Λίγα λόγια για Πειραματικό Κιθαριστικό Σύνολο “Guitar Heroes”
Το Πειραματικό Κιθαριστικό Σύνολο “Guitar Heroes” είναι ένα
σχετικά νεοσύστατο σύνολο, το οποίο ξεκίνησε πιλοτικά τη λειτουργία του
το φθινόπωρο του 2009, με πρωτοβουλία της μουσικολόγου και κιθαρίστας
Ευαγγελία Παράσχου, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Πολιτιστικού

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

“6 ΧΟΡΔΕΣ (σαν) ΜΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ”
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΙΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

“Guitar Heroes”

Κέντρου Δήμου Θερμαϊκού. Οι πρόβες εντατικοποιήθηκαν την άνοιξη του
2010, οπότε σταδιακά άρχισε να παγιώνεται και η βασική σύνθεση του
συνόλου. Η πρώτη επίσημη εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στη μουσική
έναρξη του 3rd International Thermaikos 2min Film Festival στο θέατρο
ΚΑΠΠΑ στην Περαία.
Πρόκειται για μια δημιουργική μουσική ομάδα, μια ορχήστρα
δωματίου που απαρτίζεται αποκλειστικά από κλασικές κιθάρες. Με αφετηρία
την ερμηνευτική ευελιξία της κλασικής κιθάρας και τα ιδιαίτερα, πλούσια
ηχοχρώματα της, το Σύνολο ερμηνεύει ένα πολυσχιδές και ποικιλόμορφο
ρεπερτόριο, τόσο πρωτότυπα όσο και διασκευασμένα έργα (κλασική,
τζαζ, ροκ, κινηματογραφική μουσική) υπό τη διεύθυνση της Ευαγγελίας
Παράσχου. Το σύνολο αριθμεί 15 μέλη, 12 ετών και άνω, ερασιτέχνες
κιθαριστές αλλά ενεργοί παραγωγοί πολιτισμού.
Η συμμετοχή στο σύνολο είναι δωρεάν για δημότες και μη,
αρχάριους

και

προχωρημένους

κιθαριστές,

10

ετών

τουλάχιστον.

Απαραίτητη προϋπόθεση η αγάπη για την καλή μουσική και τη συλλογική,
ενεργή μουσική δημιουργία και κύριος στόχος η διάδοση της κιθαριστικής
κουλτούρας.
Η ονομασία του συνόλου είναι ένα λογοπαίγνιο πάνω στο γνωστό
μουσικό video game, μόνο που στην περίπτωση μας πρόκειται για
πραγματικές κιθάρες και για ζωντανή, αληθινή μουσική. Η ονομασία
φανερώνει επίσης τη διάθεση για συναλλαγή και με την ποπ κουλτούρα
αλλά αναδεικνύει πρωτίστως και το μουσικό “ηρωϊσμό” των μελών της
που κάνουν επίθεση ποιότητας και καλαισθησίας στην υποκουλτούρα και
την πολιτιστική παρακμή.
http://guitarheroes.eparaschou.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θερμαϊκού

8:30 μ.μ.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ώρα έναρξης:

23923 – 30.038, poltherm@gmail.com
Εάν θέλετε να σας ενημερώνουμε ηλεκτρονικά για τις εκδηλώσεις μας, στείλτε μας ένα mail.
Γίνετε μέλη του group “Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θερμαϊκού” στο

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011
Αίθουσα Θεάτρου
Βαφοπούλειου
Πνευματικού Κέντρου

!

Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου Θερμαϊκού 23923 - 30.000
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
poltherm@gmail.com

Από το

“Requiem for a dream”
στο “Star Wars”,
από το Baroque
έως τους

Beatles…
Β Α Φ Ο Π Ο ΥΛ Ε Ι Ο Π Ν Ε Υ Μ ΑΤ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο
Γ. Βαφόπουλου 3, 2310424132-3, 2310425800
http://www.thessaloniki.gr, vafop@otenet.gr

