
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
------ 

Tαχ. ∆/νση: 2
o
 χλµ ε.ο. Αγρινίου-Αντιρρίου 

Τ.Κ. - Πόλη: 30100 - Αγρίνιο 

Ιστοσελίδα: http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr 
E-mail: mail@gym-mous-agrin.ait.sch.gr 
Πληροφορίες:  Ελένη Αθανασιά 

Τηλέφωνο: 2641053595 / Fax: 2641044485 

 

  

 

 

∆ελτίο Τύπου∆ελτίο Τύπου∆ελτίο Τύπου∆ελτίο Τύπου    

 

Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου εορτάζονταςεορτάζονταςεορτάζονταςεορτάζοντας    τατατατα    25 χρόν25 χρόν25 χρόν25 χρόνιαιαιαια    λειτουργίας λειτουργίας λειτουργίας λειτουργίας 

των µουσικών σχολείωντων µουσικών σχολείωντων µουσικών σχολείωντων µουσικών σχολείων,,,,    διοργανώνει µουσική εκδήλωση µε την διοργανώνει µουσική εκδήλωση µε την διοργανώνει µουσική εκδήλωση µε την διοργανώνει µουσική εκδήλωση µε την 

σύµπραξη του Μουσικού Σχολείου Λευκάδοςσύµπραξη του Μουσικού Σχολείου Λευκάδοςσύµπραξη του Μουσικού Σχολείου Λευκάδοςσύµπραξη του Μουσικού Σχολείου Λευκάδος. . . .     

Στη συναυλία θα παρουσιαστεί το σύνολο «Μουσικής ∆ωµατίου» του Στη συναυλία θα παρουσιαστεί το σύνολο «Μουσικής ∆ωµατίου» του Στη συναυλία θα παρουσιαστεί το σύνολο «Μουσικής ∆ωµατίου» του Στη συναυλία θα παρουσιαστεί το σύνολο «Μουσικής ∆ωµατίου» του 

Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, µε πρόγραµµα αφιέρωµα στον Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, µε πρόγραµµα αφιέρωµα στον Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, µε πρόγραµµα αφιέρωµα στον Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, µε πρόγραµµα αφιέρωµα στον AstorAstorAstorAstor    

PiazzollaPiazzollaPiazzollaPiazzolla    ““““TangoTangoTangoTango, , , , η µουσική της µοναξιάς και του πόθουη µουσική της µοναξιάς και του πόθουη µουσική της µοναξιάς και του πόθουη µουσική της µοναξιάς και του πόθου” ” ” ” και το και το και το και το 

Μουσικό Σχολείο Λευκάδος, µε το έργο «Το ταξίδι του Οδυσσέα», Μουσικό Σχολείο Λευκάδος, µε το έργο «Το ταξίδι του Οδυσσέα», Μουσικό Σχολείο Λευκάδος, µε το έργο «Το ταξίδι του Οδυσσέα», Μουσικό Σχολείο Λευκάδος, µε το έργο «Το ταξίδι του Οδυσσέα», 

σκηνική καντάτα για χορωδία, σολίστες και µουσικό σύνολο, σε σκηνική καντάτα για χορωδία, σολίστες και µουσικό σύνολο, σε σκηνική καντάτα για χορωδία, σολίστες και µουσικό σύνολο, σε σκηνική καντάτα για χορωδία, σολίστες και µουσικό σύνολο, σε 

σύνθεση της Κατερίνας Τσίτσα. σύνθεση της Κατερίνας Τσίτσα. σύνθεση της Κατερίνας Τσίτσα. σύνθεση της Κατερίνας Τσίτσα.     

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί τΗ εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί τΗ εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί τΗ εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 25 Ιουνίου 201ην Τετάρτη 25 Ιουνίου 201ην Τετάρτη 25 Ιουνίου 201ην Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 και 4 και 4 και 4 και 

ώρα 8:30 µ.µ.ώρα 8:30 µ.µ.ώρα 8:30 µ.µ.ώρα 8:30 µ.µ., , , , στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου 

ΑγρινίουΑγρινίουΑγρινίουΑγρινίου.... 


