14/5/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Σύλλογος Φίλων του Σύγχρονου Ωδείου Θεσσαλονίκης διοργανώνει την
μεγάλη Ανοιξιάτικη Συναυλία του Ωδείου μας. Η συναυλία αυτή, υπό τη διεύθυνση του
μαέστρου Gilles Gourdier-Leroy έχει Φιλανθρωπικό χαρακτήρακαι μέρος των εσόδων θα
δοθεί στους Γιατρούς του Κόσμου. Στα πλαίσια της συναυλίας αυτής συνεργάζονται η
Ορχήστρα και η Μικτή Χορωδία του Σύγχρονου Ωδείου Θεσσαλονίκης με την Ιταλική
Χορωδία InCanto, την γαλλόφωνη Χορωδία Choralia και τη Χορωδία του 1ου &
2ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου. Η συναυλία πραγματοποιείται με την ευγενική
υποστήριξη του Γενικού Γαλλικού Προξενείου και του Γαλλικού Ινστιτούτου
Θεσσαλονίκης και θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Μαΐου 2018, στις 20:00 στην Αίθουσα
Τελετών του Α.Π.Θ. με είσοδο 5 Ευρώ.
Με εκτίμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Σ.Ω.Θ.
Ορχήστρα Σ.Ω.Θ. (διευθ. Gilles Gourdier-Leroy)
Μικτή Χορωδία Σ.Ω.Θ. (διευθ. Eljona-Ελένη Σινιάρη)
Ιταλική Χορωδία InCanto (διευθ. Gilles Gourdier-Leroy)
Γαλλόφωνη Χορωδία Choralia (διευθ. Gilles Gourdier-Leroy)
Χορωδία του 1ου & 2ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου (διευθ. Στεφανία Παπατζίκη)
Διεύθυνση συναυλίας: Gilles Gourdier-Leroy
Προπώληση εισιτηρίων:
Βιβλιοπωλέιο ΙΑΝΟΣ και στη Γραμματεία του Σ.Ω.Θ., Εγνατία 72
Πληροφορίες:
στη γραμματεία του Σύγχρονου Ωδείου Θεσσαλονίκης, Εγνατία 72
Τηλ.: 2310.236356 & 2310.233619
www.synodeio.gr

30 ΧΡΟΝΙΑ………..
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Πόλης
μας επενδύοντας με αφοσίωση για πάνω από 30 χρόνια στην μουσική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Το
ικανότατο καθηγητικό δυναμικό του, η άρτια διοικητική οργάνωση και η εμπνευσμένη καλλιτεχνική διεύθυνση
δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για μουσικές σπουδές σε κλασική, jazz, rock και ελληνική μουσική. Η
δραστηριότητα του Σύγχρονου Ωδείου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει εκτός των άλλων συναυλίες και εκδηλώσεις
των μουσικών σχημάτων του Ωδείου, συνεργασίες με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς εντός και εκτός
συνόρων της χώρας μας, μουσικά σεμινάρια, εκδηλώσεις, ημερίδες. Η δημιουργία του Συλλόγου Φίλων του
Σύγχρονου Ωδείου Θεσσαλονίκης αποτελεί την φυσική συνέχεια αυτής της δημιουργικής πορείας,
συνεισφέροντας και στηρίζοντας τους σκοπούς του Ωδείου.

* * *
Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το
οποίο αποτελείται από 15 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο
Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία). Ταυτόχρονα
ωστόσο παραμένουν μία γνήσια ελληνική οργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις
ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία.
Συμπληρώνοντας 28 χρόνια συνεχούς δράσης το 2018, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν αναγνωριστεί στη
συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα
αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας.
Με δεκάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί,
υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με περισσότερους από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε περίπου 50 χώρες του
πλανήτη προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν
πραγματοποιηθεί προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη
Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Αϊτή, τη Γάζα, την Ουγκάντα, την Αλγερία
κ.α.
Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με στόχο
την αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη.

