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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Musikfreunde,

die sinnstiftende Kraft der Musik ist ein unver-
zichtbarer Baustein für ein friedvolles und tole-
rantes Europa. Jenseits wirtschaftlicher Zwänge 
kann das gemeinsame Erleben der Musik über 
Sprachbarrieren hinweg Menschen zusammen-
führen und der Nährboden für mehr Toleranz 
und Achtung sein. So begleitet die Europäische 
Kommission seit dem ersten Europäischen 
Musikfest EUROPAMUSICALE im Jahr 1993 die 
Kulturarbeit der Europäischen Kulturstiftung 
EUROPAMUSICALE vielfältig. 
Mit großer Freude habe ich die Schirmherrschaft 
über das Festkonzert anlässlich der EU-Ratsprä-
sidentschaft von Griechenland am 28. Februar 
2014 in Athen übernommen.

Europa verdankt Griechenland einen ungemein 
wichtigen Teil seines geistig-kulturellen Erbes. 
Die Wiege der europäischen Demokratie ist Grie-
chenland. Das Kennenlernen und Respektieren 
dieser Werte stärkt Europa und macht uns Eu-
ropäerinnen und Europäern klar, wie einzigartig 
dieses Erbe auf unserem europäischen Erdteil ist.

Ich wünsche dem Festkonzert EUROPAMUSICALE 
in Athen ein gutes Gelingen und danke dem 
Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutsch-
land sowie allen Sponsoren für die Förderung 
der Stiftungsinitiative.

José Manuel Barroso
Präsident der Europäischen Kommission

Aξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,
αγαπητοί φιλόμουσοι,

η αισθητική δύναμη της Μουσικής είναι ένας
απαραίτητος θεμέλιος λίθος για μια ειρηνική
και ανεκτική Ευρώπη. Ένα κοινό βίωμα 
Μουσικής μπορεί να φέρει τους ανθρώπους πιο 
κοντά, υπερβαίνοντας γλωσσικά σύνορα,
ώστε να αποτελέσει γόνιμο έδαφος για 
περισσότερη κατανόηση και σεβασμό. Έτσι, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει ποικιλοτρόπως 
από το πρώτο μουσικό ευρωπαϊκό γεγονός του 
EUROPAMUSICALE το 1993 το πολιτιστικό έργο 
του ευρωπαϊκού αυτού πολιτιστικού ιδρύματος. 
Με μεγάλη χαρά και με αφορμή την Προεδρία 
της Ελλάδας στην Ευρώπη ανέλαβα υπό την 
αιγίδα μου τη συναυλία στις 28 Φεβρουαρίου 
στην Αθήνα.

Η Ευρώπη οφείλει στην Ελλάδα ένα τεράστιο
και σημαντικό μέρος της πνευματικής και
πολιτιστικής της κληρονομιάς. Η κοιτίδα της
ευρωπαϊκής Δημοκρατίας είναι η Ελλάδα. Η
γνωριμία με αυτές τις αξίες και ο σεβασμός σε 
αυτές ενδυναμώνει την Ευρώπη και τονίζει σε 
μας, τις Ευρωπαίες και τους Ευρωπαίους, πόσο 
μοναδική είναι αυτή η κληρονομιά για την 
ευρωπαϊκή ήπειρο.

Εύχομαι καλή επιτυχία στη συναυλία του 
EUROPAMUSICALE στην Αθήνα και ευχαριστώ 
το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας, καθώς επίσης και
όλους τους χορηγούς για την υποστήριξη της
πρωτοβουλίας του Ιδρύματος.

José Manuel Barroso
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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Griechenland hat nun bereits zum fünften Mal 
seit seinem Beitritt den Ratsvorsitz der Euro-
päischen Union inne. Die Ratspräsidentschaft 
Griechenlands findet in für viele Menschen 
schwierigen Zeiten statt und hat sich zum Ziel 
gesetzt, die wichtigen Herausforderungen 
unseres Kontinents anzugehen. Dazu zählt 
insbesondere die Überwindung der Wirtschafts-
krise in Europa durch nachhaltige Impulse für 
Wachstum und Beschäftigung. Nur gemeinsam, 
mit einem starken Europa, können wir diese Krise 
bewältigen. 

Aus Anlass der EU-Ratspräsidentschaft Grie-
chenlands und als kulturelles Zeichen unserer 
Unterstützung möchte Deutschland einen ganz 
besonderen Willkommens- und Dankesgruß 
nach Athen übermitteln. 

Unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der 
Europäischen Kommission, José Manuel Barroso, 
findet am 28. Februar 2014 ein Festkonzert 
statt, das gemeinsam von EUROPAMUSICALE in 
München und der Deutschen Botschaft Athen 
ausgerichtet wird und das ganz im Zeichen 
des europäischen Einigungswerkes steht: Ein 
„deutsch-griechischer“ Klangkörper wird uns 
mit der berühmten Neunten Symphonie von 
Ludwig van Beethoven und ihrem bekannten 
Schlusschor, der „Ode an die Freude“ verzaubern. 
Das renommierte Athener Staatsorchester unter 
der Leitung von Vassilis Christopoulos sowie der 
Chor der Bamberger Symphoniker und weitere 
namhafte Solokünstler werden uns dieses ganz 
besondere Werk darbieten.

Beethovens Neunte Symphonie ist ein be-
deutendes Zeugnis der europäischen Musikge-
schichte und begeistert seit fast zwei Jahrhun-

Η Ελλάδα αναλαμβάνει για πέμπτη φορά μετά
την ένταξή της στην Ε.Ε. την Προεδρία του
Συμβουλίου της Ε.Ε.. Η ελληνική Προεδρία, η
οποία συμπίπτει με μία δύσκολη εποχή για πολύ
κόσμο, έχει θέσει ως στόχο της την αντιμετώπιση
των σημαντικών προκλήσεων της ηπείρου μας.
Μια από τις σημαντικότερες είναι η έξοδος
από την οικονομική κρίση στην Ευρώπη μέσω
μακροπρόθεσμων πολιτικών ανάπτυξης και
απασχόλησης. Μόνο από κοινού και με μια
ισχυρή Ευρώπη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε
αυτήν την κρίση.

Με αφορμή την ελληνική Προεδρία του
Συμβουλίου της Ε.Ε. και ως ένα πολιτιστικό
δείγμα της υποστήριξής μας, η Γερμανία θα
ήθελε να χαιρετίσει και να τιμήσει την ελληνική
Προεδρία με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο
πραγματοποιείται στις 28 Φεβρουαρίου 2014
μια πανηγυρική συναυλία με πρωτοβουλία
του Πολιτιστικού Ιδρύματος EUROPAMUSICALE 
από το Μόναχο και της Πρεσβείας της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
στην Αθήνα σε συνεργασία με την Κρατική
Ορχήστρα Αθηνών, η οποία αντανακλά με
ιδανικό τρόπο το πνεύμα του οικοδομήματος 
της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ένα 
«ελληνογερμανικό» μουσικό σχήμα θα μας 
μαγέψει με τη πασίγνωστη Ενάτη Συμφωνία 
του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και το διάσημο 
τέταρτο μέρος της, την «Ωδή στη Χαρά». Η 
διεθνούς φήμης Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Χριστόπουλου, 
η Χορωδία της Συμφωνικής της Βαμβέργης και 
σημαντικοί σολίστ θα μας παρουσιάσουν αυτό 
το πολύ ιδιαίτερο έργο.

Sehr geehrte Damen und Herren, Aξιότιμες κυρίες,  
αξιότιμοι κύριοι, 
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derten Menschen in aller Welt. Außerdem hat 
das Werk auch einen wichtigen europäischen 
Bezug: Der Schlusschor mit der Vertonung des 
bekannten Gedichtes von Friedrich Schiller „An 
die Freude“ ist seit 1985 offizielle Europahymne 
und verkörpert in idealer Weise die Aufbruchs-
stimmung eines Europas, das für Einheit und 
Vielfalt gleichermaßen steht. Der heutige Abend 
soll beispielhaft stehen für unsere Gemeinsam-
keit, denn Musik ist ein Medium, das auf beson-
dere Weise verbindet. Und Musik ist auch eine 
wunderbare Dimension, die das enge Verhältnis 
zwischen Deutschland und Griechenland unter-
streichen und hervorheben soll. Durch Musik 
findet eine besondere Art der Kommunikation 
statt, die uns ermöglicht, unsere gemeinsamen 
kulturellen Wurzeln zu entdecken. 

Für mich als deutschen Botschafter ist die Förde-
rung des deutsch-griechischen Austausches auf 
allen Ebenen ein besonderes Anliegen. Gerade 
der über Jahrhunderte gewachsene Kulturaus-
tausch ist eine wichtige Säule unseres bilateralen 
Verhältnisses. 

Wir freuen uns auf einen Abend der klassischen 
Musik im Zeichen der europäischen Einheit und 
als Ausdruck der herzlichen deutsch-griechischen 
Beziehungen. 

 

Dr. Peter Schoof
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland

Η Ενάτη Συμφωνία του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν
αποτελεί ένα σημαντικό δείγμα της ευρωπαϊκής
μουσικής ιστορίας και ενθουσιάζει εδώ και
δύο αιώνες το κοινό σ’ ολόκληρο τον κόσμο.
Επιπλέον, η Συμφωνία έχει έναν ιδιαίτερο δεσμό
με την Ευρώπη: το τελευταίο της μέρος, με
τη μελοποίηση του γνωστού ποιήματος του
Φρήντριχ Σίλλερ «Για τη Χαρά» αποτελεί από
το 1985 τον επίσημο ύμνο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκφράζει με ιδανικό τρόπο το όραμα 
για μια Ευρώπη που συμβολίζει την ενότητα και
συγχρόνως διατηρεί την ποικιλομορφία της.
Ας αποτελέσει η σημερινή βραδιά ένα 
παράδειγμα για όλα όσα μας ενώνουν, αφού
η μουσική είναι ένα μέσο που ενώνει τους 
ανθρώπους με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η μουσική 
αποτελεί επιπλέον μια εξαιρετική διάσταση 
που υπογραμμίζει και αναδεικνύει τη στενή 
σχέση μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Με τη 
μουσική επιτυγχάνεται ένας πολύ ιδιαίτερος 
τρόπος επικοινωνίας, που μας επιτρέπει να 
αναψηλαφούμε τις κοινές πολιτισμικές μας αξίες.
Η προώθηση του ελληνογερμανικού διαλόγου 
σε όλα τα επίπεδα αποτελεί για μένα ως γερμανό
Πρέσβη μια πολύ σημαντική υπόθεση. Ειδικά η
πολιτιστική ανταλλαγή, που έχει εδραιωθεί εδώ
και αιώνες, είναι ένας σημαντικός πυλώνας των
διμερών μας σχέσεων.

Θα απολαύσουμε λοιπόν μια βραδιά κλασικής
μουσικής στο πνεύμα της ευρωπαϊκής 
ενότητας, αλλά και ως έκφραση των θερμών 
ελληνογερμανικών σχέσεων. 

Δρ Πέτερ Σόοφ
Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας στην Αθήνα 
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„Europa ist kein geografischer,  
sondern ein kultureller Weltteil.“

Dieser Ausspruch des österreichischen Malers 
und Schriftstellers Oskar Kokoschka (1886–1980) 
ist grundlegend für das Bemühen der unabhän-
gigen, staatenübergreifenden Kulturstiftung 
EUROPAMUSICALE, den kulturellen Austausch 
in Europa zu fördern und mit der allseits ver-
ständlichen Sprache der Musik zum „Bau des 
europäischen Hauses“ über das Kennenlernen 
der musikalischen Vielfalt beizutragen. Ein einzig-
artiges Netzwerk, bei dem jedes europäische 
Land Anrecht auf Sitz und Stimme im Stiftungs-
kuratorium hat, hilft bei dieser Realisierung.

Bereits im Oktober 1993, also vor 20 Jahren, fand 
in München das erste Europäische Musikfest 
EUROPAMUSICALE statt, bei dem das Athener 
Staatsorchester und der ehemalige Athener 
Rundfunkchor unter der Leitung von Mikis 
Theodorakis in einem Festival gemeinsam mit 
27 weiteren Orchestern aus Europa auftraten. 
Eindrucksvoll konnten die Zuhörer des Festivals 
die der griechischen Musik innewohnenden 
Traditionen, ihr Bestreben nach Eigenständig-
keit und ihre Identität wahrnehmen. Der damals 
neu gegründete Mitteldeutsche Rundfunk in 
Leipzig übertrug jeden Tag im Oktober 1993 
alle Konzerte aus München weltweit. Die un-
ermessliche musikalische Vielfalt Europas wurde 
exemplarisch und authentisch abgebildet. 
Heute, 21 Jahre später, gratulieren wir Griechen-
land zu Beginn der EU-Ratspräsidentschaft mit 
einem musikalischen Gruß, der in einer künst-
lerischen Gemeinschaftsproduktion vom Chor 
der Bamberger Symphoniker und dem Athener 
Staatsorchester unter der Leitung von Vassilis 
Christopoulos entrichtet wird.

«Η Ευρώπη δεν είναι ένα γεωγραφικό, αλλά ένα
πολιτιστικό τμήμα του κόσμου.»

Αυτή η ρήση του αυστριακού ζωγράφου και
συγγραφέα Oskar Kokoschka (1886-1980) είναι
θεμελιώδης στην προσπάθεια του ανεξάρτητου,
διακρατικού πολιτιστικού ιδρύματος EURO- 
PAMUSICALE να προωθήσει τις πολιτιστικές 
ανταλλαγές στην Ευρώπη, μέσω της γνωριμίας
με τη μουσική ποικιλομορφία, και με την 
οικουμενική γλώσσα της μουσικής να 
συμβάλλει στην οικοδόμηση του ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος. Ένα μοναδικό δίκτυο, στο οποίο 
κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει δικαίωμα έδρας και 
γνώμης στο Εποπτικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, 
βοηθάει στην υλοποίησή του.

Ήδη από τον Οκτώβριο του 1993, δηλαδή πριν
από 20 χρόνια, έλαβε χώρα στο Μόναχο το 
πρώτο ευρωπαϊκό μουσικό φεστιβάλ EUROPA-
MUSICALE, στο οποίο εμφανίστηκε η Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών και η Χορωδία της Ε.Ρ.Τ. 
υπό τη διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη σε 
ένα Φεστιβάλ με 27 επιπλέον ορχήστρες από 
την Ευρώπη. Εντυπωσιασμένοι οι ακροατές 
του Φεστιβάλ μπόρεσαν να αντιληφθούν τις 
ενυπάρχουσες παραδόσεις της ελληνικής 
μουσικής, την προσπάθειά τους για αυτοτέλεια 
και την ταυτότητά τους. Η τότε νεοϊδρυθείσα 
ραδιοφωνία στη Λειψία στην κεντρική Γερμανία 
μετέδιδε κάθε μέρα, τον Οκτώβριο του 1993, 
παγκοσμίως όλες τις συναυλίες από το Μόναχο. 
Η αμέτρητη μουσική ποικιλία της Ευρώπης 
απεικονίστηκε παραδειγματικά και αυθεντικά. 
Σήμερα, 21 χρόνια αργότερα, συγχαίρουμε 
την Ελλάδα στην αρχή της Προεδρίας της στην 
Ευρώπη με
ένα μουσικό χαιρετισμό, ο οποίος υλοποιείται με 
μία κοινή καλλιτεχνική συμπαραγωγή της 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Musikfreunde,

Aξιότιμες κυρίες,  
αξιότιμοι κύριοι,  
αγαπητοί φιλόμουσοι,
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Mit den EUROPAMUSICALE Festkonzerten zu 
Beginn der jeweiligen EU-Ratspräsidentschaf-
ten unterstützen wir das Zusammenwachsen 
Europas über die Musik in besonderer Weise und 
treten für eine regelmäßige Durchführung in Zu-
sammenarbeit mit dem jeweiligen Land der EU-
Ratspräsidentschaft ein. Der Stiftungsvorstand 
und das Kuratorium von EUROPAMUSICALE 
sehen vor allem in einer fruchtbaren kulturellen 
Zusammenarbeit der europäischen Länder eine 
wichtige Aufgabe, die gemeinsame Wurzeln 
erfahrbar macht.

Mein ganz besonderer Dank geht an das 
Athener Staatsorchester für die Organisation 
der Veranstaltung vor Ort und an die deutsche 
Botschaft in Athen für die Unterstützung bei der 
Vorbereitung des Konzertes, an das Auswärtige 
Amt der Bundesrepublik Deutschland in Berlin 
und an den Vorstand der Europäischen Kultur-
stiftung EUROPAMUSICALE für die finanzielle 
Unterstützung des EUROPAMUSICALE Festkon-
zertes. Mein Dank gilt Frau Maria Kopana vom 
griechischen Fernsehen und Hörfunk sowie der 
EVISCO AG für die mediale Verbreitung der Fest-
veranstaltung. 

Helmut Pauli
Vorsitzender des Stiftungsrates
der Europäischen Kulturstiftung  
EUROPAMUSICALE

χορωδίας της Συμφωνικής του Bamberg και 
της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό τη 
διεύθυνση του Βασίλη Χριστόπουλου. Με τις 
συναυλίες του EUROPAMUSICALE στην αρχή των 
εκάστοτε ευρωπαϊκών Προεδριών στηρίζουμε, 
μέσω της μουσικής, μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο τη 
συμπόρευση στην Ευρώπη και συμβάλλουμε 
σε αυτήν με την κοινή και τακτική διοργάνωση 
συναυλιών με την εκάστοτε προεδρεύουσα 
χώρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος 
και το Εποπτικό Συμβούλιο του EUROPAMUSICA-
LE θεωρούν σημαντικό τους καθήκον τη γόνιμη 
πολιτιστική συνεργασία των ευρωπαϊκών χωρών, 
η οποία βοηθά ν’ ανακαλύπτουμε τις κοινές μας 
ρίζες.

Ιδιαιτέρως ευχαριστώ την Κρατική Ορχήστρα 
Αθηνών για τη διοργάνωση της εκδήλωσης 
στην Αθήνα, τη γερμανική Πρεσβεία στην 
Αθήνα για την υποστήριξη στην προετοιμασία 
της συναυλίας, το Υπουργείο Εξωτερικών της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
στο Βερολίνο και το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Ιδρύματος EURO-
PAMUSICALE για την οικονομική στήριξη της 
συναυλίας του EUROPAMUSICALE. Ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στην κυρία Μαρία Κοπανά από την 
ελληνική Δημόσια Τηλεόραση και Ραδιοφωνία, 
καθώς επίσης και την EVISCO Α.Ε. για την 
τηλεοπτική αναμετάδοση
της εκδήλωσης.

Helmut Pauli
Πρόεδρος του Συμβουλίου
του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Ιδρύματος 
EUROPAMUSICALE
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Beethovens Neunte. Als wunderbares Vermächt- 
nis für für die ganze Menschheit, fasst die Sym- 
phonie die Quintessenz unseres europäischen 
Musikerbes zusammen und ist einer der Gründe, 
warum wir stolz darauf sind, Europäer zu sein.
Es ist uns eine große Freude, dass das Athener 
Staatsorchester in Zusammenarbeit mit unseren 
deutschen Freunden und Kollegen heute 
Abend das Konzert im Rahmen der griechischen 
Ratspräsidentschaft der Europäischen Union 
präsentiert. Unser gemeinsames Ziel ist es zu 
zeigen, dass Europa nicht in erster Linie aus 
Wirtschaftsabkommen, Sparmaßnahmen und 
Vermögenstransfers besteht. Europa bedeutet 
Kultur, und Kultur ist das größte Kapital, welches 
wir erhalten wollen, gemeinsam mit allen, mit 
denen wir diesen geographischen Raum und die 
Ergebenheit an ausgewählte Ideale und Werte 
teilen. Das ist es, woran Beethovens Neunte 
Symphonie uns erinnert, eine Herausforderung 
für jeden Mitwirkenden und eine zeitlose Bot-
schaft der Freude und Brüderlichkeit zu über- 
bringen. Frohes Zuhören! 

Vassilis Christopoulos
Direktor des Athener Staatsorchesters

Η Ενάτη του Μπετόβεν. Παρακαταθήκη
ολόκληρης της ανθρωπότητας, η Συμφωνία
αποτελεί την πεμπτουσία της ευρωπαϊκής
μουσικής μας κληρονομιάς και έναν από
τους λόγους που είμαστε υπερήφανοι ως
Ευρωπαίοι. Με μεγάλη χαρά η Κρατική
Ορχήστρα Αθηνών συνδιοργανώνει την αποψινή
συναυλία, με αφορμή την Ελληνική Προεδρία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους γερμανούς
φίλους και συνοδοιπόρους της. Κοινός μας
στόχος είναι να καταδείξουμε ότι Ευρώπη δεν
σημαίνει πρωτίστως οικονομικές συμφωνίες,
μέτρα λιτότητας και διακίνηση κεφαλαίων.
Ευρώπη σημαίνει Πολιτισμός και ο Πολιτισμός
είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο όλων όσων
συγκατοικούμε σε αυτόν τον γεωγραφικό
χώρο και μοιραζόμαστε υψηλά ιδανικά και
αξίες. Αυτό υπενθυμίζει η Ενάτη Συμφωνία του
Μπετόβεν που, αποτελώντας πρόκληση για
κάθε ερμηνευτή, στέλνει ένα διαχρονικό μήνυμα
χαράς και αδελφότητας. Καλή ακρόαση! 

Βασίλης Χριστόπουλος
Διευθυντής της Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών

Sehr geehrte Damenund Herren, Aξιότιμες κυρίες,  
αξιότιμοι κύριοι, 
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Programm

Begrüßung durch Dr. Peter Schoof, 
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 
 
 

Ludwig van Beethoven
Symphonie Nr. 9 „Ode an die Freude“  
d-Moll, op. 125 

1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso
2. Molto vivace
3. Adagio molto e cantabile – Andante moderato
4. Presto – Allegro assai – Presto – Allegro assai 
vivace alla marcia – Allegro ma non tanto – Pres-
tissimo – Maestoso 
„Ode an die Freude“, Text: Freidrich Schiller

KünStLer

Staatsorchester athen
Chor der Bamberger Symphoniker
rolf Beck Leitung Chor
myrtò Papatanasiu Sopran
ann-Katrin naidu Mezzo Sopran
markus Schäfer Tenor
reinhard Hagen Bass

Vassilis Christopoulos Leitung

Das EUROPAMUSICALE Festkonzert wird für 
Hörfunk und Fernsehen in Zusammenarbeit mit 
der European Broadcasting Union aufgezeichnet 
und übertragen. 
Das Signal für Internetlivestreaming wird durch 
die EVISCO AG zur Verfügung gestellt.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμός του Πρέσβη της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας Δρα Πέτερ Σόοφ

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν
Ενάτη Συμφωνία «Ωδή στη χαρά»
σε ρε ελάσσονα, έργο 125

1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso
2. Molto vivace
3. Adagio molto e cantabile – Andante moderato
4. Presto – Allegro assai – Presto – Allegro assai 
vivace alla marcia – Allegro ma non tanto – Pres- 
tissimo – Maestoso
«Ωδή στη Χαρά» σε ποίηση Φρήντριχ Σίλλερ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Χορωδία της Συμφωνικής της Βαμβέργης
Ρολφ Μπεκ Διεύθυνση χορωδίας 
Μυρτώ Παπαθανασίου Υψίφωνος
Ανν-Κατρίν Ναϊντού Μεσόφωνος
Μάρκους Σαίφερ Τενόρος
Ράινχαρτ Χάγκεν Βαθύφωνος

Βασίλης Χριστόπουλος Διεύθυνση

H πανηγυρική συναυλία της Europamusica-
le θα μαγνητοσκοπηθεί και μεταδοθεί μέσω 
ραδιοφώνου και τηλεόρασης σε συνεργασία με 
την European Broadcasting Union. 
Το σήμα για ζωντανή παρακολούθηση μέσω 
διαδικτύου θα διατεθεί μέσω της EVISCO AG.
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Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών είναι το 
αρχαιότερο ορχηστρικό μουσικό σύνολο στην 
Ελλάδα. Δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου 
αιώνα ως Συμφωνική Ορχήστρα του Ωδείου
Αθηνών και έκτοτε πέρασε από διάφορα στάδια,
τόσο ως προς την ονομασία, όσο και ως προς τον
τρόπο λειτουργίας της. Η πρώτη συναυλία της 
ως Κρατική Ορχήστρα Αθηνών δόθηκε στις 28 
Φεβρουαρίου του 1943.
Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών προσφέρει στους Έλληνες την 
δυνατότητα επικοινωνίας με τα αριστουργήματα 
του παγκόσμιου ρεπερτορίου, ενώ ταυτόχρονα 
είναι ο κορυφαίος εκφραστής της εγχώριας 
συνθετικής παραγωγής. Έχει σταθερή παρουσία 
στα πολιτιστικά δρώμενα πραγματοποιώντας 
πάνω από πενήντα συναυλίες ετησίως. Εκτός από 
την Αθήνα, εμφανίζεται τακτικά σε πολλές πόλεις
της Ελλάδος, καθώς και σε σημαντικές αίθουσες
και φεστιβάλ του εξωτερικού.
Εξέχοντες αρχιμουσικοί, ανάμεσά τους οι Ρίχαρντ 
Στράους, Βάινγκαρτνερ, Κνάπερτσμπους, Βάλτερ, 
Μητρόπουλος, Γιόχουμ, Μαρκέβιτς, Μάαζελ, 

Das Athener Staatsorchester ist das älteste 
Orchesterensemble in Griechenland. Es wurde 
im späten 19. Jahrhundert unter dem Namen 
Athener Konservatorium Symphony Orchestra 
gegründet, wurde unter weiteren verschiedenen 
Namen bekannt bis es schließlich seine heutige 
Form erhielt und das erste Konzert als Staatsor-
chester Athen am 28. Februar 1943 gab.
Seit seiner Gründung hat das Staatsorchester 
Athen dem griechischen Publikum die  
Möglichkeit gegeben, ein großes Repertoire an 
Meisterwerken der Weltmusik zu genießen, und 
bemühte sich aßerdem darum auch zahlreiche 
griechische Kompositionen in sein Repertoire 
aufzunehmen. Das Orchester etabliert sich rasch 
in der griechischen Kulturszene und diese führt 
das Orchester neben seinen Konzerten in Athen 
auch in zahlreiche griechische Provinzstädte, in 
die renommierten Konzertsäle und zu Festivals 
im Ausland.
Im Laufe seiner langen Geschichte hat das 
Orchester mit einer Reihe von berühmten 
Dirigenten wie Richard Strauss, Felix Weingart-

StaatSorCHeSter atHen ΚΡΑΤιΚή ΟΡΧήΣΤΡΑ ΑθήΝώΝ
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Τεμιρκάνοφ, Πλασόν και κορυφαίοι
σολίστ, όπως ενδεικτικά οι Ρούμπινσταϊν, Κεμπφ,
Κορτώ, Κράισλερ, Τιμπώ, Καζάλς, Ροστροπόβιτς,
Μπρέντελ, Μπάρενμποϊμ και Άργκεριχ
έχουν συμπράξει με την Ορχήστρα κατά την
πολύχρονη ιστορία της.
Διευθυντές της Ορχήστρας έχουν διατελέσει
κατά το παρελθόν οι Φιλοκτήτης Οικονομίδης,
Θεόδωρος Βαβαγιάννης, Ανδρέας Παρίδης,
Μάνος Χατζιδάκις, Γιάννης Ιωαννίδης,
Αλέξανδρος Συμεωνίδης, Άρης Γαρουφαλής
και Βύρων Φιδετζής. Από τον Μάιο του 2011
Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
είναι ο Βασίλης Χριστόπουλος.

ner, Hans Knappertsbusch, Bruno Walter, Dimitri 
Mitropoulos, Eugen Jochum, Igor Markevitch, 
Lorin Maazel, Yuri Temirkanov und Michel Plasson 
sowie mit führenden Solisten wie Arthur Rubin-
stein, Wilhelm Kempff, Alfred Cortot, Fritz Kreisler, 
Jacques Thibaud, Pablo Casals, Mstislaw Rostro-
powitsch, Alfred Brendel, Daniel Barenboim und 
Martha Argerich gearbeitet, um nur einige zu 
nennen.
Ehemalige künstlerische Leiter des Orchesters 
sind Filoktitis Oikonomidis, Theodoros Vavagian-
nis, Andreas Paridis, Manos Hadjidakis, Giannis 
Ioannidis, Alexandros Symeonidis, Aris Garoufalis 
und Byron Fidetzis. Im Mai 2011 wurde Vassilis 
Christopoulos der neunte Artistic Director in der 
Geschichte des Athener Staatsorchesters.
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Η Χορωδία ιδρύθηκε το 1983 από τον Ρολφ
Μπεκ, που έκτοτε είναι ο διευθυντής της.
Επικεντρώνεται τόσο στο κοσμικό, όσο και στο 
θρησκευτικό a capella ρεπερτόριο, καθώς και
στα μεγάλα χορωδιακά-συμφωνικά έργα της
κλασικής, της ρομαντικής και της μοντέρνας
εποχής. Η δουλειά της Χορωδίας επικεντρώθηκε 
πρόσφατα σε εκτελέσεις και ηχογραφήσεις
των συμφωνιών αρ. 2,3 και 8 του Μάλερ.
Μέσα από πολλές συναυλίες, ραδιοφωνικές
μεταδόσεις, CD και τηλεοπτικές εμφανίσεις,
η Χορωδία έχει κερδίσει μεγάλη φήμη στη
Βαμβέργη (Γερμανία) και σε όλον το μουσικό
κόσμο. Η συναυλιακή της δραστηριότητα την
φέρνει στα μουσικά κέντρα της Γερμανίας,
όπως επίσης και σε σημαντικά ευρωπαϊκά
φεστιβάλ, όπως αυτά της Λουκέρνης και του
Σάλτσμπουργκ, το Φεστιβάλ Μπρούκνερ στο
Λιντς και η «Άνοιξη στην Πράγα». Τα μέλη της
Χορωδίας έχουν κάνει περιοδείες στο Ισραήλ,
την Ιαπωνία και τη Νότιο Αμερική. Η Χορωδία 
έχει συνεργαστεί με πολλούς μαέστρους, όπως
τον πρώτο Αρχιμουσικό της, Τζόναθαν Νοτ,

Das Repertoire des seit seiner Gründung 1983 
von Rolf Beck geleiteten Chores reicht von der 
weltlichen und geistlichen A-capella-Literatur 
bis zu den großen vokalsymphonischen Werken 
aus Klassik, Romantik und dem 20. Jahrhun-
dert. In den zurückliegenden Jahren stand die 
Mitwirkung bei Aufführungen sowie Rund-
funk- und CD-Aufnahmen von Gustav Mahlers 
Symphonien Nr. 2, 3 und 8 im Mittelpunkt der 
Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsphil-
harmonie. 
Mit unzähligen Konzerten und Rundfunkauf-
nahmen sowie CD-Produktionen und Fernseh-
auftritten hat sich der Chor weit über Bamberg 
und Deutschland hinaus ein hohes Ansehen 
in der Musikwelt erworben. Auftritte in den 
deutschen Musikmetropolen sind ebenso Teil 
der Konzerttätigkeit wie Gastspiele bei den 
führenden europäischen Festivals, so etwa dem 
Lucerne Festival und den Salzburger Festspielen, 
dem Brucknerfest Linz oder dem Festival Prager 
Frühling. Zu den Dirigenten, mit denen der Chor 
zusammen arbeitete, gehören Chefdirigent 

ΧΟΡώΔιΑ ΤήΣ ΣΥΜΦώΝιΚήΣ ΤήΣ ΒΑΜΒΕΡΓήΣCHor Der BamBerger SymPHoniKer
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τον προκάτοχό του Χορστ Στάιν, τον Επίτιμο
Αρχιμουσικό της Συμφωνικής της Βαμβέργης
Χέρμπερτ Μπλόμστεντ, τον Ρόμπιν Τιτσιάτι,
καθώς και τον ιδρυτή και διευθυντή της, Ρολφ
Μπεκ.
Στο παρελθόν μέλη της έχουν τραγουδήσει
υπό την διεύθυνση, μεταξύ άλλων, των Γκερντ
Άλμπρεχτ, Άνταμ Φίσερ, Κλάους Πέτερ Φλορ,
Ραφαέλ Φρύμπεκ ντε Μπούργκος, Μίχαελ
Γκήλεν, Χάρτμουτ Χαίνχεν, Λέοπολντ Χάγκερ,
Ρίτσαρντ Χίκοξ, Μάνφρεντ Χόνεκ, Γκούσταβ
Κουν, Εμμανουίλ Κριβίν, Φέρντιναντ Λάιτνερ,
Ίνγκο Μετσμάχερ, Τζουζέπε Πατανέ, Ζωρζ Πρετρ,
Καρλ Άντον Ρικενμπάχερ, Τζουζέπε Σινόπολι,
Καρλ Σαιν Κλαιρ, Μαρτσέλο Βιότι, Βάλτερ Βέλερ
και Χανς Τσέντερ.

Jonathan Nott, sein Vorgänger Horst Stein, der 
Ehrendirigent Herbert Blomstedt, Robin Ticciati 
und der Gründer und Leiter des Chores Rolf 
Beck sowie in letzter Zeit wiederholt Sir Roger 
Norrington und Christoph Eschenbach. 
In der Vergangenheit arbeiteten die Sängerinnen 
und Sänger mit Gerd Albrecht, Adam Fischer, 
Claus Peter Flor, Rafael Frühbeck de Burgos, 
Michael Gielen, Hartmut Haenchen, Leopold 
Hager, Richard Hickox, Manfred Honeck, Gustav 
Kuhn, Emmanuel Krivine, Ferdinand Leitner, Ingo 
Metzmacher, Giuseppe Patané, Matthias Pint-
scher, Georges Prêtre, Karl Anton Rickenbacher, 
Giuseppe Sinopoli, Carl St. Clair, Marcello Viotti, 
Walter Weller oder Hans Zender zusammen. 
Die Aufnahme in das Chorensemble ist von 
einem Vorsingen abhängig, bei dem die stimmli-
chen und allgemeinen musikalischen Fähigkei-
ten überprüft werden. Die Mitglieder des Chores 
bereiten die Werke zunächst selbstständig vor 
und treffen sich danach projektbezogen an 
Probenwochenenden.



14

Η υψίφωνος Μυρτώ Παπαθανασίου γεννήθηκε
στην Λάρισα και ξεκίνησε τις σπουδές της στο
Ωδείο της πόλης στο πιάνο και τα θεωρητικά.
Πήρε δίπλωμα Μονωδίας από το Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης με διάκριση και ως υπότροφος του
Μεγάρου Μουσικής ολοκλήρωσε τις σπουδές της
στο Μιλάνο με τον Ρομπέρτο Κοβιέλλο.

Έχοντας αναπτύξει μία εξαιρετική διεθνή δράση,
έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα,
όπως του Τόκυο, του Σύδνεϋ, τις κρατικές όπερες
Βιέννης, Βερολίνου, Μονάχου, Ζυρίχης, Ρώμης,
Βερόνα, Άμστερνταμ, Στουτγάρδης, Κοπεγχάγης,
Παρισιού, Βρυξελλών, Μόντρεαλ, Ντάλλας,
Μπολόνια, Τζένοβα, Κατάνια, Τορίνο, Μόντε Κάρλο
κ.ά. Έχει δώσει ρεσιτάλ σε σημαντικές αίθουσες
συναυλιών, όπως στο Konzerthaus της Βιέννης,
στην Concergebouw του Άμστερνταμ, στο ΚΚL
της Λουκέρνης, στην Tonhalle της Ζυρίχης και
πρόσφατα στη Νέα Υόρκη.

Για το αμερικανικό ντεμπούτο της στο Ντάλλας
με την Τραβιάτα τιμήθηκε με το βραβείο «Μαρία
Κάλλας» ως η καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη
καλλιτέχνις του 2012. Στον ίδιο ρόλο
πρωτοεμφανίστηκε στην Όπερα της Ρώμης με τη
σκηνοθετική υπογραφή του Φράνκο Τζεφιρέλι.
Πρόσφατα ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία το
ντεμπούτο της ως Ιφιγένεια εν Αυλίδι (Γκλουκ) σε
καινούργια παραγωγή του Theater-an-der-Wien.
Έχει ερμηνεύσει πολλές φορές σημαντικά έργα
του Μπετόβεν, την Ενάτη Συμφωνία (την οποία
και έχει ηχογραφήσει υπό τη διεύθυνση του

myrtò PaPatanaSiu SOPRAN
 
ΜΥΡΤώ ΠΑΠΑθΑΝΑΣιΟΥ ΣΟΠΡΑΝΟ

wurde in Larissa, Griechenland, geboren und 
studierte Klavier und Harmonielehre am dortigen 
Konservatorium. Ihr Gesangsstudium am Staat-
lichen Konservatorium Thessaloniki schloss sie mit 
Auszeichnung ab und konnte mit einem Stipen-
dium des Megaron Athen ihr Studium in Mailand 
bei Roberto Coviello fortsetzen. 
Ihre internationale Karriere führte sie bereits 
auf weltweit renommierte Konzertbühnen und 
Opernhäuser wie die Wiener Staatsoper, das 
Theater an der Wien, die Staatsoper Berlin, die Bay-
erische Staatsoper in München, das Opernhaus in 
Zürich, das Théâtre Royal de la Monnaie in Brüssel, 
die Nederlandse Opera in Amsterdam, das New 
National Theatre in Tokio, an die Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia di Roma, das Teatro dell‘Opera 
di Roma, das Teatro Comunale di Bologna , das 
Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Filarmonico di 
Verona und das Teatro Regio di Torino.

Mit einer erfolgreichen Interpretation der Violetta 
in Verdis La traviata im Dallas Opernhaus gab sie 
ihr US- Debüt und gewann den „Callas Debut 
Award 2012“. Ebenfalls als Violetta debütierte sie 
am Opernhaus in Rom unter der Regie von Franco 
Zefferelli und vor kurzem gab sie ihr Debüt als 
Iphigénie in Iphigénie en Aulide am Theater an 
der Wien.

Bereits des Öfteren wirkte sie in großen Werken 
wie Beethovens 9. Symphonie oder der Missa 
Solemnis am Opernhaus Sydney oder im Athener 
Megaron unter der Leitung von Ivan Fischer mit. 
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Im Fidelio sang sie ausserdem unter der Leitung 
von Evelino Pidò. 

Ihr Repertoire reicht von barocker bis zeitgenössi-
scher Musik und so trat sie bereits in großen Rollen 
wie Glucks Iphigénie, Händels Alcina und Mozarts 
Donna Anna und Donna Elvira auf. Des weiteren 
sang Sie die Titelrolle in Dvořáks Rusalka, Rossis 
Semiramide sowie die Fiordiligi in Così fan tutte, 
die Konstanze in Die Entführung aus dem Serail, 
die Nedda in I Pagliacci und viele andere.

Zahlreiche Opern von Mozart und Rossini hat sie 
bereits eingespielt und mit bedeutenden Regis-
seuren wie Zeffirelli, Carsen und Mac Vicar hat sie 
bereits zusammengearbeitet. Des weiteren konnte 
sie unter Dirigenten wie Fischer, Gelmetti, Pidò 
oder Carydis arbeiten.

Τζ. Τζελμέττι) στην όπερα του Σύδνεϋ και στο
Μέγαρο Μουσικής με τον Ίβαν Φίσερ, τη Missa
Solemnis στη Ρώμη και το Σύδνεϋ, τον Φιντέλιο με
τον Εβελίνο Πιντό.

Το ρεπερτόριό της εκτείνεται από το μπαρόκ
μέχρι τους σύγχρονους συνθέτες. Έχει ερμηνεύσει
σημαντικούς ρόλους ρεπερτορίου όπως Ιφιγένεια 
(Γκλουκ), Αλτσίνα (Χαίντελ), Ντόννα Άννα και
Ντόννα Ελβίρα (Ντον Τζοβάνι), Φιορντιλίτζι (Έτσι
κάνουν όλες), Κονστάντσε (Αρπαγή απ’ το Σεράι),
Τραβιάτα, Σεμίραμις (Ροσσίνι), Άννα (Μωάμεθ ο
2ος), Ρουσάλκα (Ντβόρζακ), Νέντα (Παλιάτσοι),
Τόσκα κ.ά.

Έχει ηχογραφήσει όπερες του Μότσαρτ και του
Ροσσίνι, ενώ έχει συνεργαστεί με γνωστούς
σκηνοθέτες όπως Τζεφιρέλι, Κάρσεν, ΜακΒίκαρ και
καταξιωμένους μαέστρους, όπως Φίσερ, Τζελμέττι,
Πιντό, Καρύδη κ.ά.
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ann-Katrin naiDu MEZZO SOPRAN

ΑΝΝ-ΚΑΤΡιΝ ΝΑϊΝΤΟΥ ΜΕΣΟΦΩΝΟΣ

Η Ανν-Κατρίν Ναϊντού εμφανίζεται στα μεγάλα
φεστιβάλ μουσικής. Το συναυλιακό της
ρεπερτόριο περιλαμβάνει όλα τα ορατόρια του
Μπαχ, τις Συμφωνίες του Μάλερ, το Ρέκβιεμ του
Βέρντι και πολλά σύγχρονα έργα. Έχει εμφανιστεί
σε Ιαπωνία, Ισραήλ, Η.Π.Α. και έχει τραγουδήσει
σε πολλές πρώτες παγκόσμιες εκτελέσεις με τις
σημαντικότερες γερμανικές ορχήστρες. Έχει
συνεργαστεί με μαέστρους, όπως οι Ζούμπιν
Μέτα, Λόριν Μάαζελ, Κεντ Ναγκάνο και Κρίστιαν
Τίλεμαν.
Φοιτήτρια ακόμα στην Ακαδημία Μουσικής
και Παραστατικών Τεχνών στην γενέτειρά της,
Στουτγάρδη, έκανε το ντεμπούτο της στην
Όπερα της πόλης, το οποίο ακολούθησαν
εμφανίσεις στις Όπερες του Ζααρμπρύκεν και 
του Μάνχαϊμ, όπου ερμήνευσε μεγάλους ρόλους
για μεσόφωνο (Σαρλότ, Μινιόν και Σέξτο).
Από το 2002 και μετά τραγούδησε στο Εθνικό
Θέατρο του Μονάχου στο Δαχτυλίδι των
Νίμπελουνγκεν, στον Φάλσταφ και στην 
Τραβιάτα.
Προτάθηκε ως Νέα Τραγουδίστρια της Χρονιάς
από το περιοδικό «Opernwelt». Στο Κρατικό
Θέατρο Gärtnerplatz του Μονάχου γνώρισε
μεγάλη επιτυχία σε πολλούς σημαντικούς
ρόλους, όπως Κάρμεν, Ιωάννα της Λωρραίνης,
Πριγκίπισσα του Τσάρντας, ως Νικλάους 
(Παραμύθια του Χόφμαν), Κερουμπίνο (Γάμοι
του Φίγκαρο), Χάνσελ, Πρίγκιπας Ορλόφσκυ 
(Νυχτερίδα) και Συνθέτης (Αριάδνη στη Νάξο).
Το πρώτο της CD με γερμανικά ληντ κυκλοφορεί
από την εταιρεία GENUIN.

Ann-Katrin Naidu ist mit ihrem umfangreichen 
Konzertrepertoire von den Oratorien Bachs über 
Verdis Requiem und Mahler Symphonien bis hin 
zu zeitgenössischen Werken bei vielen großen 
Musikfestivals vertreten. Sie gastierte in Japan, 
Israel und in den USA und wirkte als Solistin bei 
zahlreichen Uraufführungen mit und sang mit 
den wichtigsten deutschen Orchestern. Zu den 
Dirigenten, mit denen Ann-Katrin Naidu gearbei-
tet hat, zählen Zubin Mehta, Lorin Maazel, Kent 
Nagano und Christian Thielemann.
Schon während des Studiums in ihrer Heimat-
stadt Stuttgart sang sie an der dortigen Staats-
oper und anschließend im Festvertrag an den 
Opernhäusern von Saarbrücken und Mannheim, 
wo sie in großen Mezzopartien wie Charlotte, 
Mignon und Sextus zu erleben war.
Am Münchner Nationaltheater sang sie ab 2002 
unter Zubin Mehta die Wellgunde und Wal-
traute im RING DES NIBELUNGEN, Meg Page im 
FALSTAFF und Flora in LA TRAVIATA. Sie wurde 
als Nachwuchssängerin des Jahres durch die 
Zeitschrift OPERNWELT nominiert.
Am Staatstheater Gärtnerplatz in München feier-
te sie große Erfolge als CARMEN, JOHANNA VON 
ORLÉANS und als CSARDASFÜRSTIN. Über viele 
Jahre gestaltete sie dort auch die Hosenrollen. 
Beim Label Genuin erschien ihre erste CD mit 
romantischen Liedern.
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marKuS SCHäfer TENOR

ΜΑΡΚΟΥΣ ΣΑιΦΕΡ ΤΕΝΟΡΟΣ 

 

Ο Μάρκους Σαίφερ σπούδασε μονωδία και
εκκλησιαστική μουσική στην Καρλσρούη και
στο Ντύσελντορφ. Οι πρώτες του μεγάλες
συνεργασίες ήταν με την Όπερα της Ζυρίχης
και την Όπερα του Ρήνου στο Ντύσελντορφ. Ως
προσκεκλημένος εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ του
Σάλτσμπουργκ, το Φεστιβάλ Ροσίνι (Πέζαρο), το
Θέατρο Fenice (Βενετία), το Λισέου (Βαρκελώνη),
την Όπερα της Λυόν, την Κρατική Βαυαρική
Όπερα (Μόναχο), τη Semperoper (Δρέσδη) και
την Κρατική Όπερα Unter den Linden (Βερολίνο).
Το ρεπερτόριο του Σαίφερ επικεντρώνεται στους
μεγάλους ρόλους τενόρου στον Μότσαρτ και
στις μπαρόκ όπερες των Μοντεβέρντι, Σκαρλάτι,
Χαίντελ, Χάσσε κ.ά. Ερμήνευσε με επιτυχία έργα
των Μότσαρτ και Χάυντν, καθώς και τα Κατά
Ματθαίον Πάθη του Μπαχ υπό την διεύθυνση
του Νικολάους Αρνονκούρ στην αίθουσα Musik 
verein της Βιέννης. Επίσης είναι περιζήτητος ως
Ευαγγελιστής στις Καντάτες του Μπαχ.
Ως αναγνωρισμένος ερμηνευτής ληντ, 
ο Μάρκους Σαίφερ τραγούδησε σε 
«Σουμπερτιάδα» του Σβάρτσενμπεργκ, στον
σύλλογο «Ούγκο Βολφ» στην Στουτγάρδη και
στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης (τραγούδια
των Σούμπερτ, Σούμαν και Βολφ). Η ηχογράφηση
στην εταιρεία TELDEC των Κατά Ματθαίον
Παθών υπό τον Αρνονκούρ τιμήθηκε με Gram 
my, ενώ· το ορατόριο του Ντίτερσντορφ «Ιώβ» 
για την CPO υπό την διεύθυνση του Χέρμαν Μαξ
τιμήθηκε με το βραβείο των γερμανών κριτικών
δίσκων.

Der Tenor Markus Schäfer studierte Gesang und 
Kirchenmusik in Karlsruhe und Düsseldorf bei 
Armand Mc Lane. Er war Preisträger in Berlin 
(Bundeswettbewerb Gesang) und Mailand 
(Caruso-Wettbewerb). Nach dem Besuch des 
Opernstudios in Zürich gab er dort sein Debüt 
und erhielt sein erstes Engagement. Es folgten 
Stationen als Ensemblemitglied an der Ham-
burgischen Staatsoper sowie an der Deutschen 
Oper am Rhein Düsseldorf.
Gastspiele und Konzertreisen führten ihn an 
viele der bedeutendsten Philharmonien, Opern-
häuser und Festivals. Der lyrische Tenor hat 
sich besonders in Opernpartien des Mozart-
Fachs, als Evangelist in den Passionen Johann 
Sebastian Bachs sowie in den großen Oratorien 
des 19. Jahrhunderts einen hervorragenden Ruf 
erworben. Dabei arbeitet er u.a. mit Dirigenten 
wie René Jacobs, Sigiswald Kuijken, Paul Mc 
Creesh, Nikolaus Harnoncourt, Frans Brüggen, 
Michael Gielen, Stephan Soltesz, Kent Nagano, 
Jos van Immerseel, Jun Märkl sowie Pierre Cao 
zusammen.
Als Liedinterpret feierte Markus Schäfer große 
Erfolge in Wien, bei den „Schubertiaden“ Feld-
kirch und Schwarzenberg, Heidelberger Frühling, 
Eklat Festival Stuttgart, in New York (Lincoln 
Center), bei den Fürstensaal Classix Kempten, 
den Schubertiaden Ettlingen u.a... Eine intensive 
Zusammenarbeit verbindet ihn mit den Pianis-
ten Hartmut Höll, Christian de Bruyn, Matthias 
Veit, Tobias Koch sowie Ernst Breidenbach und 
Markus Hadulla. 
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reinHarD Hagen BASS

ΡΑϊΝΧΑΡΤ ΧΑΓΚΕΝ ΒΑΘΥΦΩΝΟΣ 

Reinhard Hagen erhielt seine musikalische Aus-
bildung an der Staatlichen Hochschule für Musik 
in Karlsruhe. Er ist Preisträger zahlreicher inter-
nationaler Wettbewerbe. Seine Bühnenlaufbahn 
begann er am Theater der Stadt Dortmund.
Götz Friedrich verpflichtete den Künstler mit 
Beginn der Spielzeit 1994/1995 an die Deutsche 
Oper Berlin, an der er seitdem die großen Partien 
des seriösen Bassfachs interpretiert. Von Berlin aus 
entfaltet der Künstler eine intensive Gastiertätig-
keit in die ganze Welt.
Reinhard Hagen ist Gast internationaler Festspiele 
und an bedeutenden Opernhäusern im In- und 
Ausland. Unter der Leitung von Sir Simon Rattle 
debütierte Reinhard Hagen beim Glyndebourne 
Festival und den Salzburger Osterfestspielen, unter 
Sir Andrew Davis und Peter Schneider bei den 
Bayreuther Festspielen.
Als Solist führender internationaler Orchester wie 
dem Symphonieorchester des Bayerischen Rund-
funks, dem Gewandhausorchester Leipzig, der 
Staatskapelle Dresden, den Münchner Philharmo-
nikern, der Academy of Saint Martin in the Fields, 
dem Orchestra Santa Cecilia Rom, den Wiener Phil-
harmonikern, dem New York Philharmonic Orches-
tra, dem Boston Symphony Orchestra und den 
Berliner Philharmonikern sang Reinhard Hagen 
unter der Leitung von Lorin Maazel, Marek Janow-
ski, Herbert Blomstedt, Riccardo Chailly, Giuseppe 
Sinopoli, Christian Thielemann, Sir Neville Marriner, 
Wolfgang Sawallisch, Sir Simon Rattle, Kurt Masur, 
Seiji Ozawa, Rafael Frühbeck de Burgos, Claudio 
Abbado und James Levine.

Ο Ράινχαρντ Χάγκεν γεννήθηκε στη Βρέμη
και φοίτησε στη Μουσική Ακαδημία της
Καρλσρούης. Εμφανίζεται τακτικά στις πλέον
προβεβλημένες όπερες διεθνώς, καθώς και
σε μεγάλα φεστιβάλ και αίθουσες συναυλιών
ανά την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την
Ιαπωνία. Πρόσφατα εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ
του Γκλάιντενμπουρν υπό τη διεύθυνση του
Σερ Σάιμον Ράτλ (ως Ρόκο στον Φιντέλιο),
ενώ ακολούθησαν παραστάσεις στο Θέατρο
του Σατλέ και την Όπερα της Βαστίλλης στο
Παρίσι (ως Ζαράστρο στον Μαγικό Αυλό), στο
Μεγάλο Θέατρο του Λισέου της Βαρκελώνης (ως 
Ζαράστρο το 2002 και ως Βασιλιάς Χάινριχ
στον Λόενγκριν το 2006), στη Βασιλική Όπερα
του Λονδίνου (ως Διοικητής στον Ντον Τζοβάνι
το 2007), καθώς και εμφανίσεις στις όπερες
του Σαν Φρανσίσκο, του Σαν Ντιέγκο και του
Λος Άντζελες, στην Μητροπολιτική Όπερα
της Νέας Υόρκης (ως Ζαράστρο στον Μαγικό
Αυλό και Βασιλιάς στην Αΐντα) και στις Κρατικές
Όπερες Αμβούργου και Μονάχου. Ο Ράινχαρντ
Χάγκεν εμφανίζεται επίσης σε τακτική βάση
στην Γερμανική Όπερα του Βερολίνου, ενώ
έχει τραγουδήσει στο Πασχαλινό Φεστιβάλ του
Σάλτσμπουργκ και σε αυτό του Μπάιροϊτ.
Ο Χάγκεν έχει συνεργαστεί με σημαντικότατες
ορχήστρες διεθνώς, όπως τη Φιλαρμονική της
Δρέσδης, τη Συμφωνική Ορχήστρα της 
Βοστόνης, την Ορχήστρα της Βαυαρικής 
Ραδιοφωνίας, την
Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ισπανίας και τη
Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης.
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VaSSiLiS CHriStoPouLoS LEITUNG

ΒΑΣιΛήΣ ΧΡιΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ο Βασίλης Χριστόπουλος είναι Καλλιτεχνικός
Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών από
τον Μάιο του 2011 και Κορυφαίος Αρχιμουσικός
της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νοτιοδυτικής
Γερμανίας στην Κωνσταντία (Konstanz) από το
2005. Από το 1999 έως το 2005 υπήρξε τακτικός
προσκεκλημένος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Έχει διευθύνει φημισμένες ορχήστρες, μεταξύ
των οποίων συγκαταλέγονται η Φιλαρμόνια
του Λονδίνου, η Φιλαρμονική της Ραδιοφωνίας
της Βόρειας Γερμανίας, η Νέα Φιλαρμονική της
Ιαπωνίας, η Φιλαρμονική του Κατάρ, η Συμφωνική
Ορχήστρα της Τσέχικης Ραδιοφωνίας και οι
Φιλαρμονικές Ορχήστρες της Βρέμης και του
Ντούισμπουργκ.

Στην δισκογραφία του συμπεριλαμβάνεται 
η πρώτη ηχογράφηση κονσέρτων του 
Νίκου Σκαλκώτα με την Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης που κυκλοφόρησε από την εταιρεία 
BIS το 2008. Ο δίσκος του «Άριες Μότσαρτ», 
με την Γαλλίδα υψίφωνο Ζεραλντίν Καζέ και 
την Φιλαρμονική της Νοτιοδυτικής Γερμανίας, 
απέσπασε έναν χρυσό Ορφέα από την διεθνή
ακαδημία λυρικού δίσκου στο Παρίσι, ως η 
καλύτερη ηχογράφηση Μότσαρτ του 2009.
Το 2013, η Γαλλική Δημοκρατία τίμησε τον Βασίλη 
Χριστόπουλο με το παράσημο του Ιππότη των 
Τεχνών και των Γραμμάτων.

Der griechische Dirigent Vassilis Christopoulos ist 
seit 2005 Chefdirigent der Südwestdeutschen Phil-
harmonie Konstanz und seit 2011 Künstlerischer 
Direktor des Staatsorchesters Athen. 1999-2005 
war er ständiger Gastdirigent an der Griechischen 
Nationaloper. Er dirigierte renommierte Orchester 
wie das Philharmonia Orchestra, die NDR-Radio-
philharmonie, das New Japan Philharmonic, das 
Qatar Philharmonic Orchestra, das Symphonieor-
chester des Tschechischen Rundfunks, die Bremer 
und Duisburger Philharmoniker.
1975 in München geboren, studierte er Oboe und 
Musiktheorie am Athener Konservatorium und 
Orchesterdirigieren an der Hochschule für Musik 
in München. Als Oboist war er 1993-1995 Mitglied 
des Symphonieorchesters des Griechischen Rund-
funks.

Zu seinen Einspielungen zählt die Erstaufnahme 
von Konzerten von Nikos Skalkottas mit dem 
Staatsorchester von Thessaloniki, die 2008 bei BIS 
erschienen ist. Seine CD „Mozart Arias“ mit der 
französischen Sopranistin Géraldine Casey und 
der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz 
wurde von der Académie internationale du disque 
lyrique in Paris mit einem goldenen Orpheus für 
die beste Mozart Aufnahme 2009 ausgezeichnet.
2013 wurde er von der französischen Republik 
zum Ritter im Orden der Künste und der Literatur 
(Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres) 
ernannt. 
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  Zum Programm

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Symphonie Nr. 9 in d-Moll , op. 125

Über Lautsprecher ertönte sie über dem Platz 
des himmlischen Friedens im Jahr 1989, ab-
gespielt von den studentischen Rebellen. Sie 
lieferte den Soundtrack für den Fall der Berliner 
Mauer kurz vor Weihnachten im selben Jahr. 
Nachdem sie den Makel des Nationalsozialismus 
mit einem Schulterzucken los geworden war, 
läutete sie die Wiedereröffnung der Bayreuther 
Festspiele nach dem Krieg im Juli 1951 ein. 
Und sie half, die Massen zu bewegen, nach-
dem Domenico, der Visionär, sich nach seiner 
bedeutungsvollen Rede selbst in Brand steckte 
in Andrei Tarkovskys Meisterwerk „Nostalghia“. 
Wir reden, natürlich, über Beethovens Neunte 
Symphonie, deren prächtiges Finale um Schillers 
„Ode an die Freude“ eine Vielzahl von histori-
schen Meilensteinen in Geschichte und Kunst 
begleitet hat. Und während sie durch verschie-
dene totalitäre Regime kooptiert wurde, die 
vergeblich versuchten, sich ihre Vision und die 
Kraft ihrer Musik anzueignen, hat diese innere 
Stärke gewährleistet, dass die Neunte makellos 
blieb, eine der erhabensten Schöpfungen der 
Menschheit, ein unvergleichliches Vermächtnis 
der Schönheit und Wahrheit.

Beethoven kannte die „Ode an die Freude“, seit 
sie im Jahr 1786 von Friedrich Schiller ver-
öffentlicht worden war. Die leidenschaftliche 
Hymne an universelle Brüderlichkeit und die 
berauschende, transzendente Freude an die An-
näherung an Gott des deutschen Dichters und 
Dramatikers bewegte Beethoven, der die „Ode“ 
1812 in Form einer Kantate zum ersten Mal in 
Musik setzte. In der Zwischenzeit erschienen 
zwischen 1818 und 1819 regelmäßig Skizzen 
zum ersten Satz der Neunten Symphonie im No-
tizblock des Komponisten, die der Aufführung 
von zwei neuen Symphonien von der Royal Phil-
harmonic Society in London folgten. Beethoven 
würde diese Arbeiten nie abschließen und er 
begann erst 1822, systematisch an der Neunten 

ΓιΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770 – 1827)
Συμφωνία αρ. 9 σε ρε ελάσσονα, έργο 125

Ήχησε στην πλατεία Τιεν Αν Μεν του Πεκίνου
το 1989 από μεγάφωνα που είχαν στήσει οι
εξεγερμένοι φοιτητές. Με αυτήν γιορτάστηκε
η πτώση του τείχους του Βερολίνου τα
Χριστούγεννα της ίδιας χρονιάς. Με αυτήν
άνοιξε και πάλι μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
το φεστιβάλ του Μπάιροϊτ τον Ιούλιο του 1951
έχοντας αποτινάξει ριζικά τη σφραγίδα του
ναζισμού. Υπό τους ήχους της, ο οραματιστής
Ντομένικο αυτοπυρπολείται προσπαθώντας να
αφυπνίσει τα πλήθη, στην αριστουργηματική
Νοσταλγία του Αντρέι Ταρκόφσκυ. Ο λόγος,
για την Ενάτη Συμφωνία του Μπετόβεν με το
μεγαλειώδες της φινάλε, βασισμένο στην «Ωδή
στη Χαρά» του Σίλλερ. Η μουσική της συνόδευσε
ουκ ολίγες φορές σημαδιακές, «χαρμόσυνες»
στιγμές της Ιστορίας και της Τέχνης αλλά πολλές
φορές έγινε αντικείμενο καπήλευσης από
ολοκληρωτικά καθεστώτα, που θέλησαν μάταια
να οικειοποιηθούν τη δύναμη της μουσικής
και του οράματός της· όμως, ακριβώς χάρη
στην αυθεντική αυτή δύναμη, η Ενάτη φτάνει
ως τις μέρες μας ως μία από τις υψηλότερες
κατακτήσεις του ανθρώπινου πνεύματος,
ανυπέρβλητη παρακαταθήκη ομορφιάς και
αλήθειας.

Ο Μπετόβεν γνώριζε την «Ωδή στη Χαρά»
του Γερμανού ποιητή και δραματουργού
Φρήντριχ Σίλλερ ήδη από το 1786, όταν αυτή
δημοσιεύθηκε. Ο παθιασμένος ύμνος στην
παγκόσμια αδελφοσύνη, στη μεθυστική,
υπερβατική Χαρά της προσέγγισης του
Θείου, συγκίνησε ειλικρινά τον Μπετόβεν, που
άρχισε να σχεδιάζει μία μελοποίηση της Ωδής
εν είδει καντάτας ήδη από το 1812. Εν τω
μεταξύ, σχέδια για τα πρώτα μέρη της Ενάτης
Συμφωνίας αρχίζουν να εμφανίζονται τακτικά
στις σημειώσεις του κατά τα έτη 1818 – 1819, με
αφορμή την παραγγελία για δύο νέες συμφωνίες
από τη Βασιλική Φιλαρμονική Εταιρεία του
Λονδίνου. Η παραγγελία αυτή τελικά δεν
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προχώρησε και η σύνθεση της Ενάτης ξεκίνησε
συστηματικά το 1822, χωρίς ακόμα να υπάρχει
η σκέψη για ένα χορωδιακό φινάλε και μάλιστα
πάνω στο ποίημα του Σίλλερ. Η απόφαση αυτή
ελήφθη από τον συνθέτη το καλοκαίρι της
επόμενης χρονιάς σε μία στιγμή αναπάντεχης,
κατακλυσμιαίας έμπνευσης. Και έμελλε να είναι
μία απόφαση, που θα άλλαζε για πάντα τα
δεδομένα στον χώρο της συμφωνικής μουσικής.

Η θρυλική πρεμιέρα της Ενάτης Συμφωνίας,
που αφιερώθηκε στον βασιλιά Φρειδερίκο
Γουλιέλμο Γ’ της Πρωσίας, δόθηκε στις 7 Μαΐου
1824 στο Θέατρο Καίρντνερτορ της Βιέννης. Την
μουσική διεύθυνση είχε αναλάβει ο βιολιστής
και αρχιμουσικός Μίχαελ Ούμλαουφ έχοντας στο
πλάι του τον συνθέτη, ο οποίος ανήμπορος λόγω
της κώφωσής του να διευθύνει, περιορίστηκε
στο να δίνει το τέμπο και να γυρνά τις σελίδες
της παρτιτούρας. Σύμφωνα με μία πασίγνωστη
αφήγηση-μαρτυρία, στο τέλος του δεύτερου (ή 
κατ’ άλλους του τέταρτου) μέρους της
Συμφωνίας το κοινό είχε ξεσπάσει σε ένθερμα
χειροκροτήματα και η άλτο σολίστ Κάρολυν
Ούνγκερ χρειάστηκε να στρέψει προς το κοινό
τον Μπετόβεν, που προφανώς δεν μπορούσε
να αντιληφθεί το τι γινόταν, για να εισπράξει τον
πάνδημο έπαινο. Πάντως, η επικρατούσα άποψη
είναι πως η γενική εκτέλεση της Συμφωνίας
απείχε πολύ από το να χαρακτηριστεί επιτυχής
λόγω έλλειψης αρκετών δοκιμών της ορχήστρας
αλλά και λόγω της ανεπάρκειας της χορωδίας σε
αρκετές περιπτώσεις.

Οι αμέσως επόμενες εκτελέσεις της Ενάτης, όπως
η δεύτερη, στις 23 Μαΐου 1824 στα ανάκτορα
της Βιέννης ή η πρώτη εκτέλεση επί βρετανικού
εδάφους στις 21 Μαρτίου 1825 (ο Μπετόβεν είχε
στο μεταξύ στείλει αντίγραφο της Συμφωνίας με
αφιέρωση στη Βασιλική Φιλαρμονική Εταιρεία
έναντι του ποσού των πενήντα γκινεών), δεν
στάθηκαν αρκετές για να καταξιωθεί η Συμφωνία
πλήρως στη συνείδηση κριτικών και κοινού. Στο
πέρασμα του χρόνου, όσο και αν φυσιογνωμίες
του επιπέδου ενός Σούμαν, ενός Μπερλιόζ
και αργότερα ενός Βάγκνερ την ύμνησαν ως
κορωνίδα του μπετοβενικού έργου, για το ευρύ

Symphonie zu arbeiten, die er immer noch als 
ein rein instrumentales Werk konzipiert hatte. 
Die Idee der Einbeziehung von Schillers Gedicht 
in einen finalen Satz mit Chor kam ihm erst im 
Sommer 1823 durch einen Geistesblitz. Sympho-
nische Musik würde nie wieder dieselbe sein.
Die legendäre Uraufführung der Neunten 
Symphonie, die König Friedrich Wilhelm III. 
von Preußen gewidmet war, fand am 7. Mai 
1824 im Theater am Kärntnertor in Wien statt. 
Der Dirigent an diesem Abend war der Geiger 
Michael Umlauf mit dem Komponisten an seiner 
Seite, den seine Taubheit daran hinderte, selbst 
zu dirigieren. Beethoven konnte nur die Seiten 
der Partitur umblättern und den Takt schlagen. 
Der wohl bekannten Anekdote zufolge brach 
das Publikum nach dem Ende des zweiten 
Satzes in tumultartigen Applaus aus (oder nach 
dem vierten, hier variieren die Meinungen...). 
Die Altistin Caroline Unger musste Beethoven, 
der eindeutig keine Ahnung hatte, was vor sich 
ging, umdrehen, um den Jubel des Publikums 
entgegen zu nehmen. Die vorrangige Meinung 
war trotzdem, dass die Premiere insgesamt alles 
andere als erfolgreich war, da nur unzureichende 
Probenzeiten zur Verfügung gestanden hatten, 
um die Unzulänglichkeiten des Orchesters und 
des Chores an mehreren Stellen der Partitur 
auszumerzen.
Die Aufführungen, die folgten - zum Beispiel 
die zweite am 23. Mai 1824 im Palast in Wien 
oder die britische Premiere am 21. März 1825 
(Beethoven hatte in der Zwischenzeit eine Kopie 
der Partitur mit einer Widmung an die Royal 
Philharmonic Society geschickt und dafür die 
Summe von fünfzig Pfund erhalten) – konnten 
die Symphonie bei Publikum und Kritikern nicht 
voll etablieren. Und obwohl Koryphäen wie 
Schumann, Berlioz und Wagner im Laufe der 
Jahre immer wieder ein Loblied darauf sangen, 
wurde Beethovens Werk aufgrund seines Stils 
und seiner Innovation weiter als ermüdend und 
überlang für die durchschnittlichen Konzertbe-
sucher bezeichnet. Eine Reihe von Kritikern des 
19. Jahrhunderts beschrieben seine Arbeit sogar 
mit weniger schmeichelhaften Worten. Selbst 
der große Verdi kritisierte Beethoven für seinen 
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Chorsatz und Strawinsky im 20. Jahrhundert 
meinte, mehrere Abschnitte im Finale seien „von 
zweifelhaftem Geschmack“.
Letztlich aber konnte nichts die Tatsache verber-
gen, dass Beethoven mit seiner Neunten dem 
symphonischen Genre eine neue Dimension 
hinzugefügt hatte, welche einen großen Einfluss 
auf alle späteren Komponisten nehmen würde. 
Die Universalität der musikalischen Sprache der 
Neunten, ihre Botschaft, ihre Umarmung mit 
der Poesie und damit ihr Gesang markieren die 
Umsetzung einer ehrgeizigen Vision, die Gustav 
Mahler später in Worte fasste: eine Symphonie 
sollte „allumfassend sein, wie das Universum 
selbst!“

Harmonisch unbestimmt und im Pianissimo, 
sind die Eröffnungstakte der Symphonie eine 
Meditation über die Entstehung von Klang, der 
sich aus der Stille erhebt. Das knisternde Vibrato 
der Streicher und die geheimnisvoll alternieren-
den As und Es führen auf entdeckende Weise zu 
der durchschlagenden Einführung der Schlüssel-
tonart d-Moll und ein durchdringendes Thema 
wird nahezu vom ganzen Orchester gespielt. 
Sofort folgt eine Vielzahl von sekundären Moti-
ven, welchen eine dramatische und harmonisch 
komplizierte Entwicklung folgt. Triumphierend 
erscheint wieder das Hauptthema, wessen 
erste Takte nun weit lauter gespielt werden und 
welches in D-Dur transponiert ist.
Die Coda erinnert an einen Trauermarsch und 
verfügt über ein chromatisches Ostinato in Celli 
und Kontrabässen.
Die Entscheidung, das Scherzo zum zweiten 
(statt wie gewöhnlich zum dritten) Satz zu 
machen ist eine der Innovationen der Neunten. 
Das Eröffnungsmotiv wird viermal wiederholt 
(das dritte Mal auf der Pauke). Es markiert den 
Beginn des Scherzos, welches seinen wilden 
und kontrapunktischen Charakter entfaltet. Ge-
legentliche Einwürfe durch die Pauken spiegeln 
die Anfangsmotive wider und dienen als eine 
drohende Mahnung. Eine folkloreartige Melodie 
des Trios fügt Anmut und eine kindliche Ein-
fachheit hinzu. Nach der erwarteten Rückkehr 
des Scherzos, scheint es für einen Moment, als 

κοινό της εποχής η μεγάλη της διάρκεια φάνταζε
κουραστική, ενώ πολλοί κριτικοί του 19ου αιώνα
αντέδρασαν στο ύφος και στις καινοτομίες
της απαξιώνοντάς την με βαρύτατους ενίοτε
χαρακτηρισμούς. Ακόμα και ο μεγάλος Βέρντι
σχολίασε επικριτικά τον τρόπο που ο Μπετόβεν
χειρίστηκε τις ανθρώπινες φωνές, ενώ στον 20ό
αιώνα ο Στραβίνσκυ θεωρούσε πολλά σημεία
του φινάλε ως «χαμηλού γούστου». Κανένα
τέτοιο σχόλιο όμως δεν μπόρεσε τελικά να
επισκιάσει το γεγονός, ότι ο Μπετόβεν με την
Ενάτη προσέδωσε μία νέα διάσταση στο είδος
της συμφωνίας, που επηρέασε καταλυτικά
τους μεταγενέστερους δημιουργούς. Η
οικουμενικότητα της μουσικής γλώσσας και
του νοήματος της Ενάτης, το «άνοιγμά» της
στο χώρο της ποίησης και κατ’ επέκταση του
τραγουδιού, είναι η κατεξοχήν υλοποίηση ενός
μεγαλόπνοου οράματος, που πολύ αργότερα θα
περιέγραφε λακωνικά ο Μάλερ λέγοντας πως
μία συμφωνία οφείλει «να αγκαλιάζει όλο το
σύμπαν».

Αρμονικά απροσδιόριστα και σε χαμηλή
δυναμική, τα πρώτα μέτρα της Συμφωνίας
είναι ένας έμπρακτος στοχασμός πάνω στη
γένεση του ίδιου του ήχου μέσα από τη σιωπή.
Το υπόκωφο τρέμολο των εγχόρδων και η
αινιγματική εναλλαγή των νοτών μι και λα
σταδιακά οδηγούν με διερευνητικό τρόπο
στην ηχηρή κατοχύρωση της ρε ελάσσονας
και την έκθεση από όλη σχεδόν την ορχήστρα
ενός στιβαρού συμφωνικού θέματος. Άμεσα
παρουσιάζεται μία πληθώρα επιπρόσθετων
μοτιβικών στοιχείων, που στην πορεία
γίνονται αντικείμενο δραματικής και αρμονικά
δαιδαλώδους επεξεργασίας. Η επανέκθεση
ξεσπά θριαμβευτικά -αν και κατά περίεργο
τρόπο κάπως δυσοίωνα- με τα αρχικά μέτρα
μεταμορφωμένα προς το ηχηρότερο και σε ρε
μείζονα. Η coda θυμίζει πένθιμο εμβατήριο,
που αναπτύσσεται πάνω στη χρωματική κίνηση
βιολοντσέλων και κοντραμπάσων.

Η τοποθέτηση του σκέρτσου ως δεύτερου (και 
όχι τρίτου) μέρους αποτελεί μία από τις
καινοτομίες της Ενάτης. Ένα χαρακτηριστικό
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ob das Trio wiederholt würde, aber nur ein paar 
Takte später ( als ob der Komponist es sich an-
ders überlegt hätte), kommt die Musik zu einem 
plötzlichen Ende.

Das zutiefst ausdrucksvolle Adagio ist in Form 
von Doppelvariationen über zwei ausgedehnte 
Themen komponiert. Die gänzlich meditative 
Qualität, der wir auch in anderen langsamen 
Sätzen von Beethovens später Schaffensperiode 
begegnen, manifestiert sich in einer friedlichen, 
klaren und ästhetischen Weise. 
Die Atmosphäre verbindet ein Gefühl von 
idyllischer Nostalgie mit dem des unbestimmten 
Wartens darauf, dass etwas „Großes“ passieren 
wird ... und genau das ist es, was die beiden 
plötzlichen Interventionen der Blech- und Holz-
blasinstrumente anzukündigen scheinen, mit 
denen sie den ruhigen Fortgang der Variationen 
unterbrechen.

Eine „Terrorfanfare“, um Wagner zu zitieren, mar-
kiert den Beginn des Finales. Celli und Kontra-
bässe stimmen eine programmatische Melodie 
an, die an ein wortloses Rezitativ erinnert. Dies 
wird regelmäßig mit Motiven aus jedem der drei 
vorangegangenen Sätze unterbrochen, obwohl 
keines jemals in vollem Umfang manifestiert 
wird. Das Rezitativ gibt dann den Weg frei zum 
ersten Thema des Satzes. Zunächst wird es von 
Celli und Kontrabässen gespielt und dann weiter 
gegeben, um die Grundlage für eine Reihe von 
Variationen - oder vielleicht besser Transforma-
tionen zu bilden. Sobald diese Melodie fest eta-
bliert ist, kehren die Rezitative zurück, wenn nun 
auch gesungen vom Baß-Solisten, der Freunde 
dazu aufruft freudig gemeinsam zu singen. 
Diese Worte sind Beethovens eigener kleiner Zu-
satz zu Schillers „Ode an die Freude“, ein Drittel 
von dem, was der Komponist ausgewählt hat, 
das poetische Herzstück des Finales zu bilden. 
Bald fügen die anderen Solisten und der Chor 
ihre Stimmen hinzu zu einer prachtvollen und 
fantasievollen musikalischen Reise, die auf dem 
Weg zu ihrem ekstatischen Höhepunkt eine 
volksliedartige Variation im Stil des „Türkischen 
Marsches“ von Mozart enthält, welcher zu dieser 

παρεστιγμένο μοτίβο που επαναλαμβάνεται
τέσσερις φορές (η τρίτη εξ αυτών από το
τύμπανο) σηματοδοτεί την εκκίνηση του
σκέρτσου, που σε μεγάλο βαθμό ξετυλίγεται
με αντιστικτικό και μανιώδη, θα έλεγε κανείς,
τρόπο. Διάσπαρτες παρεμβάσεις του τύμπανου
με το μοτίβο της αρχής λειτουργούν ως μία
μεστή νοήματος υπενθύμιση. Ένα λαϊκότροπο
θέμα προσδίδει ανάλαφρη χάρη και παιδική
απλότητα στο ενδιάμεσο τρίο. Μετά την
αναμενόμενη επανεμφάνιση του σκέρτσου, προς
στιγμή φαίνεται ότι και το τρίο θα επαναληφθεί·
όμως ελάχιστα μέτρα μετά, σαν ο συνθέτης
να το μετάνιωσε, η μουσική αιφνιδιαστικά
ολοκληρώνεται.
Το υψηλής εκφραστικότητας αργό μέρος
ακολουθεί τη δομή διπλών παραλλαγών
πάνω σε δύο εκτενή θέματα. Η γλαφυρή
στοχαστικότητα, που συναντά κανείς και σε άλλα
αργά μέρη της τελευταίας συνθετικής περιόδου
του Μπετόβεν, πρυτανεύει καθ’ όλη τη διάρκεια
του μέρους με τρόπο γαλήνιο, κατασταλαγμένο
και αισθησιακό. Η ατμόσφαιρα συνδυάζει μία
αίσθηση ειδυλλιακής νοσταλγίας με αυτήν της
απροσδιόριστης προσμονής για κάτι «μεγάλο»
που πρόκειται να συμβεί. Αυτό ακριβώς δείχνουν
να προοιωνίζουν δύο ξαφνικές παρεμβάσεις
των χάλκινων και ξύλινων πνευστών στην ήρεμη
ακολουθία των παραλλαγών.

Μία «φανφάρα του τρόμου», όπως την αποκαλεί
ο Βάγκνερ, ανοίγει με διάφωνο τρόπο το φινάλε.
Άμεσα, βιολοντσέλα και κοντραμπάσα ξεκινούν
να εκθέτουν μία αφηγηματική μελωδική γραμμή,
που θυμίζει ρετσιτατίβο, χωρίς λόγια φυσικά.
Το ρετσιτατίβο αυτό διακόπτουν διαδοχικά
υπομνήσεις από το υλικό καθενός από τα τρία
προηγούμενα μέρη, που ποτέ δεν φτάνουν
να αποκτήσουν απόλυτα σάρκα και οστά.
Καθώς το ρετσιτατίβο ολοκληρώνεται, δίνει
τη θέση του στην κύρια μελωδία του μέρους,
που ακούγεται αρχικά από τα βιολοντσέλα
και τα κοντραμπάσα, για να αποτελέσει στο
εξής τη βάση μίας σειράς παραλλαγών ή
καλύτερα μεταμορφώσεων. Μόλις η μελωδία
αυτή δείχνει να έχει πια πλήρως εμπεδωθεί, το
ρετσιτατίβο της αρχής επανέρχεται, αυτή τη
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Zeit in Wien sehr populär war. Außerdem enthält 
sie zwei dichte, lebhafte Fugen, einen langsa-
men hypnotischen Abschnitt inspiriert von Gre-
gorianischem Gesang und eine Quasi-Kadenz für 
alle vier Solisten.

Seit der Geburt der Neunten vor fast zwei 
Jahrhunderten wurden endlose Seiten über die 
Bedeutung von Beethoven als Visionär geschrie-
ben. Dennoch ist das, was Beethoven ausdrückt, 
weniger wichtig, als wie er es tut. Schillers Vision, 
die der deutsche klassische Komponist sich so 
zu Herzen nahm, war und ist an sich nichts Neu-
es, in der Tat ist sie fast so alt wie die Menschheit 
selbst. Was uns bewegt ist, wie Beethoven seine 
Stimme hinzufügt, zu denjenigen, die voraus 
schauen auf eine bessere Welt, wie er sich ent-
schied, seine Kräfte in den Dienst ihrer Utopie 
zu stellen, mit Musik so einfach und so komplex, 
so großartig und so menschlich, so treu dem 
Gedicht und doch so viel mehr allumfassend, 
als es alleine jemals sein könnte, so persönlich 
und doch so universell. Der Mann, der so wenig 
Freude in seinem eigenen Leben erfahren hatte, 
der im Jahr 1802 schreiben konnte: „so lange war 
ich ein Fremder in der Welt der Freude“, würde 
Freude bedeutungsvoller loben als jeder Andere. 
Nicht durch eine Predigt, sondern angetrieben 
durch eine glühende Leidenschaft, mit seinen 
Mitmenschen zu kommunizieren, in selbstloser 
Reinheit in deren ureigensten Hoffnungen und 
in deren Kampf um die Kraft des Transzendenta-
len einzustimmen. 

Titos Gouvelis

φορά τραγουδισμένο από τον μπάσο, που καλεί
τους φίλους να τραγουδήσουν χαρμόσυνα. Τα
λόγια αυτά αποτελούν μία μικρή προσθήκη
του Μπετόβεν στην Ωδή του Σίλλερ, από την
οποία ο ίδιος επέλεξε το ένα τρίτο περίπου για
να αποτελέσει την ποιητική βάση του φινάλε
της Συμφωνίας. Σύντομα και οι άλλοι σολίστ
και η χορωδία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε
μία μουσική πορεία λαμπερή και ευφάνταστη
προς ένα εκστατικό τέλος, ορισμένοι σταθμοί
της οποίας είναι μία λαϊκότροπη παραλλαγή
στο στυλ της λεγόμενης «τουρκικής μουσικής» 
(τόσο δημοφιλούς στη Βιέννη της εποχής), δύο
πυκνές και νευρώδεις φούγκες, μία αργή ενότητα
υμνητικού χαρακτήρα επηρεασμένη από το
Γρηγοριανό Μέλος και μία οιονεί καντέντσα για
τους τέσσερις σολίστ.

Σήμερα, δύο περίπου αιώνες μετά τη γένεση της
Ενάτης, άπειρες σελίδες έχουν γραφτεί γύρω από
την αξία του συγκεκριμένου οραματισμού του
Μπετόβεν. Ωστόσο, αυτό που έχει πρωτεύουσα
σημασία δεν είναι τόσο το τι αλλά το πώς ο
Μπετόβεν κατόρθωσε να εκφράσει. Το όραμα
του Σίλλερ, που με τόση θέρμη ενστερνίσθηκε
ο Γερμανός κλασικός, δεν ήταν και δεν είναι
καινούριο· απεναντίας είναι τόσο παλιό, σχεδόν
όσο ο άνθρωπος. Το συγκλονιστικό είναι το
πώς ο Μπετόβεν ένωσε τη φωνή του με τους
οραματιστές ενός καλύτερου κόσμου, το πώς
επέλεξε να υπηρετήσει την ουτοπία: με μία
μουσική τόσο απλή και συνάμα τόσο περίτεχνη,
τόσο μεγαλειώδη και τόσο ανθρώπινη,
τόσο δεμένη με τον ποιητικό λόγο και τόσο
πιο ευρεία από αυτόν, τόσο προσωπική και
τόσο πανανθρώπινη. Ο άνθρωπος, που τόσο
στερήθηκε τη χαρά στη ζωή του και που ήδη
από το 1802 έγραφε πως «εδώ και καιρό η
ειλικρινής ηχώ της αληθινής χαράς μου είναι
ξένη», έμελλε να την υμνήσει ουσιωδέστερα
από κάθε άλλον. Όχι με διάθεση «κηρύγματος»
αλλά εμφορούμενος από έναν διακαή πόθο
επικοινωνίας με τον άνθρωπο, συμμεριζόμενος
με ανιδιοτελή αγνότητα την αρχέγονη ελπίδα και
πάλη του για την προσέγγιση του Υπερβατικού.

Τίτος Γουβέλης



Κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει το δικαίωμα έδρας
και γνώμης στο Εποπτικό Συμβούλιο του
Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος. Το ιδρυθέν στις 30 Δεκεμβρίου 2002
EUROPAMUSICALE συμβάλλει στη διατήρηση
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Προωθεί 
ως ανεξάρτητο και διακρατικό ίδρυμα 
την πολιτιστική ανταλλαγή στην Ευρώπη 
χρησιμοποιώντας ως μέσο το ευρωπαϊκό
μουσικό φεστιβάλ EUROPAMUSICALE. Στόχος 
του φεστιβάλ είναι η ενοποίηση της Ευρώπης 
με όχημα τη μουσική . Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
καθίσταται εφικτή μια καλύτερη γνωριμία μεταξύ 
των ευρωπαϊκών λαών, αλλά και ένας γόνιμος
πολιτιστικός διάλογος. Για την εκτέλεση του 
σκοπού του ιδρύματος επιδιώκονται χορηγίες 
και δωρεές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει σήμερα σε
μεγάλο βαθμό την πολιτική, κοινωνική και
οικονομική μας πραγματικότητα. Η μακρόχρονη 
διαδικασία ενοποίησης των χωρών της Ευρώπης 
είναι επίκαιρη και έχει γνώμονα το μέλλον. Εάν 
η Ευρώπη θέλει και στις ερχόμενες δεκαετίες να 
εισακούεται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, θα πρέπει 
να μπορεί να διατυπώνει πειστικά τις απόψεις και 
θέσεις της.

Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η ταύτιση των 
Ευρωπαίων με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού.
Το αίσθημα ενός ευρωπαϊκού πολιτιστικού 
χώρου δημιουργείται μέσω της καλλιέργειας των
κοινών πολιτιστικών καταβολών, των επί μέρους
πολιτισμών και της σύγχρονης και άκρως
επίκαιρης μετεξέλιξης στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Το αφηρημένο δημιούργημα «Ευρώπη» αποκτά 
πρόσωπο και γίνεται οικείο στους πολίτες του 
μέσα από τον πολιτισμό.

Jedes europäische Land hat Anrecht auf Sitz und 
Stimme im Kuratorium der Europäischen Kultur-
stiftung. Die am 30. Dezember 2002 errichtete 
Stiftung trägt zum Bau des europäischen Hauses 
bei. Sie fördert als unabhängige, staatenüber-
greifende Institution den kulturellen Austausch 
in Europa. Hierzu steht ihr als Maßnahme das 
Europäische Musikfest EUROPAMUSICALE zur 
Verfügung, welches das Zusammenwachsen 
Europas über die Musik in besonderer Weise 
unterstützt. Dadurch wird ein „Kennenlernen – 
Achtenlernen“ in Europa ermöglicht und eine 
fruchtbare kulturelle Auseinandersetzung an-
geregt. Für die Ausführung des Stiftungszwecks 
werden Zustiftungen und Spenden eingewor-
ben.

Die Europäische Union bestimmt heute in 
starkem Maße unsere politische, soziale und 
wirtschaftliche Realität. Der bereits lange 
währende Prozess des Zusammenschlusses der 
Länder zu einem vereinten Europa ist zeitgemäß 
und zukunftsweisend. Will Europa auch in den 
kommenden Jahrzehnten in der Welt mitreden, 
so muss es seine Standpunkte und Interessen 
formulieren und glaubhaft vertreten können.

Voraussetzung dafür ist eine sich vor allem aus 
der Kultur speisende Identifikation der Europä-
er mit Europa. Das Gefühl eines europäischen 
Kulturraumes ergibt sich aus der Pflege der ge-
meinsamen kulturellen Wurzeln, der regionalen 
Kulturen und ihrer zeitgemäßen, ganz aktuellen 
Weiterentwicklung im europäischen Kontext. 
Das abstrakte Gebilde Europa wird durch die Kul-
tur für den Bürger erfahrbar und sympathisch. 

ΕΥΡώΠΑϊΚΟ  
ΠΟΛιΤιΣΤιΚΟ ιΔΡΥΜΑ 
euroPamuSiCaLe
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KuLturStiftung 
euroPamuSiCaLe
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euroPamuSiCaLe DanKt   |   to euroPamuSiCaLe ΕΥΧΑΡιΣΤΕι 

Förderer | Χορηγός

Förderer | Χορηγός

Medienpartner | χορηγός επικοινωνίας

Medienpartner | χορηγός επικοινωνίας

Förderer | Χορηγός

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα πρόσωπα, τα οποία 
συνέβαλαν στην διοργάνωση της πανηγυρικής 
συναυλίας στην Αθήνα και στηρίζουν το Ίδρυμά μας. 
Αντιπροσωπευτικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
τους:

Κρίστοφ Μπαίμκε, Βασίλη Χριστόπουλο, Αλίκη 
Φιδετζή, Μαρία Κοπανά, Γκίζελα Πετροπούλου, 
Βόλφγκανγκ Ρέχενχοφερ, Γκαιτς Σουτς-Τέμμελ, Μιχαελ 
Τάιχμαν, Πιέρ-Υβ Τριμπουλέτ, Δρα Ευανθία Τσιγκανά, 
Δρα Ντιρκ Βίντσερ

Allen Personen, die am Zustandekommen des 
EUROPAMUSICALE Festkonzertes in Athen mitgewirkt 
haben und die Arbeit unserer Stiftung unterstützen, gilt 
unser ausdrücklicher Dank. Stellvertretend danken wir: 

Christoph Böhmke, Vassilis Christopoulos, Martina 
Conrads, Aliki Fidetzi, Maria Kopana, Gisela Petropoulou, 
Wolfgang Rechenhofer, Götz Schulz-Temmel, Michael 
Teichmann, Pierre -Yves Triboulet, Dr. Evanthia Tsigkana, 
Dr. Dirk Wintzer

Veranstaltungspartner | Συνδιοργανωτής
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imPreSSum   |   ΣΤΟιΧΕιΑ ΕΚΔΟΣήΣ 

Veranstalter | Διοργανωτής
Europäische Kulturstiftung EUROPAMUSICALE
Leonrodstr. 68 | 80636 München, Germany 
www.europamusicale.eu
Rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts  
mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit  
durch das Finanzamt München vom 29.01.2003.
Stiftungsaufsicht: Regierung von Oberbayern
v. i. S. d. P.: Helmut Pauli

Stiftungsvorstand | Προεδρείο του Ιδρύματος
RA Hansjörg Staehle (Vorsitzender/ Πρόεδρος) 
Dr. Martin Steinmeyer (stellv. Vorsitzender/ Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Kammersänger Professor Franzisco Araiza

Stiftungsrat | Εποπτικό Συμβούλιο του Ιδρύματος
Helmut Pauli (Vorsitzender/ Πρόεδρος)  
Dr. Johann Georg Prinz von Hohenzollern  
Oliver Jörg, MdL 
 
Vorsitzender des Stiftungskuratoriums |  
Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος
Senatsrat a. D. Ingo Weber

Konzertorganisation | Διοργάνωση Συναυλιών 
Aliki Fidetzi  
Tania Vásquez Dautermann 
Annette Toggenburg

redaktion | Επιμέλεια έκδοσης  
Tania Vásquez Dautermann 
Annette Toggenburg
 
Fotonachweise | Φωτογραφίες
Jose Manuel Barroso © Cornelia Smet 
Vassilis Christopoulos © Patrik Pfeiffer 
Staatsorchester Athen © Nikos Krikelis 
Chor der Bamberger Symphoniker © Michael Zehe




