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«Πιο κοντά, µ’ ένα  
τραγούδι τη φορά»

Η
µουσική οµάδα Migratorium 
είναι η εκρηκτική συνύπαρξη 
επί σκηνής των αρχέγονων 
δονήσεων του Αβορίγινου 

Ντιτζεριντου, της ποίησης της αποδη-
µίας, του δυναµισµού της δυτικής ροκ 
µουσικής και των παραδοσιακών ελ-
ληνικών τραγουδιών, µε αποκορύφω-
µα την χαρά της ενσωµάτωσης στη Νέα 
Γη. Βασισµένη σε αποσπάσµατα από 
την επική ποιητική συλλογή της δρα-
µατουργού Σοφίας Ράλλη-Καθαρείου 
«2000 µείον 2», η οµάδα Migratorium 
ξεκίνησε την επιτυχηµένη πορεία της 
υπό την αιγίδα του Ελληνικού Φε-
στιβάλ του Σίδνεϋ το 2014 και είναι 
η µοναδική ελληνικού ενδιαφέρο-
ντος συµµετοχή από την Αυστραλία 
στο 1ο Παγκόσµιο Φεστιβάλ Τεχνών 
«Ελλάδα Παντού» και την Εβδοµάδα 
Συµφιλίωσης 2014, µε µια συναυλία 
στο Σίδνεϋ, που µεταδόθηκε ζωντανά 
από ραδιοφωνικούς σταθµούς στην 
Αυστραλία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 
Στο φετινό Εθνικό Πολυπολιτισµικό 

Φεστιβάλ της Καµπέρα, ο Καλλιτεχνι-
κός ∆ιευθυντής και τραγουδιστής Βαγ-
γέλης Λούλης προσκαλεί στη σκηνή 
τον διεθνούς φήµης Αβορίγινα σολίστ 
του Ντιτζεριντού Glen Doyle, το Αβο-
ρίγινο χορευτικό συγκρότηµα Duncan 
Smith and the Wiradjuri Echoes και 
τους παραδοσιακούς µουσικούς Κυ-
ριακή και ∆ηµήτρη Κουµπαρούλη 
(Melisma Ensemble). Μαζί τους κα-
ταξιωµένοι µουσικοί όπως ο Robin 
Gist στην ηλεκτρική κιθάρα (Girl 
Overboard, Tone Master Productions) 
και ο Βαλέριος Καλοκαιρινός στο κο-
ντραµπάσο (Ionia, This Gen- tle Flow) 
που στρώνουν τον δίγλωσσο µουσικό 
δρόµο προς τη συµφιλίωση και την 
κοινωνική αποδοχή.
Το Migratorium έχει αποσπάσει θε-
τικές κριτικές από τα ΜΜΕ στην Αυ-
στραλία και την Ελλάδα, ενώ έχει χα-
ρακτηριστεί «Η µουσική παράσταση 
που υπερέβη τα εσκαµµένα και χάρισε 
ένα νέο όραµα», που «ενθουσιάζει, συ-
γκινεί και προβληµατίζει».

Ο Σύλλογος Ελληνο-Αυστραλών  
Εκπαιδευτικών Νέας Νότιας Ουαλίας (ΣΕΑΕ)

ZHTEITAI

ΜΑΓΕΙΡΑΣ (ΣΕΦ) 
& σεφ για πρωϊνά

πεπειραµένος, για πλήρη απασχόληση 
(full time) σε πολυάσχολο ελληνικό εστιατόριο 

στο Brighton Le Sands
Πρέπει να έχει εµπειρία ελληνικής κουζίνας

και να είναι επαγγελµατίας. Καλοί όροι εργασίας.
Επικοινωνήστε µε τον Τζον στο 9556 2533

WANTED
WAIT STAFF & BAR STAFF

for busy Greek Restaurant in Brighton Le Sands

Must be experienced. RSA essential.

Well presented and well spoken. 

Good rates, various shifts available

Call John 9556 2533

Η νέα παράσταση των MIGRATORIUM στο Εθνικό  
Πολυπολιτισµικό Φεστιβάλ της Καµπέρα  
το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015 (Σκηνή 1 - 14:00)  
και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015 (Σκηνή 3 - 15:25)

ανακοινώνει τις εξής εκδηλώσεις µε την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς του 2015

1. Kυριακή 1 Φεβρουαρίου: Αρτοκλασία και Αγιασµός για το νέο σχολι-
κό και ακαδηµαϊκό έτος στον Ελληνορθόδοξο Ναό της Αγίας Τριάδας, 626 
Bourke street, Surry Hills από τις 9.30 το πρωί. Στο τέλος θα προσφερθεί κέ-
ρασµα από τον Σύλλογο στην πίσω αίθουσα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί Ελληνικής 
γλώσσας και µη, είναι ευπρόσδεκτοι να παραστούν.
2. Τρίτη 3 Φεβρουαρίου:  Τελετή απονοµής Ελληνικών Αριστείων 2015 σε 
µαθητές που πρώτευσαν στις περυσινές απολυτήριες εξετάσεις του Γυµνασί-
ου Higher School Certificate στο µάθηµα των Νεοελληνικών, των Αρχαίων 
Ελληνικών και της Αρχαίας Ιστορίας µε τα Βραβεία «Αθηνά» και «Μέγας Αλέ-
ξανδρος» ενώ θα αποµενηθούν και τα Πιστοποιητικά Ελληνοµάθειας από το 
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ σε µαθητές και άτοµα που διακρί-
θηκαν στις εξετάσεις ελληνικής γλώσσας to 2014. Επίσης θα απονεµηθούν 
τα Βραβεία «Φοίβος» σε µαθητές ∆ηµοτικών Σχολείων που αριστεύουν στα 
Ελληνικά, «Σωκράτης» σε φοιτητές Πανεπιστηµίων Νεοελληνικών Τµηµάτων 
και «Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός» σε διακεκριµένους Εκπαιδευτικούς της Ελληνι-
κής γλώσσας και γενικά της Ελληνικής Παιδείας για την πολύτιµη συνεισφορά 
τους στην δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η εκδήλωση θα πραγ-
µατοποιηθεί στην Πολιτειακή Βουλή της Νέας Νότιας Ουαλίας, Macquarie 
street, στο κέντρο της πόλης και η προσέλευση του κοινού θα είναι από τις 
6.00 το απόγευµα για έναρξη στις 6.30. Στην εκδήλωση θα παραστούν πολλοί 
επίσηµοι από τις πολιτικές και διπλωµατικές αρχές και εκπρόσωποι της Ελλη-
νικής παροικίας του Σύδνεϋ. H τελετή διεξάγεται υπό την αιγίδα του Γενικού 
Προξενείου της Ελλάδας στο Σύδνεϋ και του Εντιµότατου ΄Ελληνα Γενικού 
Προξένου ∆ρ Σταύρου Κυρίµη.

Για περισσότερες πληροφορίες, όσοι ενδιαφέρονται µπορούν να απο-
ταθούν στο τηλέφωνο 04 14 714 807, βραδυνές ώρες ή στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση nswmgta@ yahoo.com.au
Εκ µέρους του Προέδρου ∆ρ Παναγιώτη ∆ιαµάντη
∆ηµήτρης Καµετόπουλος Αντιπρόεδρος


