ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3ο ΘΕΡΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 
Από το Piano Plus Festival και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
22 με 28 Ιουνίου 2015


Αγαπητοί φίλοι,
το Piano Plus Festival ανακοινώνει την τρίτη συνεχή διοργάνωση του Θερινού Ινστιτούτου Πιάνου που θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα από 22 έως και 28 Ιουνίου 2015. Το Ινστιτούτο είναι μια εβδομάδα γεμάτη μουσικά σεμινάρια και συναυλίες που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και απευθύνονται σε μαθητές και φοιτητές μουσικών τμημάτων την Ελλάδας και του εξωτερικού. 
Φέτος το Ινστιτούτο έχει την τιμή να φιλοξενεί τρεις ξεχωριστούς καλλιτέχνες. Το φλαουτίστα Νικολό Δημόπουλο και τον πιανίστα Δημήτρη Δημόπουλο οι οποίοι θα μας χαρήσουν μια ξεχωριστή συναυλία μουσικής δωματίου την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 8:00 το βράδυ. Το Ινστιτούτο επίσης τιμά με την παρουσία της η εξαιρετική Γιαπωνέζα πιανίστα Έρη Νακαγκάβα η οποία επιστρέφει στην Κέρκυρα για τέταρτη χρονιά. Το ρεσιτάλ της θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8:00 το βράδυ με έργα Σούμπερτ, Μπάρτοκ, Φορέ και Ραβέλ. Τέλος, ο γνωστός σε όλους μας πιανίστας Λάμπης Βασιλειάδης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Piano Plus Festival, θα παρουσιάσει στην έναρξη του φεστιβάλ τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 8:00 το βράδυ ένα μοναδικό ρεσιτάλ πιάνου με έργα Μπετόβεν, Λίστ και Μότσαρτ. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με δύο συναυλίες των μαθητών και φοιτητών την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Όλες οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συναυλιών της Ιονίου Ακαδημίας. Η τιμή εισόδου για τις συναυλίες είναι 5 ευρώ ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό σε όλα τα μαθήματα των σεμιναρίων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναυλίες και τα μαθήματα του Θερινού Ινστιτούτου Πιάνου παρακαλούμε επισκεφτείτε το www.pianoplusfestival.gr

Το Θερινό Ινστιτούτο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και με την ευγενή χορηγία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τη Βασιλική Πρεσβεία της Ταϊλάνδης και το Επιμελητήριο Κέρκυρας.

Για πληροφορίες και συνεντεύξεις επικοινωνήστε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Ινστιτούτου κ. Λάμπη Βασιλειάδη στο 6946 2844 95, εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στα email pianoplusfestival@gmail.com και lambis@ionio.gr
