεί.
Φέτος, υποδεχόμαστε το Σταμάτη Σπανουδάκη, ένα μοναδικό φαινόμενο στην ελληνική
μουσική πραγματικότητα, ένα πολυδιάστατο συνθέτη, που σήμερα «τη ζωή του ξετυλίγει» και
ανυπομονούμε με χαλαρή διάθεση, να μας μαγέψει με τη μουσική του και να μας αφήσει για
λίγο άφωνους όπως προστάζει η μαγική φεγγαρόλουστη νύχτα…
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, την
Περιφέρεια Κρήτης και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, για τη σταθερή υποστήριξή
τους σε ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις υψηλού επιπέδου.
Σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας, σε αυτό το σημαντικό αρχαιολογικό
χώρο για μια μαγευτική βραδιά.
Ο Δήμαρχος Χερσονήσου,
Γιάννης Μαστοράκης

ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΞΕΤΥΛΙΓΩ...
Μουσική - Στίχοι – Ενορχήστρωση Σταμάτης Σπανουδάκης
1. Η στιγμή που περνάει και χάνεται
2. Κύματα
3. Δρόμοι που δεν περπάτησες
4. Πόλη γλυκειά
5. Πάλι απ' την αρχή
6. Το adagio της θάλασσας
7. Το μεγάλο Ναι
8. Κύριε των δυνάμεων
9. Άγγελοι μετά ποιμένων
10. Μέλι

11. Τάμαλο
12. Στρατιώτες γύρω απ τη φωτιά
13. Νάμουνα για λίγο εκεί
14. Για την Σμύρνη
15. Δέσποινα
16. Θάλασσα
17. Δρόμος της άνοιξης
18. Μπροστά στον κόσμο
19. Πέτρινα χρόνια
20. Ζεί και βασιλεύει
21. Θάρθεις σαν αστραπή

Συμπράτουν οι σολίστ:
Γιώργος Κοντοβάς (πιάνο)
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (βιολί)
Δημήτρης Κοτταρίδης (βιολοντσέλο)
Πάνος Κατσικιώτης (ντραμς)
Νίκος Χατζόπουλος (κοντραμπάσο)
η Ορχήστρα Εγχόρδων
1. ΒΕΡΙΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
2. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
4. ΜΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑ
5. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΝΙΚΟΣ
6. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
7. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
8. ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9. ΤΖΑΒΛΑ ΧΡΥΣΗ
10. ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΗΣ
11. ΧΑΤΖΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
και η Χορωδία Μαλίων
υπό τη διεύθυνση του Νίκου Αντωνακάκη
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