Φεστιβάλ Κορώνης / Koroni Festival 2017
"Η Μελωδία της Ευτυχίας" / "Melodies of Joy"
Κυριακή / Sunday 3 Δεκεμβρίου / 3 December, 20:00 hrs
Στο Ξενοδοχείο Ζάγκα Μύλος / At Zaga Milos Hotel
Η χορωδία “Allegri”, από την Καλαμάτα, με μαέστρο την Αγγελική Λαζάρου και η
Αθηναγόρειος Φιλαρμονική Κορώνης, με μαέστρο τον Γιάννη Μανωλακάκη και σολίστες
από τα ανωτέρω σύνολα, θα παρουσιάσουν μουσική και τραγούδια από όλο τον κόσμο.
The choir, “Allegri", from Kalamata, under the director Angeliki Lazarou, together with
the Athenagorios Orchestra of Koroni, under the conductor Yannis Manolakakis, and
soloists from the above ensembles, will present music and songs from all over the world.
Το χορωδιακό σύνολο "Allegri" δημιουργήθηκε πριν από 5 περίπου χρόνια.
Το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει τραγούδια πολλών Ελλήνων και ξένων συνθετών,
έργα κλασικής και σύγχρονης μουσικής, αλλά και αγαπημένες επιτυχίες, ελληνικές και
ξένες.
Έχει συμμετάσχει στα Καλλιτεχνικά Φεστιβάλ Ναυπλίου, Κορώνης, Θεσσαλονίκης και
Χαλκιδικής, έχει βραβευτεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας, και έχει
τραγουδήσει στην μεγάλη συναυλία των Χριστουγέννων στην Καθολική Εκκλησία του
Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα.
Τα μέλη της χορωδίας προέρχονται από την Αυστρία, την Γερμανία, την Ελλάδα, την
Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία, την Ουκρανία, την Σερβία, και την Σουηδία. Την
καλλιτεχνική διεύθυνση της χορωδίας έχει η – Ρωσίδα την καταγωγή – μαέστρος
Αγγελική Λαζάρου.
Η συναυλία θα ξεκινήσει με την Αθηναγόρειο Φιλαρμονική της Κορώνης και το
πρόγραμμα θα εμπλουτισθεί με σόλο εκτελέσεις, με την συνοδεία πιάνου
The choral ensemble "Allegri" has been in its present form for more than five years .
Its repertoire includes songs from Greek and foreign composers, works of classical and
modern music, as well as favourites from Greece and the rest of the world.
The choir participated in Artistic Festivals in Nafplion, Koroni, Thessaloniki and
Halkidiki, and participated and won a Bronze award in the 2nd International Choir Festival
of Kalamata. Last year they sang at the Christmas concert at the Catholic Church of Agios
Andreas in Patras.
The singers come from Austria, Germany, Greece, Great Britain, the Netherlands,
Russia, Ukraine, Serbia and Sweden. The artistic director, Angeliki Lazarou, is also from
Russia.
The concert in Koroni will be opened by the Athinagorios Orchestra and the
programme will be enriched by solo performances with piano accompaniment.

Στο Ξενοδοχείο Ζάγκα Μύλος / At Zaga Milos Hotel
250μ από την άνω είσοδο Κορώνης / 250m from the upper entrance of Koroni
tel: 0030 27250 22448 mob. 0030 697 442 4755
Είσοδος / Entrance fee € 8 / € 5 (κάτω των 18 είσοδος ελεύθερη / under 18 yrs free entrance)
Εισιτήρια προπωλούνται στο κατάστημα Αλντεμπαράν / Tickets available at Aldebaran shop, Koroni
www.koronifestival.gr / koronifestival@gmail.com

