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Απολαυστική ερμηνεία του Δημήτρη 
Μπάση στο «Χαμόγελο της Τζοκόντας»
Τ η Παρασκευή 15 Απριλίου, 

το 34ο Ελληνικό Φεστιβάλ 
του Σύδνεϋ ολοκλήρωσε το 
πρόγραµµα των εκδηλώσεών 

του για το 2016 µε µια συναρπα-
στική εκδήλωση στην αίθουσα του 
µαγευτικού City Recital Hall. Πε-
ρισσότεροι από 1000 θεατές ήταν 
παρόντες για να παρακολουθήσουν 
µια συναυλία αφιερωµένη στα έργα 
δύο δηµοφιλών και διακεκριµένων 
σύγχρονων Ελλήνων συνθετών, 
ερµηνευµένα από τον διάσηµο καλ-
λιτέχνη ∆ηµήτρη Μπάση, µαζί µε 
µια συµφωνική ορχήστρα και µε 
Έλληνες µουσικούς, υπό την διεύ-
θυνση του Γιώργου Έλλη.
Το διάσηµο ορχηστρικό έργο του 
Μάνου Χατζηδάκη, Το Χαµόγελο 
της Τζοκόντας ερµηνεύτηκε, µαζί µε 
τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, 
µε την αυθεντική ορχηστρική διεύ-
θυνση του Γιώργο Έλλη. Ο Μάνος 
Χατζηδάκης υπήρξε ένας πληθωρι-
κός και ευέλικτος συνθέτης, ο οποί-
ος έγινε διάσηµος εκτός Ελλάδος, 
για τη µουσική της ταινίας Ποτέ την 
Κυριακή και όχι µόνο. Έγραψε Το 

Χαµόγελο της Τζοκόντας, µια σειρά 
από «τραγούδια χωρίς λόγια», στην 
Νέα Υόρκη το 1965. Ο Σταύρος 
Ξαρχάκος αναγνωρίστηκε για τη 
µουσική του στην ταινία Ρεµπέτι-
κο. Όπως και ο Χατζηδάκης, είναι 
ένας εξαιρετικά ευέλικτος συνθέτης, 
ο οποίος έχει γράψει µουσική για 
µπαλέτο και κινηµατογράφο, καθώς 
και πολλά δηµοφιλή τραγούδια.

Η ερµηνεία των ωραιότερων τρα-
γουδιών του Ξαρχάκου από τον 
Μπάση ήταν απολύτως µαγευτική, 
µε την κρυστάλλινη φωνή του να 
γεµίζει ολόκληρη την αίθουσα. Με 
τη συνοδεία της συµφωνικής ορχή-
στρας και των Ελληνοαυστραλών 
µουσικών τα έργα των δύο αυτών 
συνθετών, πήραν νέα ζωή. Η συ-
ναυλία έτυχε θερµής υποδοχής, 

µε το κοινό των 1000 ατόµων να 
επευφηµεί και να χειροκροτεί δυ-
νατά του ερµηνευτές κατά την διάρ-
κεια ολόκληρης της παράστασης.
Αυτή η εκδήλωση αποτέλεσε το 
τέλειο κλείσιµο της αυλαίας του 
προγράµµατος του Ελληνικού Φε-
στιβάλ του Σύδνεϋ για το 2016 
που είχε διάρκεια 8 εβδοµάδων. 
Εκδηλώσεις σαν και αυτή δεν θα 
πραγµατοποιούνταν  χωρίς την 
βοήθεια της υπέροχης οµάδας του 
City Recital Hall, του κύριου συ-
νεργάτη µας την Delphi Bank, των 
Century Venues, την Emirates, των 
St George Graphics and Printers, 
του Antenna 1 Pacific, του The 
Grand Roxy,του Sealand Birk, του 
M&J Chickens και όλων των άλλων 
χορηγών του Φεστιβάλ. Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες επίσης στα Μέσα Μα-
ζικής Ενηµέρωσης, στο SBS Greek 
Radio, στην εφηµερίδα O Kosmos 
και στον 2MM , στους εθελοντές 
και σε όλους εκείνους που πάντα 
βοηθούν ώστε να πραγµατοποιη-
θεί αυτό το απαιτητικό και ποικίλο 
πρόγραµµα.




