
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Frank Erickson (1923 – 1996) 
 
“Rhythm of the Winds” 

 

3. Robert W. Smith (1958) 
 
 “To Challenge the Sky and Heavens Above” 

1. Pieter Leemans (1897 – 1980) 

 
“March of the Belgian Parachutists” 

4. Jacob de Haan (1959) 
 
“Free World Fantasy” 

5. Joaquin Rodrigo (1901 – 1999) 
Απόσπασμα από το κονσέρτο 
«Αρανχουέθ», σόλο φλικόρνο: 

Γεράσιμος Ιωαννίδης. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Eugene Damare (1840 – 1919) 
 
“Le Merle Blanc” (ενοργ. Σπ. Προσωπάρης, σόλο 

πικολο: Ζησης Νικόλαος) 

7. Ennio Morricone (1928) 
 
“Moments of Morricone”(arr. Johann de 

Meij) 

8. J.P.Sousa (1854 – 1932) 
 

“Liberty Bell” 

 

9. Julius Fucic (1872 – 1916) 
 

“La Rosa di Toscana” (Florentiner March)   
 

10. Jan van der Roost (1956)    
     
  “Puszta” (Four Gipsy Dances) 

11. GustavHolst (1874– 1934)   
 
“Second Suite in F”  for Military Band   
 



 
 

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δημου Αμπελοκήπων Μενεμενης είναι ένα 
πολυμελές μουσικό σύνολο το οποίο αποτελείται από εθελοντές μουσικούς. 
Κοινό χαρακτηρηστικό των μελών της η αγάπη για την μουσική . Η φιλαρμονική 
συμμετέχει ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου και της πόλης μας 
καθώς επενδύει μουσικά παρελάσεις, περιφορές, πραγματοποιεί συναυλίες σε 
φεστιβαλ φιλαρμονικών, συνεργασίες με άλλες φιλαρμονικές, συμπράξεις με 
χορωδίες και θεατρικοχορευτικές ομάδες. Εχει πραγματοποιήσει συναυλίες σε 
πολλές πόλεις της Ελλάδος αλλά και στο εξώτερικό.  

Την φιλαρμονική ορχήστρα πνευστών του Δήμου Αμπελοκήπων -
Μενεμένης διευθύνει από το 2000 ο Αρχιμουσικός Χρυσοχόου Νικόλαος. 
 
 

 
 
 

Η θεσμοποιημένη αυτή έκφραση της αγάπης των δημοτών για τη 
μουσική, αποτελεί ιστορική συνεχεια της Φιλαρμονικής του ιδρύματος 
"Αριστοτέλης", που διέκοψε τη λειτουργία του το 1983, έτος ίδρυσήσ της. Με τη 
μουσική διδασκαλία και διεύθυνση του αείμνηστου μαέστρου Κώστα 
Σαμσαρέλου και την αμέριστη υποστήριξη της δημοτικής αρχής, γρήγορα 
αναδείχθηκε σε ένα αξιόλογο μουσικό σύνολο, το οποίο παρέχει δωρεάν 
εξειδικευμένη μουσική μόρφωση, λαμπρύνει με την παρουσία του τις 
εκδηλωσεις του τόπου, προσμετρώντας ταυτόχρονα πάνω από 1.000 συναυλίες, 

παρελάσεις ή περιφορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.   

Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαμαριάς από το 1991 
διευθύνει ο Γιάννης Κούκας. Δύο κομμάτια στη σημερινή συναυλία, διευθύνει η 
Δρ Πατρίτσια Σέρμαν, επισκέπτης καθηγήτρια φλάουτου σε πανεπιστήμια της 
Αμερικής και υπότροφος του ιδρύματος Φούλμπράϊτ. 
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