Στον Μπάτη η μεγάλη παράσταση
όπερας του OPERA OUT OF
OPERA.
O Δήμος Παλαιού Φαλήρου στο πλαίσιο του προγράμματος

OPERA

OUT OF OPERA και σε συνεργασία με τους εταίρους του
προγράμματος, φιλοξενεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα
20.30, στην εξέδρα του Μπάτη, την κεντρική παράσταση στην
Ελλάδα με τίτλο LET’S OPERA.
H παράσταση που ήδη πριν θα έχει παρουσιασθεί στην Ρώμη και θα
ακολουθήσουν το Σάλτσμπουργκ, η Παμπλόνα και οι Βρυξέλλες
αποτελεί μια σημαντική δράση των συντελεστών του
προγράμματος OPERA OUT OF OPERA με κύριο στόχο την επαφή του
κοινού και ειδικά της νεολαίας με την σημαντική Ευρωπαϊκή
πολιτιστική κληρονομιά και κυρίως την όπερα σε ανοιχτές
παραστάσεις, δίνοντας την δυνατότητα σε όλους να την
γνωρίσουν.
Η αναφορά και μόνο των εταίρων του προγράμματος (
Conservatorio Santa Cecilia, Roma – Ιταλία, Opera di Navarra –
Ισπανία, Mozarteum – Αυστρία , Art on – Petit Opera du Monde –
Ελλάδα και AEC – Βέλγιο) αλλά και το κύρος των συνεργαζόμενων
δομών που στηρίζουν το εγχείρημα όπως το
Τεάτρο Λιθέου
(Βαρκελώνη),η Όπερα του Ζάγκερεπ (Κροατία),το
Κονσόρτσιουμ
Θεάτρων της Τοσκάνης (Πίζα, Λιβόρνο, Λούκα),η Όπερα του
Ροβίγκο, το ιστορικό Θέατρο Ολύμπικο στη Βιτσέντσα,o Μουσικός
Ιούλιος του Τράπανι (Σικελία) και τέλος το πολύκροτο Φεστιβάλ
του Σάλτσμπουργκ προδιαθέτουν για μια ξεχωριστή μουσική
βραδιά, μοναδική για τα Ελληνικά δεδομένα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι
καλλιτέχνες και μονωδοί

στην παράσταση θα συμμετέχουν
διεθνούς φήμης, από όλες τις

συμμετέχουσες χώρες οι οποίοι θα φέρουν στις καλλιτεχνικές
τους αποσκευές και θα παρουσιάσουν τα διαμάντια του κλασικού –

συμφωνικού ρεπερτορίου και τις αγαπημένες άριες υπό την
διεύθυνση του Ιταλού Μαέστρου Michelangelo Galeati, την
σκηνοθεσία του Βασίλη Αναστασίου, την παρουσίαση του Γιώργου
Κοντοπόδη και την εκτέλεση της Συμφωνικής Ορχήστρας Αθηνών
¨Φιλαρμόνια¨ και της Ακαδημαϊκής Χορωδίας Αθηνών.
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος
από την πρώτη στιγμή που έγινε κοινωνός της πρόθεσης των
διοργανωτών, συμμετείχε στον σχεδιασμό και την προετοιμασία
της εκδήλωσης καθώς πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι το
Παλαιό Φάληρο να πρωτοστατεί και να αναπτύσσει πολιτιστικές
δράσεις και δεσμούς με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, σημαντικά
πολιτιστικά κέντρα και οργανισμούς πολιτιστικής παραγωγής.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και ο Δήμος Παλαιού
Φαλήρου πιστός στις αξίες της κοινωνικής ευαισθησίας και της
συνεισφοράς, αντί εισιτήριου θα συλλέγει στο ειδικό περίπτερο
που θα λειτουργήσει τρόφιμα μακράς διάρκειας για το κοινωνικό
παντοπωλείο και τις άλλες κοινωνικές δράσεις του.

