
Samos Young Artists Festival 

10 χρόνια 

7-13 Αυγούστου  

Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου 

 

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην 10η επετειακή έκδοση του μουσικού 

φεστιβάλ Samos Young Artists Festival (SYAF) του Iδρύματος Schwarz στο Πυθαγόρειο 

Σάμου. Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα από τις 7 μέχρι και τις 13 Αυγούστου στο 

ελληνιστικό θέατρο του Πυθαγορείου. Στο φετινό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται όπως 

κάθε χρονιά Έλληνες και ξένοι διεθνείς καλλιτέχνες υψίστου επιπέδου. Το πρόγραμμα 

καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα της λόγιας μουσικής δημιουργίας, εκτεινόμενο από την 

μουσική της πρώιμης μπαρόκ περιόδου μέχρι και την σύγχρονη εποχή.  

  

Η πραγματοποίηση της επετειακής έκδοσης του Samos Young Artists Festival είναι για 

όλους όσοι εργάστηκαν με όραμα και κόπο, ένας σταθμός. Τόσο ως προς τον 

απολογισμό του πώς φτάσαμε στα δέκα χρόνια, αλλά και ως προς τον αναστοχασμό που 

απαιτείται για μελλοντικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Στον δύσκολο αυτό 

γεωγραφικό τόπο, δεν θα γινόταν να μην εκφραστεί, μέσω του προγράμματος, ο 

σεβασμός όλων σε αυτούς που ζουν και περνούν εξαιρετικά δύσκολα στα ακριτικά νησιά 

μας και σε όσους χάθηκαν προσπαθώντας να φτάσουν σε αυτά. Με αυτές τις σκέψεις, η 

εναρκτήρια συναυλία του φεστιβάλ θα περιλάβει τoν εμβληματικό κύκλο τραγουδιών 

«Τραγούδια για τα χαμένα παιδιά» ερμηνευμένο από την εξαιρετική υψίφωνο Λένια 

Ζαφειροπούλου και το σύνολο “Ventus”. 

  

Σας προσκαλούμε να έρθετε να μοιραστείτε μαζί μας επτά συναυλίες - καθρέφτη της 

δραστηριότητάς μας και να μας συνοδεύσετε και φέτος στο μουσικό μας καλοκαιρινό 

ταξίδι στο ακριτικό νησί της Σάμου. 

  

   

Aκολουθεί το πρόγραμμα των φετινών - επετειακών - εκδηλώσεων: 

 

Τετάρτη 7 Αυγούστου 

Ventus Ensemble - Λένια Ζαφειροπούλου 

Για τα χαμένα παιδιά των καιρών μας 

Η συναυλία αρχίζει στις 20:30. 

 

Η συναυλία είναι αφιερωμένη σε όλα τα προσφυγόπουλα που χάθηκαν επιχειρώντας να 

διασχίσουν τα σύνορα σε αναζήτηση καλύτερης τύχης, σε ένα πρόγραμμα που εμπνέει ελπίδα 

και διατρανώνει τις ευρωπαϊκές αξίες που εμπνέουν το Φεστιβάλ. 

 

Πέμπτη 8 Αυγούστου 

Trio Zadig 



Έργα Σκαλκώτα, Schönberg και Tchaikovsky 

Η συναυλία αρχίζει στις 20:30. 

 

Παρασκευή 9 Αυγούστου 

Πιανιστική βραδιά 

Έργα Chopin, Liszt και Mussorgsky 

Η συναυλία αρχίζει στις 20:30. 

 

Σάββατο 10 Αυγούστου 

Με τη δύναμη της δεξιοτεχνίας 

Έργα Turina, Beethoven, Enescu και Ravel 

Η συναυλία αρχίζει στις 20:30. 

 

Κυριακή 11 Αυγούστου 

Ex Silentio 

Harmony of Nations 

Ευρωπαϊκή μουσική δωματίου του όψιμου Μπαρόκ 

Η συναυλία αρχίζει στις 20:30. 

 

Η συναυλία με τίτλο Harmony of Nations παρουσιάζει μπαρόκ μουσική δωματίου από ολόκληρη 

την Ευρώπη  με τον χαρακτηριστικό συνδυασμό της trio sonata για φλάουτο με ράμφος/φλάουτο, 

βιολί, βιολοντσέλο και τσέμπαλο. Το πλούσιο και ποικίλο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει 

οργανική μουσική διάσημων συνθετών της ύστερης εποχής Μπαρόκ, όπως οι Telemann και 

Rameau, αλλά και λιγότερο γνωστές μορφές όπως οι Fesch και Biber, σε έργα σόλο, σονάτες και 

τρίο σονάτες από τέσσερις μουσικούς που ειδικεύονται στα όργανα εποχής και την πρακτική της 

ιστορικής ερμηνείας. 

 

Δευτέρα 12 Αυγούστου 

Μεγάλες στιγμές του τραγουδιού και της όπερας 

Έργα Schumann, Mendelssohn-Bartholdy, Schubert και Strauss 

Η συναυλία αρχίζει στις 20:30. 

 

Τρίτη 13 Αυγούστου 

Cuarteto SolTango 

Sin Palabras 

Η συναυλία αρχίζει στις 20:30. 



 

Μουσική από τη χρυσή εποχή του tango με συνθέσεις των Aníbal Troilo, Juan D'Arienzo, Lucio 

Demare, Osvaldo Pugliese, Horacio Salgán 

 

Για το αναλυτικό πρόγραμμα και τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα μας schwarzfoundation.com. 

 

https://zumacom.us3.list-manage.com/track/click?u=a97cff9e51a3385dc103ef446&id=a4d524a8fc&e=bd90a88bf0

