
Σ τις 26 και 28 Ιουλίου 2020, σπου-
δαίοι πρωταγωνιστές της Όπερας 
θα ερμηνεύσουν άριες και ντουέτα 
από διάσημες όπερες του ρεπερτο-

ρίου, σε δύο απίστευτα γκαλά όπερας που δι-
οργανώνει Εθνική Λυρική Σκηνή στο Ωδείο 
Ηρώδου Αττικού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 26 Ιουλί-
ου οι διεθνώς αναγνωρισμένοι πρωταγωνι-
στές της όπερας Κρασσιμίρα Στογιάνοβα, 
Ρικκάρντο Μάσσι, Δημήτρης Πλατανιάς θα 
ερμηνεύσουν διάσημες άριες και ντουέτα 
από όπερες των Βέρντι (Ριγολέττος, Τρο-
βατόρε, Ένας χορός μεταμφιεσμένων, Η δύ-
ναμη του πεπρωμένου), Τζορντάνο (Αντρέα 
Σενιέ), Καταλάνι (Η Βάλλυ), Πονκιέλλι (Τζο-
κόντα) και Πουτσίνι (Τουραντότ). H Βουλγά-
ρα υψίφωνος Κρασσιμίρα Στογιάνοβα είναι 
μια από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστρι-
ες της όπερας της εποχής μας. Από το 1998 
που ξεκίνησε η στενή συνεργασία της με την 
Κρατική Όπερα της Βιέννης, έως σήμερα 
έχει κατακτήσει τα σπουδαιότερα λυρικά 
θέατρα του πλανήτη ερμηνεύοντας τους πιο 
απαιτητικούς ρόλους των Βέρντι και Πουτσί-
νι, αλλά και Ρίχαρντ Στράους και Σλαβικό 
ρεπερτόριο. O Ιταλός τενόρος Ρικκάρντο 
Μάσσι –ένας από τους πιο συναρπαστικούς 
ερμηνευτές του ιταλικού spinto ρεπερτορί-
ου– έλαβε τη διεθνή αναγνώριση πολύ νωρίς 

στην καριέρα του, καθώς οι ερμηνείες του 
στους εμβληματικούς ρόλους των Βέρντι 
και Πουτσίνι θεωρήθηκαν αξεπέραστες. Ο 
σπουδαίος Έλληνας βαρύτονος της ΕΛΣ 
Δημήτρης Πλατανιάς, παράλληλα με τις εμ-
φανίσεις του στην Ελλάδα, έχει κατακτήσει 
τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά λυρικά θέατρα 
και φεστιβάλ όπερας, έχει συνεργαστεί με 
κορυφαίους αρχιμουσικούς, έχει δουλέψει με 
σπουδαίους σκηνοθέτες, ενώ έχει μοιραστεί 
τη σκηνή με πρωταγωνιστές διεθνούς εμβέ-
λειας.

Δύο μέρες αργότερα, την Τρίτη 28 Ιουλί-
ου, οι καταξιωμένοι Τσέλια Κοστέα, Τζόρ-
τζιο Μπερρούτζι, Αμπρότζο Μαέστρι θα 
ερμηνεύσουν διάσημες άριες και ντουέτα 
από όπερες των Βέρντι (Λουίζα Μίλλερ, 
Τροβατόρε, Ένας χορός μεταμφιεσμένων, Η 
δύναμη του πεπρωμένου), Πονκιέλλι (Τζοκό-
ντα), Λεονκαβάλλο (Παλιάτσοι) και Πουτσίνι 
(Τόσκα).  Η σπουδαία πρωταγωνίστρια της 
ΕΛΣ Τσέλια Κοστέα έχει διακριθεί σε πολυ-
άριθμους διεθνείς διαγωνισμούς τραγουδιού 
και έχει διαγράψει μια πολύ σημαντική πορεία 
στα μεγαλύτερα θέατρα και τις σημαντικό-
τερες αίθουσες του κόσμου. Οι ερμηνείες 
της σε εμβληματικούς ρόλους των Βέρντι 
και Πουτσίνι ξεχωρίζουν για την ευαισθησία 
τους. Ο Ιταλός τενόρος Τζόρτζιο Μπερρού-
τζι έχει διακριθεί παγκοσμίως για τον λαμπε-
ρό, ζεστό ιταλικό του ήχο, καθώς και για τη 
μουσική και εκφραστική απόχρωση των ερ-
μηνειών του. Η διεθνής σταδιοδρομία του 
περιλαμβάνει μερικά από τα σημαντικότερα 
λυρικά θέατρα, αλλά και αίθουσες συναυλι-
ών και φεστιβάλ. Ο διακεκριμένος Ιταλός 
Αμπρότζο Μαέστρι είναι ένας από τους πιο 
περιζήτητους βαρύτονους της εποχής μας. 
Από το εντυπωσιακό ντεμπούτο του ως 
Φάλσταφ το 2001 στη Σκάλα του Μιλάνου 
(Στρέλερ, Μούτι) έως σήμερα, ο Μαέστρι 
έχει κατακτήσει τον κόσμο της όπερας, λαμ-

βάνοντας ενθουσιώδεις κριτικές από τα με-
γαλύτερα μέσα του πλανήτη.

Σημειώνεται ότι λόγω των περιοριστικών 
μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κο-
ρονοϊού, θα διατεθούν προς πώληση στο κοι-
νό μόνο 2.000 θέσεις περίπου στο Ηρώδειο.  
Στο πλαίσιο αυτό, φέτος για πρώτη φορά θα 
γίνει αρίθμηση και στις θέσεις του άνω δια-
ζώματος. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας και 
για την ασφάλεια του κοινού, συστήνεται η 
έγκαιρη προσέλευση στον χώρο του Ηρω-
δείου.

Τιμές: 15, 20, 25, 35, 45, 55€, 
Φοιτητικό, παιδικό: 12€, 
Περιορισμένης ορατότητας 10€

Σημεία προπώλησης:

• Ταμεία Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος    

Τηλ. κέντρο: 213 088 5700 / 
Ομαδικές πωλήσεις: 213 088 5742
Ωράριο: καθημερινά 09.00-21.00

• Εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών, Πανεπιστη-
μίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου)
Τηλεφωνική αγορά: +30 210 3272000
Δε-Πα 10:00-16:00, Σα 10:00-15:00

• On line: 
www.nationalopera.gr, www.viva.gr 
και www.greekfestival.gr

T H E  T R E N D L E T T E R

Ιούλιος στο Ηρώδειο
Γκαλά όπερας από την Εθνική Λυρική Σκηνή
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