Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαίδη,
στην παράσταση ''260+1 χρόνια Μότσαρτ'', το Σάββατο, 28
Ιανουαρίου 2017 στις 8.30 μμ. στο Παττίχειο Δημοτικό
Θεάτρο

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι,
Η αναβάθμιση και η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου των
φορέων της πόλης μας και η αγαστή συνεργασία μεταξύ
Δημοτικών Αρχών και δημότη, είναι για μας βασική αρχή.
Κάθε καλή πρωτοβουλία ομάδας πολιτών, θα γίνεται
προσπάθεια με την παρέμβαση του Δήμου να υλοποιείται. Η
Λεμεσός χρειάζεται πολίτες ενεργούς και συμμέτοχους.
Μέσα στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος Λεμεσού, το Παττίχειο
Δημοτικό Θέατρο και ο Διευθυντής του Βάσος Αργυρίδης
προχώρησαν στην παραγωγή της παράστασης, ''260+1 χρόνια
Μότσαρτ'', που θα απολαύσουμε απόψε.
Σας καλωσορίζω σε αυτή την υπέροχη μουσική βραδιά που θα
μας χαρίσει ο Μαέστρος Φλαουτίστας, Θεόδωρος Κρασίδης με
την χορωδία του και τους φανταστικούς συνεργάτες του. Η
αγάπη του Θεόδωρου για την πόλη μας αποτυπώθηκε και
στην ονομασία της χορωδίας του: ''Χορωδία Φλάουτων
Λεμεσού Flautissimo''.
Μετά από μια σειρά μεγάλων επιτυχιών, όπως, «Νύχτες του
Οκτώβρη - Ένα φλάουτο και μια άρπα», «Το Μπλε Φεγγάρι»,
το «Spectacular Russia», το Μουσικό Παραμύθι «Ο Στρατιώτης

που έγινε Πρίγκιπας», «Η Μαγεία των Χριστουγέννων», και
άλλα πολλά, μας κάλεσε απόψε ο Θεόδωρος σε αυτή τη
μουσική πανδαισία, «260+1 χρόνια Mozart».
Ο αγαπητός Θεόδωρος, πλαισιώνεται από μια σειρά εκλεκτούς
καλλιτέχνες.
Στην άρπα η εκρηκτική δεξιοτέχνης και διακεκριμένη με
διεθνή καριέρα Angela Madjarova (Άντζελα Ματζάροβα). Η
αγάπη της Angela για την πόλη μας είναι τόση που την φέρνει
ακόμα μια φορά από τη Σόφια κοντά μας. Μαζί μας ο νεαρός
και ταλαντούχος φλαουτίστας Νικόλας Λαμπριανίδης που
διαπρέπει στις σπουδές του στην Κρατική Μουσική Ακαδημία
Σόφιας στη Βουλγαρία. Είναι εδώ με το βιολοντσέλο της η
φίλη Ευγενία Καραπατάκη, ένα εκλεκτό μέλος της
Λεμεσιανής κοινωνίας με πολύχρονη παρουσία στα
πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας, μέλος του Κουαρτέτου
Εγχόρδων του Δήμου Λεμεσού. Η Σοπράνο Χρύσω Μακαρίου
έχει να επιδείξει μια πολύ ξεχωριστή και αξιοθαύμαστη
διεθνή καριέρα. Γεννήθηκε στην Ελλάδα, ζει στη Βιέννη, αλλά
δηλώνει: «περήφανη κυπραία», αφού εδώ μεγάλωσε. Είμαστε
και εμείς εδώ στη Λεμεσό περήφανοι για σένα Χρύσω, όπως
περήφανοι είμαστε για την Angela, τον Νικόλα, την Ευγενία,
τον Θεόδωρο και το Φλαουτίσσιμο.
Αγαπητέ Θεόδωρε, ο Δήμος Λεμεσού μέσα στα προγράμματα
του για περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτισμού στη πόλη μας, θα
είναι συμπαραστάτης σας για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
Μέσα στις κύριες προτεραιότητες του Δήμου Λεμεσού είναι η
καθιέρωση του θεσμού ενός ετήσιου φεστιβάλ μουσικής –

όπερας – θεάτρου – χορού με βασική συμμετοχή κυπρίων
δημιουργών και καλλιτεχνών. Οι καλλιτέχνες που απαρτίζουν
τη Χορωδία Φλάουτων Λεμεσού Flautissimo είναι ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα της πλειάδας καταξιωμένων
καλλιτεχνών που ζουν στην Κύπρο και στο εξωτερικό που
είμαι σίγουρος πως θα είναι συμμέτοχοι σε αυτή μας την
προσπάθεια.
Εύχομαι σε όλους καλή ακρόαση.

