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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
To Ε
του Α.Π.Θ. διοργανών ι υναυλ α
να απ
πλ ον ν ργά ύνολα ύγχρονης ου ικής της Αυ τρ ας, το ύνολο airborne
extended.
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Tο ύνολο airborne extended που ιδρύθηκ το 2013 ναι να αποκλ ι τικά
γυναικ ο κουαρτ το ύγχρονης ου ικής που αποτ λ ται απ ναν ιδια τ ρα
νδιαφ ροντα υνδυα
οργάνων: φλάουτα, φλογ ρ ς/φλογ ρ ς Paetzold, άρπα,
τ
παλο/πιάνο, ή χωρ ς ηλ κτρονικά. Ο α υνήθι τος αυτ ς υνδυα
ς
οργάνων δ ν ι τη δυνατ τητα δη ιουργ ας ν ς υρ ος φά ατος ν ων ήχων και
ηχοχρω άτων που πν ουν τ ο τους υνθ τ ς ο και το κοιν
λο τον
κ
ο.
Ως λος του αυ τριακού προγρά ατος ΝΑSOM 2018/19 το ύνολο ναι
π η ος πολιτι τικ ς πρ βης της Αυ τρ ας για τη ύγχρονη ου ική
παρου ιάζοντας ανά τον κ
ο ργα γρα
να ιδικά για το ύνολο. Το
ρ π ρτ ρι τους αυξάν ται υν χώς και π ριλα βάν ι ργα πολλών υρωπα ων
υνθ τών πως, ταξύ άλλων, Bernhard Lang, Manuela Kerer, Caroline Profanter,
Iannis Xenakis, Stefano Gervasoni, Gabriele Manca, Mario Pisati, Giorgio
Magnanensi, Doina Rotaru, Dmitri Kourliandski, Marina Poleukhina, Juan Pablo Trad
Hasbun. Το 2018/19 το airborne extended ensemble χ ι υ
τά χ ι γνω τά
φ τιβάλ πως, ταξύ άλλων, Wien Modern, Musikprotokoll Graz, Stanislawsky
Electrotheatre Moscow, Arad Philharmony, Intrada Festival Timisoara, Vancouver
New Music.
Οι airborne extended τη υναυλ α της 10ης Απριλ ου 2019 τ τλο “parallel
textures” θα παρου ιά ουν ργα των: Balázs Horváth, Hannes Kerschbaumer, Dana
Probst, Bruno Strobl, Mehmet Uzunselvi, Παναγιώτη Ηλι πουλου, Μιχάλη
Λαπιδάκη, Παναγιώτη Κ κκορα, Δη ήτρη Παπαγ ωργ ου
Συγκ κρι να:
Bruno Strobl: „ABE“ (2018)
Hannes Kerschbaumer: „not.to“ (2017)
Μιχάλης Λαπιδάκης: „Lullaby“ (arr.2019)
Balázs Horváth: „fragmentuum+arpège+miroirs“ (2017)
Dana Probst: „Profond Miroir II“ (2019, first performance)
Πάνος Ηλι πουλος: „GZMNLG“ (arr. 2019)
Παναγιώτης Κ κορας: „Cycling“ (2009)
Δη ήτρης Παπαγ ωργ ου: „She sees by formless gleams“ (2019, first performance)
Mehmet Ali Uzunselvi: „parallel textures“ (2018)

