Μουσικό Πολύτροπο
Το "Μουσικό Πολύτροπο" είναι ένα σύνολο φοιτητών του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., που ενδιαφέρεται να μεταφέρει σε πράξη τις
θεωρητικές γνώσεις των μαθημάτων. Δημιουργήθηκε το 1994 από τον
επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, κ. Ιωάννη Καϊμάκη, και
εμφανίστηκε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας (Θεσ/νίκη, Αθήνα, Κιλκίς, Σέρρες,
Αμφίπολη, Σαμοθράκη, Ελευθερούπολη, Γιάννενα, Ξάνθη, Έδεσσα, Λευκάδα,
Λαγκαδά, Λαμία κ.α.).
Το Μουσικό Πολύτροπο αποτελεί σημαντικό πομπό της ελληνικής
παράδοσης, ενώ παράλληλα προβάλλει το πολύμορφο έργο του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 'Το Α.Π.Θ. στην Πόλη', το Μουσικό
Πολύτροπο συμμετείχε στον εορτασμό της Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας των
εργαζομένων στα υπόγεια έργα, την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011 στο εργοτάξιο
του σταθμού Μετρό «Πανεπιστήμιο» στη Θεσσαλονίκη.
Το Μουσικό Πολύτροπο παρουσιάσε τον Ιούνιο του 2011 τα 'Εαρινά' στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του διεθνούς μουσικολογικού
συνέδριου Crossroads
Το Καλοκαίρι του 2008 πραγματοποίησε περιοδεία με τα “Τα Εαρινά” στις
καμένες περιοχές του Πύργου (Νέα Φυγαλία, Αρχαία Ολυμπία θέατρο Δρουβά
και την Ανδρίτσαινα), στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας και στο Βαλτέτσι της
Τρίπολης.
Το Καλοκαίρι του 2007 πραγματοποίησε περιοδεία με τα “Τα Εαρινά” στο
Αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας στην Κομοτηνή, σε συνεργασία με το Κ.Θ.Β.Ε.
και στη Κρήτη (Ηράκλειο, Νεάπολη, Ρέθυμνο).
Την Άνοιξη του 2007 παρουσίασε την παράσταση “Μια κόρη ρόδα μάζευε”
στη Θεσσαλονίκη –Κ.Θ.Β.Ε. και στην Έδεσσα, τον Νοέμβριο στο “Βαφοπούλειο
Πνευματικό κέντρο” στη Θεσσαλονίκη, τον Δεκέμβριο στο θέατρο “Μελίνα
Μερκούρη” στην Καλαμαριά, και τον Ιούλιο του 2008 στο “Βασιλικό Θέατρο”
στη Θεσσαλονίκη.
Τον Μάιο του 2006 παρουσίασε “Τα Εαρινά” στο Βέλγιο (Brugge, Gent, Lueven).
Γνωστή γαλλική δισκογραφική εταιρία εξειδικευμένη στη μουσική των χωρών
της Μεσογείου και στην προκλασική μουσική κυκλοφόρησε σε CD την δουλειά
της ομάδας με τίτλο “Μουσικό Πολύτροπο” - “Ο Κύκλος της Ζωής” L'empreinte
digital 1999 ΕD 13105. Επίσης, ο γερμανικός εκδοτικός οίκος Schott έδειξε
ενδιαφέρον να εκδώσει σε CD “Το Τραγούδι του Νεκρού Αδερφού”.
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