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ΤΟ ΕΡΓΟ: 

Οι Διδυμάνες» της Δήμητρας Τρυπάνη 

Μουσική Παράσταση για χορωδία, ορχήστρα και αφηγητές 

 
Οι «Διδυμάνες» : μια μουσική  παράσταση, δημιουργία της Δήμητρας Τρυπάνη, βασισμένη σε 
αληθινή ιστορία των Παξών του τέλους του 19ου αιώνα, που καταγράφηκε ως διήγημα από τον 
Σπύρο Μπογδάνο στην συλλογή του «Η ΔΕΠΑΙΝΑ» και μετέτρεψε σε θεατρικό μονόλογο η Φαίη 
Λύχνου. 
 
Σε μια εποχή  δύσκολη, σ’ ένα μικρό τόπο, τους Παξούς, μια γυναίκα αψηφά την κοινωνία, ξεπερνά 
τα συνήθη ανθρώπινα πάθη, βάζει πλώρη, με μοναδική πυξίδα την χωρίς όρους και όρια αγάπη, 
να βρει τη λύτρωση και βγαίνει νικήτρια. Ο πόνος, η θλίψη, η εσωτερική πάλη, η υπομονή, μα πάνω 
απ’ όλα η αγάπη, αποκαλύπτονται στην  αφήγηση και κορυφώνονται μέσα από επτά μουσικά 
κομμάτια ,πέντε από τα οποία είναι πρωτότυπες σύγχρονες επεξεργασίες ελληνικών 
παραδοσιακών τραγουδιών από την Κέρκυρα, τους Παξούς, τη Λέσβο, την Κρήτη, και ακόμα δύο 
καινούργια που γράφτηκαν για το έργο πάνω σε ποιήματα της Παξινής ποιήτριας Ευτυχίας 
Μάστορα.  Ένα έργο που θα μπορούσε να αφορά οποιοδήποτε άνθρωπο, σε οποιοδήποτε μέρος, 
σε οποιαδήποτε εποχή, ένα έργο σύμβολο για την αγάπη και τη δύναμή της. 
 
Από τη μια, η Διαλεχτή, μια  γυναίκα που δεν μπόρεσε να χαρίσει στον αγαπημένο της άντρα ένα 
παιδί. Από την άλλη, η Μορφούλα,  μια  νεαρή εργάτρια που ερωτεύεται το αφεντικό της και του 
χαρίζει δύο παιδιά αλλά λίγο αργότερα μένει χήρα με ορφανά. Κι όμως, η αγάπη της Διαλεχτής για 
τον άντρα της, ο πόνος της που δεν καρποφόρησε ο γάμος τους και ο πόθος της να γίνει μάνα, της 
δίνει τη δύναμη να ξεπεράσει κάθε είδους εμπόδιο και αποφασίζει να γίνει κι αυτή μάνα των 
παιδιών της γυναίκας, που η μοίρα τις έφερε και τις δυο  να αγαπήσουν τον ίδιο άντρα και γίνονται 
«Διδυμάνες». 
 
Το έργο «Διδυμάνες» με τις διαχρονικές του αξίες, παντρεύει το παρελθόν με το παρόν , την 
παράδοση με τη σύγχρονη εποχή και βάζει τον θεατή στη θέση του πρωταγωνιστή, σε παράλληλα 
θέματα που αντιμετωπίζει. Η εξιστόρηση και τα πρωτότυπα ακούσματα που έχουν εμπλουτιστεί με 
body percussion καλώντας τους τραγουδιστές να συμπάσχουν ψυχή τε και σώματι, συγκλίνουν, και 
δίνουν το αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερης παρουσίασης που φέρνει στο τέλος την ελπίδα ως 
εκπλήρωση. 
 
Το παλιό και το νέο, το παραδοσιακό και το σύγχρονο, δυο μαέστροι από διαφορετικές γενιές, δύο 
χορωδίες, επίσης από διαφορετικές γενιές συναντιούνται σε ένα μουσικό έργο για να 
παρουσιάσουν μέσα από την αγάπη τους για την τέχνη, την αγάπη των ηρωίδων μιας παλιάς 
ιστορίας του τόπου μας. 
 
Μια παράσταση που απολαμβάνεται με αυτιά, μάτια και καρδιά ορθάνοιχτη! 
  
Στόχος της παράστασης η ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω της ανάδειξης της δύναμης της 
αγάπης χωρίς όρους και ανταλλάγματος, προς όφελος της κοινωνίας, καθώς και η επαφή του με 
την ελληνική παράδοση και συνέχεια. 
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Πρόκειται για μία δράση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διοργανωτής είναι η αστική, μη 
κερδοσκοπική εταιρία «Ερατώ…», η οποία ενισχύει και προβάλει την πολιτιστική μας κληρονομιά 
και παράδοση, αναδεικνύει την ερασιτεχνική δημιουργία των μελών της, προβάλει νέους 
καλλιτέχνες και ενισχύει την προσφορά της χορωδιακής μουσικής ως μέσο κοινωνικής επικοινωνίας 
και καλλιτεχνικής έκφρασης προς τους πολίτες. Με την παρουσίαση της συγκεκριμένης 
παράστασης ενισχύεται η σύγχρονη δημιουργία ως απόρροια, συνέχεια της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς καθώς πηγή έμπνευσης είναι η παραδοσιακή μουσική. 
 
Το έργο «Οι Διδυμάνες» αποτελεί τη μουσική δημιουργία μιας από τις πλέον ταλαντούχες νέες 
συνθέτριες της Ελλάδας, της Δήμητρας Τρυπάνη , αναπληρώτριας καθηγήτριας σύνθεσης στο 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα) και συνεργάτης της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), ως διευθύντρια συντονισμού σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και 
ως συνθέτρια..  
Υπό τη διδασκαλία και διεύθυνση της καταξιωμένης και διεθνώς βραβευμένης μαέστρου, Ρόζης 
Μαστροσάββα, το νεανικό τμήμα της χορωδίας Rosarte συμπράττει με την μικτή χορωδία ενηλίκων 
La Fa Mi LiA. Η χορωδία Rοsarte έχει κατακτήσει 4 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και είναι βραβευμένη 
από την Ακαδημία Αθηνών.  
Βοηθός μαέστρου ο Αλέξανδρος Κομνάς, ένας νέος ταλαντούχος μαέστρος. Η παράσταση 
πλαισιώνεται από δεκαμελή  ορχήστρα και ηθοποιούς- αφηγητές τις Κες Ταμίλα Κουλίεβα και Έλενα 
Γεροδήμου.  
Οι χορωδίες αποτελούνται από επίλεκτα μέλη μουσικούς και μη, επαγγελματίες και ερασιτέχνες με 
ιδιαίτερη αγάπη στο χορωδιακό τραγούδι. 
 
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 

 
 Η Δήμητρα Τρυπάνη σπούδασε σύνθεση στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου με τον 
Nigel Osborne, και ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. 
Ως συνθέτρια ασχολείται με τη δημιουργία διαθεματικών μουσικών παραστάσεων 
χρησιμοποιώντας ως κύρια μέσα τα αυστηρά δομημένα πολυρυθμικά σχήματα και 
την ετεροφωνία τόσο στη μουσική όσο και στον λόγο. Έχει συνεργαστεί με πολλές 
καταξιωμένες ορχήστρες, σχήματα και σολίστες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα 
της έχουν παιχτεί σε πολλές χώρες (Βρετανία, Ιρλανδία, Αυστρία, Γερμανία, Ρωσία, 

Νότια Αφρική, ΗΠΑ) και γνωστούς συναυλιακούς χώρους όπως το Queen Elisabeth Hall του 
Λονδίνου, o Καθεδρικός Ναός της St. Mary's στο Εδιμβούργο, η Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και η 
Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Στέγη του Ιδρύματος 
Ωνάση.   
Είναι δημιουργός και βασική συνθέτρια του "The NQR Ensemble", ενός πειραματικού μουσικού 
σχήματος με έδρα την Αθήνα. 
Eπί επτά χρόνια (2013-2019) υπήρξε Composer in Residence του Φεστιβάλ Παξών. 
Από το 2017 είναι συνεργάτης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), ως διευθύντρια συντονισμού 
σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και ως συνθέτρια. 
Το 2018 η μουσική της για την ταινία "THE OX" του Γιώργου Νικόπουλου ήταν υποψήφια για το 
βραβείο καλύτερης μουσικής επένδυσης ταινίας animation μεγάλου μήκους στα Ευρωπαϊκά 
Βραβεία Animation ("Emile Awards"). 
Έχει διδάξει σύνθεση, ear training και τεχνικές διαθεματικής παράστασης σε πολλά πανεπιστήμια 
στην Ελλάδα και τη Βρετανία. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια θεωρητικών και σύνθεσης με 
διαθεματικές πρακτικές στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
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Ο ΣπύροςΧ. Μπογδάνος γεννήθηκε το 1958 στους Παξούς. Είναι απόφοιτος 
της Παντείου και μετά τη θητεία του στο Ναυτικό επέστρεψε στο νησί του, 
όπου δημιούργησε οικογένεια και μένει μόνιμα. Από μικρός ασχολήθηκε με 
την ποίηση, τη λογοτεχνία και τη λαογραφία. 
Στα 18 του χρόνια τυπώθηκε το πρώτο του βιβλίο Παξινό  Λεξιλόγιο. Το 1985 
ακολουθεί το Βεντάριο παξινών λέξεων, το 1989 οι Καντσόνες που 
περιλαμβάνουν ποιήματά του, το 1995 το «Ραξίνι» και το 1997 η Δέπαινα και 

τα δύο με παξινά διηγήματα (εκδόσεις Ενημέρωση, Κέρκυρα). Επίσης ετοιμάζει μία 
συλλογή Παξινών παροιμιών. Πάνω στο βιβλίο του Παξοί από το χτες στο σήμερα στηρίχτηκε ένας 
ιδιαίτερα καλαίσθητος δικτυακός τόπος για τους Παξούς. Έχει δώσει διαλέξεις για τους Παξινούς 
ποιητές, συγκέντρωσε στοιχεία της παξινίτικης ενδυμασίας, ενεργοποίησε τη βιβλιοθήκη του 
νησιού, ασχολείται με έρευνα στο Ιστορικό Αρχείο Παξών, είναι μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Παξών και συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση και λειτουργία του Μουσείου Παξών. Ανήκει 
επίσης στην ομάδα εκείνων που αγωνίζονται για τη διατήρηση του φυσικού κάλλους τοπίου της 
νησίδας του Αϊ Νικόλα στο Γάιο Παξών. Κείμενα του δημοσιεύονται σε περιοδικά και στην τοπική 
εφημερίδα Ηχώ των Παξών. 
 

Η Φαίη Λύχνου ζει και εργάζεται στους Παξούς, συμμετέχουσα σε πολλές από τις 
κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του νησιού. Είναι τοπική παραγωγός 
του Φεστιβάλ Παξών από το 2006 και ιδρυτικό μέλος της Αστικής μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας Φίλοι των Παξών (2015) με στόχο την προώθηση 
πολιτιστικών δράσεων στο νησί και για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος 
και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των Παξών. 

 
 
ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
 

 
Η Ταμίλα Κουλίεβα σπούδασε σκηνοθεσία στο Πανεπιστήμιο Πολιτισμού 
της Μόσχας και υποκριτική στο Kρατικό Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου της 
Μόσχας (VGIK), όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στις Καλές Τέχνες. Όσο 
δίδασκε τεχνικές αυτοσχεδιασμού στο ίδιο Πανεπιστήμιο, ήταν ενεργό 
μέλος της θεατρικής ομάδας “Ουζάτσοφκα” στην Μόσχα και συμμετείχε σε 
τέσσερις ρωσικές ταινίες. 

Από το 1992 διδάσκει, σύμφωνα με τις μεθόδους του “Μιχαήλ Τσέχωφ”, υποκριτική και 
αυτοσχεδιασμό σε πολλές δραματικές σχολές, στο Εθνικό Θέατρο της Ελλάδος καθώς και στο 
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. 
Ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης (με 
πρόεδρο τον Οταρ Ιοσελιάνι) αλλά και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας “Νύχτες 
πρεμιέρας” (με πρόεδρο τον Max Von Sydow). 
Έχει λάβει το χρυσό μετάλλιο της UNESCO για τις Τέχνες, τον Λόγο και τις Επιστήμες. 
Είναι επίτιμο μέλος του Σλάβικου Πανεπιστημίου του Μπακού (BSU). Έχει τιμηθεί ως ευεργέτης, για 
την συνεχή προσφορά της από το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας. 
 
 

https://www.translatum.gr/etexts/bogdanos/cv.htm
https://paxos.tk/
https://www.translatum.gr/etexts/bogdanos/paxos-glossary.htm
https://www.translatum.gr/etexts/bogdanos/didimanes.htm
https://www.translatum.gr/etexts/bogdanos/paxos-proverbs.htm
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Η Έλενα Γεροδήμου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε χορό στη σχολή Σ. 
Μοριάνοβα και θέατρο στη σχολή Γ. Θεοδοσιαδη. Έχει συνεργαστεί σαν ηθοποιός 
και χορογράφος – κινησιολόγος με  το Εθνικό Θέατρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρούμελης, Κοζάνης, Βέροιας ,Πάτρας , το 
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το ‘Ίδρυμα Μιχ. Κακογιάννη το Δημοτικό θέατρο 
Πειραιά και με πλήθος ιδιωτικών θιάσων και θεάτρων(Χώρα, Ριάλτο, Βεάκη, Παλλάς 
Αλίκη, Skrow, Νέου Κόσμου, Βασιλάκου, κ.ά.)Επίσης  έχει συνεργαστεί με ομάδες 

χορού και είχε συμμετοχή σε τηλεοπτικές παραγωγές και μεγάλες διοργανώσεις. Συνεργάζεται με 
τη χορωδία Rosarte με την οποία έχει συμμετάσχει στους World Choir Games στη Λετονία και τη Ν. 
Αφρική. Ασχολείται με τη διδασκαλία της κίνησης και του αυτοσχεδιασμού και του θεατρικού 
παιχνιδιού σε σχολεία και σε σχολές χορού. Τέλος δίδαξε το μάθημα του χορού στην Ανώτατη 
Δραματική Σχολή του Γ. Αρμένη από το 2004-2017 και έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση της σχολής 
χορού THEART.ON DANCE  από το 2015. 
 

 
 Η Ρόζη Μαστροσάββα γεννήθηκε στη Ρόδο. Σπούδασε πιάνο, μονωδία και 
ανώτερα θεωρητικά στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Παρακολούθησε μαθήματα 
διεύθυνσης χορωδίας με τους A. Κοντογεωργίου και Μ. Λογιάδη. Συνέχισε 
τις σπουδές της στην Ανώτατη μουσική ακαδημία του Μονάχου, απ’ όπου 
αποφοίτησε με βαθμό άριστα και ειδίκευση (master) στη διεύθυνσή 
χορωδίας. Παρακολούθησε σεμινάρια με τους αρχιμουσικούς E. Ericsson, 
H. Rilling, Er. Ortner καιFr. Bernius Antre van der Merwe, Maria Guinand. 

Έχει διευθύνει σε Γερμανία και Ελλάδα χορωδίες όπως: Melismachor, Vocal 
Kreis Cantabile, Singtonics, Amasingers, Χορωδία Φοιτητών Πανεπιστημίου Αιγαίου, φωνητικό 
σύνολο Con Anima, Μικτή χορωδία ΕΡΤ (συναυλίες και ηχογραφήσεις), Παιδική Χορωδία Δημοτικού 
Ωδείου Άργους και Δημοτικού Ωδείου Άνω Λιοσίων, χορωδία Νέων Εκπαιδευτηρίων Γ. Μαλλιάρα, 
Παιδική χορωδία Γ΄ Προγράμματος ΕΡΑ, Παιδική χορωδία Μουσικών συνόλων του Δήμου 
Αθηναίων, με την οποία κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στην 5η χορωδιακή Ολυμπιάδα στο Graz της 
Αυστρίας το 2008. Δίδαξε σε σεμινάρια χορωδιακής πράξης και στο παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής 
εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος). 

Από το 2008 ίδρυσε και διευθύνει την Παιδική Χορωδία “Rosarte” με την οποία έχει χαράξει μία 
σπουδαία πορεία στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Η Rosarte είναι η μόνη ελληνική χορωδία  που έχει 
κερδίσει τέσσερα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιάδες  Χορωδιών (Graz/Austria 2008, Riga/Latvia 2014, 
Tshwane S.Africa2018), και συνεργάζεται τακτικά μεταξύ άλλων, σε συναυλίες με όλες τις 
συμφωνικές ορχήστρες και τις επαγγελματικές χορωδίες της χώρας μας. Τον Οκτώβριο του 2016 
ίδρυσε και διευθύνει τη μικτή χορωδία Lafamilia.  Διετέλεσε μέλος της διεθνούς επιτροπής (jury) στο 
διεθνή διαγωνισμό χορωδιών Interkultur στην Καλαμάτα. (2017).Τον Δεκέμβριο του 2016  πιο 
τιμητική διάκριση ήταν η βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών στην Πανηγυρική Λαμπρή Τελετή, 
της παιδικής χορωδίας Rosarte και της Μαέστρου Ρόζης  Μαστροσάββα για την προσφορά στις 
τέχνες και τον πολιτισμό. Τον Οκτώβριο του 2019 δίδαξε στο 1οΠαγκύπριο Χορωδιακό Εργαστήρι 
που διοργανώθηκε από την πολιτιστική κίνηση Λεμεσού. Παρόλες τις αντιξοότητες των συνθηκών 
των τελευταίων ετών, παρουσίασε με την Rosarte  10 επιτυχημένες παραστάσεις  στην Εναλλακτική 
Σκηνή της Εθνικής Λυρικής σκηνής, την όπερα για νέους και παιδιά «Ερωτευμένο Σύννεφο» της 
Σοφίας Καμαγιάννη, σε λιμπρέτο της Ελένης Ζαφειρίου βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι  του 
Ναζίμ Χικμέτ. 
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Ο Αλέξανδρος Κομνάς, αποφοίτησε από το Τμήμα Μουσικών σπουδών του 
Ιονίου Πανεπιστημίου ως αριστούχος, με γνωστικό αντικείμενο "Διεύθυνση 
Μικτής Χορωδίας" και υπεύθυνο καθηγητή τον Δημήτρη Κτιστάκη. Έλαβε 
μαθήματα διεύθυνσης από τους Μίλτο Λογιάδη, Μιράντα Καλδή, Zimfira 
Poloz, Maria Guinand, Doreen Rao, Yoshihisa Matthias Kinoshita, Joy Hill κ.α., 
πιάνου από τον Λάμπη Βασιλειάδη και κλασσικού τραγουδιού από την Ρόζα 
Πουλημένου, Ήρα Ζέρβα, Mechthild Stamatakis ενώ συνεχίζει τη μελέτη του 

με την Χριστίνα Γιαννακοπούλου ως σπουδαστής στο ωδείο Atheneum. Συγχρόνως μελέτησε 
υποκριτική με την ηθοποιό Ναταλία Καποδίστρια. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια των 
HideyoHarada, Λάμπη Βασιλειάδη, Reinhard Becker, Andreas Reibenspies, Susan Bullock, Richard 
Berkley Steele, Ulrich Rademacher, Αγαθάγγελο Γεωργακάτο κ.α. Έχει πραγματοποιήσει 
πολυάριθμες συναυλίες στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βουλγαρία και τη Γερμανία ως πιανίστας 
(σολίστ – συνοδός), μονωδός, χορωδός, μαέστρος χορωδίας και ορχήστρας. Από το 2019 είναι 
συνοδός πιανίστας και βοηθός μαέστρου του τμήματος 5 της νεανικής χορωδία «Ροζάρτε» υπό την 
διεύθυνση της Ρόζης Μαστροσάββα. 
 
 
 
 
ΟΙ ΧΟΡΩΔΙΕΣ  
 
 

 
 Η παιδική και νεανική χορωδία ROSARTE, που ίδρυσε και διευθύνει η μαέστρος 
Ρόζη Μαστροσάββα, αποτελείται από 300 επίλεκτα παιδιά και νέους  ηλικίας 5 
έως 24 ετών. Περιλαμβάνει τά τμήματα μουσικοκινητικής pre-junior με 
διδάσκουσα την κα Δέσποινα Ματθαιοπούλου, φωνητικής προετοιμασίας junior 
1 με διδάσκουσα την Μαρία Λαμπιδώνη, προπαιδικής Junior 2 και τα παιδικά 
τμήματα 3Α,3Βκαι 3Γ με διδάσκουσα την Ολγα Αλεξοπουλου. Το εφηβικό 4  και 
νεανικό τμήμα 5 με διδάσκοντες την Ρόζη Μαστροσάββα και τον Αλέξανδρο 
Κομνά. 
 

Στο πιάνο συνοδεύουν η Μυρτώ Ακρίβου, η Αποστολία Αναστασίου και ο Αλέξανδρος Κομνάς. 
Η χορωδία λειτουργεί ως φυτώριο ικανότατων και πεπειραμένων χορωδών, με δεκάδες συναυλίες 
ετησίως στο ενεργητικό τους και αποσπά διθυραμβικές κριτικές από ανθρώπους του Πνεύματος και 
της Τέχνης. Είναι η μόνη ελληνική χορωδία  που έχει κερδίσει  τέσσερα χρυσά μετάλλια σε 
Ολυμπιάδες  Χορωδιών (GRAZ/Austria 2008 & RIGA/Latvia 2014, PRETORIA/South Africa 2018) ενώ 
συνεργάζεται τακτικά, μεταξύ άλλων, σε συναυλίες με όλες τις συμφωνικές ορχήστρες και τις 
επαγγελματικές χορωδίες της χώρας μας. 
 
Τον Δεκέμβριο του 2016 η Rosarte και η Μαέστρος της Ρόζη Μαστροσάββα είχαν την ύψιστη τιμή 
να βραβευτούν  από την Ακαδημία Αθηνών για την προσφορά στις τέχνες και τον πολιτισμό. 
Τον Δεκέμβριο του 2019 συμμετείχε σε 2 συναυλίες  με τα μουσικά σύνολα του Δ. Αθηναίων στο 
θέατρο Μ. Κάλλας, στον «ευτυχισμένο πρίγκιπα» του O. Oυάιλντ, σε μουσική Α. Μπαλτά. Στις 10 
Ιανουαρίου 2020 στο Μέγαρο Μουσικής με την κρατική Ορχήστρα  παρουσίασαν την συμφωνία 
αρ. 3 του G. Mahler. 
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Στις 10/2/ 2020 συμμετείχε σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών και του Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Δ. Μητρόπουλος αφιερωμένη στον αείμνηστο Ακαδημαϊκό 
Μαέστρο και Επίτιμο Πρόεδρο της Rosarte Θεόδωρο Αντωνίου. Τον Ιανουάριο του 2022 
παρουσίασε 10 επιτυχημένες παραστάσεις  της όπερας «Ερωτευμένο σύννεφο» της Σοφίας 
Καμαγιάννη σε λιμπρέτο της Ελένης Ζαφειρίου, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Ν. Χικμέτ, 
στην εναλλακτική σκηνή της ΛΥΡΙΚΗΣ, Ίδρυμα Σ. Νιάρχος καθώς και η συμμετοχή στην  Συμφωνία  
αρ.8 του G. Mahler με την Κρατική Ορχήστρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Πρόκειται 
να συμμετάσχει στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών στο έργο «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, σε 
μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, σε σύμπραξη με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. 
 
 

 Με γνώμονα την αγάπη στο χορωδιακό τραγούδι ιδρύθηκε η μικτή χορωδία LA 
FA MI LiA τον Οκτώβριο του 2016 από την μαέστρο κα Ρόζη Μαστροσάββα και 
επίλεκτους ενήλικες χορωδούς από προηγούμενες ομάδες της. Στόχοι της είναι 
η προώθηση της χορωδιακής τέχνης και του πολιτισμού ευρύτερα 
,συνεργαζόμενη με άλλους πολιτιστικούς φορείς σε εμφανίσεις - συμμετοχές σε 
διεθνή φεστιβάλ , εντός κ εκτός Ελλάδος ,συμμετοχή σε εκδηλώσεις στήριξης 
ευπαθών ομάδων ,σε νοσοκομεία, ιδρύματα, γηροκομεία , ορφανοτροφεία , αλλά 
και συμμετοχή σε συνέδρια , ηχογραφήσεις κλπ Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει 

Έλληνες και ξένους συνθέτες καθώς και Ν Spirituals, Jazz λειτουργίες, pop & Musicals. 
Σωματική Έκφραση: SUSANA NOEMI ABIGADOR 
 
Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ  
 
Πιάνο: Αλέξανδρος Κομνάς 
Φλάουτο: Κατερίνα Βέρδη 
Βιολί: Νεκτάριος Λανάρας, Θεοδώρα Λανάρα 
Βιολοντσέλο: Αλίκη Μαϊδώνη  
Κρουστά: Γιώργος Ζερδαλής, Άγγελος Χρηστάκης 


