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Μία σειρά εξαιρετικών εμφανίσεων πραγματοποίησε φέτος το Κουαρτέτο Κιθάρας του
Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας υπό την καθοδήγηση του Στέλιου Καραγιαννίδη. Το
Κουαρτέτο που αποτελείται από τους μαθητές Μάριο Παρασκευά, Γιάννη Βακρατσά, Γιάννη
Πούλκαρη και Σταύρο Ραφαηλίδη άνοιξε την συναυλία του Μουσικού Σχολείου στο Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 27 Μαρτίου 2014 ερμηνεύοντας με μοναδική ευαισθησία και
ακρίβεια έργα M. Χατζιδάκι και L. Boccherini και καθηλώνοντας την κατάμεστη αίθουσα
«Αιμίλιος Ριάδης».
Το Κουαρτέτο ήταν ο μεγάλος απών της 4ης Πανελλήνιας
Συνάντησης Κιθαριστικών Συνόλων που έλαβε χώρα στην Αίθουσα Τέχνης στην Κοζάνη στις
29 Μαρτίου 2014, αφού δεν έλαβε πρόσκληση συμμετοχής από τους διοργανωτές του
θεσμού παρόλο που κάθε χρόνο τα εκάστοτε Κιθαριστικά Σύνολα του Μουσικού Σχολείου
Σιάτιστας συμμετείχαν ανελλιπώς. Αν πρόκειται για εκ παραδρομής παράληψη, είναι
σίγουρο ότι οι διοργανωτές θα επανορθώσουν στην επόμενη συνάντηση.
Ωστόσο στις
15 Μαΐου 2014 οι νεαροί κιθαρίστες έδωσαν πάλι το στίγμα τους στην εαρινή συναυλία που
πραγματοποίησε το Σχολείο τους στην Αίθουσα Τέχνης Κοζάνης. Η δικαίωση των κόπων και
των προσπαθειών των μαθητών και του καθηγητή τους ήλθε στην Καρδίτσα όπου το
Κουαρτέτο Κιθάρας συμμετείχε στο 2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κιθάρας που διοργάνωσε το
Ωδείο Καρδίτσας- Νίκος Ευθυμιάδης σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Κιθαριστών και
απέσπασε το 3ο Βραβείο στο Διαγωνισμό Μουσικών Συνόλων ο οποίος έλαβε χώρα στις 6
Ιουλίου 2014 και ώρα 15.00 στο ξενοδοχείο Thessalikon Grand. Οι μαθητές μεταξύ άλλων
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συναυλίες, διαλέξεις και να έρθουν σε επαφή με
δεκάδες κιθαρίστες από όλη την Ελλάδα αποκομίζοντας μία μοναδική εμπειρία.
Κιθάρες εν δράσει λοιπόν και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Θερμά συγχαρητήρια στον κ.
Στέλιο Καραγιαννίδη και στους μαθητές Μάριο Παρασκευά, Γιάννη Βακρατσά, Γιάννη
Πούλκαρη και Σταύρο Ραφαηλίδη. Πολλές ευχαριστίες και στους γονείς για τη διευκόλυνση
της μετακίνησης των μαθητών.
Το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας εύχεται καλό
καλοκαίρι και περιμένει το φιλόμουσο κοινό στην συναυλία που συνδιοργανώνει με την
Ορχήστρα Νέων της Wil της Ελβετίας στις 24 Ιουλίου 2014 στη Σιάτιστα. Περισσότερες
λεπτομέρειες για το χώρο, την ώρα και τους συμμετέχοντες μαθητές του Μουσικού
Σχολείου Σιάτιστας θα ανακοινωθούν προσεχώς.
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