
 
Το 2015 ο 1ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Μουσικής «Σόλων 

Μιχαηλίδης» 

 

Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2014 4:40 μμ  Για παιδιά μέχρι 18 ετών 
 
Λεμεσός: Τον 1ο Παγκύπριο Διαγωνισμό Μουσικής αφιερωμένο στο μεγάλο 
Κύπριο μουσουργό Σόλωνα Μιχαηλίδη εξήγγειλε σήμερα το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
"Σόλων Μιχαηλίδης". Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 
Νοεμβρίου 2015 και θα δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία σε παιδιά μέχρι 18 
ετών να διαγωνιστούν και να διακριθούν σε όποια μουσικά όργανα επιθυμούν. 
 
Το διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού 
Μουσείου-Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη, στηρίζει ο Δήμος Λεμεσού και όπως 
ανέφερε σε διάσκεψη Τύπου ο δήμαρχος Ανδρέας Χρίστου, στόχος αυτού του 
"σοβαρού και σημαντικού παγκύπριου μουσικού διαγωνισμού» είναι να 
καταστεί θεσμός που θα διεξάγεται κάθε δυο χρόνια, ενώ εξέφρασε την 
πεποίθηση του για την επιτυχία του και την ανταπόκριση των νέων μουσικών 
ταλέντων. 
 
Σημείωσε ότι η επιλογή του 2015 για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού δεν 
είναι τυχαία, καθώς συμπίπτουν τρείς σημαντικές επέτειοι: τα 110 χρόνια από τη 
γέννηση του Σόλωνα Μιχαηλίδη, τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Δημοτικού 
Ωδείου Λεμεσού - που μετονομάστηκε σε Παπαδάκειο Δημοτικό Ωδείο Λεμεσού 
- καθώς και η συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση του Δημοτικού 
Μουσείου-Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη. 
 
Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Ιδρύματος, Γεωργία Μιχαηλίδου και 
πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού, σημείωσε την καινοτομία 
του συγκεκριμένου διαγωνισμού, καθώς για πρώτη φορά στην Κύπρο γίνονται 
αποδεκτά σε διαγωνισμό μουσικής όλα τα μουσικά όργανα, «κάτι το οποίο θα 
συμβάλει ώστε περισσότερα παιδιά να επιδείξουν ενδιαφέρον». 
 
Στο διαγωνισμό θα μπορούν να λάβουν μέρος παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 
1η Ιανουαρίου 1997 και είναι κάτοικοι Κύπρου, ενώ το πρόγραμμα χωρίζεται σε 
τρεις κατηγορίες, με την πρώτη να αφορά παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών (πιάνο 
και έγχορδα), τη δεύτερη παιδιά ηλικίας από 13 μέχρι 18 ετών (πιάνο και 
έγχορδα) και την τρίτη, παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών (τραγούδι, πνευστά και 
κρουστά). 
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Πέραν των έργων που ελεύθερα μπορούν να επιλέξουν, οι συμμετέχοντες είναι 
υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν και μια σύνθεση του Σόλωνα Μιχαηλίδη, ενώ 
σε περίπτωση που για κάποια όργανα δεν υπάρχουν συνθέσεις του μεγάλου 
Κύπριου μουσουργού, θα συμπληρώνεται το πρόγραμμα με άλλο έργο 
ελεύθερης επιλογής, κατά προτίμηση Κυπρίου ή Έλληνα συνθέτη. 
 
Η 9μελής κριτική επιτροπή θα αποφασίσει για τους νικητές, οι οποίοι θα 
βραβευθούν και θα παρουσιάσουν τα έργα τους σε συναυλία που θα διεξαχθεί 
στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, στις 12 Νοεμβρίου 2015, ημέρα 
γέννησης του Σόλωνα Μιχαηλίδη. Μια δεύτερη συναυλία των βραβευθέντων θα 
γίνει και στη Λευκωσία, στην Καστελλιώτισσα, στις 14 Νοεμβρίου 2015. 
 
Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε επίσης ότι αναμένεται η έγκριση των Πολιτιστικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στην κριτική επιτροπή να αποφασίσει εάν οι νικητές θα είναι σε 
θέση να συμπεριληφθούν στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου. 
 
Αιτήσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα γίνονται αποδεκτές μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου 2015. 
 

 
Γεωργία Μιχαηλίδου 00357/999 123 50 και 0043/664 7349 7194, 

michaelides@mdw.ac.at / Μίκης Μιχαηλίδης 0030/69 4240 7075 

mikismichaelides@yahoo.gr / Χριστάκης Παρτασίδης 00357/22662360 

partasid@spidernet.com.cy και στο facebook/Solon Michaelides Cultural 

Foundation 
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