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Das Romantische Lied 
 
Έλλη Αλωνεύτου [μέτζο-σοπράνο]   Elli Aloneftou [mezzo-soprano] 
Στέλιος Γεωργίου [τενόρος]    Stelios Georgiou [tenor] 
Sinem Sadrazam [βιόλα]    Sinem Sadrazam [viola]  
Νικόλας Κωσταντίνου [πιάνο]   Nicolas Costantinou [piano] 
 
Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017 | 7:30 μμ   Saturday, 4 November 2017 | 19:30 
Κινηματοθέατρο Παλλάς, Λευκωσία   Pallas Cinema-theatre, Lefkosia 
 
Πρόγραμμα / Programme 
Έργα των Φρ. Σούμπερτ, Ρ. Σούμαν, Γ. Μπραμς, Ρ. Στράους 
Works by Fr. Schubert, R. Schumann, J. Brahms, R. Strauss 
 
Στα πλαίσια του Μήνα Γερμανικής Γλώσσας 2017, το Ledra Music Soloists παρουσιάζει μια ανθολογία 
Γερμανικών τραγουδιών του 19ου αιώνα βασισμένα σε ποίηση καταξιομένων ποιητών της περιόδου.  
Με τη μουσική τους, οι συνθέτες παραθέτουν την δική τους ερμηνεία και οδηγούν σ’ ένα νέο κόσμο 
στον οποίο ο ήχος και ο λόγος συμπράττουν για κάτι καινούργιο.  Παρέα με καταξιομένους Κύπριους 
σολίστ, η συναυλία αυτή αποτελεί μια αναδρομή στη ποικιλομορφή θεματολογία του ρομαντισμού: 
έρωτας, απόρριψη, πόθος, θάνατος, προδοσία, εκδίκηση, τραγωδία, λύτρωση, καθώς και φιλοσοφικά 
ερωτήματα για τη ζωή, την τέχνη και τη δημιουργία.  Στα λόγια του ποιητή Josef Karl Benedikt von 
Eichendorff: «το τραγούδι βρίσκεται σε όλα τα πράγματα» και ότι μια μόνο «μαγική λέξη» είναι αρκετή 
για να το ξυπνήσει. 
 
In the frame of the German Language Month 2017, Ledra Music Soloists presents an anthology of 
German language art-songs from the 19th century. With their music, the composers give their own 
interpretation; the result is a new world in which sound and text co-exists in something new. In the 
company of established Cypriot musicians, we invite you to join us in a recursion of the diverse subject 
matters of romanticism: love, rejection, passion, death, betrayal, revenge, tragedy, salvation, as well as 
various philosophical matters about life, art and artistic creation. Poet Josef Karl Benedikt von 
Eichendorff once said that “song sleeps in all things” and that a “magic word” can draw it forth. 
 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ / TICKETS  
Κανονικά / Full-price €15 | Μειωμένα* / Concessions* €10 
Παιδιά κάτω των 15 / Children up to 15 years old ΔΩΡΕΑΝ / FREE ENTRANCE 
Ταμείο Θεάτρου, κάθε Τετάρτη 4:00–7:00 μμ, www.soldoutticketbox.com  
καθώς και το βράδυ της συναυλίας  
Pallas Theatre box office, every Wednesday, 16:00–19:00 and at the door the night of the concert 
* Μέλη LMS, συνταξιούχοι, μαθητές και φοιτητές με ταυτότητα, στρατιώτες 
* LMS members, pensioners, full-time Students, soldiers 



 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / INFO  
Τηλ / Tel: 22352355 | info@ledramusic.org | www.ledramusic.org 
 
Η συναυλία εντάσσεται στα πλαίσια του Μήνα Γερμανικής Γλώσσας 2017 
The recital is part of the German Language Month 2017 
 
ΧΟΡΗΓΟΙ: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας κ Πολιτισμού, Ινστιτούτο Γκαίτε 
και Άλφα Μέγα.  


