
 
 

 

 

 

 

 

Συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί & κιθαριστική ορχήστρα 

Το Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης θεωρείται ένα από τα κορυφαία φεστιβάλ στην Ελλάδα, τόσο 
για τη υψηλή ποιότητα των εκδηλώσεων όσο και για το μοναδικά φιλικό του κλίμα. 
Ξεκίνησε το 1994 και φέτος γιορτάζει τα 25 χρόνια συνεχούς 
διοργάνωσης.  
Είναι ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ πέντε ημερών που περιλαμβάνει 
ρεσιτάλ και συναυλίες  από διάφορα είδη μουσικής, σεμινάρια, 
διαγωνισμούς και δημιουργία ορχήστρας από συμμετέχοντες 
κιθαριστές. 
Κορυφαίοι μουσικοί και παιδαγωγοί έρχονται στην Ερμούπολη 
για να παίξουν, να διδάξουν και να ανταλλάξουν ακούσματα και 
μουσικές εμπειρίες μέσα σε ένα μοναδικά φιλικό κλίμα. 
 
Το Φεστιβάλ είναι ανοιχτό σε κιθαρίστες κάθε ηλικίας σε 
οποιοδήποτε στάδιο της καριέρας τους και διερευνά τις 
εκφράσεις του δημοφιλούς οργάνου σε διαφορετικά είδη μουσικής. 
Είναι μια ανοιχτή γιορτή, μια δημιουργική συνεύρεση μουσικών, καθηγητών και σπουδαστών με 
το φιλόμουσο κοινό. 
 
 
Ένας επιτυχημένος θεσμός! 
Το φεστιβάλ έχει καθιερωθεί ως ένας  επιτυχημένος θεσμός της ελληνικής περιφέρειας με 
διεθνή  ακτινοβολία.  Πολλοί από τους συμμετέχοντες σπουδαστές στις προηγούμενες 
διοργανώσεις είναι σήμερα διεθνώς καταξιωμένοι  κιθαριστές και ταλαντούχοι καθηγητές! 

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον «Δήμο Σύρου - Ερμούπολης» υπό την καλλιτεχνική 
διεύθυνση του  Άγγελου Νικολόπουλου. 

Στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ (www.guitarfestival.gr)  θα βρείτε περισσότερα στοιχεία για το 
πρόγραμμα, τους συντελεστές και μια ιστορική αναδρομή στα προηγούμενα χρόνια. 

 

Πληροφορίες: 
web: www.guitarfestival.gr 

https://www.facebook.com/hermoupolis.guitar.festival 
email: festival@akroama.net 
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Πρόγραμμα συναυλιών 2018 
(Όλες οι συναυλίες του φεστιβάλ κιθάρας είναι με ελεύθερη είσοδο) 

Δευτέρα  23 Ιουλίου 
Αίθριο του Δημαρχιακού Μεγάρου, ώρα 20.30 
«Ο μαγικός ήχος των κιθαριστικών συνόλων» 

Α’ Μέρος:  «Wieczorek Guitar Trio (Πολωνία)» 
Katarína Wieczoreková, Franciszek Wieczorek, Radoslaw Wieczorek 
Β’ Μέρος:  "Hesperia" Guitar Orchestra -  Διεύθυνση: Φραγκούλης Καραγιαννόπουλος 

Τρίτη  24 Ιουλίου 
Πινακοθήκη των Κυκλάδων, ώρα 20.30 
«Η κιθάρα τραγουδά» 

Α’ Μέρος:  Soren Boedker Madsen (Δανία), ρεσιτάλ κιθάρας με διασκευές γνωστών τραγουδιών. 
Β’ Μέρος:  “Κωνσταντίνος Κηρολύτης - Διονυσία Τροντή” Κιθαριστικό ντουέτο 

Τετάρτη 25 Ιουλίου 
Πιάτσα Άνω Σύρου, ώρα 20.30 
«Από τον Λόρκα στον Ντύλαν» 

Α’ Μέρος:  Διαμαντής Διαμαντίδης, μπαλάντες απ’ όλο το κόσμο 
Β’ Μέρος:  Αγγελική Κοκκίνη (φωνή), Πάνος Δραμυτινός (Κιθάρα) σε τραγούδια του Φεδερίκο 
Γκαρθία Λόρκα. 

Πέμπτη  26 Ιουλίου 
Πινακοθήκη των Κυκλάδων, ώρα 20.30 
«Η νέα γενιά της κιθάρας» 

Α’ Μέρος:  Radoslaw Wieczorek (Πολωνία)», ρεσιτάλ κιθάρας 
Β’ Μέρος:  Κώστας Μανωλκίδης, ρεσιτάλ κιθάρας (νικητής του διαγωνισμού της προηγούμενης 
χρονιάς) 

Παρασκευή 27 Ιουλίου  
Ησυχαστήριο Αδελφών του Ελέους, ώρα 20.30 
«Κιθαριστικό Πανόραμα»  

Τελετή λήξης του φεστιβάλ κιθάρας με όλους τους σολίστ και τους νικητές των «Κιθαριστικών 
Αγώνων». Την ορχήστρα  από κιθάρες διευθύνει ο Άγγελος Νικολόπουλος. 

 



Λίγα λόγια για το πρόγραμμα 

Το 25ο Φεστιβάλ κιθάρας Ερμούπολης ανοίγει πανιά για ένα ακόμη ταξίδι στις μουσικές του 
κόσμου.  Μια πολυσυλλεκτική παλέτα με ακούσματα από διαφορετικά είδη μουσικής  
συνθέτει  το πρόγραμμα του 2018.  

Η έναρξη του 25ου φεστιβάλ πραγματοποιείται  στο εντυπωσιακό αίθριο του Δημαρχιακού 
Μεγάρου  την Δευτέρα 23 Ιουλίου με τον μαγικό 2 μουσικών συνόλων:  Το «Wieczorek Guitar 
Trio»  από την Πολωνία και η «Hesperia" Guitar Orchestra» σε διεύθυνση  Φραγκούλη 
Καραγιαννόπουλου. 

Την Τρίτη 24 Ιουλίου ο υπέροχος χώρος της Πινακοθήκης των Κυκλάδων φιλοξενεί τον μεγάλο 
Δανό κιθαριστή Soren Boedker Madsen (σε πρώτη εμφάνιση στην Ελλάδα) και το κιθαριστικό 
ντουέτο  των Κωνσταντίνου Κηρολύτη και Διονυσίας Τροντή.  

Στην Πιάτσα της Άνω Σύρου την Τετάρτη 25 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η μουσική 
προσέγγιση «Από τον Λόρκα στον Ντύλαν». Στο πρώτο μέρος ο Διαμαντής Διαμαντίδης με 
κιθάρα και φυσαρμόνικα σε μπαλάντες απ’ όλο τον κόσμο και στο δεύτερο μέρος η Αγγελική 
Κοκκίνη (φωνή) και Πάνος Δραμυτινός (Κιθάρα) σε τραγούδια του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. 

Την Πέμπτη 26 Ιουλίου στην Πινακοθήκη των Κυκλάδων δύο ξεχωριστά ρεσιτάλ από τη νέα 
γενιά της κιθάρας. Στο πρώτο μέρος της βραδιάς  ο Radoslaw Wieczorek από την Πολωνία, και 
στο δεύτερο μέρος  ο Κώστας Μανωλκίδης, νικητής των περσινών κιθαριστικών αγώνων του 
Φεστιβάλ κιθάρας Ερμούπολης. 

Το αυλαία του φεστιβάλ θα πέσει με μια συναυλία στον προαύλιο χώρο του Καθολικού 
Γηροκομείου των Αδελφών του Ελέους την Παρασκευή 27 Ιουλίου  με ένα μουσικό πανόραμα 
του φεστιβάλ από τους σολίστ,  τους νικητές του διαγωνισμού και την κιθαριστική ορχήστρα 
του φεστιβάλ  σε διεύθυνση Άγγελου Νικολόπουλου. 

 


