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Ο Παναγιώτης Καραμάνος διευθύνει την 
Ορχήστρα Μόντεστ στο Κονσερβατόριο
Ο ταλαντούχος Έλληνας µαέστρος Παναγιώτης Καραµάνος και η Ορχήστρα Μόντεστ 
σας προσκαλούν σε µια εκπληκτική µουσική βραδιά στο Ωδείο του Σύδνεΰ (Sydney 
Conservatorium of Music) το Σάββατο 26 Νοεµβρίου  2016 στις 7:30µµ.

Η 60µελής ορχήστρα εξαιρετικών 
µουσικών υπό τη διεύθυνση του 
ταλαντούχου µαέστρου Πανα-
γιώτη Καραµάνου θα ερµηνεύ-

σει την πιο διάσηµη σουίτα του Ρώσου 
συνθέτη Mόντεστ Mουσόργκσκι «Εικό-
νες από µία Έκθεση», σε διασκευή ενορ-
χηστρώσης του Μωρίς Ραβέλ.
Ο Mόντεστ Mουσόργκσκι, υπήρξε ένας 
από τους καινοτόµους της εθνικής µου-
σικής της Ρωσίας κατά τη Ροµαντική πε-
ρίοδο. Το αριστούργηµα «Εικόνες από 
µία έκθεση» απεικονίζει µια φανταστική 
περιήγηση σε µία συλλογή έργων τέ-
χνης.
Επίσης θα ερµηνευτούν και δύο και-
νούριες συνθέσεις, το «Jovenilia» και το 
«Espace» δύο ανερχόµενων Αυστραλών 
µουσικών, του Benjamin Saffir και της 
Kristen Milenko αντίστοιχα. 
Αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορί-
ες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον 
Παναγιώτη Καραµάνο: pkaramanos1@
gmail.com  ή 0416 488 389
Η είσοδος είναι δωρεάν.
Verbrugghen Hall, Level 3, Sydney 
Conservatorium of Music

Έπαινοι µε ελληνικό χρώµα 
στο Αρρένων του Canterbury

Τριήµερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα εθελοντών 
από το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας
Την ∆ευτέρα 14 Νοεµβρίου, στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας, 
378Α King St,  Newtown ολοκληρώθηκε το τριήµερο εκπαιδευτικό πρό-
γραµµα εθελοντών.
Στην εκδήλωση αποφοίτησης του προγράµµατος του Κέντρου απονεµή-
θηκαν πιστοποιητικά επιτυχής ολοκλήρωσης του και στους ένδεκα συµ-
µετέχοντες. Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας διοργανώνει τα συγκεκριµένα 
προγράµµατα για όσους επιθυµούν να γνωρίσουν για τον εθελοντισµό, σε 
τριµηνιαία βάση τόσο στην µητροπολιτική περιοχή του Sydney, όσο και 
στις περιοχές Hunter και Illawarra.
Το επόµενο ενηµερωτικό πρόγραµµα εθελοντισµού του Ελληνικού Κέ-
ντρου Προνοίας θα πραγµατοποιηθεί στο χώλ του Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννου 
στο προάστιο Parramatta και θα ξεκινήσει την Τετάρτη  16 Νοεµβρίου 
στις 9.30 π.µ.

Γεύση Ελληνισµού είχε η τελετή 
παρουσίασης του Σχολείου Αρρέ-
νων του Canterbury τη Τετάρτη το 
βράδυ. Στις φωτογραφίες, η νεο-
εκλεγείς βουλευτής της περιοχής, 
κα Σοφία Κώτση, µε αριστούχο µα-
θητή της Β’ Λυκείου. Επίσης, ο µα-
θητής της Α’ Γυµνασίου ∆ηµήτρης 
Makapagal µε τους γονείς του, την 
καθηγήτρια κα Νεκταρία Μελά, τον 
πολιτειακό γραµµατέα της ΑΧΕΠΑ 
ΝΝΟ ∆ρ Παναγιώτη ∆ιαµάντη και 
τον πολιτειακό πρόεδρο της ΑΧΕ-
ΠΑ ΝΝΟ κ. Γιάννη Καλλιµάνη. Ο 
νεαρός ∆ηµήτρης «µάζεψε» πέντε 
αριστεία για τις αποδόσεις του στα 
µαθήµατά του. Οι µαθητές της Α’ 
Γυµνασίου πρόσφατα απόλαυσαν 
κατασκήνωση στο Berry χάρη σε 
χορηγεία της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ.




