Μουσική διδασκαλία, σκηνοθετική επιμέλεια και εποπτεία: Καϊμάκης Γιάννης
Βοηθοί και οργανωτική επιτροπή: Γκολέση Αθανασία, Μιχαήλ Δωροθέα, Νέσσερη Μαρία, Παρρή -Νίκα Δήμητρα, Παπαστρατή Δάφνη, Ντόντουλου Βαλασία
Πρωταγωνιστές (με σειρά εμφάνισης): Μιχαήλ Δωροθέα, Κλωτσοτήρα Λία, Κλωτσοτήρα Ανδριάνα,Γκολέση Αθανασία, Βασιλικούδης Άγγελος
Νάι, διπλή φλογέρα, γκάιντα: Καϊμάκης Γιάννης
Κρουστά: Παπάς Κώστας, Καλαθάκης Νίκος
Κατασκευές οργάνων, Φωτογραφία: Ακτσόγλου Παύλος
Φωτισμοί, τεχνική υποστήριξη: Παπάς Κώστας.
Γιάννης Καϊμάκης
Σπούδασε Μουσικολογία και πήρε τον τίτλο του διδάκτορα από το Ludwig-Maximillian Universität του Μονάχου. Παράλληλα έκανε σπουδές κιθάρας, λαούτου και όμποε στο Richard
Strauss Konservatorium της ίδιας πόλης. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την παλιά μουσική, μεσαιωνική και αναγεννησιακή και με τη μουσική των χωρών της Μεσογείου. Βραβεύτηκε από την
πόλη του Μονάχου σαν μουσικός της χρονιάς το 1987. Από το 1989 εργάζεται ως μέλος ΔΕΠ
στο Τ.Μ.Σ του Α.Π.Θ. όπου δημιούργησε το Αρχείο Ηχογραφήσεων του Τμήματος το οποίο
περιέχει πάνω από 15.000 ηχογραφημένα τραγούδια της δημοτικής μας μουσικής. Καρπός
του διδακτικού, παιδαγωγικού και καλλιτεχνικού έργου του είναι το "Μουσικό Πολύτροπο",
που προβάλει από την ίδρυση του (1991), με πολλές εμφανίσεις την πολιτιστική δυναμική του
πανεπιστημίου μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ένας από τους βασικούς στόχους της ερευνητικής του δουλειάς είναι η συλλογή και μελέτη ελληνικών δημοτικών τραγουδιών και μουσικών οργάνων της Μεσογείου.
Μέλη της ομάδας: Βασιλικούδης Άγγελος, Γκολέση Αθανασία, Ιωαννίδου Ευρυδίκη, Καλαθάκης Νίκος, Κατσαβός Στέφανος, Κλωτσοτήρα Ανδριάνα, Κλωτσοτήρα Λία, Κατσίπη Άρτεμις,
Μάρκου Ανδρέας, Μαστορίδου Δανάη, Μειμαρίδου Ειρήνη, Μιχαήλ Δωροθέα, Νέσσερη Μαρία,
Ντόντουλου Βαλασία, Παρρή-Νίκα Δήμητρα, Παπακυριακού Στυλιανή, Παπαδάκη Φωτεινή,
Παπαστρατή Δάφνη, Πλασταρά Δέσποινα, Τσικαλάκη Μαρία,, Τίρτα Στέλλα,, Καϊμάκης Γιάννης, Χατζηευαγγέλου Ελένη, Παπάς Κώστας.
Η μοίρα του Ελληνικού λαού ήταν από παλιά συνδεμένη και στιγματισμένη από τον ξενιτεμό,
που τον κατατρέχει μέχρι και τις μέρες μας περισσότερο από ποτέ.
Τραγούδια της Ξενιτιάς υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Εμείς, στην παράσταση
μας, επιλέξαμε τραγούδια από την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.
Ο κεντρικός άξονας πάνω στον οποίο βασίζεται η παράσταση αποτελείται από αυτοτελείς
ενότητες αντίστοιχων τραγουδιών που σχετίζονται με το θέμα της ξενιτιάς. Οι ενότητες αυτές
αποτελούνται από τα παρακάτω τραγούδια:

