Χορωδία Παλαιού Φαλήρου
Η χορωδία ιδρύθηκε το 1981 από τον μαέστρο Ανδρέα Λαζάρου.
Στα 23 χρόνια ύπαρξης της έχει πραγματοποιήσει περισσότερες
από 200 εμφανίσεις στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό. Έχει λάβει μέρος σε
διαγωνισμούς χορωδιών ( Αυστρία, Ιταλία,
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Μ. Βρετανία, Σλοβακία Τσεχία) και επίσης έχει τραγουδήσει για
τον απόδημο ελληνισμό στη
Ρουμανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γερμανία και την Τσεχία.
Τον Αύγουστο του 2004 έδωσε 5 συναυλίες στην Αγία Πετρούπολη
της Ρωσίας με μεγάλη επιτυχία.
Τα μέλη της είναι ερασιτέχνες, οι οποίοι όμως διαθέτουν
σημαντικές γνώσεις μουσικής.
Η χορωδία έχει αποσπάσει κατά καιρούς πολυάριθμα βραβεία και
τιμητικές διακρίσεις
ενώ το ρεπερτόριο της καλύπτει όλα τα είδη της χορωδιακής
μουσικής.
Παιδική – Νεανική χορωδία
Στα τέλη του 2013, ο Δήμος μας απέκτησε την Παιδική – Νεανική
Χορωδία του,
της οποίας τα μέλη είναι από 7 έως 17 ετών και επιλέχθηκαν
μετά από ακροάσεις.
Υπό τη διεύθυνση της κας Κατερίνας Βασιλικού έχει διακριθεί
από την πρώτη της ήδη εμφάνιση,
όταν τραγούδησε με μεγάλη επιτυχία χριστουγεννιάτικα τραγούδια
στην Αίθουσα “Πολυχώρος”
στο Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου. Επίσης, τον Απρίλιο του 2014
έλαβε μέρος στην εορταστική εκδήλωση
που οργάνωσε ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε συνεργασία με τον
Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

(Ελληνικό Τμήμα του International Board on Books for Young
People) με την ευκαιρία της
Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου. Οι εμφανίσεις της
συνεχίζονται σε ρεπερτόριο με έργα Ελλήνων
και ξένων συνθετών.
Οι πρόβες της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας, στην οποία η
συμμετοχή είναι δωρεάν, γίνονται κάθε
Σάββατο 13.00 – 15.00 στο Δημοτικό Κτήριο Διπλαράκου επί των
οδών Ήβης Αθανασιάδου και Τρίτωνος.
Ακροάσεις των υποψήφιων νέων μελών μπορούν να γίνονται μετά
από συνεννόηση με την
κα Βασιλικού σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Γυναικεία χορωδία
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου διαθέτει και την πλήρως ανανεωμένη
Γυναικεία Χορωδία,
που συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2013 μετά από ακροάσεις
πολλών χορωδών
και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της κας Κατερίνας Βασιλικού.
Η πρώτη της εμφάνιση έγινε δύο μόλις μήνες μετά το ξεκίνημά
της με χριστουγεννιάτικα τραγούδια
στην Αίθουσα “Πολυχώρος” στο Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου. Τον
Ιανουάριο του 2014 ερμήνευσε τραγούδια
σε στίχους του ποιητή Δημήτρη Ιατρόπουλουσε εκδήλωση που
οργανώθηκε με αφορμή
την παρουσίαση του νέου του βιβλίου. Οι εμφανίσεις της
συνεχίζονται σε ρεπερτόριο με έργα Ελλήνων
και ξένων συνθετών.
Οι πρόβες της Γυναικείας Χορωδίας, στην οποία η συμμετοχή
είναι δωρεάν,
γίνονται κάθε Τρίτη 19:30 – 21:30 σε ιδιαίτερο χώρο του
Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
(πλησίον του κολυμβητηρίου στο Τροκαντερό).
Ακροάσεις των υποψήφιων νέων μελών μπορούν να γίνονται μετά
από συνεννόηση

με την κα Βασιλικού σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

