
ΞΕΧΑΣΤΕΣ μελωδικές στιγμές ξανοζωντανεψαν οτο, κατάμεστο, 
θέατρο •Αυλοίο·· με την πονηγυρική παράσταση που οργάνωσε 
η Μουσική Εταιρία Βορείου Ελλάδος για τα πενήντα χρόνια της 

οπερέτας Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας αποσπάσματα οπό τρία ηθο- 
γροφικά έργο του γνωοτού Οεσοολονικιου συγγραφέα, συνθέτη και 
κινηματογραφιστή Νίκου Μπιλιλή, που είχαν πρωτοπορουοιαοτεϊ στα 
θέατρα «Παλλάς» και «Λευκού Πύργου» από το 1946-1S50.

ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ νοσταλγίας οτα μάτια οι ιιαλιοί. αλλά και με ενα εκπληκτικό

ενθουσιασμό ο» νεότερο» καταχειροκρότησαν τον Αχιλλέα Φαλτόπουλο. την 
Ελένη Αναγνώστου, την Ειρήνη Κουρδάκη τον Ευθύμιο Μαυρίδη. ιη Σωΐηρία 
Μιχαηλίδου. τον Γρηγόρη Πυρισλόκο κι» τη Μαρία Σαλτίρη. που ερμήνευσαν 
τους ρόλους. την ορχήστρα ποικίλης μουσικής της μουο.κής εταιρίας και την 
παιδική χορωδία Αοθεσιοχωρίου 

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ αυτή απέδειξε ότι η οπερέτα - -ένα μουσικοΟεστρικό είδος 
που περιλαμβάνει πρόζα και ελαφρά τραγούδια και που ψυχαγώγησε το 
ελληνικό κοινό από τις αρχές του αιώνα έως τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια» 
{όπως τόνισε οτην προλόγισή του ο γνωστός συγγραφέας Αλέκος Δαφνομή- 
λης), εξακολουθεί να συναρπάζει και να ουγκινεΐ και σήμερα 

ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ επιβεβαίωσε τη μεγάλη απήχηση που έχουν οτο κοινό οι 
εκδηλώσεις της μουσικής εταιρίας Β Ελλάδος, η προσφορά της οποίας στο 
γράμματα και στις τέχνες είναι ανεκτίμητη και γι αυτό θα πρέπει να 
αγκαλιοοιεϊ από το κράτος. το δήμο και τον οργανισμό πολιτιστικής 
πρωιεύουοας με το ανάλογο ενδιαφέρον Ειδικότερα η παράσταση ουτή θα 
πρέπει να επαναληφθεϊ πολλές φορές, για να μπορέσουν όουι δεν μπόρεσαν 
- ουτε όρθιοι - να βρουν μια θέση νο την απολαύσουν.

Παράσταση οπερέτας ΐ\ "ίνίαγικιί" βραδιά με οπερέτες
αττό τη Μουσική Εταιρεία

Μιά ξεχωριστή παραστουη. γαι νο Θυμηθούν οι παλιοί κν< νο γνωριοοι/ν οι vCOi 
£ νο μουο*κοΟεαιρ·*ο εύος πυυγια μιοο περίπουαιώνα ψυχαγωγικέ το Ελληνι
κό κοινό. Ιχι όωουυν αηόψε τα μέλη της Μουσικής Εταιρείας βόρειος Ελλάδος 
στο θέατρο -Αυλαία- 

Η rχιράοταση θα έχει. πανηγυρικό χαρακτήρα αφού οργανώνεται με αφορμή 
τα πενήνηι χρονιά της -Οπερέτας Θεοααλονικης~ ( J946' - 1996/ σταπΛίκαα 
της ΙΙολίτιστικης Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκη 9/ . Σε χθεσινή συνέντευξη 
τυησυ με αφορμή την παράσταση οπρόεόρος της Μουσικής Εταιρεας κ Αλέκο 
ΔαφνομηΑης ιονιοε on η napaomoq οι/νόεεται με μ*ημες ano ίο  nototdno 
παρελθόν Γης θεοοαλονκης μ<3 και οι οπερέτες που θα παρουααουόυν είχαν 
σημειώσει την περιοόο >946 ) 950 μεγάλη εη ιυχ α  ora θέατρα -Παλλύς- και 
-Λευκού ΓΟργου»

Ανακοίνωσε οκΟμη οπ πρόθεση του Διοικητικού συμβουλίου της Μουσικής 
έιαιρειος ccvai οι ηαρασιύσεις να ουνεχιοΟούν σε Ολη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά 
και να συγκροτηθεί μόνιμος (Μίσος οηερετας στη Οεσοολονικη

, ? ? “  “ °  "a ‘x>uc»“ ’T'*  *·»> ο ™  "5 nttovw»,«i oncpt ηος
του γνωστού £*θ0αΛ0ν.κ0υ κινημιτογραιριστη. μουσ.κοουνΟετη και ουγγρα- 
ψεο Νίκου fvmiÂ r, -Εδω ΰα με.νουν Ολο-. -Οταν ο έρως κυβέρνα- κο.-Χωρώπ- 
*ες ογύπες- Στο ορίτο εργο μύοο οπο ιη ovriliecn στο ειύυλλιο ιου γιού »oj 
χοι την oupncpMpopd ιιρος του εργάτες ενός φιλοχρήματου εργοσταοιαρχη 
ο.,ετοι το υεμα της όιαμΟχης κεφαλαίου κα. εργαι.κης τάξης Στο δεύτερο 
περιγροψειαι η μεταπολεμική περίοδος με ια npcfUfapia ειη&ωοης kui ηίΐι- 
κης και ιη λαικη voorpona. Στο τρίτο £ργο παροοοιόζετοι ιιαραστοιικά π<ωΛ 
των κοιοικων της μακεδονικής υπαίθρου ία ηαλώ χρονιά 

Σι η ιιοροοταοη ηαρινουν μέρος οι vie, καλλιτεχνες ελενη Αναγνώστου 
ευβυμιος ^αυρ*Οης. Σωιηρια Μιχοηλίδου. Γρηγδρης ΠυρΛλΟκος και Μαρία 
ΖωιΙ«. cvu 0^i,C, tW, ωι 0 ΛχΛλ£ας %λΙΟΚ>ϋλ<>ς Η σηνοθεοΌ
είναι τοιυ Νίκου Μπιλολή. και η ενορχήστρωση του θανδστ, Μηιλιλή. Ιυνοδευει 
Π μικρκη ορχήστρα ποικίλης μουσικής της μουσικής ετε^αις που διευθύνει ο 
Κς^ος Τοουγκρος  ̂Γ^.<οΐΛ οι Κώοτας Τοουγκρος (ακορντεόν), (κονιραμηο- 
ι κουβέντας (βιολί). I αοος Μιουρλης ποίλο), Ευγένιος rkjAiTiir
-οντγραμπδσο). Γρομμίνος Χαλ*ιός (κλαρινέτο) Ανοστοσιος Βαοιλειόδπο 

κα' Γωρνο<: Βογβνδς (πιύνο). Συμμετέχει οκ<*η ,, χορωδο
ο. w p ^ i S e ^ v a ^ ^ " ? 00 ?  ΛόουκαΑία Παντελή Τερε<ύκη τέλος ο. χορογραφίες dvai της Βερονίκης Τσουγκρδνη κα του Κωσια ίίετρβη

Ζ ο / ι / γ ζ

Επιτυχία σημείωσε η πανηγυρική 
fiapaoraon γ·.α τα πενήντα χρΟνια 
της οιίερετας'Θεασαλονΐκης με έρ
γο του Νίκου Μπιλιλή που είχαν 
πρωιοπαμουοιαοτεί ota θέατρα 
••Παλλός·· και -Λευκού Πύργου·· 
την περίοδο 1946-1960. Προλόγισε 
ο πρόεδρος της μουσικής εταιρίας 
Πορεϊου Ελλάδος, που οργάνωσε 
mv εκδήλωση οτα πλαίσια της ηο·

Μεγύλη επιτυχία σημείωσε η 
παράσταση με οτκρίτες του 
θεοοαλονικού δημιουργού Νί
κου Μπιλιλή, που είχαν πρωτοοα- 
ρουσιαστεί πριν πενήντα ολό
κληρα χρόνια στα θέατρα -Παλ- 
λός» και «Λευκού Πύργου». Το 
κοινό γέμισε ασφυκτικά την αί
θουσα του θεάτρου «Αυλαία» (ό- 
οοι δεν βρήκαν θέση αναγκάστη
καν να αποχωρήσουν) και κατα
χειροκρότησε τους καλλιτέχνες 
και τον δημιουργό. Την εκδήλω
ση διοργάνωοε η Μουσική Εται
ρεία Βόρειας Ελλάδας, ο πρόε
δρος της οποίας έκανε και την 
σχετική παρουσίαση. Πήραν μέ
ρος ο» ηθοποιοί - τραγουδιστές 
Ειρήνη Κουρδάκη. Ελένη Ανα
γνώστου. Ευθύμιος Μαυρίδης. 
Σωτηρία Μιχαηλίδου, Γρηγόρης 
Πυριαλάκος και Μαρία Σαλτίρη. 
ενώ εμφανίστηκε φιλικά και ο Α- 
χιλλέας ΨαλτΟπουλος. ΣυνΟ- 
όευσε η ορχήστρα ποικίλης μου
σικής της Μουσικής Εταιρείος 
με μαέστρο τον Κώστα Τού γκρα. 
Η σκηνοθεσία ήταν του Νίκου 
Μπιλιλή και η ενορχήστρωση του 
Θανάση Μιπλιλη. ίΐήρε οκΟμα 
μέρος και η παιδική χορωδία Α
σβεστοχωρίου.
Δ Στην φωτογραφία ο προέδρος 
της Μουσικής Εταιρείας Βο
ρείου Ελλάδος κ. Αλέκος Δαφ
νομήλης. ο δημιουργός των έρ
γων Νικος Μπιλιλής και ο» καλλι
τέχνες που έλαβαν μέρος.
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λιτιστικής ιιρωτεύουσας κ. Αλέκος 
Δαφνομήλης (στιγμιότυπο) Πήραν 
μέρος οι καλλιτέχνες Αχ. Ψαλτό- 
ιιουλος. Ελ. Αναγνώοτου. Ειρ. 
Κουρδάκη. EuG. Μαυρίδης. Σωτ. 
Μιχαηλίδου. Γρ Πυριαλάκος και 
Μαρία Σαλτίρη με τη συνοδεία της 
ορχήστρας της μουσικής εταιρίας 
που διηύθυνε ο Κώστας Τοούγκρας

Θ Ε ν Μ Ρ Ι Κ Λ  1

Οπερα
Με την ευκαιρία της συμπλήρω

σης πενήντα χρόνων (1946-1996) 
της “Οπερέτας Θεσσαλονίκης-, ο 
οργανισμός πολιτιστικής ποωτεύ- 
ουοας της Ευρώπης -Θεοοσλονίκη 
97-. οε συνεργασία με τη μουοικη 
εταιρεία Βορείου Ελλάδος, διοργα- 
νώνει πανηγυρική παράσταση, που 
θα πραγματοποιηθεί απόψε. 8.30 
μ.μ . οτο θέατρο -Αυλαία··

Στη διάρκεια της παράστασης θα 
παρουσιαστούν σκηνές από τις 
ηθογραφικές οιτερέτες του Νίκου 
Μπιλιλή -Εδώ θα μείνουν όλα··. 
«Οταν ο έρως κυβέρνα·· και -Χω
ριάτικες αγάπες··, όιιως ακριβώς 
είχαν παρουσιαστεί στα θέατρα 
-Παλλάς» και -Λευκού. Πύργου- 
την περίοδο 1946-1950 ;

Παίρνουν μέρος οι καλλιτέχνες 
Ελένη Αναγνώστου. Ειρήνη Κουρ
δάκη. Ευθυμίος Μαυρίδης. Σωτη J 
ρία Μιχαηλίδου Γρηγόρης Πυρια-ς 
λάκος. Μαρία Σαλτίρη. καθώς και ο 
Αχιλλέας Ψαλτόπουλος. Η σκηνο-/ 
θεσία της παράστασης είναι του,ν> 
Νίκου Μπιλιλή. η ενορχήστρωσης 
του Θανάση Μπιλιλή κοι οι χορο-,, 
γραφίες του Κώστα Πετρίδη και 
της Βερόνικα Τοουγκράνη.

ϊγντρ·  v ft- l k h + m *  Η

ΑοφνΧΤΙΧά  κοιέκλυσε το κοινό την αίθουσα-Αυλαία» για τη 
πανηγυρική παράσταση με οπερέτες του Νίκου Μπιλιλή που 
είχαν πρωτοπαρουσιαστεί στα θέατρα Παλλάς και Λευκού 
Πύργου την περίοδο 1946-1950. Στην εκδήλωοη μίλησαν ο 
πρόεδρος της Μουσικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος που ήταν 
και ο διοργανωτής φορέας. Α. Δαφνομήλης, καθώς και ο 
δημιουργός των έργων Νίκος Μπιλιλής. Τους ρόλους 
ερμήνευσαν και καταχειροκροτήθηκαν ο Λ Ψαλτόπουλος. Ε. 
Κουρδάκη. Ε Αναγνώστου. Γ Πυριαλάκος. Ε Μαυρίδης. Σ. 
Μιχαηλίδου. Μ Σαλτίρη Συνόδευε η ορχήστρα ποικίλης 
μουσικής της Μουσικής Εταιρίας με ενορχηστρωτή τον Θανάση 
Μπιλιλή και διευθυντή τον Κώστα Τσούγκρα.

Ο π ε ρ έ τ ε ς  τ ο υ  

Ν ί κ ο υ  Μ π ι λ ι λ ή  

σ τ ι ι υ  " Α υ λ α ί α ”
Jo πενπνια χρόνια (Μαριης 

1946 Μαριης 19961 ιης *οπε 
ρ ε ιικ  O fooartoviK nc'. Θα 
γιοριαοιούν από ιη Μουοική 
Εταιρεία Βορείου Ελλάδος με 
ηϋνηγυρικη ιιαραοταοη που 
θα πραγματοποιηθεί οιις 20/3 
και ωρα 8.50 μ μ οτο θέατρο 
‘Αυλαία· 0α ηαρουοιαοτοϋν 
σκηνές από τις ηθογραφικές 
οπερέτες ιου Ν Μπιλιλή ‘Εόω 
θαμεΐνουνολα'. Όιανοέρως 
κυβέρνα και ‘ Χωριαιικες 
αγάπες', όπως ακριβώς tlxav 
ηαρουοιαοιεί οια θεαιρα 
'Παλλάς* και "Λευκού Πύρ
γου'. την ηερίοόο 1946-1950. 
Παίρνουν μεροςοικαλλιτέχνις 
Ελ Αναγνώστου. Ειρ. Κουρ 
όακη. Ευθ. Μαυρίδης. Σωι 
Μιχαηλίδου. Γρ. Πυριαλακος. 
Μ Σαλτίρη. καθώς και σ Αχ. 
Ψαλιόπουλοζ. Η οκηνοθεοια 
της παραοιαοης. που θα δοθεί 
οια πλαίσια ιης 'Πολιιιοιικης 
Πρωιευουοας' είναι του Ν 
Μπιλιλή. η μουοική επιμέλεια 
ιου Οαν Μηιλιλη κοι οι χορο
γραφίες του κ Πετριδη και της 
Βερ. Τοουγκράνη Την ορχή- 
οτρααιιοτελουνοι Γ Βογιανός 
πιάνο. Αν Βαοιλειαδης κρου 
οια. Κυρ Γκουβένιας βιολί. Τ 
Μιουρλής ιοέλο. Ευγ Πσλίιης 
κόνιρα μηαοο. Κ Ιοούγκρας 
οκκορνιεον. Γραμ Χαλκιας 
κλαρινέτο Διεύθυνση ορχή- 
οιρας κ Ιοουγκρος.



A f l i , u O O  Λ α ΐ ί ΐ ν  ortEp!!
η ίε ια  o n o  SO χρονιά, πρώ 

τη π α ρ ά σ τα σ η  ο π ερ έ τα ς
Ο Χ Π  & £ O O Q iiO i/ U n

kj ρμοόιό αηηιώυκη. ΕεχωρισιΛ.
μ·ο ,:ροό<0 που όμο»ό ιης η Oeoao 

I Λ J hoW-ίΛί» iXLi VO 1/ΚΧΛ οπό 10 19S0 
I |\ /  > 1 ηροοψερει η Μουοικό Ειοιρείο bo 
—J  V /  I—a ρείοο ΕΛΛόόος οιο κοινό ιης πό
λης ονερόζονιος p«u ηορόσιοοη οηεμέιος ϋΐν Τε- 
xcpcn 20 mc{h«gu.

Η εκδΛΛωση ηου οη^γονώνειοι οηό ιην κ>ο ιην 
Μουοική Ειοοεία Cc συνεργασία με ιον ΟΠΠΕ 'θεο- 
αοπονίκη "97*. ιnXJv^x3ic»io*titoiοχοooaqpor»>nua 
με ooooo εηεύσ&ρπ kOi ηεριηαμ^Ονει θεαιρικό 
μουοικό αηοοηόομσιο οί»ό υς οπερέτες ιου <wio 
«<·λλ\ Έοώ ba με»·οσν Crta*. Ίτιον ο Έρως Κυ- 
{χ̂ >νΟ* ( o Μίσιερ ιζόϊρο) κοι *Χωρώτώκες ΑγόΛεχΓ 

η frooCxQ Οο κήείοε· με ιο ιρσγούο» ιου ουνοειη 
'*iC&CMtxt.C. £νο ιρογουόι που αγγίζει ηραγμαακό 
κΟυε ψυχΛ. ιο οποίο bo ερμηνεύου όηος ο θΐοοος 
*ο> μέρος ιης Ποιοικης χορωόίος Αυρίοιοχωριου 
με οοΠιοι ιην Ειρήνη Κουρόόκη icom/*rco)

Σιη μονοόκΛ uuifi ηορόσιοοη παίρνουν μέρος u  
κοηηπέχνες ΕΛένη *ναγνώσιθυ. ΕιμΛνπ Κουρόό 
κη. Ευθυμίας ΜουρίΟης. Σωιημία ΜαοηΛίόου. Γρη 
γύρης ΠυριοΛΟκος. >»αμΚ) ΣοΛιίρη καθώς «οι ο a 
χίΛΛέος Ψοσιόηουηος Συνοόεύει ο Ορχηοιρο ιης 
Μ Ε Β Ε υπό ιη όκΰυυνοη ιου Κώσια ϊοούγκμα Η 
ο*ηνουεσία έγινε οηό ιον Νίκο m iWWW ενώ η ε- 
νορχΛσιρωοη trvoi ιου θανόοη Miurwtf κοι «  χο 
ρογροφίες ιων <ώοιο Πειρϋη χοι Βερονίκης Τοου 
γχρόνη

Με την παραγωγή ουιΛς ιης ηορόαιασης οηερε 
ιος.ηΜ.Ε ΒΕ Βέίίει να όώοει σιους νέους ιην ευ- 
χο’Ρ*ο να γνωρίοουν ενο ιόκ^ιιρο γοηιευηκό εί 
(ΧΑ. χοΛηιιεχνιχΛς έκψροσης κόπους όΛ/ϊης εηο 
χάς χοι νο Εονοζωνιονέψει οιους ίχ.η»ούς μνήμες 

j ‘ρηό το όυοκοηο οίΐηό όμορφο 'χθες* ηου έφυγε I

0  u ko c u rtrtn fc  οχο r

Σίγουρο ια νέο ικχ^ό ixxj όεν γνώρ<οαν ηοι£ ιην 
cxupiia 6ο ανορωυοϋνιαι ο ακριβώς ε/νοι Η οηε 
ρειο. Λοιπόν. tlvoi ίνο είόος Λυριχοΰ BtOpaioc 
ουνόθως με ανόΛοψρο ηεριεχόμενο. χωμιχό σι οι 
χειο χο» εΰχοΛες μίΛ(*>ό<ες ηου 'ηοΛχογροφΛθη· 
χε* σιη χωρο ρος ιο 190Θ Ιο ηηαιυ χοινό tbu. ο- 
,χοηιοοει ομεοως ουιό ιο νίο μουο*χό θίομα γ« 
ιί ιο έ&*ο*£ ηοΛΟ ευχάριοιο χοι Οεν χρειοίόιον ο
ι ιό μέρους ιου κόηοιο ιόιοίιεμη notfda 'Ποιερος* 
ιης ennnvMciV: οηερίιος Otwptftoi ο ounvokx; Ot 
όφροοίος ΣοχκΛΛορίόης (1885 19S0) ΙΙοΛΛοί ό 
μα>ς Λιον ιχείνοι που οοχοηΛυηχον ιχ>3 ιης με ο- 
{.ιόίΐογη ιιιιιυχίο όηως ο Κώοιος Γιον>Λθης. ο A lik  
ο ΡιιοορίΟης. ο ΧοιρόηοΛος Ανόμεοό ιους. ο νεό- 
αρος χοι υυιός ηου βρ<ακειοι ηοΛύ χονιό σιην ε- 
.ιοχΛ μας είνα» ο Νίχος Μι WWW; οηό ιη Οεοοοηυ 
νίκη Μηορεί ουιό νο ηροχοΛίοει ίχηΛη^η οιους 
νεό«ρ<χκ. γκπί ιον Nwo UaWlrt ιο·̂  ίχουμε ουν 
6ioti με ιον κινημαιογρόφο χοι ίοως νο ιον φα 
νιοίόμοοιε χωμένο ηόνιο μ£οο οε αρχείο οηό 
ηρογρόμμοιο χοι φωιογροςμίες. ψιΛμς Λ χινημοιο

γραψιχ£ς μηχανές, αψού οι ηερκχχ^ιεροι γνωρί
ζουμε η ως ιο πόθος ιου γι υυιόν ιον χώρο ιον ο 
όόγποε να οημιουργποει ίνα οηό ιο iwo nnovxjio 
χοι αυΟενιΐκό αρχείο κίνημαιογρόψου οιιιν ΕΛΛό- 
Λα με οηόνια κοι ηοΟΰ ποΠιό νιοκουμένιο 

Ομως ο Νίκος M iw i· ^  είνο. ίνος ίχν>ΰηΛευρος 
κοι ηοΛυιόΛανιος χοηηη/χνης Σηοϋόοοε ανημο- 
ιογρόφο σιην ηοηίο. μυυυικΛ με ιον μοεοιρο κΛ· 
μη ΙΙαποΟημηιρίου χαι οργόιερο με ιον μεγΟΛο 
Κοηομοίρη. οογγρόφει και ουνϋέιει Ανόμεοα οιο 
noucii'to ενόιοφέρυνιό ίου. η οι ιερέ iu  Λιον ιο ύ  
6ος α>ς κοΛηαεχν.κΛς όημιουργίος που ιον είχε 
ουναιόρει οηό ιο  194ο ως ιο 1950 

Το ηρώιο οε/γμο ιης 6ουί&<Χ ιου σισν χώρο ου
ιό ο MiWWW: ιόΛμηοε να ιο  όώοει με μια κοτνωνν 
κοοα^ονομικ/ι οηερεια (κόυ ηοόΰ ιοΛμηρό γιο ιην 
ειχιχΛ) ηου είχε ιίιΛο 'Εόώ υα μείνουν ono* To 
γο είχε ηρωιοηαρουοιοοθεί σας 17 uopdou ιου 
1946 (όηηοόό πριν από 50 χρόνο) οιο ϋέσιρο ιου 
Λευκού Πύργου, ενο ηοροόοοιαχό cdpio ηου όυ 
οιυχώς γκρεμίοιηκ^. κο  ιο κοτνο ιο είχε αγχοΛιΟοει 
με ενΟουςχαομό ^ϋηοόσηοε η κοτνωνκ/ι αοοημο 
ΐική οηερειο Ό ιο ν ο Έρως κυμερνό* ΐΜίοιερ Κόί- 
ροΐ και σιη ουνεχεχ] ιο 1S50 ιο 'Χωρύυχες Αγό- 
ηες' ηου γρόφΐηκε ιο 1944 μ* υιν ηορόσιοοη ου 
ιΛς ιης οικρειος ο Νίχυς ΜηΛΛός αηοοΰρετοι οηό 
ιο μουοικό ϋεαιμο. γιο νο αΐοιρεψα ομκϊοχό σιην 
πρώυι ιου ογόηίε ιον ιανημαιογρόψο 

I ΐεμοοαν SO χρόνια από ιο ονε^οομο ιης ηρώιης 
ιου οηερειος, οι κοινοί όηηοζον. ιο  είόος ουιό t  
χει ι,κηείψει. ο Νίκος Mmm/W; όμως ανορωιιειοι 
ρόπως Οα μπορούσε νο ημοοψέρει σ ουιό ηερο 
oOitpa οιιόοα εόωοε οιον κχνημαιογρόψο.

Εμείς ουμηηηρώνουμε 'ΜΛηως Οο μπορούσα ό- 
μαγε κοι ιώρο νο πρς>θφ£ρει.* Ίοως η ουμμειοχη 
;ου κόσμου σιην ηορόσιοοη ουιΛ ατυς 20 Μαριί- 
ου. μος όώοει Οειιχ/ι οηόνιηοα ο^ού όίίειρες φο 
ρίς έχει οποόειχθεί πως όΛο ιο είόη ιης ιέχνης. 
σια οποία υηόρχει γνποιόιηιυ κοι ψυχΛ. πορομε
νουν αναΛΛοίωιο κοι συγκινούν ιον κόσμο οε κόβε 
εηοχΛ

SO χρόνια 
οιιερέτα

tat μί cvrufMd ρυ* 
u6 ot ύο̂ μές ,·α ιην ιν̂ υυυβΜΜ) 
<Μ*ό I») MUUÛ i) I  ΙΟψΙΜ bopciou 
ίλλόόος ιης ικινηγχ+Μ/,τ,ς ,κψΛ 
αιαοι>ς γιο ια ncw)v>u ̂ >>όνο 
Ηκμίτας OcouaAov /̂  ̂ H cm- 
• ouii) ixxj ου ημα/μαιο-
'outuu mο τέλη Kkifiilou. μ* e- 
ΊυΐΜ,μη Ουοόο. η^λ^ούνα a 
•otwOUMUio από ηΐ*ϊμαφ«1ς ο 
•ιψόης tou N«ou /^(tA*Aa nou 
αχον onucuoci μεγύλΐ) entu/U 

oiarpu ·Παλλάς· xcm -Acu 
t\CUUJCO 1946-O iXiPYOi/· t

lin* nopootau, θα «ίροονμί- 
.5°ς cm κχίΛλ,ιεχνις Ελένη Avq- 
/νωσιοο. £ψΐ)νΐ\ Κοορό<*αι £υ- 
■>ι̂ .ιος MOuptfrK, Συιηρα Μιχα- 
ΊΑίόου. Χρόνης Νύιας.Ι μηγφης 
'^αλΟΛος αοι Λκψία ΙαΛτ^η
«UC^ Mil Ο '♦ΜΛ/ώΠίΧ/·
*ο% H ακηιτοΐνοα uvat ίου Ν> 
λοο KmrtAiA/). η μοοΟΜΐ) αιψίλΛία 
ΙΐΛί UUVOOTJ Mn\At*n «LM 04 χορο 

tou AmJIU ΛΟι
ττις Ucpo>Mj  ̂ Τοουγ/ψόνη

Σ Υ Ν λ Υ λ Ι £ £

Ν Ικυν  Μχϋαλή ·,
Οπερέτες του θεοσολονικεα ουν· 

ι ύ έ ΐη  Ν(κθυ Μπιλιλή Οα ιιαροοσιΟοη 
η μουα«κή cxatpto bopctou L ΑΑΟΟος.

/ Via να θυμηθούν ιη παλιοί κοι να 
ς γνωρίσουν ο» νέο* tv« μουοίΜοθκα- 

ιρικό είδος που dxc γνορίοει κόπο- 
j  i t  μεγάλη απήχπυη οχο ελλιινικό 
J  κοινό.
α Η πρώτη παράσταση 6α άοθεί οιις 
ι- αρχές Μαρτίου με υποοπάομαια 
η απά ΐις οπερέτες "Εδώ Οα μείνουν 
ν όλα». -Οιαν ο £ρως κυίίερνά* και
ι- -Χωριάτικες αγάπες·, ιιου είχαν
'V πρωιοπαρουσιαοιεί το 1045-1950

ota Οέοιμα -Παλλάς- και Λευκού 
Πύργου Παίζουν με αλφαβητική οει·

Ι ρά οι καλλιιέχνες Ελένη Αναγνώ- 
σιου. Ειρήνη Κουράάκη. Ευθύμιος 
Μαυρίδης. Χράνης Νόιας. Λημή 
ιρης ΠαιιαγεωργΙου. Μαρία Ιαλιίρη 
κοι συμμετέχει ψιλικά ο Αχιλλέας 
Ψαλτάπουλος Μ σκηνοθεσία είνυι 

3 του Νίκου Μπιλιλή και η ενορχή-
]  στρώση και διεύθυναη ορχήστρας
J  του Θανάση Μπιλιλή

'V . t V C i
|| Ο Σωκράτης ΜάΑαμος θο εμφα^

°*.μ*Ι f t l a t t f j b * * * )
Μουπιχή cxaigia 

Το πενήντα χράνια (Μάρτης 
1946-Μθρτης 1996) της -οπερέτας 
Θεοοαλονϊκης- θο γιορτοοϋούν 
απά τη μουσική εταιρία βορείου 
Ελλάδος με πανηγυρική παράοτά
ση που θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 20 Μαρτίου 8.30 μ μ. στο 
θέατρο -Αυλαία-. Θα παρουοιο- 
στούν σκηνές απά τις ηθογραφικές 
οπερέτες ιου Νίκου Μπιλιλή -Εδώ 
Οα μείνουν άλα-, -Οταν ο έρως 
κυβερνά- και -Χωριάτικες αγάπες- 
όπως ακριβώς είχαν παρουσιαστεί 
στα θέατρο -Παλλάς· και -Λευκού 
Πύργου-, την περίοδο 1946-1950 

Παίρνουν μέρος οι καλλιτέχνες 
Ελ Αναγνώστου. Ειρ Κουρόάκη.
Ευθ. Μαυρίδης. Σωτ. Μιχαηλίδου.

j  Γρ. Πυριαλόκος. Map. Σαλτίρη κα
θώς και ο Αχ. Ψαλτάπουλος Η

h σκηνοθεσία της παράστασης, που
Οα δοθεί στα πλαίσια της -Πολιτι- 
στικης πρωτεύουσας- είναι του Ν 
Μπιλιλή. η μουσική επιμέλεια του 
Οαν Μπιλιλή και οι χορογραφίες 
του Κ. Πετριδη και της βερ. Τσου- 

ιν γκράνη

ι- II χορωδία «θεασαλονιν- 
dov •MnaiAn%0f'6^w u

___ <ου Κ Πι ιο.6η .η, , '

ΕΦΗΜ. 'ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ' 4-12-1996

I <>>&6 r*.
Μ ονσιχή ηακ^ιια

* Συνεχίζονται με εντατικά ρυθμό

Ιο* δοκιμές για ττ\ν napoudlaon από 
τη μουοικη εταιρεία Βορείου Ελλο- 
δος της πανηγυρικής iuip^uiuoi^ 
για τα πενήντα χρόνια της οπερέ
τας Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση 
αυτή που θα πραγματοποιηθεί στα 
τέλη Μαρτίου, με ελεύθερη είσο
δο. περιλαμβάνει αποσπάσματα 
από ηθογραφικές οπερέτες του Νί
κου Μπιλιλή. που είχαν σημειώσει 
μεγάλη επιτυχία στα θέατρα -Πα· 
λάς- και -Λευκού Πύργου-, την 
περίοδο 1946-1950

Στην παράσταση θα πάρουν μέ
ρος οι καλλιτέχνες: Ελένη Αναγνώ
στου. Ειρήνη Κουρόάκη. Ευθύμιος 
Μαυρίδης. Σωτηρία Μιχαηλίδου.

. Χρόνης Νότος. Γρηγόρης Πυριαλά-
κος και Μαρία Σαλτίρη. καθώς και ο 
Αχιλλέος Ψαλτάπουλος. Η σκηνο
θεσία είνα« του Νίκου ΜπιλιλΑ, η 
μουσική επιμέλεια του Θανόση 
Μπιλιλή και οι χορογραφίες 
Κώστα Πετρίδη και της Βερο' 
Τσουγκρόνη

του /

Ί
χ > Ε , .Ύ ί > Α

Γ  η

Z J t m  α ο  για
O x c y r r fg  ιου Οεοοαλυνικ<υ συνθέτη Νίκου Μπιλιλή θυ

Μΐιρουοιύυςι η Μουοικη Ε(υιριο Βορείου Ελλάδος με σειρά 
«ορυυτάοεων που Οο (/κινήυουν ορχές Μορτίου Οο 
υκουσιουνυποσπάσμοιαοπό ιιςοιιερέιες -Εδώθα μείνουν 
όλα—. -Οταν ο έρως κυβι ρνά- και -Χωριάτικες αγάπες- που 
πρωιοπομουοιάυτηκον ιπα θέπιρο -Παλλάς- και Λευκού 
Πυργου ιο 1945-50 Οα ι ρμηνευοουν οι κσλλιτίχνες 1:λένη 
Λνογ vtl-nou. Ειρήνη Κουρόάκη. Ευθύμιικ; Μουρϊάης. Χρόνης 
Νόιον.Λΐιμητρης ίίαιιαγεωργίου. Kiapia ΙολιΙρηκαισε φ*λι«ή 
συμμέτοχήΛχιλλι,ας Ψα\τόπουλος ίνορχήστΡωαΠ Λθ.

________  C'VniVJ. ΓU I ___ ______________

Β ρ α δ ιά  Μ π ιλ ιλ ή
Μεγάλη ειιιιυχία οημείωοε η CKfnjA(.»oq now διορ- Δοφνυμηλης και ο δημιουργός ιων ίργων Νίκος 

γάνωοτ οιο ϋαφυπούλαοοΔιΐμοςθΓοσαλονίκηςκαι Μπιλιλής Τα ιραγοόδια και ιις οηερέια; ερμήνευ- 
η Μουσική Ειαιρε/α Βορείου ΕλλάΓ»ος. pr Οταιρικά οαν η Ειρήνη Κοορδάκη (κονιράλιο), ο Γρηγτίρης 
ιραγούδια ιου Νίκου Μπιλιλή and οπερίΐΓς και cm- Πυριαλόκος (βαρύιονος) και η Μαρία Σαλιίρη (οο* 
)εωριίσοςιοο ιης περιόδου 1945-1950. ιιράνυ). Luvd&uoav οι θανάοης Μιηλιλιίς (πιάνο)—  ν..Λ.Λ«Λτ Γ*οιιβίνιας(ϋιολΟ. Πήραν, εύίοιις,μέ-

ινυ). Luvoocuoav οι ou.«».i|s·------
Οεωρήοας ιοο ιης περιόδου

Σιην εχδηλωοη ιιρολόγιυαν υ ii|'mir vS kl|>. TV ----  .
ρευιικής επιτροιιής ιοο ΟοφΟπούλπου θεοδ. Αοπο- ρος η υψίφωνο^Γζήμκα kui η nun/.»., Α- ,-----------.
οίδης υ πρόεδρος ιης Μοοοικής Εταιρείας Λλέκος οιοχοφίοο, μεδιεοΟονιή ιον ΠυνιελήΤερεζώεη.


