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Οι Αρχιμουσιτέκτονες στην πρώτη τους συναυλία
Κυριακή 9 Απριλίου, 2017 8,30 το βράδυ Επιμενίδου 19, Άνω Πόλη

Ο ΣΑΘ με μεγάλη χαρά καλωσορίζει τους Αρχιμουσιτέκτονες στην πρώτη
τους δημόσια συναυλία! Καλούμε όλους τους φίλους σε μια συναυλία που θα

απολαύσουμε συνθέσεις μουσικές από συναδέλφους που χρόνια τώρα μας
χαρίζουν θαυμάσιες συνθέσεις αρχιτεκτονικές.
Οι Αρχιμουσιτέκτονες είναι:
Αρχιτέκτονες της μουσικής ή οι μουσικοί της Αρχιτεκτονικής;
Είμαστε μια ωραία παρέα αρχιτεκτόνων, φοιτητών αρχιτεκτονικής, μουσικών,
στιχουργών, που περνάει καλά σκαρώνοντας τραγούδια.
Για να ανήκει κάποιος στο γκρουπάκι μας πρέπει να έχει σχέση με την
αρχιτεκτονική.
Να είναι αρχιτέκτονας, επαγγελματίας ή συνταξιούχος, φοιτητής ή καθηγητής
αρχιτεκτονικής, φίλος-φίλη, θείος-θεία, μάνα, πατέρας, σύζυγος αρχιτέκτονα κ.λ.π.
Οι συντελεστές: (με αλφαβητική σειρά) και πολλή δόση χιούμορ...
Στέλλα Γεωργιάδου
Η ποιήτρια. Αρχιτέκτων. Γράφει ποιήματα και κάπου-κάπου κάνει τα στοιχειά
στιχάκια... Αγαπάει την πρωτοτυπία και το βάθος, αλλά όχι χωρίς νόημα.
Ανθή Γουδίνη
Η μουσικοπαιδαγωγός - μουσικός, με το ακορντεόν στην αγκαλιά. Ο άνθρωπος
ορχήστρα που ευθύνεται για πολλές από τις ενορχηστρώσεις των τραγουδιών. Έχει
θείο αρχιτέκτονα και βέβαια πολλούς αρχιτέκτονες φίλους.
Μαρία Δούση
Η μάνατζερ... Η επιμελήτρια (για όλες τις δουλειές) και υποστηρίκτρια των
Αρχιμουσιτεκτόνων. Εννοείται αρχιτέκτονας! Και καθηγήτρια και σύζυγος και φίλη
πολλών αρχιτεκτόνων. Και πειραματόζωο στα τραγούδια! Πρώτη τα ακούει, τα
δοκιμάζει, τα προτείνει και τα κρίνει αυστηρά!!
Αλεξάνδρα Μόζα
Φωνή, κιθάρα και χαμόγελο! Η ψυχή της παρέας! Επαγγελματίας μουσικός, φίλη
πολλών αρχιτεκτόνων και συγγραφέας και στιχουργός. Πού τη χάνεις, πού τη
βρίσκεις, μια κιθάρα γρατζουνάει και σιγοτραγουδάει...
Γιώργος Μπουγιουκλής
Αρχιτέκτονας - Ντράμερ... Τα λόγια είναι περιττά! Έχει το ρυθμό μέσα του! Από
Δωρικό και Ιωνικό μέχρι τζαζ και σουίνγκ! Έχει βάλει τάξη και ρυθμό στην παρέα
μεταφορικά και κυριολεκτικά...
Δήμητρα Νεοφύτου
Η στιχουργός και φίλη των αρχιτεκτόνων και της αρχιτεκτονικής. Ζει λίγο μακριά

μας, στην Κύπρο, αλλά οι στίχοι της μας εμπνέουν και μας φέρνουν τελικά κοντά.
Μιχάλης Νομικός
Είναι ο συνθέτης όλων των τραγουδιών μας! Ο κ. καθηγητής! Έφαγε τα νιάτα του
στις σπουδές και τα γιαπιά. Δίδαξε πολλές γενιές αρχιτεκτόνων στην Πολυτεχνική
του Αριστοτελείου και τώρα; Στη σύνταξη! Ανήσυχο πνεύμα καθώς είναι, σιγά μην
καθόταν ήρεμος! Την κιθάρα αγκαζέ, μέρα-νύχτα, χειμώνα-καλοκαίρι, γράφει
μελωδίες ασταμάτητα...
Νίκη Παπαδοπούλου
Στιχουργεί παιδιόθεν. Θεία αρχιτεκτόνων που συνηθίζει να παιδεύει στιχάκια και να
παιδεύεται από αυτά... Άλλοτε γράφει στίχους που μελοποιούνται και άλλοτε βάζει
στίχο πάνω σε μελωδίες. Προσπαθεί δηλαδή...
Σοφία Παπαφλωράτου
Η φωνή. Αρχιτέκτονας και σύζυγος αρχιτέκτονα ... και μαμά! Είχε κολλήσει το
μικρόβιο της μουσικής από μικρή... τώρα απόγινε! Το μεταδίδει ήδη και στη μικρή
της...
Ελισσάβετ Πασλή
Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής - κανόνι στο Κανονάκι! Το νέο αίμα στην παρέα. Αγαπά
την αρχιτεκτονική όσο και τη μουσική! Τα δουλεύει και τα δύο και
πειραματίζεται... πειραματίζεται...

Διασφάλιση πρόσβασης στο δημόσιο χώρο

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης συστρατεύεται με τους συναδέλφους
αρχιτέκτονες, μελετητές του έργου ανάπλασης της νέας παραλίας της
Θεσσαλονίκης, Πρόδρομο Νικηφορίδη και Bernard Cuomo και του πολίτες που
αντιδρούν, ενάντια στη πρόσφατη απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης για την
εμπορική εκμετάλλευση των κενών αναψυκτηρίων της παραλίας δίχως να γίνεται
πρόβλεψη για τον καθορισμό των ορίων ανάπτυξης του εξοπλισμού τους
(τραπεζοκαθίσματα - ομπρέλες) και αποφυγής δημιουργίας εστιών οπτικής και
ηχητικής όχλησης, γεγονός που δεν διασφαλίζει την εικόνα του πολυβραβευμένου
έργου και την ελεύθερη πρόσβαση του πολίτη στο δημόσιο χώρο.
Για να ενημερωθείτε παραπάνω και να συμμετέχετε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία με
θέμα την ανάπτυξη καθισμάτων στα γυάλινα περίπτερα της νέας παραλία μπορείτε
να κατευθυνθείτε εδώ.

Πρόσκληση σε συνέδριο

ΣΑΔΑΣ-Τμήμα Αττικής: Πρόσκληση
για το συνέδριο: “Μητροπολιτική
Περιοχή της Αττικής: Όψεις της Κρίσης
στην Πόλη και την Κατοικία και οι
Αρχιτέκτονες. Μεταλλαγές στις
Διαδικασίες Χωρικής Παραγωγής και
Σχεδιασμού.”
Πληροφορίες συμμετοχής εδώ.

