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Με σύνθημα ” Η Κιθάρα δεν κατοικεί στα Ανώγεια, έχει όμως συγγενείς πρώτου βαθμού”, ο Δήμος
Ανωγείων διοργανώνει με την βοήθεια και του Συλλόγου Φίλων των Υακινθείων, Φεστιβάλ Κιθάρας στα
Ανώγεια για τέσσερις ημέρες από τις 28 έως και τις 31 Ιουλίου.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρεσιτάλ κιθάρας, διαλέξεις, πρωινά
μαθήματα με διακεκριμένους σολίστ ,διαγωνισμούς σε τρεις κατηγορίες, αλλά και σύμπραξη
Καλλιτεχνών της Κρητικής Μουσικής με κιθαρίστες.
Ο Δήμαρχος Ανωγείων κ.Μανόλης Καλλέργης απευθύνει κάλεσμα σε αυτή την οικογενειακή γιορτή
όπως αναφέρει τονίζοντας τα εξής:

”Η κλασική κιθάρα, η Jazz, το flamenco,η κρητική μουσική, ο χορός, το τραγούδι, η παρουσίαση νέων
συνθέσεων, τα σεμινάρια, οι διαλέξεις, ο διαγωνισμός και η ιδιαίτερη φροντίδα για τους μικρούς
κιθαρίστες, σε συνδυασμό με την περίφημη κρητική φιλοξενία είναι τα στοιχεία του φεστιβάλ που γίνει

από 28 έως 31 Ιουλίου 2015 στα Ανώγεια.

“Τα Ανώγεια αποτελούν έναν μουσικό, ποιητικό και χορευτικό ζωντανό οργανισμό. Εδώ και περίπου 40
χρόνια, επίμονα και πεισματικά, ο Δήμος Ανωγείων επενδύει στην πολιτιστική δράση. Είναι γιατί
ξέρουμε, πως η πολιτιστική δράση δε δημιουργεί μόνο αναπτυξιακό περιβάλλον, αλλά αποτελεί μεγάλο
μέρος της προσπάθειάς μας για ουσιαστική παιδεία, καλλιέργεια αξιών και υπαρξιακή χαρά.
Η κιθάρα μπορεί να μην κατοικεί στα Ανώγεια, έχει όμως συγγενείς πρώτου βαθμού. Θα έχουν πολλά
να πουν σ’ αυτήν την τετραήμερη γιορτή, ως συγγενείς και ξένοι, κιθάρες, μαντολίνα και λαγούτα.
Σας καλώ όλους σε αυτήν την… οικογενειακή γιορτή”.καταλήγει ο κ.Καλλέργης.

Ο Καλλιτεχνικός διευθυντής της εκδήλωσης Χρίστος Τζιφάκις τονίζει στο δικό του μήνυμα:
”Στ’ Ανώγεια, στην κορυφή του Ψηλορείτη, στον τόπο που η μουσική παράδοση και ο υπερρεαλισμός
είναι αναπόσπαστο κομμάτι του καθημερινού βίου, φιλοξενείται φέτος η κιθάρα και ο κόσμος της…
Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές :”Ο τόπος αυτός είναι ένα ζωντανό εργαστήρι μουσικής, χορού και
ποίησης. Χωρίς σχολές, ωδεία ή μουσικές ακαδημίες. Το πεδίο που εκφράζονται είναι οι εκδηλώσεις
της καθημερινότητας του χωριού. Η παράδοση στ’ Ανώγεια δεν είναι κλεισμένη στο μουσείο, αλλά
εξελίσσεται χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα και την αλήθεια..”.
Προσκεκλημένοι μεταξύ άλλων είναι ο Γιώργος Κουμεντάκης,ο Γιώργος Κοντογιάννης,ο Juan
Murube,ο Μιχάλης Σταυρουλάκης και οι Cretan Quartet ενώ διαλέξεις θα κάνουν ο Γιάννης
Ανδρόνογλου,ο Γιώργος Μαστοράκης και η Τόνια Καβαδάτη.
Θα υπάρξουν διαγωνισμοί και βραβεία σε τρεις κατηγορίες.Αναλυτικά:
Διαγωνισμός για σπουδαστές εώς 13 ετών
(Γεννημένους μετά την 1η Ιανουαρίου 2002)
Πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής του διαγωνιζομένου, διάρκειας εώς 5 λεπτών.
Διαγωνισμός για σπουδαστές εώς 17 ετών
(Γεννημένους μετά την 1η Ιανουαρίου 1998)
Πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής του διαγωνιζομένου, διάρκειας εώς 10 λεπτών.
Διαγωνισμός για σπουδαστές κάθε ηλικίας (Πτυχιούχους, Διπλωματούχους)
Πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής του διαγωνιζομένου, διάρκειας εώς 15 λεπτών
Τα βραβεία είναι τα εξής:
Σε όλες τις κατηγορίες θα δοθεί Α, Β, Γ βραβείο, χειροποίητο μετάλλιο (ευγενική προσφορά της
χαράκτριας κ. Ελένης Μισιρλή) και περγαμηνή.
Στη Γ’ κατηγορία θα δοθεί στο νικητή το μεγάλο βραβείο του διαγωνισμού που είναι μια χειροποίητη
κιθάρα του Βασίλη Σιγλέτου αξίας 3.000 ευρώ.
Στη Β’ κατηγορία θα δοθεί στο νικητή μια κιθάρα Almansa ισπανική Mod. 401 Solid Cedar-Spruce /
Lam. Mahogany / Rosewood με θήκη αξίας € 355,00 προσφορά της Panas Music – Παπαγρηγορίου
Νάκας .
Στην Α’ κατηγορία θα δοθεί στο νικητή μια κιθάρα Aldmira ισπανική Mod. ROSARIO Oregon Pine/
Sapelli/ African Mahogany/ Mongoy με θήκη αξίας € 225,00 προσφορά της Panas Music –
Παπαγρηγορίου Νάκας .

Σε όλους όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα δοθεί αναμνηστικός έπαινος

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Τρίτη 28/07/2015
Υποδοχή μελών και μαθητών του φεστιβάλ.
9:00 μ.μ. Άνοιγμα του φεστιβάλ-καλωσόρισμα.
Εναρκτήρια συναυλία στην πλατεία του δημαρχείου, όπου οι προσκεκλημένοι σολίστες συμπράττουν
με δεξιοτέχνες κρητικούς λαουτιέρηδες και λυράρηδες.
Τετάρτη 29/7/2015
Πρωινά μαθήματα με διακεκριμένους σολίστ και καθηγητές
09.15 π.μ.
Master class κλασσικής κιθάρας
Άγγελος Μπότσης
Γιάννης Ανδρόνογλου
Ο ρυθμός στο φλαμένκο
Pedro Fabian
Εργαστήριο κιθαριστικών συνόλων
Γρηγόρης Καπανταϊδάκης
Μαρία Παπουτσάκη
11.45 π.μ.
Εργαστήριο κιθάρας φλαμένκο
Χρίστος Τζιφάκις
Εργαστήριο κιθάρας με πένα
Δημήτρης Κολιακουδάκης
Σεμινάριο αυτοσχεδιασμού για ηλεκτρικό μπάσο
Μιχάλης Ευδαίμων
2:30μ.μ. – Μεσημεριανό διάλειμμα για φαγητό και ξεκούραση
5.00 μ.μ. – Απογευματινές διαλέξεις
Διάλεξη του Γιάννη Ανδρόνογλου με θέμα:
“Στοιχεία Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής στη σύνθεση έργων για κιθάρα”
Βραδινά ρεσιτάλ
7:00 μ.μ. – Mουσικό σύνολο «Φραγκίσκος Λεονταρίτης
Μαριέλα Βιτόρου, τραγούδι
Άννα Μαλεκάκη, Φλογέρες
Γρηγόρης Καπανταϊδάκης, κιθάρα
Μαρία Παπουτσάκη, κιθάρα
Μανόλης Τζανάκης, κιθάρα

Χριστόφορος Πιτσιδήμος, κρουστά
8:00 μ.μ. – Ρεσιτάλ του Αλέξη Φρουδαράκη
Μετά το βραδινό φαγητό, μουσικό παρεάκι στην πλατεία
Πέμπτη 29/7/2015
Πρωινά μαθήματα με διακεκριμένους σολίστ και καθηγητές
09.15 π.μ.
Master class κλασσικής κιθάρας
Αλέξης Φρουδαράκης
Γιάννης Ανδρόνογλου
Ο ρυθμός στο φλαμένκο
Pedro Fabian
Εργαστήριο κιθαριστικών συνόλων
Γρηγόρης Καπανταϊδάκης
Μαρία Παπουτσάκη
11.45 π.μ.
Εργαστήριο κιθάρας φλαμένκο
Χρίστος Τζιφάκις
Εργαστήριο κιθάρας με πένα
Δημήτρης Κολιακουδάκης
Σεμινάριο αυτοσχεδιασμού για ηλεκτρικό μπάσο
Μιχάλης Ευδαίμων
2:30μ.μ. – Μεσημεριανό διάλειμμα για φαγητό και ξεκούραση
Απογευματινές διαλέξεις
4.00 μ.μ. – Διάλεξη του Γιώργου Μαστοράκη με θέμα:
“Η εμβιομηχανική της νύξης και η διαμόρφωση των νυχιών”
5.00 μ.μ. – Διάλεξη της Τόνιας Καβαδάτη με θέμα:
“Οδηγός επιβίωσης καλλιτεχνών στα Social Media – Η τέχνη της ψηφιακής επικοινωνίας”
Βραδινά ρεσιτάλ
7:00 μ.μ. – Άγγελος Μπότσης, Βασίλης Δίγκος
Μετά το βραδινό φαγητό, μουσικό παρεάκι στην πλατεία
Παρασκευή 31/7/2015
11.00 π.μ. – Έναρξη των διαγωνισμών Α, Β, Γ κατηγορίας
Μεσημεριανό διάλειμμα για φαγητό και ξεκούραση
4.00 μ.μ. – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Συναυλία κιθαριστικών συνόλων

9.00 μ.μ. – Μουσικοχορευτική παράσταση στο θέατρο του Αγίου Υάκινθου

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και αιτήσεις συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
διοργάνωσης στο παρακάτω link:

http://www.anogeia-guitarfestival.gr/
Παράλληλα στο φεστιβάλ θα λειτουργήσει έκθεση κιθάρας με ευγενική προσφορα του Ηλία Μπόικου

