
 

Το Δώρο των Θεών 

Μουσική στην Αρχαία Ελλάδα 

συναυλίες με αρχαία λύρα – ομιλίες –  

workshop οργανοποιΐας – workshops εκμάθησης  

αρχαίων οργάνων 

 
Παρασκευή έως Κυριακή 

2 έως 4 Οκτωβρίου 

 

 

 

 
| Πρόγραμμα Events | 

 

 

Παρασκευή 

 

Μουσική των Σφαιρών 

η ιστορία μιας ιδέας από τον Πυθαγόρα μέχρι τις μέρες μας 

19:00 - 20:30 | Νίκος Ξυνογαλάς (ερευνητής) 

 

 

Σαββάτο 

 

Workshop Κρουστών 

Ρυθμολογία και Εκμάθηση Αρχαίου Bendir 

11:00 - 13:00 | Νίκος Βαρελάς (επαγγελματίας μουσικός – κρουστά) 

 

Workshop Αρχαίας Λύρας 

Εκμάθηση λύρας, αρχαίοι δρόμοι, αρχαίες μελωδίες 

16:00 - 17:30 | Δάνης Κουμαρτζής (επαγγελματίας μουσικός) 

 

Ορφικοί Ύμνοι & Αρχαίες Μελωδίες 

μουσική εκτέλεση αρχαίας ελληνικής λύρας 

18:00 - 18:45 | Λίνα Παλερά (επαγγελματίας μουσικός) 

 

Αρχαία Ελληνική Μουσική 

από τον μύθο στις κοινωνικές δομές της αρχαιότητας  

και η εφαρμογή της στις ημέρες μας 

19:30 - 21:00 | Δελφινόπουλος Δημήτρης  
(μουσικός της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης /  

επικεφαλής του πολυμελούς συνόλου  

αρχαίας ελληνικής μουσικής "Ορφεία Αρμονία") 
 

 

Κυριακή 

 

Workshop Αρχαίας Οργανοποιΐας 



κατασκευάζοντας αρχαία (ελληνικά & μη) μουσικά όργανα 

11:00 - 13:00 | Κουμαρτζής Αναστάσιος  
(αρχιοργανοποιός, Μουσικά Όργανα Αναστάσιος - Luthieros) 

 

Η Φιλοσοφία & η Μυσταγωγία της Αρχαίας Ελληνικής Μουσική 

18:00 – 19:00 | Γιώργος Ιωαννίδης  
(ψυχολόγος, συγγραφέας, διευθυντής Εκδόσεων Δαιδάλεος) 

 

Αρχαίες Μουσικές Περιπλανήσεις 

live από τον Michael Levy, τον γνωστότερο παίκτη αρχαίας λύρας παγκοσμίως 

20:00 – 21:30 | Michael Levy (μουσικός)  

  

 

 
Αρχαία Μουσικά Όργανα στη Θεσσαλονίκη;  
 
Ο Νικόλαος Κουμαρτζής, απόφοιτος του μεταπτυχιακού MSc in Strategic Product 
Design του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, βρίσκεται πίσω από τη start-up 
εταιρία Luthieros Music Instruments (http://en.luthieros.com/) που, εν καιρώ κρίσης, 
κατάφερε να εξαγάγει πλήθος αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα σε όλο τον κόσμο! 
 
Με πωλήσεις σε ΗΠΑ, Καναδά, Χιλή, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Μεγάλη Βρετανία, 
Γερμανία, Κίνα, Αυστραλία, Ισπανία κ.α., εξελίσσει σταδιακά ένα project μέρος του οποίου 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής του εργασίας στο International Hellenic 
University (IHU). Εκμεταλλευόμενος την τεχνολογία της τρισδιάστατης σάρωσης (3D 
Scanning) και τρισδιάστατης ψηφιακής μοντελοποίησης (3D Digital Modelling) που 
προσφέρεται στους φοιτητές του IHU, συντόνισε την κατασκευή των πρώτων πρωτότυπων 
αρχαίων μουσικών λυρών. Μετά την αποφοίτηση του, κατάφερε να εξελίξει την πρωτότυπη 
αυτή ιδέα και να βλέπει μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε μαζί με τον 
οργανοποιό πατέρα του, σταδιακά να αποκτάει απήχηση σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του 
κόσμου.  
 
Μάλιστα, ο γνωστότερος παίκτης αρχαίας λύρας παγκοσμίως, ο Michael Levy, παίζει 
μόνο με αρχαία όργανα των Luthieros, με τα οποία ηχογράφησε μέχρι στιγμής τέσσερα 
albums.  
 
Θα παίξει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου (στις 20:00), στα 
πλαίσια του 3ημέρου εκδηλώσεων “Το Δώρο των Θεών: Η Μουσική στην Αρχαία Ελλάδα” 
(2-4 Οκτωβρίου), στον πολυχώρο Tabya (Μελενίκου 14) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
Όλο το 3ήμερο θα εκτίθενται στον πολυχώρο μοναδικά αρχαία μουσικά όργανα (λύρες, 
βάρβιτος, φόρμινξ, Κιθαρίς του Χρυσού Αιώνα, σαμβύκη, μπεντίρ κ.ά.), ενώ θα 
πραγματοποιηθούν διαλέξεις, συναυλίες και εργαστήρια - workshops οργανοκατασκευής 
και οργανοπαιξίας αρχαίων οργάνων!  
 
Για το πλήρες πρόγραμμα, δείτε εδώ:  
http://en.luthieros.com/    
 

http://en.luthieros.com/

