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Ξεκίνησε το «Summer Nostos Festival» του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ
(βίντεο)
ΑΘΗΝΑ. Σηκώθηκε το απόγευµα της Κυριακής η αυλαία για το «Summer Nostos Festival» 2018 του
Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ/SNF) που αποτελεί πλέον το µεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός του
καλοκαιριού για τους κατοίκους της Αθήνας.
Συνεχίζοντας στη λογική των προηγούµενων χρόνων, το φεστιβάλ διοργανώνεται και χρηµατοδοτείται µε
αποκλειστική δωρεά από το Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το
Κέντρο Πολιτισµού Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης και
συνεχιζόµενης υποστήριξης του ΙΣΙΝ προς το ΚΠΙΣΝ.
Summer Nostos Festival 2018. Μουσικοί της Καµεράτα στην Σκηνή στο Κανάλι του
ΚΠΙΣΝ.Stavros Niarchos FoundationStavros Niarchos Foundation Cultural Center
Posted by Εθνικός Κήρυξ / The National Herald on Sunday, June 17, 2018
Το SNFestival κλείνει µέσα του την ιδέα του νόστου, της αστείρευτης επιθυµίας για επιστροφή σε καθετί
οικείο. Ενα φεστιβάλ ανοιχτό και φιλόξενο, µε πρόγραµµα που ενθαρρύνει τη συνύπαρξη όλων χωρίς
αποκλεισµούς και βρίσκει χώρο διεξαγωγής στο Κέντρο Πολιτισµού Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ),
επιστρέφοντας το ΙΣΝ µε αυτό τον τρόπο, µια φορά τον χρόνο, στο σπίτι που δηµιούργησε για όλο τον
κόσµο.
Αν και σηµειώθηκε πριν την έναρξη της Κυριακής µεγάλη νεροποντή, οι εκδηλώσεις έγιναν κανονικά, έστω
και µε µικρή καθυστέρηση. Ολοι ήταν σε ετοιµότητα και µε το που κόπασε το καλοκαιρινό µπουρίνι, οι
χώροι καθάρισαν από τα νερά άµεσα και κατέστησαν ασφαλείας για την διεξαγωγή των
προγραµµατισµένων εκδηλώσεων.
Ανάµεσά τους το Studio Company του American Ballet Theatre (ABT) σε µία µοναδική παράσταση.
Ξεκίνησε το Summer Nostos Festival 2018 που διεξάγεται στο Stavros Niarchos Foundation Cultural
Center µε αποκλειστική δωρεά του Stavros Niarchos Foundation από 17-24 Ιουνίου.Διαβάστε
περισσότερα εδώ: https://bit.ly/2HT6r1W
Posted by Εθνικός Κήρυξ / The National Herald on Sunday, June 17, 2018
Ταυτόχρονα, οι γνωστοί σε όλο τον Κόσµο για τις µπαρόκ ερµηνείες τους, οι Μουσικοί της ΚαµεράταΟρχήστρας των Φίλων της Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του πολυβραβευµένου µαέστρου Γιώργου Πέτρου,
παρουσίασαν ένα ιδιαίτερο µουσικό παιχνίδι.
Λίγο αργότερα, ο Seu Jorge παρουσίασε το The Life Aquatic µε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε ένα ειδικό
αφιέρωµα στον David Bowie. Επίσης, ο Φίλιππος Τσαλαχούρης παρουσίασε το Ακάθιστο Requiem για την
ποιήτρια Αννα Αχµάτοβα, ενώ στο πλαίσιο του Circus Outdoor καταξιωµένοι καλλιτέχνες δρόµου
διασκέδασαν τους επισκέπτες.
Τη Δευτέρα, 2η µέρα του φεστιβάλ θα παρουσιαστούν οι Barr Brothers, µια folk µπάντα από το Μόντρεαλ
του Καναδά, και στην κλειστή αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, της Λυρικής, θα παρουσιαστεί ένα 60λεπτο
ορατόριο µε τον τίτλο «Drone Mass», σε σύνθεση του δύο φορές υποψηφίου για Οσκαρ, Ισλανδού, Γιόχαν
Γιόχανσον.
Επίσης στην Εναλλακτική Σκηνή, της Λυρικής, η Αµερικανίδα πιανίστρια, Simone Dinnerstein θα δώσει ένα
µοναδικό κονσέρτο πιάνου µε τίτλο «J. S. Bach – Goldberg Variations», ενώ το µεγάλο όνοµα της δεύτερης
µέρας και ίσως αυτό που ανυποµονούν να δουν οι περισσότεροι, είναι το ελληνικό συγκρότηµα Στέρεο
Νόβα µε νέο υλικό.
Τέλος, η Δευτέρα θα είναι γεµάτη αθλητικές εκδηλώσεις για µικρούς και µεγάλους.

