
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

Σειρά συναυλιών Cosmos 

4 πιάνα, 4 πιανίστες 

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 / 20.30μμ 

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 

 

Ένα πρόγραμμα που έχει ενθουσιάσει τους πιο απαιτητικούς ακροατές και έχει 

αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές στην Ευρώπη έρχεται στο ΚΠΙΣΝ. Ο Γιάννης 

Βακαρέλης, ο Κυπριανός Κατσαρής, ο Γιώργος Λαζαρίδης και ο Αχιλλέας 

Γουάστωρ, τέσσερις διεθνούς φήμης πιανίστες, δίνουν άλλη πνοή σε γνωστά έργα 

του κλασσικού ρεπερτορίου, στο πλαίσιο της μουσικής ενότητας Cosmos, που μας 

προσκαλεί να εξερευνήσουμε διαφορετικά μουσικά σύμπαντα στην Αίθουσα 
Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 

Οι τέσσερις διακεκριμένοι πιανίστες παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που 

συνδυάζει έργα γραμμένα για παραπάνω από ένα πιάνο, με ορχηστρικά έργα που 

έχουν μεταγραφεί για τέσσερα πιάνα, προσκαλώντας μας να τα ανακαλύψουμε εκ 
νέου, όσο οικεία και αν μας είναι. 

«Οι τέσσερις πιανίστες με την εκπληκτικά χρωματισμένη και ενθουσιώδη ερμηνεία 

τους καταφέρνουν ένα μικρό θαύμα, να ξεχάσουμε την ορχήστρα σε ένα έργο που 

είναι κατ' εξοχήν ορχηστρικό», σημειώνει o κριτικός του γαλλικού περιοδικού 
Diapason για την συναυλία τους στο Παρίσι. 

Πρόγραμμα 

A' Μέρος 

 Richard Wagner: Εισαγωγή από την όπερα Tannhäuser (μεταγραφή για τέσσερα 

πιάνα: Carl Burchard) 

 Antonin Dvořak: Σλαβικός Χορός Αρ. 2 σε Μι ελάσσονα, Έργο 72,  για τέσσερα 

χέρια (Γιώργος Λαζαρίδης - Γιάννης Βακαρέλης) 

 Αntonio Vivaldi: Η Άνοιξη, Κοντσέρτο Aρ. 1 σε Μι μείζονα, Έργο 8, RV 269, από 

τις Τέσσερις Εποχές (μεταγραφή για τέσσερα πιάνα: Νικόλας Οικονόμου) 

 Georges Bizet: Φαντασία Κάρμεν (μεταγραφή για τέσσερα πιάνα: Αχιλλέας 

Γουάστωρ) 

Β' Μέρος 

 Franz Liszt: Rákócsy March σε Λα ελάσσονα,  S. 244/15, για τέσσερα πιάνα 

 Sergei Rachmaninoff: Ταραντέλα από την Σουίτα Αρ. 2, Έργο 17,  για δύο πιάνα 

(Κυπριανός Κατσαρής - Αχιλλέας Γουάστωρ) 

 Maurice Ravel: Bolero (μεταγραφή για τέσσερα πιάνα: Jacques Drillon) 

 Μίκης Θεοδωράκης: Σουίτα Ζορμπάς (μεταγραφή για τέσσερα πιάνα: Αχιλλέας 
Γουάστωρ) 



- Μεταξύ των δύο μερών θα υπάρξει διάλειμμα 

- Μετά την έναρξη, η είσοδος θα είναι δυνατή μόνο στο διάλειμμα, ή σε περίπτωση 

παύσης 

- Η είσοδος επιτρέπεται σε παιδιά άνω των 6 ετών 

 

- Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή 

- Η προεγγραφή για τα Μέλη (ορισμένος αριθμος θέσεων) θα ξεκινήσει στις 29/1 

στις 12.00 
- Η προεγγραφή για το κοινό θα ξεκινήσει στις 30/01 στις 13.00 

 

 


