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Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας
23 Ιανουαρίου 2010 , ώρα 20 : 00

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με το
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, διοργανώνει Συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του
Ωδείου υπό τη Διεύθυνση της μαέστρου Δήμητρας Ζησέκα , με έργα των Η. PURCELL , G.
HAENDEL , J. HAYDN , F. MENDELSSOHN.
Η Συμφωνική Ορχήστρα του Ωδείου εμφανίζεται με ένα πλούσιο πρόγραμμα, επιλεγμένο
από την εργογραφία τεσσάρων συνθετών – Πέρσελ (1659-1695), Χαίντελ (1685-1759),
Χάυντν (1732-1809) και Μέντελσον (1809-1847) – οι οποίοι το 2009 τιμήθηκαν από τη διεθνή
μουσική κοινότητα για τη συμπλήρωση της επετείου θανάτου ή γέννησης τους.
Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες στο τηλ.2331078100

Συμφωνική Ορχήστρα Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης
Το Κ.Ω.Θ. , το κορυφαίο ίδρυμα της πόλης στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης , με συνεχή
και αδιάλειπτη παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα για έναν σχεδόν αιώνα , ένα ίδρυμα από
τα σπλάχνα του οποίου ξεπήδησε στη δεκαετία του 50 η σημερινή Κρατική Ορχήστρα
Θεσσαλονίκης , καλλιεργεί με ιδιαίτερη φροντίδα την ορχηστρική πρακτική , εκτιμώντας
ότι αυτή αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της σπουδής ενός καλλιτέχνη , είτε
σολίστα είτε μουσικού ορχήστρας διότι προάγει το πνεύμα συνεργασίας και άμιλλας , την
πειθαρχία και το ορχηστρικό ήθος. Όλοι οι σπουδαστές εγχόρδων, πνευστών και κρουστών
από το μέσο επίπεδο σπουδών τους συμμετέχουν σε δύο ορχηστρικά σχήματα με συνεχή
δραστηριότητα ολόκληρη τη χρονιά. Το ρεπερτόριο είναι πλατύ, ξεκινώντας από κοντσέρτα
Βιβάλντι και φτάνοντας μέχρι αποσπάσματα από συμφωνίες του Mahler και έργα του 20ου
αιώνα. Οι αφορμές συνεργασίας είναι συχνές κυρίως με τραγουδιστές και χορωδίες
οδηγώντας σε παρουσίαση απαιτητικών έργων όπως το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ. Η Ορχήστρα
έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις όπερας, έχει συνοδεύσει σολίστ υψηλού κύρους. Έχει
εμφανισθεί σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια έχουν
διευθύνει την Ορχήστρα του Ωδείου οι Κάρολος Τρικολίδης, Κώστας Πατσαλίδης, Γιώργος
Θυμής, Δημήτρης Δημόπουλος , Βλαδίμηρος Συμεωνίδης , Κωστής Παπάζογλου.
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Από τον Σεπτέμβριο του 2009 , τη διεύθυνση της Ορχήστρας ανέλαβε ο διακεκριμένος
αρχιμουσικός Άλκης Μπαλτάς.
Βιογραφικό Δήμητρας Ζησέκα

Η Δήμητρα Ζησέκα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε τις σπουδές της στο πίανο(τάξη
Θ.Ρεπάνη) στο Δημοτικό Ωδείο Βέροιας και σπόυδασε Ανώτερα Θεωρητικά στο Μουσικό
Κολλέγιο Θεσσαλονίκης(τάξη Α. Μπαλτά).
Συνέχισε τις σπουδές της στην Εθνική Μουσική Ακαδημία Σόφιας «Pancho Vladigerov» από
όπου αποφοίτησε το 2001 με δύο διπλώματα-Master, Διεύθυνση Χορωδίας - pr. Lilia Gjulevaκαι Μουσικολογίας- pr. Vessa Haralampieva.
Συνέχισε της σπουδές της- Master, στη Διεύθυνση Ορχήστρας-pr. Plamen Djouroff και
αποφοίτησε το 2007.
Επίσης υπήρξε μαθήτρια των pr.Boris Tevlin, pr. Larry Wyatt, pr. Hellen Gyu, pr. Marin
Chonev, Liuba Pesheva, Tania Nikleva, ενώ συμμετείχε σε πολλά σεμινάρια, διεθνείς
συναντήσεις και master classes στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, τόσο για την διεύθυνση
χορωδίας όσο και για την διεύθυνση Ορχήστρας.
Έχει συνεργαστεί και υπήρξε Διευθύντρια των χορωδιών : των τμημάτων μουσικής του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Θεσσαλονίκης, των εκπαιδευτηρίων «Κοραή», της
Μικτής Χορωδίας της Ακαδημίας «Ferenc Liszt» και την «The Budapest Mondeverdi Choir».
Διευθύνει την «Μικτή Χορωδία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης
Βέροιας» από την επανασύσταση της(2003), την «Παιδική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου
Βέροιας» από το 2002 και την «Μικτή Χορωδία Φίλων και Σπουδαστών του Μουσικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης» από το 2003, την Παιδική Χορωδία του Ωδείου απο το 2008 και
την Μικτή Χορωδία Συλλόγου Ποντίων και Φίλων Ωραιοκάστρου απο το 2007.
Διευθύνει την «Academic Orchestra» της Σόφιας και της συμφωνικές ορχήστρες του Vidin,
την ορχήστρα του Μουσικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης καθώς και την Συμφωνική Ορχήστρα
του Κ.Ω.Θ.
Επίσης έχει διδάξει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας και στο τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Ενω απο φέτος διδάσκει και διευθύνει την χορωδία του Πανεπιστημίου της
ΣΣΑΣ Θεσσαλονίκης.
Για την περίοδο 2009-2010 έχει προγραμματίσει σειρά συναυλιών με ορχήστρες του
εξωτερικού.
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