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ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ

Η Συµφωνική Ορχήστρα Κύπρου 
ιδρύθηκε το 1987 από το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισµού και µέχρι το 
2006 λειτουργούσε ως Κρατική Ορχήστρα 
Κύπρου. Το 2006 η Κυβέρνηση συνέστησε 
το Ίδρυµα Συµφωνική Ορχήστρα 
Κύπρου, το οποίο ανέλαβε τη λειτουργία 
της από τον Ιανουάριο του 2007.
 
Σύµφωνα µε την Καλλιτεχνική Πολιτική του Ιδρύµατος, κύριος στόχος της Συµφωνικής Ορχήστρας 
Κύπρου είναι να φέρει την κλασική µουσική κοντά στο ευρύ κοινό της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό 
παρουσιάζει συναυλίες σε όλες τις πόλεις, καθώς και σε αγροτικές κοινότητες και διάφορα ιδρύµατα. Τα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα της Ορχήστρας, που οργανώνονται σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού, καλύπτουν όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης – προσχολική έως και µέση εκπαίδευση – και 
περιλαµβάνουν επισκέψεις των µουσικών στα σχολεία, µουσικοεκπαιδευτικά εργαστήρια, σχολικές 
εκπαιδευτικές συναυλίες και οικογενειακές συναυλίες. Οι δραστηριότητες της Ορχήστρας περιλαµβάνουν 
επίσης συµµετοχή σε ∆ιεθνή και τοπικά Φεστιβάλ, καθώς και σε παραγωγές όπερας.

Με στόχο την προώθηση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας, η Σ.Ο.Κ. συνεργάζεται µε Κύπριους 
συνθέτες, παρουσιάζοντας συχνά έργα τους σε πρώτη εκτέλεση. Έχει συνεργαστεί µε πληθώρα 
καταξιωµένων Κυπρίων και ξένων σολίστ και µαέστρων, ενώ παράλληλα προσφέρει ευκαιρίες σε 
νέους Κύπριους καλλιτέχνες να παρουσιαστούν µπροστά στο κοινό. Με στόχο την προβολή του 
σύγχρονου πολιτισµού της Κύπρου, η Ορχήστρα πραγµατοποιεί προγράµµατα πολιτιστικής 
ανταλλαγής και έχει πραγµατοποιήσει εµφανίσεις στο εξωτερικό, όπως αρκετές φορές στην 
Ελλάδα, Γερµανία, ∆ανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Μάλτα, Αγγλία και Ελβετία.

Πρώτος Μαέστρος και Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής της Ορχήστρας διετέλεσε ο Άγις Ιωαννίδης, τον 
οποίο διαδέχθηκαν ο Roland Melia, ο Maciej Zoltowski, ο Σπύρος Πίσυνος και ο Peter Kovacs ως 
Γενικός και Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής. Από το Μάιο 2011, Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής / Μαέστρος 
είναι ο Άλκης Μπαλτάς. 

2



 

 

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ

Ο Πέτρος Ευαγγελίδης γεννήθηκε στη Λεµεσό το 1950. Πέρασε όλη 
τη σχολική του ηλικία στην Αµµόχωστο, όπου και παρακολούθησε τα 
πρώτα µαθήµατα στο τραγούδι και βιολί στο Λύκειο Ελληνίδων.

Μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας έφυγε το 1968 
από την Κύπρο για την Ελλάδα όπου σπούδασε τραγούδι (Ωδείο 
Αθηνών) και θεωρία µουσικής (Ελληνικό Ωδείο), όπως και νοµικά στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Μετά το πέρας των σπουδών του το 1972 
συνέχισε την εκπαίδευσή του στο τραγούδι στο Μουσικό 
Πανεπιστήµιο της Βιέννης. Η πρώτη του εµφάνιση ως σολίστας ήταν 
στο Αυστριακό Θέατρο του Klagenfurt το 1973. 

Το 1974 εγκαταστάθηκε στη Ζυρίχη για περαιτέρω µουσικές και σκηνικές σπουδές στο ∆ιεθνές 
Στούντιο Όπερας του Opera House της Ζυρίχης. Το 1975 και 1976 τραγούδησε στην Ελβετία, 
Γερµανία και Ολλανδία το ρόλο του Ερνέστο (Donizetti: Don Pasquale). Από το 1976 µέχρι το 1982 
εµφανίστηκε σαν σολίστας σε πολλαπλούς ρόλους όπερας, οπερέττας και µούζικαλ στο Θέατρο της 
Πόλης της Βέρνης (Ελβετία) και µετά, από το 1982 µέχρι το 1984, στο Nationaltheater Mannheim 
(Γερµανία). 

Το 1983 έκανε το ντεµπούτο του στο παγκοσµίου φήµης Φεστιβάλ Glyndebourne (Αγγλία), όπου 
τραγούδησε για τα επόµενα έξι χρόνια στις όπερες Entfuehrung aus dem Serail του Mozart, L’Incorο
nazione di Poppea του Monteverdi, Carmen του Bizet και Falstaff του Verdi. 

Από το 1985 µέχρι το 1991 ήταν µέλος της Κρατικής όπερας της Βιέννης, ερµηνεύοντας µεγάλο 
αριθµό ρόλων όπως Pedrillo, Monostatos και Basilio (Mozart: Entfuehrung, Zauberfloete και Figaro), Pepe 
(Leoncavallo: I Pagliacci), Remendado (Bizet: Carmen), Edmondo και Lampionaio (Puccini: Manon 
Lescaut), Brighella, Valzacchi και Junger Diener (Strauss: Ariadne, Rosenkavalier και Elektra), Goro και 
Spoletta (Puccini: Butterfly και Tosca), Vogelgesang και Junger Seemann (Wagner: Meistersinger and 
Tristan), Don Luigino (Rossini: Viaggio a Reims) και στην Παγκόσµια Πρεµιέρα της Όπερας του Cerha 
Der Rattenfänger (Johannes). 

Από το 1991 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας µε εµφανίσεις σαν σολίστας σε διάφορα θέατρα 
όπερας και ποικίλες αίθουσες συναυλιών. Έχει τραγουδήσει σε πολλά διάσηµα θέατρα και αίθουσες 
συναυλιών στη Ευρώπη και στην Ιαπωνία, όπως στη Σκάλα του Μιλάνου και στο San Carlo της 
Νάπολης, στην Όπερα της Λισσαβόνας, στις Γερµανική Όπερα Βερολίνου, Κρατική Όπερα 
Αµβούργου και Κρατική Όπερα Στουτγάρδης, στην Όπερας της Βαστίλης, στο Théâtre du Châtelet 
και στο Maison de Radio France, στις Όπερες του Στρασβούργου, Μπορντώ και Ρουέν, στη 
Nederlandsee Opera του Άµστερνταµ, στις Όπερες του Σάλτσµπουργκ και του Γκρατς, στο 
Opernhaus της Ζυρίχης και στο Θέατρο της Βασιλείας, στη Λυρική Σκηνή Αθηνών, στο Musikverein και 
Konzerthaus της Βιέννης, στο Grieghallen του Μπέργκεν, στο Royal Albert Hall του Λονδίνου και σε 
διάφορες οπερατικές αίθουσες της Ιαπωνίας (Τόκυο, Οσάκα, Ναγκόγια και Υοκοχάµα). 

Στην Κύπρο έδωσε διάφορα ρεσιτάλ και εµφανίστηκε και σε οπερατικές παραγωγές, όπως αυτές του 
Φεστιβάλ της Πάφου (το 1996 στον Οθέλλο του Verdi και το 2011 στα Παραµύθια του Χόφµαν του 
Offenbach).
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ΑΓΙΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ

Μέσα από τη µακρόχρονη δραστηριότητά του στο διεθνή 
µουσικό χώρο, ο Άγις Ιωαννίδης, Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής της 
Συµφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου, έχει διευθύνει ευρύ 
φάσµα από όλα τα είδη σοβαρής µουσικής και έχει αποσπάσει 
εξαιρετικές κριτικές.  Έχει συµµετάσχει και διακριθεί ως 
καλλιτεχνικός διευθυντής και µαέστρος σε πάµπολλες 
παραγωγές στα ∆ιεθνή Φεστιβάλ Κύπρια από την αφετηρία 
του θεσµού µέχρι σήµερα. 

Για µια δεκαετία ήταν µόνιµος µαέστρος σε όπερες της 
Γερµανίας, διετέλεσε ∆ιευθυντής της Vaasa City Orchestra στη 
Φινλανδία, υπήρξε ο πρώτος Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής των 
Κρατικών Ορχηστρών Κύπρου. Εµφανίστηκε ως 
φιλοξενούµενος µαέστρος µε ορχήστρες σε πολλές Ευρωπαϊκές 
χώρες καθώς και στην Αίγυπτο, Αυστραλία και τις Η.Π.Α.

Αφού πρώτα απέκτησε διδακτορικό δίπλωµα µε ειδίκευση στη 
νευροφυσιολογία σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής και ∆ραµατικών Τεχνών Guildhall του 
Λονδίνου, στο Βρετανικό Εθνικό Στούντιο Όπερας και συµµετείχε σε master classes στην Αυστρία, 
Ολλανδία και Γερµανία. Ιδιαίτερα σηµαντικές ήταν οι εµπειρίες του κάτω από τους µαέστρους George 
Hurst, Vilem Tausky, Helmut Rilling και Sergiu Celibidache, ο οποίος υπήρξε κορυφαία µουσική 
προσωπικότητα του ύστερου 20ου αιώνα.

Ασχολείται επίσης µε τη σύνθεση και έργα του έχουν παρουσιαστεί στην Αίγυπτο, Αυστρία, Γαλλία 
(∆ιεθνές Φεστιβάλ Pablo Casals), Γερµανία, Ισπανία, Κύπρο, Σουηδία, Φινλανδία και Η.Π.Α.

ΜΑΓ∆ΑΛΕΝΑ ΖΗΡΑ

Η Μαγδαλένα Ζήρα σπούδασε σκηνοθεσία στο University of 
California, Irvine, κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήµιο της 
Οξφόρδης, και κατέχει επίσης Master Θεατρικών Σπουδών από 
το King’s College σε συνεργασία µε το Royal Academy of Dramatic 
Art. 

Στη Νέα Υόρκη σκηνοθέτησε µεταξύ άλλων την Εκάβη του 
Ευριπίδη στο διάσηµο Experimental Theatre Wing του 
Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης, τη Λυσιστράτη και τους 
Βατράχους του Αριστοφάνη, στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισµού, 
και την παγκόσµια πρώτη του έργου της Rebecca Tourino The 
Naked Eye Planets στο American Theatre of Actors. Στην Καλιφόρνια 
σκηνοθέτησε τα έργα Hot ‘n’ Throbbing της Paula Vogel, Ο Γλάρος 
του Τσέχωφ, Αγαµέµνων του Αισχύλου, Κρίµα που Είναι Πόρνη 
του Τζων Φόρντ και Vita and Virginia της Eileen Atkins. 

Για το Θεατρικό Οργανισµό Κύπρου σκηνοθέτησε τα έργα Η Τρύπα του Κουνελιού του David 
Lindsay-Abaire, σε πανευρωπαϊκή πρώτη, Μεταµόρφωση, βασισµένο στις Μεταµορφώσεις του 
Οβίδιου σε δική της διασκευή και µετάφραση, και Η Βασίλισσα της Οµορφιάς του Μάρτιν Μακντόνα. 

Το 2009 ανέβασε σε δική της διασκευή, µετάφραση και σκηνοθεσία το έργο Θηβαΐς ΧΙΙ: Ικεσία, 
βασισµένο στο έπος Θηβαΐς του Στάτιου. Το έργο παίχτηκε µεταξύ άλλων στη XIV ∆ιεθνή Συνάντηση 
Αρχαίου ∆ράµατος στους ∆ελφούς. 

Το 2004 ήταν βοηθός σκηνοθέτης στην όπερα Caterina Cornaro που παρουσιάστηκε στο ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ ΚΥΠΡΙΑ µε τη Συµφωνική Ορχήστρα Κύπρου. 

Για το θέατρο ∆ιόνυσος σκηνοθέτησε τα έργα Αµφιβολία του John-Patrick Shanley και Γιάννης και 
Βεατρίκη της Carole Frechette σε πανελλήνια πρώτη, σε δική της µετάφραση. Για την ΕΘΑΛ 
σκηνοθέτησε το έργο Ιδιωτικές Ζωές του Noël Coward. 

Εργάζεται πάνω σε διδακτορική διατριβή µε θέµα το χορό στο αρχαίο δράµα στο Royal Holloway, 
University of London.

Είναι υπότροφος των Ιδρυµάτων Ωνάση και Λεβέντη. 
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΗΛΙΑ

Η γεννηµένη στη Μόσχα Κύπρια σοπράνο Μαργαρίτα Ηλία 
αποφοίτησε από τη Μουσική Ακαδηµία Franz Liszt της 
Ουγγαρίας µε MMus στο Κλασικό τραγούδι και τη µουσική 
Εκπαίδευση. Συνέχισε τις σπουδές της στο Λονδίνο µε την 
Arlene Randazzo, σολίστ της  New York City Opera. Υπήρξε 
φιναλίστ του διεθνούς διαγωνισµού Lieder “La Voce” στην 
Bayreuth της Γερµανίας το 2005. Έχει δώσει  ρεσιτάλ ανά το 
παγκόσµιο.

Το ρεπερτόριό της περιλαµβάνει όπερα, Lieder και ορατόριο, 
από τον Μεσαίωνα µέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Έχει 
εµφανισθεί ως σολίστ µε πολλές σηµαντικές ορχήστρες σε 

Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ισραήλ, Πουέρτο Ρίκο, την ορχήστρα Moscow Virtuosi υπό τη διεύθυνση του 
Vladimir Spivakov και τη Συµφωνική Ορχήστρα Κύπρου. 

Οι ερµηνείες της στη Βασίλισσα της Νύχτας (Μαγικός Αυλός) του Μότσαρτ, Κατερίνα Κορνάρο στην 
οµώνυµη όπερα του Donizetti, και στο διπλό ρόλο της Φωτιάς και του Αηδονιού (L’ enfant et les 
sortileges) του Ravel κέρδισαν τις επευφηµίες κοινού και µουσικοκριτικών. Πρόσφατα, εµφανίστηκε 
στις όπερες The Impressario του Μότσαρτ και Prima la Musica e poi le Parole του Σαλιέρι στο ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Κύπρια 2011, καθώς και σε ρεσιτάλ σε Μόσχα και  Madeira της Πορτογαλίας. 

Έχει δώσει πολλές παγκόσµιες πρεµιέρες έργων σύγχρονης µουσικής, µεταξύ άλλων, Αφροδίτη 
Κυπρογένεια του Κύπριου συνθέτη Φαίδρου Καβαλλάρη στο Παρίσι, Requiem Domesticus του Carlos 
Alberto Vasquez στο Πουέρτο Ρίκο, έργων Schnittke στο ∆ιεθνές Συµπόσιο Alfred Schnittke στο 
Λονδίνο και άλλων έργων σε σηµαντικά Φεστιβάλ στην Κύπρο.(1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης 
Μουσικής και 11ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Μουσικής ∆ωµατίου του Ιδρύµατος Τεχνών Φάρος, Φεστιβάλ 
Σύγχρονης Μουσικής Avaton και 6ο Φεστιβάλ Μουσικής ∆ωµατίου LMS).  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΗΣ 

Ο Κύπριος βαρύτονος Σταύρος Μάντης, άρχισε τη µουσική 
του εκπαίδευση ως φαγκοτίστας, µέλος της Κρατικής 
Ορχήστρας Νέων Κύπρου. Αφού πρώτα απέκτησε Masters 
σε Electronic Engineering στο Πανεπιστήµιο του Μάντσεστερ 
το 2003, έκανε ανώτερες σπουδές στην τεχνική τραγουδιού 
στην Ιταλία µε καθηγητές τους Ιωάννη Φίνα, Sherman Lowe 
και Gianfranco Cecchele. Παρακολούθησε διάφορα ανώτατα 
σεµινάρια τραγουδιού και σκηνικής παρουσίας και ερµηνείας 
µε τους Luciano di Pasquale, Davide Livermore, Gabriella 
Sborgi, Claudio Desderi και Fabio Maestri, ανάµεσα σε άλλους 
και έλαβε µέρος σε πολυάριθµες Ακαδηµίες Όπερας, κυρίως 
στην Ιταλία. Κέρδισε πρώτο βραβείο στο 14ο ∆ιεθνή 
∆ιαγωνισµό Λυρικού Τραγουδιού Spazio Musica για το ρόλο 
του Masetto (Don Giovanni). 

Έχει λάβει µέρος ως σολίστ σε ποικίλες συναυλίες σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας, Ελλάδας και 
Ελβετίας. Έχει συνεργαστεί µε τους µαέστρους Claudio Desderi, Fabio Maestri, Alan Freiles και Federico 
Santi και έχει εµφανιστεί σε θέατρα όπως το Θέατρο Alfieri του Άστι, Θέατρο Mancinelli του Ορβιέτο, 
Teatro delle Voci του Τρεβίζο, Θέατρο Βέρντι της Τεργέστης, Θέατρο Tullio Serafin του Καβάρτζερε 
και Θέατρο Gobetti του Τορίνο. 

Οι οπερατικοί του ρόλοι περιλαµβάνουν τον Polyphemus (Acis and Galatea, Χαίντελ), Escamillo 
(Carmen, Μπιζέ), Guglielmo (Così fan tutte), Don Giovanni, Leporello, Masetto (Don Giovanni) Figaro (Le 
nozze di Figaro) του Μότσαρτ, Belcore (L’elisir d’amore, Ντονιτζέττι), Gianni Schicchi, Betto, Marco 
(Gianni Schicchi, Πουτσίνι), Conte d’Almaviva, Figaro (Il Barbiere di Siviglia, Παϊσιέλλο και Ροσίνι), Silvio, 
Tonio (Pagliacci, Leoncavallo) κ.α.. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΒΑΓΙΑΣ 

O τενόρος Βασίλης Καβάγιας γεννήθηκε το 1986 στην Αθήνα. Είναι 
απόφοιτος του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου 
Πανεπιστηµίου (Σύνθεση). Το 2009 απέκτησε το ∆ίπλωµα Μονωδίας 
από το ∆ηµοτικό Ωδείο Καλαµάτας από την τάξη της Χριστίνας 
Γιαννακοπούλου. Από το 2011 είναι απόφοιτος του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος της όπερας µε την Barbara Bonney στο Μozarteum 
Universität στο Salzburg ως υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύµατος 
"Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" και του IKY. Παράλληλα µελετά µε τον Άρη 
Χριστοφέλλη. Το 2007 απέσπασε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισµό 
λυρικού τραγουδιού της Yamaha (YMFE). Έχει πάρει µέρος σε 

σηµαντικά σεµινάρια µε τους Κώστα Πασχάλη, Άρη Χριστοφέλλη, Kurt Equiluz, Μαρινα Κρίλοβιτς, ∆άφνη 
Ευαγγελάτου και Angelika Kirchschlager.

Το 2008 έκανε το ντεµπούτο του στην όπερα La cambiale di matrimonio του Ροσίνι στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Κέρκυρας. Έχει ερµηνεύσει επίσης Conte d'Almaviva (Il Barbiere di Siviglia, Ροσίνι), Belmonte (Die Entführung 
aus dem Serail, Μότσαρτ), Paolino (Il matrimono segreto, Cimarosa), Εύανδρο (Alceste, Γκλούκ), Brighella 
(Ariadne auf Naxos, Στράους). Το ρεπερτόριό του περιλαµβάνει και έργα θρησκευτικής και κοσµικής 
κλασικής µουσικής. όπως τη Λειτουργία της Στέψης του Μότσαρτ, Καντάτες Μπάχ και το ορατοριο La 
Resurezzione του Χαίντελ. 

Ως σολίστ έχει εµφανιστεί στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, 
σε Γερµανία (Όπερα ∆ωµατίου Βούρτσµπουργκ), Αυστρία (Mozarteum) και Ρουµανία (Sibiu). Έχει 
συµπράξει µε την Ορχήστρα των Χρωµάτων, τη Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, και την Καµεράτα 
Αθηνών και του Σάλτσµπουργκ. 

Ας γνωρίσουµε τον συνθέτη µας…

Βόλφγκανγκ Αµαντέους Μότσαρτ (Wolfgang Amadeus 
Mozart – Σάλτσµπουργκ Αυστρίας 1756 – Βιέννη 1791) 

H ζωή του Μότσαρτ συνοδεύεται από πολλούς µύθους. 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια διευκρινίστηκαν πολλές 
άγνωστες πτυχές και λύθηκαν παρεξηγήσεις γύρω από το 
όνοµα, τη ζωή και το θάνατό του.

Ο Μότσαρτ έχει χαρακτηριστεί ως το παιδί - θαύµα µε φοβερή 
«µουσική µνήµη», δεξιοτεχνία και εξαίρετες αυτοσχεδιαστικές 
δεξιότητες στο πιάνο, το βιολί και το εκκλησιαστικό όργανο. 
Σε ηλικία τριών χρονών µπορούσε να παίξει στο πιάνο 
οποιαδήποτε µελωδία άκουγε. Πέντε χρονών, πριν µάθει να 
γράφει και να διαβάζει, συνέθετε µουσική! Ως χαρακτήρας 
ήταν ανήσυχος, αγαπούσε πολύ τα µαθηµατικά και ρωτούσε 

συνεχώς τον πατέρα του για τα πάντα. Είχε αχαλίνωτη φαντασία, ήταν απρόβλεπτος, αεικίνητος και 
του άρεσε να σκαρώνει φάρσες. Στα δώδεκά του χρόνια ήξερε ακόµα και να ξιφοµαχεί! Από πέντε 
χρονών και για δέκα ολόκληρα χρόνια, µαζί µε την αδελφή του, Μαρία - Άννα, που ήταν και εκείνη 
εξαιρετικά ταλαντούχα, ταξίδευαν υπό τη συνοδεία και εποπτεία του πατέρα τους, σε όλη την 
Ευρώπη και έπαιζαν σε  συναυλίες.

Καινοτόµος και  εργασιοµανής χαρακτηρίστηκε από πολύ νεαρός ως ιδιοφυής συνθέτης. Αγαπούσε µε 
πάθος το θέατρο και την παντοµίµα, λάτρευε το διάβασµα και είχε πολύ µεγάλη βιβλιοθήκη, που την 
εµπλούτιζε συνεχώς µε βιβλία ποίησης, φιλοσοφίας, επιστήµης, θεατρικά, βιογραφίες, και έργα 
∆ιαφωτιστών, που σχετίζονταν µε τη Γαλλική Επανάσταση. 

Στην καλλιτεχνική ανάπτυξη του Μότσαρτ, συνέβαλαν πολύ τα ταξίδια του και η επαφή του µε 
σπουδαίους συνθέτες και ζωγράφους της εποχής. Ο ίδιος είχε γράψει: «(ένας άνθρωπος µε)… κάποιο 
ξεχωριστό ταλέντο, θα µαραθεί αν παραµένει διαρκώς στο ίδιο µέρος». Από παιδί µαθήτευσε κοντά 
στον πατέρα του Λεοπόλδο Μότσαρτ, ενώ σε ηλικία οκτώ χρονών υπήρξε µαθητής του Γιόχαν 
Κρίστιαν Μπαχ, ο οποίος του δίδαξε την τέχνη της «τραγουδιστής µελωδίας». Από τον πατέρα Μαρτίνι 
και τον Μιχαέλ Χάυντν, νεότερο αδελφό του Γιόζεφ Χάυντ, διδάχτηκε αντίστιξη.

Μέσα από τα ταξίδια του και τις επισκέψεις του στις µεγάλες πριγκηπικές και αυτοκρατορικές αυλές 
ήρθε σε επαφή µε την αριστοκρατία. Μέχρι το 1787 ήταν ένας καταξιωµένος συνθέτης. Όµως, δεν 
ήταν η αριστοκρατία και η χλιδή που τον γοήτευε. Ο Μότσαρτ ως προικισµένος άνθρωπος επιθυµούσε 
να συνεισφέρει στις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που συνέβαιναν στην εποχή του. Η Γαλλική 
Επανάσταση και ο ∆ιαφωτισµός µε τις ιδέες της ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας, της εναντίωσης στα 
προνόµια των ευγενών, εύρισκαν τον συνθέτη απόλυτα σύµφωνο.  

Ο Μότσαρτ πέθανε στα 35 του χρόνια αφήνοντας ένα µακροσκελή κατάλογο έργων. 

Η βεβαρηµένη υγεία του, από τα πολλά ταξίδια κατά την παιδική του ηλικία, συνέβαλε στον πρόωρο 
θάνατό του. Κηδεύτηκε µέσα σε δυνατή χιονοθύελλα, έξω από την πόλη, καθώς είχαν µπει σε ισχύ νέα 
µέτρα υγιεινής στη Βιένη, τα οποία προέβλεπαν οι µεταρρυθµίσεις του αυτοκράτορα Ιακώβου Β’.

Τότε συνέβησαν... Ιστορικά Γεγονότα την εποχής του Μότσαρτ 

1774: Ο Πρίσλυ ανακαλύπτει το οξυγόνο.

1776: Αµερικάνικη ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας – µε δυνατά µηνύµατα  για 
ζωή, ελευθερία και αναζήτηση της ευτυχίας.

1787: Η Αυστριακή αυτοκρατορία κηρύττει πόλεµο στην Οθωµανική 
αυτοκρατορία. Ο πόλεµος αυτός τερµατιστηκε το 1791.

1789:  Γαλλική Επανάσταση – γεγονός που αποτέλεσε έµπνευση για τα έργα 
συνθετών της εποχής µε τις αξίες της Ελευθερίας και της  κοινωνικής 
δικαιοσύνης.

1791: Ο πρωτοπόρος Γάλλος αεροπλόος Ζαν Πιερ Μπλανσάρ πετάει µε 
αερόστατο πάνω από τη Βιέννη – Θάνατος του Μότσαρτ. 

Γνώριζες ότι...

• Ο Μότζαρτ βαφτίστηκε ως Βόλφγκανγκ Θεόφιλους Μότζαρτ. Στη γαλλική γλώσσα το όνοµα 
Θεόφιλος (Τheophilus) µεταφράζεται ως Αµαντέ. Έτσι, του άρεσε να υπογράφει όλα τα έργα, 
δηλαδή ως Βόλφγκανγ Αµαντέ και µόνο τρεις φορές έχουν βρεθεί έργα ή επιστολές µε την 
υπογραφή ως Αµαντέους. 

• Ο λιµπρετίστας του Μαγικού Αυλού, Εµάνουελ Σικανέντερ, 
εντυπωσιάστηκε τόσο από την πτήση του αερόστατου πάνω από τη 
Βιέννη, που στα σκηνικά εφέ της όπερας πρόσθεσε µια ανάλογη πτήση! 
Η παράσταση είχε µεγάλη επιτυχία. 

H Όπερα στην Κλασική Εποχή

Τι είναι η Όπερα;

Η όπερα είναι µουσικό θέατρο, ένα µελόδραµα, όπου µια ιστορία παρουσιάζεται µέσα από µουσική 
και σκηνική δράση. Συνδυάζει τη φωνητική και την ενόργανη µουσική – τραγουδιστές, φωνητικά 
σύνολα, χορωδίες, ορχήστρα –, µε το λόγο και το θέατρο, το χορό και την παντοµίµα, τη 
σκηνογραφία και τα κοστούµια.

Ποια τα είδη γυναικείων και αντρικών φωνών;

Soprano (σοπράνο / υψίφωνος) = Γυναικεία ψηλή φωνή

Mezzo – soprano (µέτσο – σοπράνο / µεσόφωνος) = Γυναικεία 
µεσαία φωνή

Contralto (κοντράλτο / βαρύφωνος) = Γυναικεία χαµηλή φωνή

Tenor (τενόρος / οξύφωνος) = Aντρική ψηλή φωνή

Baritone (βαρύτονος) = Aντρική µεσαία φωνή

Bass (µπάσος / βαθύφωνος) = Aντρική χαµηλή φωνή

O χώρος της όπερας ως το κέντρο πειραµατισµού της κλασικής εποχής.

H όπερα γίνεται ο σπουδαιότερος κλάδος της µουσικής ψυχαγωγίας και ο µόνος που αγγίζει πλέον το 
ευρύτερο κοινό, όχι µόνο την αριστοκρατία. H νέα εποχή ζητά την απλότητα και τη φυσικότητα, την 
όπερα που θα εναρµονίζεται ρεαλιστικά µε τα ανθρώπινα πάθη και τα συναισθήµατα.

O τύπος της όπερας που αναπτύσσεται κυρίως στη Bιέννη στο δεύτερο µισό του 18ου αιώνα 
ονοµάζεται κωµική όπερα (opera buffa) και αντικαθιστά τη σοβαρή ή τραγική όπερα (opera seria – 
όπερα σέρια), ένα τυποποιηµένο είδος που κατάγεται από την εποή Mπαρόκ. Την ίδια εποχή, κάνει 
την εµφάνισή του επίσης ακόµη ένας τύπος όπερας, το τραγουδόδραµα (singspiel). Η όπερα «Μαγικός 
Αυλός» του Μότσαρτ ανήκει στην κατηγορία τραγουδόδραµα (singspiel) και είναι από τα πρώτα 
δείγµατα όπερας του τύπου αυτού. 

Η όπερα «Μαγικός Αυλός» από την οποία θα παρακολουθήσετε σήµερα αποσπάσµατα είναι ένα 
ιδιόµορφο µείγµα παραµυθιού, κωµωδίας και µασονικής τελετουργίας.
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΗΛΙΑ

Η γεννηµένη στη Μόσχα Κύπρια σοπράνο Μαργαρίτα Ηλία 
αποφοίτησε από τη Μουσική Ακαδηµία Franz Liszt της 
Ουγγαρίας µε MMus στο Κλασικό τραγούδι και τη µουσική 
Εκπαίδευση. Συνέχισε τις σπουδές της στο Λονδίνο µε την 
Arlene Randazzo, σολίστ της  New York City Opera. Υπήρξε 
φιναλίστ του διεθνούς διαγωνισµού Lieder “La Voce” στην 
Bayreuth της Γερµανίας το 2005. Έχει δώσει  ρεσιτάλ ανά το 
παγκόσµιο.

Το ρεπερτόριό της περιλαµβάνει όπερα, Lieder και ορατόριο, 
από τον Μεσαίωνα µέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Έχει 
εµφανισθεί ως σολίστ µε πολλές σηµαντικές ορχήστρες σε 

Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ισραήλ, Πουέρτο Ρίκο, την ορχήστρα Moscow Virtuosi υπό τη διεύθυνση του 
Vladimir Spivakov και τη Συµφωνική Ορχήστρα Κύπρου. 

Οι ερµηνείες της στη Βασίλισσα της Νύχτας (Μαγικός Αυλός) του Μότσαρτ, Κατερίνα Κορνάρο στην 
οµώνυµη όπερα του Donizetti, και στο διπλό ρόλο της Φωτιάς και του Αηδονιού (L’ enfant et les 
sortileges) του Ravel κέρδισαν τις επευφηµίες κοινού και µουσικοκριτικών. Πρόσφατα, εµφανίστηκε 
στις όπερες The Impressario του Μότσαρτ και Prima la Musica e poi le Parole του Σαλιέρι στο ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Κύπρια 2011, καθώς και σε ρεσιτάλ σε Μόσχα και  Madeira της Πορτογαλίας. 

Έχει δώσει πολλές παγκόσµιες πρεµιέρες έργων σύγχρονης µουσικής, µεταξύ άλλων, Αφροδίτη 
Κυπρογένεια του Κύπριου συνθέτη Φαίδρου Καβαλλάρη στο Παρίσι, Requiem Domesticus του Carlos 
Alberto Vasquez στο Πουέρτο Ρίκο, έργων Schnittke στο ∆ιεθνές Συµπόσιο Alfred Schnittke στο 
Λονδίνο και άλλων έργων σε σηµαντικά Φεστιβάλ στην Κύπρο.(1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης 
Μουσικής και 11ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Μουσικής ∆ωµατίου του Ιδρύµατος Τεχνών Φάρος, Φεστιβάλ 
Σύγχρονης Μουσικής Avaton και 6ο Φεστιβάλ Μουσικής ∆ωµατίου LMS).  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΗΣ 

Ο Κύπριος βαρύτονος Σταύρος Μάντης, άρχισε τη µουσική 
του εκπαίδευση ως φαγκοτίστας, µέλος της Κρατικής 
Ορχήστρας Νέων Κύπρου. Αφού πρώτα απέκτησε Masters 
σε Electronic Engineering στο Πανεπιστήµιο του Μάντσεστερ 
το 2003, έκανε ανώτερες σπουδές στην τεχνική τραγουδιού 
στην Ιταλία µε καθηγητές τους Ιωάννη Φίνα, Sherman Lowe 
και Gianfranco Cecchele. Παρακολούθησε διάφορα ανώτατα 
σεµινάρια τραγουδιού και σκηνικής παρουσίας και ερµηνείας 
µε τους Luciano di Pasquale, Davide Livermore, Gabriella 
Sborgi, Claudio Desderi και Fabio Maestri, ανάµεσα σε άλλους 
και έλαβε µέρος σε πολυάριθµες Ακαδηµίες Όπερας, κυρίως 
στην Ιταλία. Κέρδισε πρώτο βραβείο στο 14ο ∆ιεθνή 
∆ιαγωνισµό Λυρικού Τραγουδιού Spazio Musica για το ρόλο 
του Masetto (Don Giovanni). 

Έχει λάβει µέρος ως σολίστ σε ποικίλες συναυλίες σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας, Ελλάδας και 
Ελβετίας. Έχει συνεργαστεί µε τους µαέστρους Claudio Desderi, Fabio Maestri, Alan Freiles και Federico 
Santi και έχει εµφανιστεί σε θέατρα όπως το Θέατρο Alfieri του Άστι, Θέατρο Mancinelli του Ορβιέτο, 
Teatro delle Voci του Τρεβίζο, Θέατρο Βέρντι της Τεργέστης, Θέατρο Tullio Serafin του Καβάρτζερε 
και Θέατρο Gobetti του Τορίνο. 

Οι οπερατικοί του ρόλοι περιλαµβάνουν τον Polyphemus (Acis and Galatea, Χαίντελ), Escamillo 
(Carmen, Μπιζέ), Guglielmo (Così fan tutte), Don Giovanni, Leporello, Masetto (Don Giovanni) Figaro (Le 
nozze di Figaro) του Μότσαρτ, Belcore (L’elisir d’amore, Ντονιτζέττι), Gianni Schicchi, Betto, Marco 
(Gianni Schicchi, Πουτσίνι), Conte d’Almaviva, Figaro (Il Barbiere di Siviglia, Παϊσιέλλο και Ροσίνι), Silvio, 
Tonio (Pagliacci, Leoncavallo) κ.α.. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΒΑΓΙΑΣ 

O τενόρος Βασίλης Καβάγιας γεννήθηκε το 1986 στην Αθήνα. Είναι 
απόφοιτος του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου 
Πανεπιστηµίου (Σύνθεση). Το 2009 απέκτησε το ∆ίπλωµα Μονωδίας 
από το ∆ηµοτικό Ωδείο Καλαµάτας από την τάξη της Χριστίνας 
Γιαννακοπούλου. Από το 2011 είναι απόφοιτος του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος της όπερας µε την Barbara Bonney στο Μozarteum 
Universität στο Salzburg ως υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύµατος 
"Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" και του IKY. Παράλληλα µελετά µε τον Άρη 
Χριστοφέλλη. Το 2007 απέσπασε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισµό 
λυρικού τραγουδιού της Yamaha (YMFE). Έχει πάρει µέρος σε 

σηµαντικά σεµινάρια µε τους Κώστα Πασχάλη, Άρη Χριστοφέλλη, Kurt Equiluz, Μαρινα Κρίλοβιτς, ∆άφνη 
Ευαγγελάτου και Angelika Kirchschlager.

Το 2008 έκανε το ντεµπούτο του στην όπερα La cambiale di matrimonio του Ροσίνι στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Κέρκυρας. Έχει ερµηνεύσει επίσης Conte d'Almaviva (Il Barbiere di Siviglia, Ροσίνι), Belmonte (Die Entführung 
aus dem Serail, Μότσαρτ), Paolino (Il matrimono segreto, Cimarosa), Εύανδρο (Alceste, Γκλούκ), Brighella 
(Ariadne auf Naxos, Στράους). Το ρεπερτόριό του περιλαµβάνει και έργα θρησκευτικής και κοσµικής 
κλασικής µουσικής. όπως τη Λειτουργία της Στέψης του Μότσαρτ, Καντάτες Μπάχ και το ορατοριο La 
Resurezzione του Χαίντελ. 

Ως σολίστ έχει εµφανιστεί στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, 
σε Γερµανία (Όπερα ∆ωµατίου Βούρτσµπουργκ), Αυστρία (Mozarteum) και Ρουµανία (Sibiu). Έχει 
συµπράξει µε την Ορχήστρα των Χρωµάτων, τη Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, και την Καµεράτα 
Αθηνών και του Σάλτσµπουργκ. 

Ας γνωρίσουµε τον συνθέτη µας…

Βόλφγκανγκ Αµαντέους Μότσαρτ (Wolfgang Amadeus 
Mozart – Σάλτσµπουργκ Αυστρίας 1756 – Βιέννη 1791) 

H ζωή του Μότσαρτ συνοδεύεται από πολλούς µύθους. 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια διευκρινίστηκαν πολλές 
άγνωστες πτυχές και λύθηκαν παρεξηγήσεις γύρω από το 
όνοµα, τη ζωή και το θάνατό του.

Ο Μότσαρτ έχει χαρακτηριστεί ως το παιδί - θαύµα µε φοβερή 
«µουσική µνήµη», δεξιοτεχνία και εξαίρετες αυτοσχεδιαστικές 
δεξιότητες στο πιάνο, το βιολί και το εκκλησιαστικό όργανο. 
Σε ηλικία τριών χρονών µπορούσε να παίξει στο πιάνο 
οποιαδήποτε µελωδία άκουγε. Πέντε χρονών, πριν µάθει να 
γράφει και να διαβάζει, συνέθετε µουσική! Ως χαρακτήρας 
ήταν ανήσυχος, αγαπούσε πολύ τα µαθηµατικά και ρωτούσε 

συνεχώς τον πατέρα του για τα πάντα. Είχε αχαλίνωτη φαντασία, ήταν απρόβλεπτος, αεικίνητος και 
του άρεσε να σκαρώνει φάρσες. Στα δώδεκά του χρόνια ήξερε ακόµα και να ξιφοµαχεί! Από πέντε 
χρονών και για δέκα ολόκληρα χρόνια, µαζί µε την αδελφή του, Μαρία - Άννα, που ήταν και εκείνη 
εξαιρετικά ταλαντούχα, ταξίδευαν υπό τη συνοδεία και εποπτεία του πατέρα τους, σε όλη την 
Ευρώπη και έπαιζαν σε  συναυλίες.

Καινοτόµος και  εργασιοµανής χαρακτηρίστηκε από πολύ νεαρός ως ιδιοφυής συνθέτης. Αγαπούσε µε 
πάθος το θέατρο και την παντοµίµα, λάτρευε το διάβασµα και είχε πολύ µεγάλη βιβλιοθήκη, που την 
εµπλούτιζε συνεχώς µε βιβλία ποίησης, φιλοσοφίας, επιστήµης, θεατρικά, βιογραφίες, και έργα 
∆ιαφωτιστών, που σχετίζονταν µε τη Γαλλική Επανάσταση. 

Στην καλλιτεχνική ανάπτυξη του Μότσαρτ, συνέβαλαν πολύ τα ταξίδια του και η επαφή του µε 
σπουδαίους συνθέτες και ζωγράφους της εποχής. Ο ίδιος είχε γράψει: «(ένας άνθρωπος µε)… κάποιο 
ξεχωριστό ταλέντο, θα µαραθεί αν παραµένει διαρκώς στο ίδιο µέρος». Από παιδί µαθήτευσε κοντά 
στον πατέρα του Λεοπόλδο Μότσαρτ, ενώ σε ηλικία οκτώ χρονών υπήρξε µαθητής του Γιόχαν 
Κρίστιαν Μπαχ, ο οποίος του δίδαξε την τέχνη της «τραγουδιστής µελωδίας». Από τον πατέρα Μαρτίνι 
και τον Μιχαέλ Χάυντν, νεότερο αδελφό του Γιόζεφ Χάυντ, διδάχτηκε αντίστιξη.

Μέσα από τα ταξίδια του και τις επισκέψεις του στις µεγάλες πριγκηπικές και αυτοκρατορικές αυλές 
ήρθε σε επαφή µε την αριστοκρατία. Μέχρι το 1787 ήταν ένας καταξιωµένος συνθέτης. Όµως, δεν 
ήταν η αριστοκρατία και η χλιδή που τον γοήτευε. Ο Μότσαρτ ως προικισµένος άνθρωπος επιθυµούσε 
να συνεισφέρει στις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που συνέβαιναν στην εποχή του. Η Γαλλική 
Επανάσταση και ο ∆ιαφωτισµός µε τις ιδέες της ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας, της εναντίωσης στα 
προνόµια των ευγενών, εύρισκαν τον συνθέτη απόλυτα σύµφωνο.  

Ο Μότσαρτ πέθανε στα 35 του χρόνια αφήνοντας ένα µακροσκελή κατάλογο έργων. 

Η βεβαρηµένη υγεία του, από τα πολλά ταξίδια κατά την παιδική του ηλικία, συνέβαλε στον πρόωρο 
θάνατό του. Κηδεύτηκε µέσα σε δυνατή χιονοθύελλα, έξω από την πόλη, καθώς είχαν µπει σε ισχύ νέα 
µέτρα υγιεινής στη Βιένη, τα οποία προέβλεπαν οι µεταρρυθµίσεις του αυτοκράτορα Ιακώβου Β’.

Τότε συνέβησαν... Ιστορικά Γεγονότα την εποχής του Μότσαρτ 

1774: Ο Πρίσλυ ανακαλύπτει το οξυγόνο.

1776: Αµερικάνικη ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας – µε δυνατά µηνύµατα  για 
ζωή, ελευθερία και αναζήτηση της ευτυχίας.

1787: Η Αυστριακή αυτοκρατορία κηρύττει πόλεµο στην Οθωµανική 
αυτοκρατορία. Ο πόλεµος αυτός τερµατιστηκε το 1791.

1789:  Γαλλική Επανάσταση – γεγονός που αποτέλεσε έµπνευση για τα έργα 
συνθετών της εποχής µε τις αξίες της Ελευθερίας και της  κοινωνικής 
δικαιοσύνης.

1791: Ο πρωτοπόρος Γάλλος αεροπλόος Ζαν Πιερ Μπλανσάρ πετάει µε 
αερόστατο πάνω από τη Βιέννη – Θάνατος του Μότσαρτ. 

Γνώριζες ότι...

• Ο Μότζαρτ βαφτίστηκε ως Βόλφγκανγκ Θεόφιλους Μότζαρτ. Στη γαλλική γλώσσα το όνοµα 
Θεόφιλος (Τheophilus) µεταφράζεται ως Αµαντέ. Έτσι, του άρεσε να υπογράφει όλα τα έργα, 
δηλαδή ως Βόλφγκανγ Αµαντέ και µόνο τρεις φορές έχουν βρεθεί έργα ή επιστολές µε την 
υπογραφή ως Αµαντέους. 

• Ο λιµπρετίστας του Μαγικού Αυλού, Εµάνουελ Σικανέντερ, 
εντυπωσιάστηκε τόσο από την πτήση του αερόστατου πάνω από τη 
Βιέννη, που στα σκηνικά εφέ της όπερας πρόσθεσε µια ανάλογη πτήση! 
Η παράσταση είχε µεγάλη επιτυχία. 

H Όπερα στην Κλασική Εποχή

Τι είναι η Όπερα;

Η όπερα είναι µουσικό θέατρο, ένα µελόδραµα, όπου µια ιστορία παρουσιάζεται µέσα από µουσική 
και σκηνική δράση. Συνδυάζει τη φωνητική και την ενόργανη µουσική – τραγουδιστές, φωνητικά 
σύνολα, χορωδίες, ορχήστρα –, µε το λόγο και το θέατρο, το χορό και την παντοµίµα, τη 
σκηνογραφία και τα κοστούµια.

Ποια τα είδη γυναικείων και αντρικών φωνών;

Soprano (σοπράνο / υψίφωνος) = Γυναικεία ψηλή φωνή

Mezzo – soprano (µέτσο – σοπράνο / µεσόφωνος) = Γυναικεία 
µεσαία φωνή

Contralto (κοντράλτο / βαρύφωνος) = Γυναικεία χαµηλή φωνή

Tenor (τενόρος / οξύφωνος) = Aντρική ψηλή φωνή

Baritone (βαρύτονος) = Aντρική µεσαία φωνή

Bass (µπάσος / βαθύφωνος) = Aντρική χαµηλή φωνή

O χώρος της όπερας ως το κέντρο πειραµατισµού της κλασικής εποχής.

H όπερα γίνεται ο σπουδαιότερος κλάδος της µουσικής ψυχαγωγίας και ο µόνος που αγγίζει πλέον το 
ευρύτερο κοινό, όχι µόνο την αριστοκρατία. H νέα εποχή ζητά την απλότητα και τη φυσικότητα, την 
όπερα που θα εναρµονίζεται ρεαλιστικά µε τα ανθρώπινα πάθη και τα συναισθήµατα.

O τύπος της όπερας που αναπτύσσεται κυρίως στη Bιέννη στο δεύτερο µισό του 18ου αιώνα 
ονοµάζεται κωµική όπερα (opera buffa) και αντικαθιστά τη σοβαρή ή τραγική όπερα (opera seria – 
όπερα σέρια), ένα τυποποιηµένο είδος που κατάγεται από την εποή Mπαρόκ. Την ίδια εποχή, κάνει 
την εµφάνισή του επίσης ακόµη ένας τύπος όπερας, το τραγουδόδραµα (singspiel). Η όπερα «Μαγικός 
Αυλός» του Μότσαρτ ανήκει στην κατηγορία τραγουδόδραµα (singspiel) και είναι από τα πρώτα 
δείγµατα όπερας του τύπου αυτού. 

Η όπερα «Μαγικός Αυλός» από την οποία θα παρακολουθήσετε σήµερα αποσπάσµατα είναι ένα 
ιδιόµορφο µείγµα παραµυθιού, κωµωδίας και µασονικής τελετουργίας.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ

Γεννήθηκε το 1976 στη Μόσχα. Σπούδασε Γραφικές Τέχνες 
(BA Hons Graphic and Media Design) στο The London 
Institute/The London College of Printing, Λονδίνο, Μεγάλη 
Βρετανία και Σκηνοθεσία Κινούµενων Σχεδίων MA Media 
(Animation) στο UWE (University of West of England – Bristol 
School of Animation), Μεγάλη Βρετανία.

Σχεδίασε αρκετές αφίσες και έντυπα για το Θέατρο και τον 
κινηµατογράφο και επιµελήθηκε πολλές εκδόσεις βιβλίων σε Κύπρο και 
Ελλάδα. Έχει συνεργαστεί µεταξύ άλλων µε τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, τον Κυπριακό Οργανισµό 
Τουρισµού (πολιτιστικός Τουρισµός) και το Θεατρικό Οργανισµό 
Κύπρου. Ως σκηνογράφος συνεργάστηκε µε το Θέατρο Ενα. 

∆ιετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής στην εφηµερίδα Πολίτης από το 2004 έως το 2006. Από το 2006 έως το 2008 
συνεργάστηκε µε το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης σχεδιάζοντας τις αφίσες και αναλαµβάνοντας 
την καλλιτεχνική επιµέλεια των εκδόσεων για το 8ο, 9ο και 10ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης.

Το 2006 Απέσπασε το Βραβείο ΕΒΓΕ (Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης) για τον 
σχεδιασµό εξωφύλλων των εκδόσεων “Gutenberg” στην Αθήνα.

Εκπροσώπησε  την Κύπρο µε το γραφιστικό του έργο  σε Biennale και άλλες διεθνείς παρουσιάσεις και 
διετέλεσε µέλος της κριτικής επιτροπής Ελληνικών Βραβείων Γραφιστικής και Εικονογράφησης (ΕΒΓΕ) 
και µέλος της κριτικής επιτροπής του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ ταινιών Μικρού Μήκους Interfilm Berlin  
(Γερµανία, Βερολίνο).

Το 2002 Ίδρυσε σε συνεργασία µε το Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης και τη Σχολή Χαρακτικής Χαµπή το 
πρώτο Μικρό Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ στο χωριό Πλατανίστεια. Το 2006 το Φεστιβάλ διευρύνεται και 
µετονοµάζεται σε ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ και Κινουµένων Σχεδίων Υπαίθρου - Όψεις του Κόσµου. 

Είναι ιδρυτικό µέλος και αντιπρόεδρος της Σχολής - Μουσείου Χαρακτικής Χαµπή.

ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΟΥ

Σπούδασε χορό στην σχολή της Μάρθα Γκράχαµ στη Νέα Υόρκη, στην 
επαγγελµατική σχολή της Ραλλούς Μάνου στην Αθήνα και συνέχισε τις 
µεταπτυχιακές της σπουδές στο Laban Centre στο Λονδίνο.

Χορογράφησε πολλές θεατρικές παραστάσεις για το Θεατρικό Οργανισµό 
Κύπρου και τα ελεύθερα θέατρα. Συνεργάστηκε αρκετές φορές µε την 
Συµφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε εκπαιδευτικά προγράµµατα του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισµού. ∆ιδάσκει χορό στο Εργαστήρι Χορού και Θεατρικής 
Έκφρασης και στο Πανεπιστήµιο Κύπρου στο Τµήµα επιστηµών της αγωγής. 

Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια και χορογράφος του Αµφίδροµου 
Χοροθεάτρου (µη κερδοσκοπικός οργανισµός) από το 1998. Το 
Αµφίδροµο Χοροθέατρο ταξίδεψε µε έργα του στην Αµερική, Αγγλία, 
Αίγυπτο, Τουρκία, Τσεχία, Ελλάδα, Ιαπωνία και Ισραήλ. Για την οµάδα 
χορογράφησε πέραν των 40 έργων. 

Η χορογραφική της δουλειά “Νο lines in the horizon” πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2010 για 
τις επίσηµες εκδηλώσεις των εορτασµών για τα 50χρονα της κυπριακής δηµοκρατίας. Το έργο “Bla, bla, 
black out” παρουσιάστηκε στη 10η Πλατφόρµα Χορού το Μάρτιο 2010 και τον Ιούνιο 2010 
εκπροσωπώντας την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Χορού. Με το ίδιο έργο συµµετείχε στο Ισραήλ 
στο φεστιβάλ Summer Dance τον Αύγουστο του 2011. 

Τον Ιούνιο του 2011 το Αµφίδροµο Χοροθέατρο υλοποίησε στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράµµατος 
για τη στήριξη των οµάδων σύγχρονου χορού την παράσταση “Cinema Dance Box”, µια έρευνα για την 
εξέλιξη της αυθεντικής κίνησης από τον καιρό του βωβού κινηµατογράφου µέχρι τα σηµερινά 
µιούζικαλ. Η παράσταση/εκπαιδευτικό έργο αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από την επιτροπή 
αξιολόγησης του ΥΠΠ για µαθητικές παραστάσεις. Αυτή τη στιγµή χορογραφεί το θεατρικό έργο “Το 
βασιλόπουλο της Βενεδιάς” για τη θεατρική οµάδα Σκηνοβάτες. 

Η Έλενα Χριστοδουλίδου είναι  πρόεδρος της Νέας Κίνησης οµάδων χορού, χορευτών και χορογράφων Κύπρου και 
πρόεδρος του Dance Lab Nicosia, ενός από τους τρεις οργανισµούς που θα ιδρύσουν τη Στέγη Xορού Λευκωσία.

Ας γνωρίσουµε τον συνθέτη µας…

Βόλφγκανγκ Αµαντέους Μότσαρτ (Wolfgang Amadeus 
Mozart – Σάλτσµπουργκ Αυστρίας 1756 – Βιέννη 1791) 

H ζωή του Μότσαρτ συνοδεύεται από πολλούς µύθους. 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια διευκρινίστηκαν πολλές 
άγνωστες πτυχές και λύθηκαν παρεξηγήσεις γύρω από το 
όνοµα, τη ζωή και το θάνατό του.

Ο Μότσαρτ έχει χαρακτηριστεί ως το παιδί - θαύµα µε φοβερή 
«µουσική µνήµη», δεξιοτεχνία και εξαίρετες αυτοσχεδιαστικές 
δεξιότητες στο πιάνο, το βιολί και το εκκλησιαστικό όργανο. 
Σε ηλικία τριών χρονών µπορούσε να παίξει στο πιάνο 
οποιαδήποτε µελωδία άκουγε. Πέντε χρονών, πριν µάθει να 
γράφει και να διαβάζει, συνέθετε µουσική! Ως χαρακτήρας 
ήταν ανήσυχος, αγαπούσε πολύ τα µαθηµατικά και ρωτούσε 

συνεχώς τον πατέρα του για τα πάντα. Είχε αχαλίνωτη φαντασία, ήταν απρόβλεπτος, αεικίνητος και 
του άρεσε να σκαρώνει φάρσες. Στα δώδεκά του χρόνια ήξερε ακόµα και να ξιφοµαχεί! Από πέντε 
χρονών και για δέκα ολόκληρα χρόνια, µαζί µε την αδελφή του, Μαρία - Άννα, που ήταν και εκείνη 
εξαιρετικά ταλαντούχα, ταξίδευαν υπό τη συνοδεία και εποπτεία του πατέρα τους, σε όλη την 
Ευρώπη και έπαιζαν σε  συναυλίες.

Καινοτόµος και  εργασιοµανής χαρακτηρίστηκε από πολύ νεαρός ως ιδιοφυής συνθέτης. Αγαπούσε µε 
πάθος το θέατρο και την παντοµίµα, λάτρευε το διάβασµα και είχε πολύ µεγάλη βιβλιοθήκη, που την 
εµπλούτιζε συνεχώς µε βιβλία ποίησης, φιλοσοφίας, επιστήµης, θεατρικά, βιογραφίες, και έργα 
∆ιαφωτιστών, που σχετίζονταν µε τη Γαλλική Επανάσταση. 

Στην καλλιτεχνική ανάπτυξη του Μότσαρτ, συνέβαλαν πολύ τα ταξίδια του και η επαφή του µε 
σπουδαίους συνθέτες και ζωγράφους της εποχής. Ο ίδιος είχε γράψει: «(ένας άνθρωπος µε)… κάποιο 
ξεχωριστό ταλέντο, θα µαραθεί αν παραµένει διαρκώς στο ίδιο µέρος». Από παιδί µαθήτευσε κοντά 
στον πατέρα του Λεοπόλδο Μότσαρτ, ενώ σε ηλικία οκτώ χρονών υπήρξε µαθητής του Γιόχαν 
Κρίστιαν Μπαχ, ο οποίος του δίδαξε την τέχνη της «τραγουδιστής µελωδίας». Από τον πατέρα Μαρτίνι 
και τον Μιχαέλ Χάυντν, νεότερο αδελφό του Γιόζεφ Χάυντ, διδάχτηκε αντίστιξη.

Μέσα από τα ταξίδια του και τις επισκέψεις του στις µεγάλες πριγκηπικές και αυτοκρατορικές αυλές 
ήρθε σε επαφή µε την αριστοκρατία. Μέχρι το 1787 ήταν ένας καταξιωµένος συνθέτης. Όµως, δεν 
ήταν η αριστοκρατία και η χλιδή που τον γοήτευε. Ο Μότσαρτ ως προικισµένος άνθρωπος επιθυµούσε 
να συνεισφέρει στις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που συνέβαιναν στην εποχή του. Η Γαλλική 
Επανάσταση και ο ∆ιαφωτισµός µε τις ιδέες της ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας, της εναντίωσης στα 
προνόµια των ευγενών, εύρισκαν τον συνθέτη απόλυτα σύµφωνο.  

Ο Μότσαρτ πέθανε στα 35 του χρόνια αφήνοντας ένα µακροσκελή κατάλογο έργων. 

Η βεβαρηµένη υγεία του, από τα πολλά ταξίδια κατά την παιδική του ηλικία, συνέβαλε στον πρόωρο 
θάνατό του. Κηδεύτηκε µέσα σε δυνατή χιονοθύελλα, έξω από την πόλη, καθώς είχαν µπει σε ισχύ νέα 
µέτρα υγιεινής στη Βιένη, τα οποία προέβλεπαν οι µεταρρυθµίσεις του αυτοκράτορα Ιακώβου Β’.

Τότε συνέβησαν... Ιστορικά Γεγονότα την εποχής του Μότσαρτ 

1774: Ο Πρίσλυ ανακαλύπτει το οξυγόνο.

1776: Αµερικάνικη ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας – µε δυνατά µηνύµατα  για 
ζωή, ελευθερία και αναζήτηση της ευτυχίας.

1787: Η Αυστριακή αυτοκρατορία κηρύττει πόλεµο στην Οθωµανική 
αυτοκρατορία. Ο πόλεµος αυτός τερµατιστηκε το 1791.

1789:  Γαλλική Επανάσταση – γεγονός που αποτέλεσε έµπνευση για τα έργα 
συνθετών της εποχής µε τις αξίες της Ελευθερίας και της  κοινωνικής 
δικαιοσύνης.

1791: Ο πρωτοπόρος Γάλλος αεροπλόος Ζαν Πιερ Μπλανσάρ πετάει µε 
αερόστατο πάνω από τη Βιέννη – Θάνατος του Μότσαρτ. 

Γνώριζες ότι...

• Ο Μότζαρτ βαφτίστηκε ως Βόλφγκανγκ Θεόφιλους Μότζαρτ. Στη γαλλική γλώσσα το όνοµα 
Θεόφιλος (Τheophilus) µεταφράζεται ως Αµαντέ. Έτσι, του άρεσε να υπογράφει όλα τα έργα, 
δηλαδή ως Βόλφγκανγ Αµαντέ και µόνο τρεις φορές έχουν βρεθεί έργα ή επιστολές µε την 
υπογραφή ως Αµαντέους. 

• Ο λιµπρετίστας του Μαγικού Αυλού, Εµάνουελ Σικανέντερ, 
εντυπωσιάστηκε τόσο από την πτήση του αερόστατου πάνω από τη 
Βιέννη, που στα σκηνικά εφέ της όπερας πρόσθεσε µια ανάλογη πτήση! 
Η παράσταση είχε µεγάλη επιτυχία. 

H Όπερα στην Κλασική Εποχή

Τι είναι η Όπερα;

Η όπερα είναι µουσικό θέατρο, ένα µελόδραµα, όπου µια ιστορία παρουσιάζεται µέσα από µουσική 
και σκηνική δράση. Συνδυάζει τη φωνητική και την ενόργανη µουσική – τραγουδιστές, φωνητικά 
σύνολα, χορωδίες, ορχήστρα –, µε το λόγο και το θέατρο, το χορό και την παντοµίµα, τη 
σκηνογραφία και τα κοστούµια.

Ποια τα είδη γυναικείων και αντρικών φωνών;

Soprano (σοπράνο / υψίφωνος) = Γυναικεία ψηλή φωνή

Mezzo – soprano (µέτσο – σοπράνο / µεσόφωνος) = Γυναικεία 
µεσαία φωνή

Contralto (κοντράλτο / βαρύφωνος) = Γυναικεία χαµηλή φωνή

Tenor (τενόρος / οξύφωνος) = Aντρική ψηλή φωνή

Baritone (βαρύτονος) = Aντρική µεσαία φωνή

Bass (µπάσος / βαθύφωνος) = Aντρική χαµηλή φωνή

O χώρος της όπερας ως το κέντρο πειραµατισµού της κλασικής εποχής.

H όπερα γίνεται ο σπουδαιότερος κλάδος της µουσικής ψυχαγωγίας και ο µόνος που αγγίζει πλέον το 
ευρύτερο κοινό, όχι µόνο την αριστοκρατία. H νέα εποχή ζητά την απλότητα και τη φυσικότητα, την 
όπερα που θα εναρµονίζεται ρεαλιστικά µε τα ανθρώπινα πάθη και τα συναισθήµατα.

O τύπος της όπερας που αναπτύσσεται κυρίως στη Bιέννη στο δεύτερο µισό του 18ου αιώνα 
ονοµάζεται κωµική όπερα (opera buffa) και αντικαθιστά τη σοβαρή ή τραγική όπερα (opera seria – 
όπερα σέρια), ένα τυποποιηµένο είδος που κατάγεται από την εποή Mπαρόκ. Την ίδια εποχή, κάνει 
την εµφάνισή του επίσης ακόµη ένας τύπος όπερας, το τραγουδόδραµα (singspiel). Η όπερα «Μαγικός 
Αυλός» του Μότσαρτ ανήκει στην κατηγορία τραγουδόδραµα (singspiel) και είναι από τα πρώτα 
δείγµατα όπερας του τύπου αυτού. 

Η όπερα «Μαγικός Αυλός» από την οποία θα παρακολουθήσετε σήµερα αποσπάσµατα είναι ένα 
ιδιόµορφο µείγµα παραµυθιού, κωµωδίας και µασονικής τελετουργίας.
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Ας γνωρίσουµε τον συνθέτη µας…

Βόλφγκανγκ Αµαντέους Μότσαρτ (Wolfgang Amadeus 
Mozart – Σάλτσµπουργκ Αυστρίας 1756 – Βιέννη 1791) 

H ζωή του Μότσαρτ συνοδεύεται από πολλούς µύθους. 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια διευκρινίστηκαν πολλές 
άγνωστες πτυχές και λύθηκαν παρεξηγήσεις γύρω από το 
όνοµα, τη ζωή και το θάνατό του.

Ο Μότσαρτ έχει χαρακτηριστεί ως το παιδί - θαύµα µε φοβερή 
«µουσική µνήµη», δεξιοτεχνία και εξαίρετες αυτοσχεδιαστικές 
δεξιότητες στο πιάνο, το βιολί και το εκκλησιαστικό όργανο. 
Σε ηλικία τριών χρονών µπορούσε να παίξει στο πιάνο 
οποιαδήποτε µελωδία άκουγε. Πέντε χρονών, πριν µάθει να 
γράφει και να διαβάζει, συνέθετε µουσική! Ως χαρακτήρας 
ήταν ανήσυχος, αγαπούσε πολύ τα µαθηµατικά και ρωτούσε 

συνεχώς τον πατέρα του για τα πάντα. Είχε αχαλίνωτη φαντασία, ήταν απρόβλεπτος, αεικίνητος και 
του άρεσε να σκαρώνει φάρσες. Στα δώδεκά του χρόνια ήξερε ακόµα και να ξιφοµαχεί! Από πέντε 
χρονών και για δέκα ολόκληρα χρόνια, µαζί µε την αδελφή του, Μαρία - Άννα, που ήταν και εκείνη 
εξαιρετικά ταλαντούχα, ταξίδευαν υπό τη συνοδεία και εποπτεία του πατέρα τους, σε όλη την 
Ευρώπη και έπαιζαν σε  συναυλίες.

Καινοτόµος και  εργασιοµανής χαρακτηρίστηκε από πολύ νεαρός ως ιδιοφυής συνθέτης. Αγαπούσε µε 
πάθος το θέατρο και την παντοµίµα, λάτρευε το διάβασµα και είχε πολύ µεγάλη βιβλιοθήκη, που την 
εµπλούτιζε συνεχώς µε βιβλία ποίησης, φιλοσοφίας, επιστήµης, θεατρικά, βιογραφίες, και έργα 
∆ιαφωτιστών, που σχετίζονταν µε τη Γαλλική Επανάσταση. 

Στην καλλιτεχνική ανάπτυξη του Μότσαρτ, συνέβαλαν πολύ τα ταξίδια του και η επαφή του µε 
σπουδαίους συνθέτες και ζωγράφους της εποχής. Ο ίδιος είχε γράψει: «(ένας άνθρωπος µε)… κάποιο 
ξεχωριστό ταλέντο, θα µαραθεί αν παραµένει διαρκώς στο ίδιο µέρος». Από παιδί µαθήτευσε κοντά 
στον πατέρα του Λεοπόλδο Μότσαρτ, ενώ σε ηλικία οκτώ χρονών υπήρξε µαθητής του Γιόχαν 
Κρίστιαν Μπαχ, ο οποίος του δίδαξε την τέχνη της «τραγουδιστής µελωδίας». Από τον πατέρα Μαρτίνι 
και τον Μιχαέλ Χάυντν, νεότερο αδελφό του Γιόζεφ Χάυντ, διδάχτηκε αντίστιξη.

Μέσα από τα ταξίδια του και τις επισκέψεις του στις µεγάλες πριγκηπικές και αυτοκρατορικές αυλές 
ήρθε σε επαφή µε την αριστοκρατία. Μέχρι το 1787 ήταν ένας καταξιωµένος συνθέτης. Όµως, δεν 
ήταν η αριστοκρατία και η χλιδή που τον γοήτευε. Ο Μότσαρτ ως προικισµένος άνθρωπος επιθυµούσε 
να συνεισφέρει στις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που συνέβαιναν στην εποχή του. Η Γαλλική 
Επανάσταση και ο ∆ιαφωτισµός µε τις ιδέες της ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας, της εναντίωσης στα 
προνόµια των ευγενών, εύρισκαν τον συνθέτη απόλυτα σύµφωνο.  

Ο Μότσαρτ πέθανε στα 35 του χρόνια αφήνοντας ένα µακροσκελή κατάλογο έργων. 

Η βεβαρηµένη υγεία του, από τα πολλά ταξίδια κατά την παιδική του ηλικία, συνέβαλε στον πρόωρο 
θάνατό του. Κηδεύτηκε µέσα σε δυνατή χιονοθύελλα, έξω από την πόλη, καθώς είχαν µπει σε ισχύ νέα 
µέτρα υγιεινής στη Βιένη, τα οποία προέβλεπαν οι µεταρρυθµίσεις του αυτοκράτορα Ιακώβου Β’.

Τότε συνέβησαν... Ιστορικά Γεγονότα την εποχής του Μότσαρτ 

1774: Ο Πρίσλυ ανακαλύπτει το οξυγόνο.

1776: Αµερικάνικη ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας – µε δυνατά µηνύµατα  για 
ζωή, ελευθερία και αναζήτηση της ευτυχίας.

1787: Η Αυστριακή αυτοκρατορία κηρύττει πόλεµο στην Οθωµανική 
αυτοκρατορία. Ο πόλεµος αυτός τερµατιστηκε το 1791.

1789:  Γαλλική Επανάσταση – γεγονός που αποτέλεσε έµπνευση για τα έργα 
συνθετών της εποχής µε τις αξίες της Ελευθερίας και της  κοινωνικής 
δικαιοσύνης.

1791: Ο πρωτοπόρος Γάλλος αεροπλόος Ζαν Πιερ Μπλανσάρ πετάει µε 
αερόστατο πάνω από τη Βιέννη – Θάνατος του Μότσαρτ. 

Γνώριζες ότι...

• Ο Μότζαρτ βαφτίστηκε ως Βόλφγκανγκ Θεόφιλους Μότζαρτ. Στη γαλλική γλώσσα το όνοµα 
Θεόφιλος (Τheophilus) µεταφράζεται ως Αµαντέ. Έτσι, του άρεσε να υπογράφει όλα τα έργα, 
δηλαδή ως Βόλφγκανγ Αµαντέ και µόνο τρεις φορές έχουν βρεθεί έργα ή επιστολές µε την 
υπογραφή ως Αµαντέους. 

• Ο λιµπρετίστας του Μαγικού Αυλού, Εµάνουελ Σικανέντερ, 
εντυπωσιάστηκε τόσο από την πτήση του αερόστατου πάνω από τη 
Βιέννη, που στα σκηνικά εφέ της όπερας πρόσθεσε µια ανάλογη πτήση! 
Η παράσταση είχε µεγάλη επιτυχία. 

H Όπερα στην Κλασική Εποχή

Τι είναι η Όπερα;

Η όπερα είναι µουσικό θέατρο, ένα µελόδραµα, όπου µια ιστορία παρουσιάζεται µέσα από µουσική 
και σκηνική δράση. Συνδυάζει τη φωνητική και την ενόργανη µουσική – τραγουδιστές, φωνητικά 
σύνολα, χορωδίες, ορχήστρα –, µε το λόγο και το θέατρο, το χορό και την παντοµίµα, τη 
σκηνογραφία και τα κοστούµια.

Ποια τα είδη γυναικείων και αντρικών φωνών;

Soprano (σοπράνο / υψίφωνος) = Γυναικεία ψηλή φωνή

Mezzo – soprano (µέτσο – σοπράνο / µεσόφωνος) = Γυναικεία 
µεσαία φωνή

Contralto (κοντράλτο / βαρύφωνος) = Γυναικεία χαµηλή φωνή
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Bass (µπάσος / βαθύφωνος) = Aντρική χαµηλή φωνή

O χώρος της όπερας ως το κέντρο πειραµατισµού της κλασικής εποχής.

H όπερα γίνεται ο σπουδαιότερος κλάδος της µουσικής ψυχαγωγίας και ο µόνος που αγγίζει πλέον το 
ευρύτερο κοινό, όχι µόνο την αριστοκρατία. H νέα εποχή ζητά την απλότητα και τη φυσικότητα, την 
όπερα που θα εναρµονίζεται ρεαλιστικά µε τα ανθρώπινα πάθη και τα συναισθήµατα.

O τύπος της όπερας που αναπτύσσεται κυρίως στη Bιέννη στο δεύτερο µισό του 18ου αιώνα 
ονοµάζεται κωµική όπερα (opera buffa) και αντικαθιστά τη σοβαρή ή τραγική όπερα (opera seria – 
όπερα σέρια), ένα τυποποιηµένο είδος που κατάγεται από την εποή Mπαρόκ. Την ίδια εποχή, κάνει 
την εµφάνισή του επίσης ακόµη ένας τύπος όπερας, το τραγουδόδραµα (singspiel). Η όπερα «Μαγικός 
Αυλός» του Μότσαρτ ανήκει στην κατηγορία τραγουδόδραµα (singspiel) και είναι από τα πρώτα 
δείγµατα όπερας του τύπου αυτού. 
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Θεόφιλος (Τheophilus) µεταφράζεται ως Αµαντέ. Έτσι, του άρεσε να υπογράφει όλα τα έργα, 
δηλαδή ως Βόλφγκανγ Αµαντέ και µόνο τρεις φορές έχουν βρεθεί έργα ή επιστολές µε την 
υπογραφή ως Αµαντέους. 

• Ο λιµπρετίστας του Μαγικού Αυλού, Εµάνουελ Σικανέντερ, 
εντυπωσιάστηκε τόσο από την πτήση του αερόστατου πάνω από τη 
Βιέννη, που στα σκηνικά εφέ της όπερας πρόσθεσε µια ανάλογη πτήση! 
Η παράσταση είχε µεγάλη επιτυχία. 

H Όπερα στην Κλασική Εποχή

Τι είναι η Όπερα;

Η όπερα είναι µουσικό θέατρο, ένα µελόδραµα, όπου µια ιστορία παρουσιάζεται µέσα από µουσική 
και σκηνική δράση. Συνδυάζει τη φωνητική και την ενόργανη µουσική – τραγουδιστές, φωνητικά 
σύνολα, χορωδίες, ορχήστρα –, µε το λόγο και το θέατρο, το χορό και την παντοµίµα, τη 
σκηνογραφία και τα κοστούµια.

Ποια τα είδη γυναικείων και αντρικών φωνών;

Soprano (σοπράνο / υψίφωνος) = Γυναικεία ψηλή φωνή

Mezzo – soprano (µέτσο – σοπράνο / µεσόφωνος) = Γυναικεία 
µεσαία φωνή

Contralto (κοντράλτο / βαρύφωνος) = Γυναικεία χαµηλή φωνή

Tenor (τενόρος / οξύφωνος) = Aντρική ψηλή φωνή

Baritone (βαρύτονος) = Aντρική µεσαία φωνή

Bass (µπάσος / βαθύφωνος) = Aντρική χαµηλή φωνή

O χώρος της όπερας ως το κέντρο πειραµατισµού της κλασικής εποχής.

H όπερα γίνεται ο σπουδαιότερος κλάδος της µουσικής ψυχαγωγίας και ο µόνος που αγγίζει πλέον το 
ευρύτερο κοινό, όχι µόνο την αριστοκρατία. H νέα εποχή ζητά την απλότητα και τη φυσικότητα, την 
όπερα που θα εναρµονίζεται ρεαλιστικά µε τα ανθρώπινα πάθη και τα συναισθήµατα.

O τύπος της όπερας που αναπτύσσεται κυρίως στη Bιέννη στο δεύτερο µισό του 18ου αιώνα 
ονοµάζεται κωµική όπερα (opera buffa) και αντικαθιστά τη σοβαρή ή τραγική όπερα (opera seria – 
όπερα σέρια), ένα τυποποιηµένο είδος που κατάγεται από την εποή Mπαρόκ. Την ίδια εποχή, κάνει 
την εµφάνισή του επίσης ακόµη ένας τύπος όπερας, το τραγουδόδραµα (singspiel). Η όπερα «Μαγικός 
Αυλός» του Μότσαρτ ανήκει στην κατηγορία τραγουδόδραµα (singspiel) και είναι από τα πρώτα 
δείγµατα όπερας του τύπου αυτού. 

Η όπερα «Μαγικός Αυλός» από την οποία θα παρακολουθήσετε σήµερα αποσπάσµατα είναι ένα 
ιδιόµορφο µείγµα παραµυθιού, κωµωδίας και µασονικής τελετουργίας.
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Ας γνωρίσουµε τον συνθέτη µας…

Βόλφγκανγκ Αµαντέους Μότσαρτ (Wolfgang Amadeus 
Mozart – Σάλτσµπουργκ Αυστρίας 1756 – Βιέννη 1791) 

H ζωή του Μότσαρτ συνοδεύεται από πολλούς µύθους. 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια διευκρινίστηκαν πολλές 
άγνωστες πτυχές και λύθηκαν παρεξηγήσεις γύρω από το 
όνοµα, τη ζωή και το θάνατό του.

Ο Μότσαρτ έχει χαρακτηριστεί ως το παιδί - θαύµα µε φοβερή 
«µουσική µνήµη», δεξιοτεχνία και εξαίρετες αυτοσχεδιαστικές 
δεξιότητες στο πιάνο, το βιολί και το εκκλησιαστικό όργανο. 
Σε ηλικία τριών χρονών µπορούσε να παίξει στο πιάνο 
οποιαδήποτε µελωδία άκουγε. Πέντε χρονών, πριν µάθει να 
γράφει και να διαβάζει, συνέθετε µουσική! Ως χαρακτήρας 
ήταν ανήσυχος, αγαπούσε πολύ τα µαθηµατικά και ρωτούσε 

συνεχώς τον πατέρα του για τα πάντα. Είχε αχαλίνωτη φαντασία, ήταν απρόβλεπτος, αεικίνητος και 
του άρεσε να σκαρώνει φάρσες. Στα δώδεκά του χρόνια ήξερε ακόµα και να ξιφοµαχεί! Από πέντε 
χρονών και για δέκα ολόκληρα χρόνια, µαζί µε την αδελφή του, Μαρία - Άννα, που ήταν και εκείνη 
εξαιρετικά ταλαντούχα, ταξίδευαν υπό τη συνοδεία και εποπτεία του πατέρα τους, σε όλη την 
Ευρώπη και έπαιζαν σε  συναυλίες.

Καινοτόµος και  εργασιοµανής χαρακτηρίστηκε από πολύ νεαρός ως ιδιοφυής συνθέτης. Αγαπούσε µε 
πάθος το θέατρο και την παντοµίµα, λάτρευε το διάβασµα και είχε πολύ µεγάλη βιβλιοθήκη, που την 
εµπλούτιζε συνεχώς µε βιβλία ποίησης, φιλοσοφίας, επιστήµης, θεατρικά, βιογραφίες, και έργα 
∆ιαφωτιστών, που σχετίζονταν µε τη Γαλλική Επανάσταση. 

Στην καλλιτεχνική ανάπτυξη του Μότσαρτ, συνέβαλαν πολύ τα ταξίδια του και η επαφή του µε 
σπουδαίους συνθέτες και ζωγράφους της εποχής. Ο ίδιος είχε γράψει: «(ένας άνθρωπος µε)… κάποιο 
ξεχωριστό ταλέντο, θα µαραθεί αν παραµένει διαρκώς στο ίδιο µέρος». Από παιδί µαθήτευσε κοντά 
στον πατέρα του Λεοπόλδο Μότσαρτ, ενώ σε ηλικία οκτώ χρονών υπήρξε µαθητής του Γιόχαν 
Κρίστιαν Μπαχ, ο οποίος του δίδαξε την τέχνη της «τραγουδιστής µελωδίας». Από τον πατέρα Μαρτίνι 
και τον Μιχαέλ Χάυντν, νεότερο αδελφό του Γιόζεφ Χάυντ, διδάχτηκε αντίστιξη.

Μέσα από τα ταξίδια του και τις επισκέψεις του στις µεγάλες πριγκηπικές και αυτοκρατορικές αυλές 
ήρθε σε επαφή µε την αριστοκρατία. Μέχρι το 1787 ήταν ένας καταξιωµένος συνθέτης. Όµως, δεν 
ήταν η αριστοκρατία και η χλιδή που τον γοήτευε. Ο Μότσαρτ ως προικισµένος άνθρωπος επιθυµούσε 
να συνεισφέρει στις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που συνέβαιναν στην εποχή του. Η Γαλλική 
Επανάσταση και ο ∆ιαφωτισµός µε τις ιδέες της ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας, της εναντίωσης στα 
προνόµια των ευγενών, εύρισκαν τον συνθέτη απόλυτα σύµφωνο.  

Ο Μότσαρτ πέθανε στα 35 του χρόνια αφήνοντας ένα µακροσκελή κατάλογο έργων. 

Η βεβαρηµένη υγεία του, από τα πολλά ταξίδια κατά την παιδική του ηλικία, συνέβαλε στον πρόωρο 
θάνατό του. Κηδεύτηκε µέσα σε δυνατή χιονοθύελλα, έξω από την πόλη, καθώς είχαν µπει σε ισχύ νέα 
µέτρα υγιεινής στη Βιένη, τα οποία προέβλεπαν οι µεταρρυθµίσεις του αυτοκράτορα Ιακώβου Β’.

Τότε συνέβησαν... Ιστορικά Γεγονότα την εποχής του Μότσαρτ 

1774: Ο Πρίσλυ ανακαλύπτει το οξυγόνο.

1776: Αµερικάνικη ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας – µε δυνατά µηνύµατα  για 
ζωή, ελευθερία και αναζήτηση της ευτυχίας.

1787: Η Αυστριακή αυτοκρατορία κηρύττει πόλεµο στην Οθωµανική 
αυτοκρατορία. Ο πόλεµος αυτός τερµατιστηκε το 1791.

1789:  Γαλλική Επανάσταση – γεγονός που αποτέλεσε έµπνευση για τα έργα 
συνθετών της εποχής µε τις αξίες της Ελευθερίας και της  κοινωνικής 
δικαιοσύνης.

1791: Ο πρωτοπόρος Γάλλος αεροπλόος Ζαν Πιερ Μπλανσάρ πετάει µε 
αερόστατο πάνω από τη Βιέννη – Θάνατος του Μότσαρτ. 

Γνώριζες ότι...

• Ο Μότζαρτ βαφτίστηκε ως Βόλφγκανγκ Θεόφιλους Μότζαρτ. Στη γαλλική γλώσσα το όνοµα 
Θεόφιλος (Τheophilus) µεταφράζεται ως Αµαντέ. Έτσι, του άρεσε να υπογράφει όλα τα έργα, 
δηλαδή ως Βόλφγκανγ Αµαντέ και µόνο τρεις φορές έχουν βρεθεί έργα ή επιστολές µε την 
υπογραφή ως Αµαντέους. 

• Ο λιµπρετίστας του Μαγικού Αυλού, Εµάνουελ Σικανέντερ, 
εντυπωσιάστηκε τόσο από την πτήση του αερόστατου πάνω από τη 
Βιέννη, που στα σκηνικά εφέ της όπερας πρόσθεσε µια ανάλογη πτήση! 
Η παράσταση είχε µεγάλη επιτυχία. 

H Όπερα στην Κλασική Εποχή

Τι είναι η Όπερα;

Η όπερα είναι µουσικό θέατρο, ένα µελόδραµα, όπου µια ιστορία παρουσιάζεται µέσα από µουσική 
και σκηνική δράση. Συνδυάζει τη φωνητική και την ενόργανη µουσική – τραγουδιστές, φωνητικά 
σύνολα, χορωδίες, ορχήστρα –, µε το λόγο και το θέατρο, το χορό και την παντοµίµα, τη 
σκηνογραφία και τα κοστούµια.

Ποια τα είδη γυναικείων και αντρικών φωνών;

Soprano (σοπράνο / υψίφωνος) = Γυναικεία ψηλή φωνή

Mezzo – soprano (µέτσο – σοπράνο / µεσόφωνος) = Γυναικεία 
µεσαία φωνή

Contralto (κοντράλτο / βαρύφωνος) = Γυναικεία χαµηλή φωνή

Tenor (τενόρος / οξύφωνος) = Aντρική ψηλή φωνή

Baritone (βαρύτονος) = Aντρική µεσαία φωνή

Bass (µπάσος / βαθύφωνος) = Aντρική χαµηλή φωνή

O χώρος της όπερας ως το κέντρο πειραµατισµού της κλασικής εποχής.

H όπερα γίνεται ο σπουδαιότερος κλάδος της µουσικής ψυχαγωγίας και ο µόνος που αγγίζει πλέον το 
ευρύτερο κοινό, όχι µόνο την αριστοκρατία. H νέα εποχή ζητά την απλότητα και τη φυσικότητα, την 
όπερα που θα εναρµονίζεται ρεαλιστικά µε τα ανθρώπινα πάθη και τα συναισθήµατα.

O τύπος της όπερας που αναπτύσσεται κυρίως στη Bιέννη στο δεύτερο µισό του 18ου αιώνα 
ονοµάζεται κωµική όπερα (opera buffa) και αντικαθιστά τη σοβαρή ή τραγική όπερα (opera seria – 
όπερα σέρια), ένα τυποποιηµένο είδος που κατάγεται από την εποή Mπαρόκ. Την ίδια εποχή, κάνει 
την εµφάνισή του επίσης ακόµη ένας τύπος όπερας, το τραγουδόδραµα (singspiel). Η όπερα «Μαγικός 
Αυλός» του Μότσαρτ ανήκει στην κατηγορία τραγουδόδραµα (singspiel) και είναι από τα πρώτα 
δείγµατα όπερας του τύπου αυτού. 

Η όπερα «Μαγικός Αυλός» από την οποία θα παρακολουθήσετε σήµερα αποσπάσµατα είναι ένα 
ιδιόµορφο µείγµα παραµυθιού, κωµωδίας και µασονικής τελετουργίας.
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Ας γνωρίσουµε τον συνθέτη µας…

Βόλφγκανγκ Αµαντέους Μότσαρτ (Wolfgang Amadeus 
Mozart – Σάλτσµπουργκ Αυστρίας 1756 – Βιέννη 1791) 

H ζωή του Μότσαρτ συνοδεύεται από πολλούς µύθους. 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια διευκρινίστηκαν πολλές 
άγνωστες πτυχές και λύθηκαν παρεξηγήσεις γύρω από το 
όνοµα, τη ζωή και το θάνατό του.

Ο Μότσαρτ έχει χαρακτηριστεί ως το παιδί - θαύµα µε φοβερή 
«µουσική µνήµη», δεξιοτεχνία και εξαίρετες αυτοσχεδιαστικές 
δεξιότητες στο πιάνο, το βιολί και το εκκλησιαστικό όργανο. 
Σε ηλικία τριών χρονών µπορούσε να παίξει στο πιάνο 
οποιαδήποτε µελωδία άκουγε. Πέντε χρονών, πριν µάθει να 
γράφει και να διαβάζει, συνέθετε µουσική! Ως χαρακτήρας 
ήταν ανήσυχος, αγαπούσε πολύ τα µαθηµατικά και ρωτούσε 

συνεχώς τον πατέρα του για τα πάντα. Είχε αχαλίνωτη φαντασία, ήταν απρόβλεπτος, αεικίνητος και 
του άρεσε να σκαρώνει φάρσες. Στα δώδεκά του χρόνια ήξερε ακόµα και να ξιφοµαχεί! Από πέντε 
χρονών και για δέκα ολόκληρα χρόνια, µαζί µε την αδελφή του, Μαρία - Άννα, που ήταν και εκείνη 
εξαιρετικά ταλαντούχα, ταξίδευαν υπό τη συνοδεία και εποπτεία του πατέρα τους, σε όλη την 
Ευρώπη και έπαιζαν σε  συναυλίες.

Καινοτόµος και  εργασιοµανής χαρακτηρίστηκε από πολύ νεαρός ως ιδιοφυής συνθέτης. Αγαπούσε µε 
πάθος το θέατρο και την παντοµίµα, λάτρευε το διάβασµα και είχε πολύ µεγάλη βιβλιοθήκη, που την 
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Στην καλλιτεχνική ανάπτυξη του Μότσαρτ, συνέβαλαν πολύ τα ταξίδια του και η επαφή του µε 
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ξεχωριστό ταλέντο, θα µαραθεί αν παραµένει διαρκώς στο ίδιο µέρος». Από παιδί µαθήτευσε κοντά 
στον πατέρα του Λεοπόλδο Μότσαρτ, ενώ σε ηλικία οκτώ χρονών υπήρξε µαθητής του Γιόχαν 
Κρίστιαν Μπαχ, ο οποίος του δίδαξε την τέχνη της «τραγουδιστής µελωδίας». Από τον πατέρα Μαρτίνι 
και τον Μιχαέλ Χάυντν, νεότερο αδελφό του Γιόζεφ Χάυντ, διδάχτηκε αντίστιξη.

Μέσα από τα ταξίδια του και τις επισκέψεις του στις µεγάλες πριγκηπικές και αυτοκρατορικές αυλές 
ήρθε σε επαφή µε την αριστοκρατία. Μέχρι το 1787 ήταν ένας καταξιωµένος συνθέτης. Όµως, δεν 
ήταν η αριστοκρατία και η χλιδή που τον γοήτευε. Ο Μότσαρτ ως προικισµένος άνθρωπος επιθυµούσε 
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Επανάσταση και ο ∆ιαφωτισµός µε τις ιδέες της ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας, της εναντίωσης στα 
προνόµια των ευγενών, εύρισκαν τον συνθέτη απόλυτα σύµφωνο.  

Ο Μότσαρτ πέθανε στα 35 του χρόνια αφήνοντας ένα µακροσκελή κατάλογο έργων. 

Η βεβαρηµένη υγεία του, από τα πολλά ταξίδια κατά την παιδική του ηλικία, συνέβαλε στον πρόωρο 
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1776: Αµερικάνικη ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας – µε δυνατά µηνύµατα  για 
ζωή, ελευθερία και αναζήτηση της ευτυχίας.

1787: Η Αυστριακή αυτοκρατορία κηρύττει πόλεµο στην Οθωµανική 
αυτοκρατορία. Ο πόλεµος αυτός τερµατιστηκε το 1791.

1789:  Γαλλική Επανάσταση – γεγονός που αποτέλεσε έµπνευση για τα έργα 
συνθετών της εποχής µε τις αξίες της Ελευθερίας και της  κοινωνικής 
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1791: Ο πρωτοπόρος Γάλλος αεροπλόος Ζαν Πιερ Μπλανσάρ πετάει µε 
αερόστατο πάνω από τη Βιέννη – Θάνατος του Μότσαρτ. 

Γνώριζες ότι...

• Ο Μότζαρτ βαφτίστηκε ως Βόλφγκανγκ Θεόφιλους Μότζαρτ. Στη γαλλική γλώσσα το όνοµα 
Θεόφιλος (Τheophilus) µεταφράζεται ως Αµαντέ. Έτσι, του άρεσε να υπογράφει όλα τα έργα, 
δηλαδή ως Βόλφγκανγ Αµαντέ και µόνο τρεις φορές έχουν βρεθεί έργα ή επιστολές µε την 
υπογραφή ως Αµαντέους. 

• Ο λιµπρετίστας του Μαγικού Αυλού, Εµάνουελ Σικανέντερ, 
εντυπωσιάστηκε τόσο από την πτήση του αερόστατου πάνω από τη 
Βιέννη, που στα σκηνικά εφέ της όπερας πρόσθεσε µια ανάλογη πτήση! 
Η παράσταση είχε µεγάλη επιτυχία. 

H Όπερα στην Κλασική Εποχή

Τι είναι η Όπερα;

Η όπερα είναι µουσικό θέατρο, ένα µελόδραµα, όπου µια ιστορία παρουσιάζεται µέσα από µουσική 
και σκηνική δράση. Συνδυάζει τη φωνητική και την ενόργανη µουσική – τραγουδιστές, φωνητικά 
σύνολα, χορωδίες, ορχήστρα –, µε το λόγο και το θέατρο, το χορό και την παντοµίµα, τη 
σκηνογραφία και τα κοστούµια.

Ποια τα είδη γυναικείων και αντρικών φωνών;

Soprano (σοπράνο / υψίφωνος) = Γυναικεία ψηλή φωνή

Mezzo – soprano (µέτσο – σοπράνο / µεσόφωνος) = Γυναικεία 
µεσαία φωνή

Contralto (κοντράλτο / βαρύφωνος) = Γυναικεία χαµηλή φωνή

Tenor (τενόρος / οξύφωνος) = Aντρική ψηλή φωνή

Baritone (βαρύτονος) = Aντρική µεσαία φωνή

Bass (µπάσος / βαθύφωνος) = Aντρική χαµηλή φωνή

O χώρος της όπερας ως το κέντρο πειραµατισµού της κλασικής εποχής.

H όπερα γίνεται ο σπουδαιότερος κλάδος της µουσικής ψυχαγωγίας και ο µόνος που αγγίζει πλέον το 
ευρύτερο κοινό, όχι µόνο την αριστοκρατία. H νέα εποχή ζητά την απλότητα και τη φυσικότητα, την 
όπερα που θα εναρµονίζεται ρεαλιστικά µε τα ανθρώπινα πάθη και τα συναισθήµατα.

O τύπος της όπερας που αναπτύσσεται κυρίως στη Bιέννη στο δεύτερο µισό του 18ου αιώνα 
ονοµάζεται κωµική όπερα (opera buffa) και αντικαθιστά τη σοβαρή ή τραγική όπερα (opera seria – 
όπερα σέρια), ένα τυποποιηµένο είδος που κατάγεται από την εποή Mπαρόκ. Την ίδια εποχή, κάνει 
την εµφάνισή του επίσης ακόµη ένας τύπος όπερας, το τραγουδόδραµα (singspiel). Η όπερα «Μαγικός 
Αυλός» του Μότσαρτ ανήκει στην κατηγορία τραγουδόδραµα (singspiel) και είναι από τα πρώτα 
δείγµατα όπερας του τύπου αυτού. 

Η όπερα «Μαγικός Αυλός» από την οποία θα παρακολουθήσετε σήµερα αποσπάσµατα είναι ένα 
ιδιόµορφο µείγµα παραµυθιού, κωµωδίας και µασονικής τελετουργίας.

Χαρακτηριστικά της µουσικής του Μότσαρτ  και η Όπερα

Ο Μότσαρτ µέσω των σπουδών του, αλλά και έχοντας την τύχη να έχει προσωπική επαφή µε όλους 
τους γνωστούς συνθέτες της εποχής του, απέκτησε βαθιά γνώση της µουσικής τέχνης. Η µουσική του 
δεν είναι απλά µελωδική, αλλά αποκαλύπτει µία µεγάλη δύναµη φαντασίας και δοµικής δεξιότητας. Η 
αίσθηση του µέτρου που χαρακτηρίζει τη µουσική του της προσδίδει ιδιαίτερο βάθος. Επίσης, είχε 
έντονο αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης. Γράφει ο ίδιος: «… Στην όπερα µου υπάρχει µουσική για κάθε είδος 
ανθρώπου …». Ο ιδιοφυής συνθέτης σεβόµενος τους συνεργάτες του, προσάρµοζε τη µουσική του στα 
µέτρα των ερµηνευτών του.

Το 1778 ο Αυτοκράτορας Ιωσήφ Β'  ίδρυσε την Εθνική Όπερα για την προαγωγή του γερµανόφωνου 
πολιτισµού. Ο Μότσαρτ θέλοντας να συνεισφέρει σε αυτό έγραψε τρεις γερµανόφωνες όπερες, την 
«Τζαΐντε» την «Απαγωγή στο Σεράι» και τον  «Μαγικό Αυλό». Όλες οι υπόλοιπες όπερές του είχαν  
Ιταλικό Λιµπρέτο. 



12

Ας γνωρίσουµε τον συνθέτη µας…

Βόλφγκανγκ Αµαντέους Μότσαρτ (Wolfgang Amadeus 
Mozart – Σάλτσµπουργκ Αυστρίας 1756 – Βιέννη 1791) 

H ζωή του Μότσαρτ συνοδεύεται από πολλούς µύθους. 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια διευκρινίστηκαν πολλές 
άγνωστες πτυχές και λύθηκαν παρεξηγήσεις γύρω από το 
όνοµα, τη ζωή και το θάνατό του.

Ο Μότσαρτ έχει χαρακτηριστεί ως το παιδί - θαύµα µε φοβερή 
«µουσική µνήµη», δεξιοτεχνία και εξαίρετες αυτοσχεδιαστικές 
δεξιότητες στο πιάνο, το βιολί και το εκκλησιαστικό όργανο. 
Σε ηλικία τριών χρονών µπορούσε να παίξει στο πιάνο 
οποιαδήποτε µελωδία άκουγε. Πέντε χρονών, πριν µάθει να 
γράφει και να διαβάζει, συνέθετε µουσική! Ως χαρακτήρας 
ήταν ανήσυχος, αγαπούσε πολύ τα µαθηµατικά και ρωτούσε 

συνεχώς τον πατέρα του για τα πάντα. Είχε αχαλίνωτη φαντασία, ήταν απρόβλεπτος, αεικίνητος και 
του άρεσε να σκαρώνει φάρσες. Στα δώδεκά του χρόνια ήξερε ακόµα και να ξιφοµαχεί! Από πέντε 
χρονών και για δέκα ολόκληρα χρόνια, µαζί µε την αδελφή του, Μαρία - Άννα, που ήταν και εκείνη 
εξαιρετικά ταλαντούχα, ταξίδευαν υπό τη συνοδεία και εποπτεία του πατέρα τους, σε όλη την 
Ευρώπη και έπαιζαν σε  συναυλίες.

Καινοτόµος και  εργασιοµανής χαρακτηρίστηκε από πολύ νεαρός ως ιδιοφυής συνθέτης. Αγαπούσε µε 
πάθος το θέατρο και την παντοµίµα, λάτρευε το διάβασµα και είχε πολύ µεγάλη βιβλιοθήκη, που την 
εµπλούτιζε συνεχώς µε βιβλία ποίησης, φιλοσοφίας, επιστήµης, θεατρικά, βιογραφίες, και έργα 
∆ιαφωτιστών, που σχετίζονταν µε τη Γαλλική Επανάσταση. 

Στην καλλιτεχνική ανάπτυξη του Μότσαρτ, συνέβαλαν πολύ τα ταξίδια του και η επαφή του µε 
σπουδαίους συνθέτες και ζωγράφους της εποχής. Ο ίδιος είχε γράψει: «(ένας άνθρωπος µε)… κάποιο 
ξεχωριστό ταλέντο, θα µαραθεί αν παραµένει διαρκώς στο ίδιο µέρος». Από παιδί µαθήτευσε κοντά 
στον πατέρα του Λεοπόλδο Μότσαρτ, ενώ σε ηλικία οκτώ χρονών υπήρξε µαθητής του Γιόχαν 
Κρίστιαν Μπαχ, ο οποίος του δίδαξε την τέχνη της «τραγουδιστής µελωδίας». Από τον πατέρα Μαρτίνι 
και τον Μιχαέλ Χάυντν, νεότερο αδελφό του Γιόζεφ Χάυντ, διδάχτηκε αντίστιξη.

Μέσα από τα ταξίδια του και τις επισκέψεις του στις µεγάλες πριγκηπικές και αυτοκρατορικές αυλές 
ήρθε σε επαφή µε την αριστοκρατία. Μέχρι το 1787 ήταν ένας καταξιωµένος συνθέτης. Όµως, δεν 
ήταν η αριστοκρατία και η χλιδή που τον γοήτευε. Ο Μότσαρτ ως προικισµένος άνθρωπος επιθυµούσε 
να συνεισφέρει στις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που συνέβαιναν στην εποχή του. Η Γαλλική 
Επανάσταση και ο ∆ιαφωτισµός µε τις ιδέες της ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας, της εναντίωσης στα 
προνόµια των ευγενών, εύρισκαν τον συνθέτη απόλυτα σύµφωνο.  

Ο Μότσαρτ πέθανε στα 35 του χρόνια αφήνοντας ένα µακροσκελή κατάλογο έργων. 

Η βεβαρηµένη υγεία του, από τα πολλά ταξίδια κατά την παιδική του ηλικία, συνέβαλε στον πρόωρο 
θάνατό του. Κηδεύτηκε µέσα σε δυνατή χιονοθύελλα, έξω από την πόλη, καθώς είχαν µπει σε ισχύ νέα 
µέτρα υγιεινής στη Βιένη, τα οποία προέβλεπαν οι µεταρρυθµίσεις του αυτοκράτορα Ιακώβου Β’.

Τότε συνέβησαν... Ιστορικά Γεγονότα την εποχής του Μότσαρτ 

1774: Ο Πρίσλυ ανακαλύπτει το οξυγόνο.

1776: Αµερικάνικη ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας – µε δυνατά µηνύµατα  για 
ζωή, ελευθερία και αναζήτηση της ευτυχίας.

1787: Η Αυστριακή αυτοκρατορία κηρύττει πόλεµο στην Οθωµανική 
αυτοκρατορία. Ο πόλεµος αυτός τερµατιστηκε το 1791.

1789:  Γαλλική Επανάσταση – γεγονός που αποτέλεσε έµπνευση για τα έργα 
συνθετών της εποχής µε τις αξίες της Ελευθερίας και της  κοινωνικής 
δικαιοσύνης.

1791: Ο πρωτοπόρος Γάλλος αεροπλόος Ζαν Πιερ Μπλανσάρ πετάει µε 
αερόστατο πάνω από τη Βιέννη – Θάνατος του Μότσαρτ. 

Γνώριζες ότι...

• Ο Μότζαρτ βαφτίστηκε ως Βόλφγκανγκ Θεόφιλους Μότζαρτ. Στη γαλλική γλώσσα το όνοµα 
Θεόφιλος (Τheophilus) µεταφράζεται ως Αµαντέ. Έτσι, του άρεσε να υπογράφει όλα τα έργα, 
δηλαδή ως Βόλφγκανγ Αµαντέ και µόνο τρεις φορές έχουν βρεθεί έργα ή επιστολές µε την 
υπογραφή ως Αµαντέους. 

• Ο λιµπρετίστας του Μαγικού Αυλού, Εµάνουελ Σικανέντερ, 
εντυπωσιάστηκε τόσο από την πτήση του αερόστατου πάνω από τη 
Βιέννη, που στα σκηνικά εφέ της όπερας πρόσθεσε µια ανάλογη πτήση! 
Η παράσταση είχε µεγάλη επιτυχία. 

H Όπερα στην Κλασική Εποχή

Τι είναι η Όπερα;

Η όπερα είναι µουσικό θέατρο, ένα µελόδραµα, όπου µια ιστορία παρουσιάζεται µέσα από µουσική 
και σκηνική δράση. Συνδυάζει τη φωνητική και την ενόργανη µουσική – τραγουδιστές, φωνητικά 
σύνολα, χορωδίες, ορχήστρα –, µε το λόγο και το θέατρο, το χορό και την παντοµίµα, τη 
σκηνογραφία και τα κοστούµια.

Ποια τα είδη γυναικείων και αντρικών φωνών;

Soprano (σοπράνο / υψίφωνος) = Γυναικεία ψηλή φωνή

Mezzo – soprano (µέτσο – σοπράνο / µεσόφωνος) = Γυναικεία 
µεσαία φωνή

Contralto (κοντράλτο / βαρύφωνος) = Γυναικεία χαµηλή φωνή

Tenor (τενόρος / οξύφωνος) = Aντρική ψηλή φωνή

Baritone (βαρύτονος) = Aντρική µεσαία φωνή

Bass (µπάσος / βαθύφωνος) = Aντρική χαµηλή φωνή

O χώρος της όπερας ως το κέντρο πειραµατισµού της κλασικής εποχής.

H όπερα γίνεται ο σπουδαιότερος κλάδος της µουσικής ψυχαγωγίας και ο µόνος που αγγίζει πλέον το 
ευρύτερο κοινό, όχι µόνο την αριστοκρατία. H νέα εποχή ζητά την απλότητα και τη φυσικότητα, την 
όπερα που θα εναρµονίζεται ρεαλιστικά µε τα ανθρώπινα πάθη και τα συναισθήµατα.

O τύπος της όπερας που αναπτύσσεται κυρίως στη Bιέννη στο δεύτερο µισό του 18ου αιώνα 
ονοµάζεται κωµική όπερα (opera buffa) και αντικαθιστά τη σοβαρή ή τραγική όπερα (opera seria – 
όπερα σέρια), ένα τυποποιηµένο είδος που κατάγεται από την εποή Mπαρόκ. Την ίδια εποχή, κάνει 
την εµφάνισή του επίσης ακόµη ένας τύπος όπερας, το τραγουδόδραµα (singspiel). Η όπερα «Μαγικός 
Αυλός» του Μότσαρτ ανήκει στην κατηγορία τραγουδόδραµα (singspiel) και είναι από τα πρώτα 
δείγµατα όπερας του τύπου αυτού. 

Η όπερα «Μαγικός Αυλός» από την οποία θα παρακολουθήσετε σήµερα αποσπάσµατα είναι ένα 
ιδιόµορφο µείγµα παραµυθιού, κωµωδίας και µασονικής τελετουργίας.

Ο ΠΑΠΑΓΚΕΝΟ, Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙΑ

Περιεχόµενα:

Άρια (Παπαγκένο)
Πουλιά τσακώνω, τι χαρά

Σκηνή (Ταµίνο, Κυρία)
Βοήθεια! Βοήθεια! γιατ’ είµαι χαµένος!

Άρια (Ταµίνο)
Ω! Τι εικόνα µαγική, κανείς δεν έχει ξαναδεί!

Κουιντέτο (όλοι)
Χµ, χµ, χµ......

Τερτζέττο (Μονόστατος, Παµίνα, Παπαγκένο)
Περιστεράκι µου έλα δω!

Ντουέτο (Παµίνα, Παπαγκένο)
Στον άντρα που αγάπη νιώθει δε λείπει κι η καρδιά καλή 

Σκηνή (Παµίνα, Παπαγκένο, Μονόστατος)
Τρέχω, τρέχω και πετώ, να γλυτώσω προσπαθώ

Σκηνή και Άρια (Τρία παιδιά, Ταµίνο)
Αυτό το δρόµο διάβαινε

Σεµνό εµβατήριο

Άρια (Βασίλισσα της Νύχτας)
Φωτιές εκδίκησης µέσα µου καίνε

Άρια (Παµίνα)
Αχ, για µε χαθήκαν όλες της αγάπης οι χαρές

Άρια (Παπαγκένο)
Κορίτσι ή γυναικούλα του Παπαγκένο η ευχή!

Σκηνή: Φωτιά και Νερό (Παµίνα, Ταµίνο)
Ταµίνο µου! Ω! Τι χαρά!

Σκηνή και Ντουέτο: Παπαγκένο, Τα τρία παιδιά, Παπαγκένα
Παπαγκένα, Παπαγκένα, Παπαγκένα!



Η υπόθεση

Το πρώτο πρόσωπο που εµφανίζεται στην ιστορία είναι ο Παπαγκένο, ο πρωταγωνιστής µας, ένας 
άνθρωπος φορτωµένος φτερά, που µοιάζει περισσότερο µε πουλί παρά µε άνθρωπο. Η δουλειά του είναι 
να τσακώνει πουλιά για τη Βασίλισσα της Νύχτας. Αµείβεται γι αυτό µε κρασί, ζαχαρωµένο ψωµί και σύκα.

Το αφεντικό του, η Βασίλισσα της Νύχτας, έχει µια κόρη, την Παµίνα. Επειδή η βασίλισσα είναι κακιά 
και εγωίστρια, ο σοφός άρχοντας Ζαράστρο, που ήταν φίλος του πατέρα της Παµίνα που πέθανε, 
αποφάσισε να την πάρει κοντά του χωρίς τη θέληση της µητέρας της, για να της µάθει τις σωστές 
αξίες της ζωής: αγάπη, πειθαρχία, ανιδιοτέλεια και πίστη.

Το δεύτερο πρόσωπο που εµφανίζεται είναι ο Πρίγκηπας Ταµίνο. Την ώρα που τον καταδιώκει ένα 
τεράστιο φίδι, παρουσιάζεται το τρίτο πρόσωπο της ιστορίας, η υπηρέτρια της Βασίλισσας της 
Νύχτας, που µε µαγική δύναµη σκοτώνει το φίδι. Το κάνει αυτό, γιατί η βασίλισσα αποφάσισε ότι ο 
Ταµίνο είναι ο κατάλληλος για να της φέρει πίσω την κόρη της Παµίνα, που βρίσκεται στο παλάτι του 
Ζαράστρο και φυλάγεται από τον βάναυσο Μονόστατο.

Επειδή ο Παπαγκένο είπε στον Ταµίνο ψέµατα, ότι δήθεν αυτός σκότωσε το φίδι, τιµωρείται από την 
υπηρέτρια της Βασίλισσας της Νύχτας: αντί κρασί του δίνει σήµερα νερό, αντί ζαχαρωµένο ψωµί και 
σύκα, µια πέτρα και το χειρότερο απ’ όλα του κλείνει το στόµα µε µια χρυσαφένια κλειδαριά. Όλ’ αυτά 
για να µάθει να µη λέει ψέµατα. 

Η υπηρέτρια δείχνει στον Ταµίνο το πορτραίτο της Παµίνας. Αυτός, µε την πρώτη µατιά µαγεύεται 
από την οµορφιά της και αποφασίζει να πάει να τη βρει και να τη φέρει πίσω στη µητέρα της. Η 
υπηρέτρια του προσφέρει τότε σαν δώρο από τη βασίλισσά της µια φλογέρα µε µαγικές δυνάµεις, τον 
µαγικό αυλό, που έφτιαξε ο πατέρας της Παµίνας. Ο ήχος του µπορεί ν’ αλλάξει τη διάθεση, ακόµα και 
τον χαρακτήρα των ανθρώπων. Έχει ακόµα τη δύναµη να οδηγεί, ν’ ανοίγει δρόµους, ακόµα και µέσα 
από φωτιά και νερό και να ηµερεύει άγρια θηρία. 

Η Βασίλισσα της Νύχτας αποφασίζει ότι ο Παπαγκένο θα πρέπει να συνοδέψει τον Ταµίνο στο βασίλειο 
του Ζαράστρο. Η υπηρέτριά της του ελευθερώνει το στόµα από την κλειδαριά. Αυτός όµως δεν θέλει να 
πάει µε τον Ταµίνο. Φοβάται. Σύµφωνα µε αυτά που άκουσε, ο Ζαράστρο είναι κακός και απάνθρωπος. 
Η υπηρέτρια προσφέρει τότε και σ’ αυτόν ένα δώρο: τα µαγικά καµπανάκια. Όπως κι ο αυλός του 
Ταµίνο, έτσι κι αυτά θα προστατεύσουν τον Παπαγκένο από κινδύνους και θα τον βοηθήσουν να 
εκπληρωθούν όλες του οι επιθυµίες. Ο Ταµίνο κι ο Παπαγκένο ξεκινούν λοιπόν µαζί για το βασίλειο του 
σοφού Ζαράστρο. Οδηγοί και σύµβουλοι στο ταξίδι τους θα είναι τρία ωραία και σοφά παιδιά-πνεύµατα.

Ο Παπαγκένο φτάνει πριν απ’ τον Ταµίνο στον κήπο του Ζαράστρο. Βρίσκει εκεί τον κακό Μονόστατο, 
τον υπηρέτη του Ζαράστρο, που βασανίζει την Παµίνα. Όταν ο Μονόστατος βλέπει τον φτερωτό 
Παπαγκένο και αυτός τον µαύρο Μονόστατο τροµοκρατούνται κι οι δυο, παίρνει ο ένας τον άλλο για 
τον διάβολο. Ο Μονόστατος φεύγει.

Ο Παπαγκένο µόνος τώρα µε την Παµίνα, της διηγείται όλα όσα συνέβησαν, ότι έρχεται σταλµένος απ’ 
τη µητέρα της και ότι ο πρίγκιπας Ταµίνο, που την αγαπά,  θα έρθει να την ελευθερώσει. Η Παµίνα 
ενθουσιάζεται. Ο Παπαγκένο της αποκαλύπτει και τον δικό του πόθο: πόσο θα ’θελε κι αυτός να ‘χει 
ένα κορίτσι, µια Παπαγκένα!

Η αναζήτηση της αγάπης, τους δίνει δύναµη για να δραπετεύσουν. Τους τσακώνει όµως ο κακός 
Μονόστατος µε τα σκλαβάκια του. Ο Παπαγκένο βάζει τότε σε ενέργεια τα µαγικά του καµπανάκια. 
Μαγεµένοι από τον ήχο τους ο Μονόστατος και τα σκλαβάκια του αρχίζουν να χορεύουν. Ο 
Μονόστατος εξαφανίζεται. Έτσι καταφέρνουν η Παµίνα κι ο Παπαγκένο να φύγουν από το παλάτι του 
Ζαράστρο.
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Με τη συνοδεία των τριών παιδιών µπαίνει ο Ταµίνο στο δάσος και ψάχνει να βρει τον δρόµο για το 
παλάτι του Ζαράστρο. Άγρια ζώα πλησιάζουν επικίνδυνα. Η µουσική του µαγικού αυλού του Ταµίνο τα 
ηµερεύει και τα µαγεύει.

Τελικά πέφτουνε όµως και οι τρεις τους στα χέρια του Ζαράστρο. Η Παµίνα, που πάντα λέει την 
αλήθεια, του οµολογεί ότι ήθελε να φύγει γιατί αγαπά τον Ταµίνο.

Αν και ο σοφός Ζαράστρο δείχνει κατανόηση για την αγάπη τους, δεν τους δίνει εύκολα την ελευθερία 
τους. Τους βάζει σε διάφορες δοκιµασίες για να δει αν πραγµατικά αγαπά ο ένας τον άλλο αληθινά. Η 
πρώτη δοκιµασία είναι η σιωπή. Ο Ταµίνο τα καταφέρνει θαυµάσια.

Η Βασίλισσα της Νύχτας παρουσιάζεται στην Παµίνα και την προστάζει να σκοτώσει τον Ζαράστρο, 
πράγµα που η καλή Παµίνα δεν µπορεί να κάνει. Η σιωπή που πρέπει να τηρεί ο Ταµίνο την απελπίζει 
όµως. Νοµίζει ότι αυτός δεν της µιλά γιατί δεν την αγαπά πια και σκέφτεται να θέσει τέρµα στη ζωή 
της. Τα τρία παιδιά την εµποδίζουν να κάνει κάτι τέτοιο.

Ο Ταµίνο τα καταφέρνει µε τη σιωπή, αλλά ο Παπαγκένο δεν µπορεί να κρατήσει το στόµα του κλειστό 
ούτε ένα δευτερόλεπτο! Ξαφνικά εµφανίζεται µια γριά. Πλησιάζει τον Παπαγκένο και του λέει ότι είναι 
το κορίτσι του κι ότι είναι 18 χρονών. Αυτή όµως µοιάζει µε 118! Θέλει να µάθει τ’ όνοµά της, αλλά αυτή 
εξαφανίζεται. Ο Παπαγκένο ζητά ξανά τη βοήθεια απ’ τα µαγικά του καµπανάκια. Τους ζητά να του 
φέρουν ένα κορίτσι όµορφο και νέο. Κι όµως ξαναεµφανίζεται πάλι η γριά και απαιτεί να της υποσχεθεί 
ότι θα της είναι αιώνια πιστός. Με βαριά καρδιά, καλύτερα αυτή παρά καµιά, της το υπόσχεται. Η γριά 
µεταµορφώνεται τότε στο όµορφο, 18χρονο κορίτσι, την Παπαγκένα. Ο Παπαγκένο τρέχει να την 
αγκαλιάσει, αλλά αυτή και πάλι εξαφανίζεται.

Ο Ταµίνο και η Παµίνα έχουν ακόµα µπροστά τους την πιο µεγάλη τους δοκιµασία. Πρέπει να 
περάσουν µέσα από φωτιά και νερό. Κι εδώ τους βοηθάει ο µαγικός αυλός κι η αγάπη τους, που είναι 
πραγµατική. Έτσι βρήκε ο ένας τον άλλο και µαζί την ευτυχία τους. 

Ο καηµένος ο Παπαγκένο όµως; Τι να γίνεται; Έχασε την Παπαγκένα του και απελπισµένος θέλει να 
κρεµαστεί από ένα δένδρο. Την τελευταία στιγµή τον σώζουν τα τρία παιδιά-πνεύµατα. Του θυµίζουν 
τα καµπανάκια του. Η µαγική τους δύναµη του φέρνει πίσω την Παπαγκένα του. Σµίγουν έτσι κι αυτοί 
και παρακαλούν τους Θεούς να τους ευλογήσουν µε πολλά-πολλά παιδάκια.

Όλοι βρήκαν λοιπόν την ευτυχία τους. Το καλό νίκησε το κακό και η αγάπη το µίσος. 

Πέτρος Ευαγγελίδης



Η υπόθεση

Το πρώτο πρόσωπο που εµφανίζεται στην ιστορία είναι ο Παπαγκένο, ο πρωταγωνιστής µας, ένας 
άνθρωπος φορτωµένος φτερά, που µοιάζει περισσότερο µε πουλί παρά µε άνθρωπο. Η δουλειά του είναι 
να τσακώνει πουλιά για τη Βασίλισσα της Νύχτας. Αµείβεται γι αυτό µε κρασί, ζαχαρωµένο ψωµί και σύκα.

Το αφεντικό του, η Βασίλισσα της Νύχτας, έχει µια κόρη, την Παµίνα. Επειδή η βασίλισσα είναι κακιά 
και εγωίστρια, ο σοφός άρχοντας Ζαράστρο, που ήταν φίλος του πατέρα της Παµίνα που πέθανε, 
αποφάσισε να την πάρει κοντά του χωρίς τη θέληση της µητέρας της, για να της µάθει τις σωστές 
αξίες της ζωής: αγάπη, πειθαρχία, ανιδιοτέλεια και πίστη.

Το δεύτερο πρόσωπο που εµφανίζεται είναι ο Πρίγκηπας Ταµίνο. Την ώρα που τον καταδιώκει ένα 
τεράστιο φίδι, παρουσιάζεται το τρίτο πρόσωπο της ιστορίας, η υπηρέτρια της Βασίλισσας της 
Νύχτας, που µε µαγική δύναµη σκοτώνει το φίδι. Το κάνει αυτό, γιατί η βασίλισσα αποφάσισε ότι ο 
Ταµίνο είναι ο κατάλληλος για να της φέρει πίσω την κόρη της Παµίνα, που βρίσκεται στο παλάτι του 
Ζαράστρο και φυλάγεται από τον βάναυσο Μονόστατο.

Επειδή ο Παπαγκένο είπε στον Ταµίνο ψέµατα, ότι δήθεν αυτός σκότωσε το φίδι, τιµωρείται από την 
υπηρέτρια της Βασίλισσας της Νύχτας: αντί κρασί του δίνει σήµερα νερό, αντί ζαχαρωµένο ψωµί και 
σύκα, µια πέτρα και το χειρότερο απ’ όλα του κλείνει το στόµα µε µια χρυσαφένια κλειδαριά. Όλ’ αυτά 
για να µάθει να µη λέει ψέµατα. 

Η υπηρέτρια δείχνει στον Ταµίνο το πορτραίτο της Παµίνας. Αυτός, µε την πρώτη µατιά µαγεύεται 
από την οµορφιά της και αποφασίζει να πάει να τη βρει και να τη φέρει πίσω στη µητέρα της. Η 
υπηρέτρια του προσφέρει τότε σαν δώρο από τη βασίλισσά της µια φλογέρα µε µαγικές δυνάµεις, τον 
µαγικό αυλό, που έφτιαξε ο πατέρας της Παµίνας. Ο ήχος του µπορεί ν’ αλλάξει τη διάθεση, ακόµα και 
τον χαρακτήρα των ανθρώπων. Έχει ακόµα τη δύναµη να οδηγεί, ν’ ανοίγει δρόµους, ακόµα και µέσα 
από φωτιά και νερό και να ηµερεύει άγρια θηρία. 

Η Βασίλισσα της Νύχτας αποφασίζει ότι ο Παπαγκένο θα πρέπει να συνοδέψει τον Ταµίνο στο βασίλειο 
του Ζαράστρο. Η υπηρέτριά της του ελευθερώνει το στόµα από την κλειδαριά. Αυτός όµως δεν θέλει να 
πάει µε τον Ταµίνο. Φοβάται. Σύµφωνα µε αυτά που άκουσε, ο Ζαράστρο είναι κακός και απάνθρωπος. 
Η υπηρέτρια προσφέρει τότε και σ’ αυτόν ένα δώρο: τα µαγικά καµπανάκια. Όπως κι ο αυλός του 
Ταµίνο, έτσι κι αυτά θα προστατεύσουν τον Παπαγκένο από κινδύνους και θα τον βοηθήσουν να 
εκπληρωθούν όλες του οι επιθυµίες. Ο Ταµίνο κι ο Παπαγκένο ξεκινούν λοιπόν µαζί για το βασίλειο του 
σοφού Ζαράστρο. Οδηγοί και σύµβουλοι στο ταξίδι τους θα είναι τρία ωραία και σοφά παιδιά-πνεύµατα.

Ο Παπαγκένο φτάνει πριν απ’ τον Ταµίνο στον κήπο του Ζαράστρο. Βρίσκει εκεί τον κακό Μονόστατο, 
τον υπηρέτη του Ζαράστρο, που βασανίζει την Παµίνα. Όταν ο Μονόστατος βλέπει τον φτερωτό 
Παπαγκένο και αυτός τον µαύρο Μονόστατο τροµοκρατούνται κι οι δυο, παίρνει ο ένας τον άλλο για 
τον διάβολο. Ο Μονόστατος φεύγει.

Ο Παπαγκένο µόνος τώρα µε την Παµίνα, της διηγείται όλα όσα συνέβησαν, ότι έρχεται σταλµένος απ’ 
τη µητέρα της και ότι ο πρίγκιπας Ταµίνο, που την αγαπά,  θα έρθει να την ελευθερώσει. Η Παµίνα 
ενθουσιάζεται. Ο Παπαγκένο της αποκαλύπτει και τον δικό του πόθο: πόσο θα ’θελε κι αυτός να ‘χει 
ένα κορίτσι, µια Παπαγκένα!

Η αναζήτηση της αγάπης, τους δίνει δύναµη για να δραπετεύσουν. Τους τσακώνει όµως ο κακός 
Μονόστατος µε τα σκλαβάκια του. Ο Παπαγκένο βάζει τότε σε ενέργεια τα µαγικά του καµπανάκια. 
Μαγεµένοι από τον ήχο τους ο Μονόστατος και τα σκλαβάκια του αρχίζουν να χορεύουν. Ο 
Μονόστατος εξαφανίζεται. Έτσι καταφέρνουν η Παµίνα κι ο Παπαγκένο να φύγουν από το παλάτι του 
Ζαράστρο.
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30 Σεπτεµβρίου 1791, Βιέννη - Πρώτη παράσταση της όπερας «Μαγικός Αυλός» 

Λιµπρέτο (το θεατρικό-ποιητικό κείµενο της όπερας): Emanuel Schikaneder (Eµάνουελ Σικανέντερ, 
1751–1812). Αυστριακός ηθοποιός, θιασάρχης, ποιητής και φίλος του Μότσαρτ.

Τις πρώτες δύο παραστάσεις διηύθυνε ο ίδιος ο Μότσαρτ. Στην πρώτη παράσταση, ο Schikaneder είχε 
τον ρόλο του Παπαγκένο. Υπάρχουν ακόµη ενδείξεις ότι σε κάποιες µελλοντικές παραστάσεις ο 
Μότσαρτ έπαιζε από τα παρασκήνια ένα µικρό µεταλλοφωνάκι (το γκλόκενσπηλ)  για να µιµηθεί τον  
ήχο των µικρών µαγικών κουδουνιών που είχε ο Παπαγκένο, ώστε να αντιµετωπίσει τους κινδύνους 
που τον περίµεναν.
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Τραγουδώ αγαπηµένες Άριες από τον «Μαγικό Αυλό»

«Πουλιά τσακώνω, τι χαρά» (Der Vogelfänger bin ich ja)

Άρια του Παπαγκένο,

 Πράξη Ι
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«Χµ, Χµ, Χµ» 

Κουιντέτο Ταµίνο, Παπαγκένο και τριών κυριών, 

Πράξη Ι

 



«Χορωδιακό των Σκλάβων» 

Τέλος (finale), Πράξη Ι
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∆ηµιουργική Εργασία 1

Απλή ενορχήστρωση για όργανα τάξης

«Xορωδιακό των Σκλάβων»
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∆ηµιουργική Εργασία 2

Ιδέες για θεατρικές δοκιµές και µουσικές επενδύσεις

Ιδέα 1η 

• Επιλέγετε µία σκηνή από ένα σύντοµο έργο το οποίο µπορεί να το έχετε γράψει µόνοι 
σας ή µπορεί να το έχετε δανειστεί από άλλο συγγραφέα. ∆ιαλέξτε µια σκηνή µε πολύ 
γέλιο ή σάτιρα. 

• ∆ιαβάστε το µε την οµάδα σας, προβληµατιστείτε στο είδος των χαρακτήρων, τους 
λόγους για τους οποίους αντιδρούν µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, το είδος ατµόσφαιρας 
που χρειάζεται, τα κοστούµια, τα σκηνικά κ.λπ.

• Σκεφτείτε τις κινήσεις των ηθοποιών – τραγουδιστών. ∆οκιµάστε τις επιλογές σας.

• Σκεφτείτε τη µουσική επένδυση της σκηνής. Περιλάβετε στην επένδυση και µία 
σύνθεση δικού σας  σύντοµου τραγουδιού, που να εκτελείται σόλο ή να είναι χορωδιακό.  

• Μετά, παρουσιάστε τη σκηνή που φτιάξατε στους συµµαθητές/τριες σας. 

• Mην ξεχάσετε τα κοστούµια, τα σκηνικά και τον φωτισµό!

Ιδέα 2η

Σχεδιάστε ό,τι θέλετε από τα πιο κάτω:

• Μια αφίσα για να διαφηµίσετε την οπερατική σκηνή που φτιάξατε.

• Μια αφίσα για να διαφηµίσετε την παράσταση της όπερας «Mαγικός Aυλός».

• Το εξώφυλλο ενός νέου δίσκου του πιο πάνω έργου. Nα έχετε υπόψη σας όλους τους 
διαφορετικούς χαρακτήρες και την ιστορία της όπερας.

• Σχεδιάστε και κατασκευάστε ένα µοντέλο για τα σκηνικά µιας  πράξης από την όπερα 
ο «Mαγικός Aυλός» του Mότσαρτ π.χ. το ναό της Ίσιδας ή το Παλάτι της Bασίλισσας 
της Nύχτας.
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Καλυψώ Απέργη-Γρηγορίου: Σύµβουλος Μουσικής
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∆ηµιουργική Εργασία 2

Kάθετα:

1. Συνθέτης του Kλασικισµού.

2. Γνωστοί είναι .......... οι γάµοι του!

3. Aκόµη ένα βασικό στοιχείο µιας όπερας.

4. Eίδος όπερας που επικράτησε κατά την 
εποχή Mπαρόκ.

5. Yπάρχουν και τέτοια µέρη σε µια όπερα.

Oριζόντια:
1. Eίδος όπερας που επικράτησε κατά την εποχή του Kλασικισµού.
2. «................... Aυλός», όπερα του Mότσαρτ.
3. Bασικό στοιχείο µιας όπερας.
4. Γυναικεία φωνή.
5. Oρχηστρικό εισαγωγικό κοµµάτι σε µια όπερα.
6. Aντρική φωνή.
7. Γλώσσα που χρησιµοποιείτο στις όπερες του Kλασικισµού.
8. ∆ιευθύνει µια παράσταση όπερας.
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Γενική ευθύνη για το πρόγραµµα:

Άντρη Χατζηγεωργίου-Λυµπουρή, Επιθεωρήτρια Μουσικής στη Μέση Εκπαίδευση

Κωνσταντία Ηλία, Άγις Ιωαννίδης

Σχέδιο εξωφύλλου και στοιχεία προγράµµατος: Γιώργος Τσαγγάρης

Εγγραφή µουσικών κειµένων: Μάρω Σκορδή

Ηλεκτρονική καταγραφή µουσικών κειµένων: Άδωνις Αλετράς,  Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, καθηγητές Μουσικής
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Τις εκπαιδευτικές παραστάσεις της όπερας «Ο Παπαγκένο, ο Μαγικός Αυλός και τα Καµπανάκια» 
της Συµφωνικής Ορχήστρας Κύπρου θα παρακολουθήσουν µαθητές/τριες της Ε’ και Στ‘ τάξης των 
πιο κάτω δηµοτικών σχολείων, των επαρχιών Λευκωσίας και Λεµεσού: 

Τρίτη, 8 Νοεµβρίου 2011, ∆ηµοτικό Θέατρο Στροβόλου, ώρα 10:30 – 11:50 πµ.

∆ηµοτικό Σχολείο Άγ. ∆οµέτιος Γ’ 

∆ηµοτικό Σχολείο Άγ. Σπυρίδωνας

Β’ ∆ηµοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς (ΚΒ)

Γ’ ∆ηµοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς 

∆’ ∆ηµοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς 

Ε’ ∆ηµοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς 

Στ’ ∆ηµοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς 

Α’ ∆ηµοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας (ΚΒ)

Β’ ∆ηµοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας (ΚΒ)

Γ’ ∆ηµοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας 

∆ηµοτικό Σχολείο Ελένειο 

Τετάρτη,  9 Νοεµβρίου 2011, Θέατρο Ριάλτο, Λεµεσός, ώρα 10:30 – 11:50 πµ. 

∆ηµοτικό Σχολείο Επισκοπής

∆ηµοτικό Σχολείο Ερήµης

∆ηµοτικό Σχολείο Γερµασόγειας  

Α’ ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου

Β’ ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου

Β’ ∆ηµοτικό Σχολείο Λεµεσού (ΚΒ)

Γ’ ∆ηµοτικό Σχολείο Λεµεσού

ΚΒ’ ∆ηµοτικό Σχολείο Λεµεσού

ΚΗ’ ∆ηµοτικό Σχολείο Λεµεσού



Τη γενική δοκιµή της όπερας «Ο Παπαγκένο, ο Μαγικός Αυλός και τα Καµπανάκια» της Συµφωνικής 
Ορχήστρας Κύπρου θα παρακολουθήσουν µαθητές της Β’ τάξης του µαθήµατος Κατεύθυνσης στη 
Μουσική και µαθητές της Α’ Λυκείου των πιο κάτω Λυκείων Λευκωσίας:

∆ευτέρα 7 Νοεµβρίου 2011, ∆ηµοτικό Θέατρο Στροβόλου, ώρα 11.45 πµ. - 1.00 µµ.

Κατεύθυνσης  Β’ Λυκείου 
Παγκύπριο Γυµνάσιο 
Λύκειο Ακρόπολης 
Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα 
Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάµειας 
Λύκειο Κύκκου Α‘ 

Τις εκπαιδευτικές παραστάσεις της όπερας «Ο Παπαγκένο, ο Μαγικός Αυλός και τα Καµπανάκια» 
της Συµφωνικής Ορχήστρας Κύπρου θα παρακολουθήσουν 25 µαθητές από κάθε σχολείο, από 
τµήµατα της A’-Γ‘ τάξης των πιο κάτω γυµνασίων των επαρχιών Λεµεσού και Λευκωσίας: 

Πέµπτη 10 Νοεµβρίου 2011, Θέατρο Ριάλτο, Λεµεσός, ώρα 10.30 πµ. -  11.50 πµ.

Γυµνάσιο Ύψωνα
Γυµνάσιο Ζακακίου
Γυµνάσιο Αγ.Μάµαντος Τραχωνίου
Γυµνάσιο Αγ.Αθανασίου
Γυµνάσιο Αγ.Βαρβάρας
Γυµνάσιο Αγ.Φυλάξεως
Γυµνάσιο Αγ.Νεοφύτου
Γυµνάσιο Αγ.Αντωνίου
Γυµνάσιο Αγ.Ιωάννη

Παρασκευή 11 Νοεµβρίου 2011, ∆ηµοτικό Θέατρο Στροβόλου, ώρα 10.30 πµ. -  11.50 πµ.

Περιφερειακό Γυµνάσιο Κοκκινοτριµιθιάς
Β’ Περιφερειακό Γυµνάσιο Λευκωσίας
Γυµνάσιο Γερίου
Γυµνάσιο Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόµου
Γυµνάσιο Αρχαγγέλου Λακατάµειας
Γυµνάσιο ∆ιανέλλου και Θεοδότου
Γυµνάσιο Κωνσταντινούπολης Στροβόλου
Γυµνάσιο Σταυρού Στροβόλου
Γυµνάσιο Αγ. Στυλιανού Στροβόλου
Γυµνάσιο Αγλαντζιάς

Τις εκπαιδευτικές παραστάσεις θα παρακολουθήσουν συνολικά 1700 περίπου µαθητές δηµοτικών 
σχολείων και γυµνασίων.
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Α’ Τάξης Λυκείου
Λύκειο Εθν. Κυπριανού Στροβόλου
Λύκειο Παλουριώτισσας
Λύκειο Αρχαγγέλου «Απόστολος Μάρκος»
Λύκειο Παλιοµετόχου
Λύκειο Λατσιών
Λύκειο Ιδαλίου
Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ’ ∆ασούπολης

Γυµνάσιο Επισκοπής
Γυµνάσιο Λινόπετρας
Γυµνάσιο Πολεµιδιών
Γυµνάσιο Καθολικής
Γυµνάσιο Νεάπολης
Γυµνάσιο Καλογεροπούλου
Λανίτειο Γυµνάσιο
Θέκλειο Γυµνάσιο
Τσίρειο Γυµνάσιο

Γυµνάσιο Αγ. Βασιλείου Στροβόλου
Γυµνάσιο Ανθούπολης
Γυµνάσιο Αγ. ∆οµετίου
Γυµνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ’ Πλατύ
Γυµνάσιο Έγκωµης
Γυµνάσιο Μακεδονίτισσας
Γυµνάσιο Ακρόπολης
Γυµνάσιο Παλουριώτισσας
Γυµνάσιο Φανερωµένης
Γυµνάσιο ΝΑΡΕΚ


