4ο Αφιέρωμα στο Δημοτικό Τραγούδι

Η Νομαρχία Λάρισας διοργανώνει το 4ο Αφιέρωμα στο Δημοτικό Τραγούδι
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και τραγούδι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι
βρεθούν την Πέμπτη 11 Ιουνίου και ώρα 9:00 μμ στο κηποθέατρο Αλκαζάρ όπου η
Νομαρχία Λάρισας θα πραγματοποιήσει το 4ο Αφιέρωμα στο Δημοτικό Τραγούδι με τίτλο
"Κάθε όνομα και τραγούδι"
.

Αυτή είναι η τέταρτη συνεχής χρονιά που η Νομαρχία Λάρισας διοργανώνει το αφιέρωμα
στο δημοτικό τραγούδι, μια εκδήλωση που έχει καταστεί θεσμός για τα πολιτιστικά
πράγματα του νομού μας και στόχο έχει να αναδείξει και να προβάλλει την μουσική
παράδοση που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές.

Συγκεκριμένα ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός της Νομαρχίας Λάρισας σε
συνεργασία με τους συλλόγους Π.Σ. Πυργετού, Ε.Μ.Λ. Φιλιππούπολης, Ε.Σ. Χάλκης, Μ.Ε.Σ.
Αβέρωφ, Μ.Ε.Σ. Συκουρίου, Π.Ο.Δ Ποταμιάς (Δ.Δ.Βλαχογιαννίου)και Κρανιωτών Λάρισας η
"Ξηροκρανιά" διοργανώνουν μια μουσικοχορευτική παράσταση με τραγούδια, από διάφορες
περιοχές της Ελλάδας, βασικό θέμα των οποίων είναι τα αντρικά και γυναικεία ονόματα ή
τα υποκοριστικά τους στη λαϊκή μας παράδοση.

Πάνω από 200 χορευτές από τους εννέα συλλόγους αλλά και 14 λαϊκοί οργανοπαίχτες του
νομού θα μας παρουσιάσουν χορούς και τραγούδια, από τη δημοτική μας παράδοση, τα
οποία αναφέρονται σε ονόματα-πρόσωπα των οποίων η ανδρεία και η ομορφιά ταυτίστηκαν
με ηρωικά κατορθώματα ή με περιστατικά που συγκλόνισαν τις μικρές τοπικές κοινωνίες.
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Τραγούδια για την Παναγιούλα, την Ειρήνη, την Χαμαϊδή, την Σταμούλω, τον Στέργιο, τον
Κωνσταντή, την Ιβάνα, τον Γιώργο, την Δημητρούλα κ.α. θα αποτελέσουν την αφορμή για να
ξετυλιχθεί πάνω στη σκηνή το κουβάρι της ονοματολογίας στο δημοτικό μας τραγούδι .

Υπεύθυνοι των χορευτικών ομάδων είναι οι: Σωτήρης Καραβασίλης (Πυργετού,
Φιλιππούπολης, Αβέρωφ, Χάλκης, Συκουρίου), Νίκος Χατζηγιάννης (Π.Ο.Δ. Ποταμιάς) Λίτσα
Στατήρη (Κρανιωτών Λάρισας)

Την παράσταση μουσικά θα διανθίσουν οι οργανοπαίχτες: Δημήτρης Μιχαλές (κλαρίνο),
Θανάσης Σαμόλαδος (κλαρίνο), Κώστας Κωστούλης (κλαρίνο, σαξόφωνο), Κώστας
Δεδούσης (κλαρίνο), Θάνος Ρούμπος (βιολί), Χρήστος Καλαμπούκας (λαούτο), Γιώργος
Σαμόλαδος (τρομπέτα), Παναγιώτης Μπατσίλας (τρομπόνι), Μιχάλης Ανδρέου (γκάιντα),
Βασίλης Σαραντινός (κρουστά) και Γιώργος Κατσάρας (κρουστά)
Τραγουδούν η Δόμνα Μέγγα και ο Χρήστος Αγριόδημος ενώ τη σκηνοθετική και
χορογραφική επιμέλεια θα έχει ο Σωτήρης Καραβασίλης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα τιμηθεί για την προσφορά του στο δημοτικό τραγούδι και ο
γνωστός λαϊκός τραγουδιστής Γιάννης Καλούσης.
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