
Σάββατο 22 Αυγούστου  
Saturday 22th August 8μμ/pm

Δρώμενο – Συναυλία /    Concert – Event 

Συνάντηση με τους Μουσικούς αλλά  και ενημέ-
ρωση για το πρόγραμμα και τα φετινά εργαστήρια σε 
χαλαρή ατμόσφαιρα, διανθισμένη με μουσικές εκπλήξεις 
Meet the performers: learn about this year’s program 
& workshops in relaxed surroundings and with musical 
surprises. 
Ελεύθερη Είσοδος/ Free Entry 
Venue: Old Loggos School/Παλιό Σχολείο Λογγού 

Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015
Sunday, August 23rd 8μμ/pm  

Συναυλία  για Φλάουτο (Ρία Γεωργιάδη) & Πιάνο 
(Sven Birch) 
Flute (Ria Georgiadi) & Piano (Sven Birch) 
Concert  
Programme / Πρόγραμμα
Franz Xaver Mozart (1791 – 1844):  Rondo in e-minor for 
flute and piano/ Ρόντο σε μι ελάσσονα

Gaetano Donizetti (1797 – 1848):  Sonata in C-major for 
flute and piano/ Σονάτα σε ντο μείζονα 

Michael Amann (1964): Νεφελοκοκκυγία for flute and 
piano (WP)

Mathieu-André Reichert (1830-1880): Fantaisie 
melancholique op.1 pour Flûte et Piano/ Μελαγχολική 
Φαντασία έργο 1 για φλάουτο & πιάνο

Charles-Marie Widor (1844-1937): Suite pour Flûte et 
Piano Op. 34/1/ Σουίτα Έργο 34/1 για φλάουτο & πιάνο

Venue: Old Loggos School/ Παλιό Σχολείο Λογγού  

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015
 Thursday, August 27th 8μμ/pm
Συναυλία: Γυναικείο Πολυφωνικό Συγκρότημα 
«Πλειάδες» 
Concert by the Women’s Polyphonic Group 
“Pleiades”
Με τη συμμετοχή και των μελών του Εργαστηρίου Πολυ-
φωνικού Τραγουδιού
Also performing: the Polyphonic workshop participants

Οι «Πλειάδες» δημιουργήθηκαν τον Μάιο του 2006 στη 
Θεσσαλονίκη. / Pliades polyphonic women’s group was 
created in 2006 in Thessaloniki.

Venue: Old Lakka School / Παλιό Σχολείο Λάκκας 

Τρίτη 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
Tuesday, August 25th 8μμ/pm  

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ERGON ENSEMBLE
Ergon Ensemble Concert

Programme / Πρόγραμμα
Luigi Dallapiccola, Quaderno musicale di Annalibera (1952) για 
σόλο πιάνο/ for solo piano (14’) 
Francesco Pennisi, Introduzione al Grecale (1984) για φλάουτο 
και άρπα/ for flute and harp (3’)
Giacinto Scelsi, Ixor (1956) για σόλο κλαρινέτο/ for solo clarinet 
(4’)
Giacinto Scelsi, Ko-Lho (1966) για φλάουτο και κλαρινέτο/ for 
flute and clarinet (8’)
Luciano Berio, 6 Encores (1965-1990) για σόλο πιάνο/for solo 
piano (8’)
Ivan Fedele, Imaginary Skylines (1990-1) για φλάουτο και άρπα/ 
for flute and harp (9’)
Gian Carlo Menotti, Trio (1996) για βιολί, κλαρινέτο και πιάνο for 
violin, clarinet & piano (15’) 
Venue: Old Loggos School/Παλιό Σχολείο Λογγού 

Competition (Budapest, 2012) and of the 2nd prize in Orlando International 
String Quartet Competition (2014).  Featuring Jeremy Young at the piano, 
one of the most versatile and acclaimed UK musicians. 

Programme / Πρόγραμμα
DEBUSSY Violin Sonata in G minor
LISZT Sonetta del Petrarca No 104 for piano
MENDELSSOHN Venetian Gondola Songs Op19 No 6 and 
Op 30 No 6 for piano
RACHMANINOV Vocalise for cello and piano
SCHUMANN Fantasiestuke for cello and piano
SCHUBERT Quartet in D minor “Death and the Maiden” 
Venue: Old Lakka School / Παλιό Σχολείο Λάκκα

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015/  
Monday August 31st  8μμ/pm  

Χαλαρή συναυλία γνωριμίας με τα μέλη του κουαρτέτου 
Benyounes  και φίλους τους, που παρουσιάσουν έργα έκ-
πληξη!   Meet the musicians of the Benyounes quartet 
and some of their musicians friends in a relaxed evening 
full of musical surprises 
Ελεύθερη Είσοδος/ Free Entry 
Venue: Old Loggos School/Παλιό Σχολείο Λογγού 

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015
Tuesday, September 1st  8μμ/pm 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT
2η Συναυλία βρετανικού κουαρτέτου εγχόρδων 
«Benyounes»
 2nd Benyounes string  quartet concert 
Programme / Πρόγραμμα 
BHAYDN Quartet in F major Opus 50 No 5 ” The Dream”
DVORAK “American” String Quartet in F major
ELGAR Piano Quintet in A minor Opus 84 
Venue: Old Loggos School/Παλιό Σχολείο Λογγού 

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015
Thursday, September 3rd  8μμ/pm
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT 
3η Συναυλία βρετανικού κουαρτέτου εγχόρδων 
«Benyounes». Μαζί τους ο πιανίστας Jeremy Young  
3rd Benyounes concert featuring Jeremy Young (piano) 

Programme / Πρόγραμμα 
MOZART Piano Concerto K414 in A major
RAVEL arr. J Young Piano Concerto ii) Adagio
MENDELSSOHN Quartet in F minor Opus 80 

Venue: Old Loggos School/Παλιό Σχολείο Λογγού 

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015
Friday, August 28th,  8μμ/pm  

Παράσταση του Εργαστηρίου Διαθεματικής Χο-
ρωδιακής Πράξης: «ΟΙ ΔΙΔΥΜΑΝΕΣ». 
Interdisciplinary Choral Workshop Concert: “THE 
TWIN MOTHERS”
Θα παρουσιαστεί το πρωτότυπο έργο «ΔΙΔΥΜΑΝΕΣ» βασισμένο 
στο ομώνυμο διήγημα του Σπύρου Μπογδάνου πάνω σε αληθινή 
ιστορία του 19ου αιώνα στους Παξούς, σε πρωτότυπη μουσική 
της Δήμητρας Τρυπάνη. Συμμετέχουν μεταξύ άλλων φοιτητές 
Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, μέλη 
της Μικτής και Παιδικής Χορωδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Παξών και μέλη της νεανικής χορωδίας «Αρμονία» της Πρέβεζας. 
Participating among others are: students of the Music Studies 
Department of the Ionian Univ. members of the choral groups of 
the Local Cultural Association, choir members of the “Harmonia” 
Preveza youth choir. The commissioned work presented is 
“Didimanes”, composed by Dimitra Trypani, based on the 
homonym novel by Spyros Bogdanos about a true 19th century 
story on Paxos. 
Venue: Old Lakka School / Παλιό Σχολείο Λάκκας 

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015
Saturday, August 29th 8μμ/pm   

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT 
1η Συναυλία του βρετανικού κουαρτέτου εγχόρδων 
«Benyounes»
1st concert of the “Benyounes” string quartet 
Benyounes:  ένα από τα πλέον δυναμικά, επιτυχημένα και ανερχόμενα κου-
αρτέτα φιλόδοξων νέων μουσικών που έχουν παρουσιαστεί στη Μ. Βρετα-
νία τα τελευταία χρόνια με 1ο βραβείο το 2012 στον 1ο Διεθνή Διαγωνισμό 
Κουαρτέτων Εγχόρδων Sandor Vegh στην Βουδαπέστη, με 2ο βραβείο το 
2014 στον Διεθνή Διαγωνισμό Κουαρτέτων Εγχόρδων του Ορλάντο και με 
συμμετοχή στον Διεθνή Διαγωνισμό Κουαρτέτων Εγχόρδων του Wigmore 
Hall τον Μάρτιο 2015.Μαζί τους ο πιανίστας Jeremy Young ένας από τους 
πιο σεβαστούς και πολύπλευρους μουσικούς της Μ. Βρετανίας. 
Benyounes: one of the most dynamic, successful and upcoming string 
quartets of ambitious young musicians presented recently in the UK. 
Winners of the 1st prize in the Sandor Vegh International String Quartets 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
Εργαστήρι Διαθεματικής Χορωδιακής 
Πράξης (23-28/8 2015)
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συστηθούν με διαθεματικούς  τρό-
πους εμπλουτισμένους με κίνηση και λόγο τόσο στη σύγχρονη χορωδιακή πρά-
ξη, όσο και στην ευρύτερη μουσική και πολιτιστική παράδοση της περιοχής. 

Στο εργαστήρι οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν εντατικά για την ετοιμασία 
της παράστασης του μουσικού έργου της Δήμητρας Τρυπάνη, συνθέτριας και  
λέκτορα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο 
«οι Διδυμάνες», για πεντάφωνη χορωδία, κρουστούς και δύο αφηγήτριες. Η 
διάρκεια του έργου είναι περίπου 45 λεπτά και η διάρκεια των εργαστηριακών 
προβών/μαθημάτων από τις 23 ως τις 28 Αυγούστου θα είναι 5-6 ώρες ημερη-
σίως. Τη διεύθυνση των προβών έχουν η μαέστρος Ανέλια Στεφάνοβα και η 
Δήμητρα Τρυπάνη. Τη σκηνική επιμέλεια της παράστασης θα επιμεληθεί και η 
γνωστή χορεύτρια και χορογράφος Μαίρη Ράντου.

Το εργαστήρι θα ολοκληρωθεί με την παράσταση του έργου στις 28 Αυγούστου 
στους Παξούς. Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο μπορούν να είναι γυναίκες 
και άνδρες, ηλικίας από 18 ετών και άνω, οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική 
και το τραγούδι επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά – π.χ. σπουδαστές μουσικών 
τμημάτων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Ωδείων/Μουσικών Σχολών, μέλη χορωδιών ή φωνητικών 
σχημάτων, μουσικο-εκπαιδευτικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί κλπ – έχουν σωστή 
φωνή και καλή μουσική αντίληψη, όπως και καλή αίσθηση του ρυθμού και της 
κίνησης. Είναι επίσης χρήσιμο, αλλά όχι απαραίτητο, να μπορούν να διαβάζουν 
νότες (γνώση ανάγνωσης παρτιτούρας φωνής).  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να στείλουν αίτηση και βιογραφικό (προαιρετικά) στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση paxosworkshops@gmail.com

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: δωρεάν. 

Εργαστήρι Παραδοσιακού Πολυφωνικού 
Τραγουδιού με το Γυναικείο Φωνητικό 
Σύνολο ΠΛΕΙΑΔΕΣ (24-27/8 2015)
Μέσα στο τετραήμερο εργαστήριό τους, οι ΠΛΕΙΑΔΕΣ θα συστήσουν στους 
συμμετέχοντες στοιχεία και τεχνικές των παραδοσιακών πολυφωνικών τρα-
γουδιών από τις περιοχές της Ηπείρου, των Ιονίων Νήσων και της Κάτω Ιταλίας. 
Τα τραγούδια που θα μελετηθούν στο εργαστήρι θα παρουσιαστούν σε συ-
ναυλία στις 27/8/2015. Στην ίδια συναυλία οι ΠΛΕΙΑΔΕΣ θα παρουσιάσουν και 
μέρος του συναυλιακού τους ρεπερτορίου. Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο 
μπορούν να είναι γυναίκες και άνδρες, ηλικίας από 18 ετών και άνω ελληνόφω-
νοι ή αγγλόφωνοι. Μέχρι 15 ενεργοί συμμετέχοντες.  Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
paxosworkshops@gmail.com

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: δωρεάν για τους κατοίκους των Παξών και 30 
ευρώ για συμμετέχοντες μη κατοίκους των Παξών. 

Εργαστήρι Μουσικής για παιδιά    
(23-28/08) 
Όπως κάθε χρόνο θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι μουσικής για παιδιά από 4 
ως 13 ετών. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: δωρεάν 
Για πληροφορίες  απευθυνθείτε στην υπεύθυνη παραγωγής, Φαίη Λύχνου, στο 
6944633123 ή στο fayelychnou@hotmail.com ή να στείλτε μήνυμα στη σελίδα 
μας στο facebook www.facebook.com/paxosmusicfestival.

Τα εργαστήρια γίνονται με την ευγενική υποστήριξη του 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Paxos Music Festival 2015 
WORKSHOPS  
Interdisciplinary Choral Workshop 
(23-28/8 2015)
This workshop’s intent is to bring into artistic contact and cooperation 
through choir and theater disciplines professional and amateur musicians 
over 18 years of age enriching singing with movement and speech. 
Participants will be introduced to contemporary choir techniques along 
with the vast music and cultural traditions of the area.  Participants will 
work intensively to prepare a performance of the music work of Dimitra 
Trypani, composer and lecturer at the Department of Music Studies of the 
Ionian University under the title “Didimanes” (Twin Μothers), a music and 
theater play for a 5 voices choir, percussion and two narrators. 

Play duration: 45  min  Rehearsals Duration: 5-6 hours daily from 23 to 
29 August 2015   Choir teachers: Aneljia Stefanova, multiple prize winner 
with children and teenager’s choirs in Preveza, Lefkas and Ioannina, and 
Dimitra Trypani.  Staging: Choreographer and dancer Mairy Randou

The workshop results will be presented in the concert of 28 August 2015 in 
the old school in Lakka, Paxos 

Requirements for the participants: Men but mainly women over 18 
years of age, who love music and singing and have some professional or 
amateur level experience (music uni students, music schools students, 
choir members, singing groups members, teachers, singers, actors etc) 
with an average musical perception and sense of rhythm and movement. 
Score reading skills desired but not essential.

Please apply at  paxosworkshops@gmail.com 

Participation fee: The workshop is free of any charge. 

Traditional Polyphonic Song Workshop – 
Women’s Phonetic Ensemble “Pleiades” 
(24-27/8 2015)
Pleiades will be introducing to the participants elements and techniques 
of traditional polyphonic singing from the areas of Epiros, Ionian Islands 
and South Italy. The results of the workshop will be presented during the 
Pleiades concert on the 27th August 2015. 
Participants: Greek and English speaking men and women aged from 
18. Only up to 15 active participants will be accepted. If more they will be 
able to follow as observers. 
Please apply at paxosworkshops@gmail.com
Participation fee: free for locals, 30 euro per person for non locals. 

Music Workshop for children   (23-28/08) 
Our annual children’s music workshop refers to children aged 4-13 and 
it is free. 
For more info please contact local producer Faye Lychnou at +30 
6944633123 or at fayelychnou@hotmail.com or send a message at our 
facebook page: facebook www.facebook.com/paxosmusicfestival.

Workshops are realized with the kind support of THE J. F. COSTOPOULOS 
FOUNDATION 

We are delighted to welcome everyone to our 29th Festival, with an 
ambitious program based around concerts featuring the Benyounes 
Quartet and the product of choral workshops. 
Our opening concert features the return to Paxos of the flautist Ria 
Georgiadis after her beautiful summer performance of 2 years ago, with 
her piano partner Sven Birch. 
This also marks the start of a series of workshops again under the inspired 
leadership of Dimitra Trypani, whose remarkable new composition “ Once 
Upon a Time in Paxos” was toured around Greece last winter to great 
acclaim; always with choirmaster Aneljia Stefanova. 
The concert by the highly praised Pleiades polyphonic vocal group of 4 
women will also include work from their masterclasses, to be followed at 
the end of the week by an outdoor performance in the magical setting of 
Lakka School of the new work stemming from the Interdisciplinary Choir 
Workshop.
In a new direction for this year, we have invited a fast rising string quartet 
and pianist to join us for full week and create 3 concerts. The Benyounes 
Quartet were one of only 2 UK finalists in the Wigmore Hall competition, 
and bring a wide program of work, together with an informal evening for 
you to talk with them and enjoy some more informal music. 
These changes would have been impossible without the newly formed 
“Friends of Paxos ” Non profit Organization at the heart of the festival 
organization on the island. 
We are particularly grateful to old and new sponsors who are supporting 
us in these difficult times, coupled with the enthusiasm of our loyal 
audience.
We hope you will enjoy this program; help us prepare for next year’s 30th 
Anniversary celebration! 
Nick Thompson, chairman 

Καλώς ήλθατε στο 29ο Φεστιβάλ Παξών το οποίο και φέτος διαθέτει ένα 
ιδιαίτερο φιλόδοξο πρόγραμμα. 
Η εναρκτήρια συναυλία μας σηματοδοτείται από την επιστροφή της φλα-
ουτίστα Ρίας Γεωργιάδη μετά την υπέροχη συναυλία που είχε δώσει στη 
διάρκεια του Φεστιβάλ Παξών τον Ιούνιο του 2013. Φέτος επιστρέψει με 
αναγνωρισμένο Δανό πιανίστα Sven Birch. 
Την ίδια μέρα ξεκινούν τα 3 εργαστήρια του φετινού Φεστιβάλ πάντα 
υπό την εμπνευσμένη καλλιτεχνική διεύθυνση της συνθέτριας Δήμητρας 
Τρυπάνη, της οποίας η περσινή σύνθεση «Μια φορά κι έναν καιρό στους 
Παξούς» ταξίδεψε στην Ελλάδα το 2014-2015 με μεγάλη επιτυχία. Διευθύ-
ντρια χορωδίας η πολυβραβευμένη μαέστρος Ανέλια Στεφάνοβα. 
Η συναυλία του αναγνωρισμένου γυναικείου πολυφωνικού συγκροτήμα-
τος «Πλειάδες» με 4 από τα συνολικά 7 μέλη του, θα περιλαμβάνει και τα 
αποτελέσματα του τετραήμερου εργαστηρίου τους στον μαγικό χώρο του 
παλιού σχολείου της Λάκκας προσφέροντας μια θαυμάσια εισαγωγή στην 
συναυλία του χορωδιακού εργαστηρίου με το έργο «Διδυμάνες».  
Στα πλαίσια της νέας κατεύθυνσης του Φεστιβάλ Μουσικής Παξών καλέ-
σαμε ένα ταχύτατα ανερχόμενο κουαρτέτο εγχόρδων και έναν πιανίστα 
για σειρά 3 συναυλιών. Το Κουαρτέτο Benyounes ήταν το ένα από τα 2 
βρετανικά κουαρτέτα - φιναλίστ στον διαγωνισμό του Wigmore Hall και 
θα μας προσφέρουν ένα ποικίλο μουσικό πρόγραμμα καθώς κι μια χαλα-
ρή βραδιά με μουσικές – έκπληξη. 
Όλες αυτές οι νέες απόπειρες δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη σημαντική 
αρωγή της νεοσύστατης μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Φίλοι των Παξών» 
που θα βρίσκεται από φέτος στην καρδιά της οργάνωσης του φεστιβάλ 
στους Παξούς.  
Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες φέτος για την στήριξη από παλιούς και νέ-
ους χορηγούς που μας ενισχύουν στις δύσκολες αυτές στιγμές αλλά και 
στο πάντα πιστό κοινό μας. 
Ευχόμαστε να απολαύσετε το πρόγραμμα. 
Περιμένουμε τις προτάσεις και ιδέες σας για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 
χρόνια του Φεστιβάλ Παξών το 2016. 

Νικ Τόμσον 
Πρόεδρος Paxos Festival Trust

www.paxosfestival.org.uk

Sponsors: The Hargreaves and Ball Trust, The Thameswharf Charity, 
The J.F.Costopoulos Foundation, The Mackintosh Foundation, Simpson 
Travel, Travel a la Carte and anonymous private donors, Friends of Paxos 
non profit organization.
Χορηγοί: Το καταπίστευμα Hargreaves and Ball, το φιλανθρωπικό 
ίδρυμα Thameswharf, το ίδρυμα ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, το ίδρυ-
μα Mackintosh, τα ταξιδιωτικά γραφεία Simpson Travel και Travel a la 
Carte καθώς ιδιώτες, φίλοι του Φεστιβάλ, Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρία «Φίλοι των Παξών».
Special Thanks to: The Mayor of Paxos and the Local Municipal Council 
members, Katerina Koskina, the Board of Directors of Paxos Cultural 
Association, Parents Associations, Friends of Paxos Non Profit Society, 
Elvira Metallinou (Image Corfu).
Θερμές Ευχαριστίες στους: Δήμαρχο Παξών, Σπύρο Βλαχόπουλο, 
Δημοτικό Συμβούλιο Παξών, Κατερίνα Κοσκινά, Δ.Σ. Πολιτιστικού Συλλό-
γου Παξών, Συλλόγους Γονέων, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Φίλοι 
των Παξών», Ελβίρα Μεταλληνού. 
Venues: Old Lakka and Loggos Schools 

Συναυλιακοί Χώροι: Παλιά Σχολεία Λάκκας και Λογγού 

Concerts start at 8:00pm / Έναρξη Συναυλιών: 8:00μμ

Tickets at the entrance / Εισιτήρια στην είσοδο

Ticket price  for concerts  29/08, 1/09 & 3/09: 15 euro

Τιμή Εισιτηρίου συναυλιών 29/08, 1/09 & 3/09: 15 ευρώ


