Αγαπητέ κύριε Βασιλάκη, αγαπητέ κύριε Τσάμη,
Τον Οκτώβριο 2013, μετά από σύσταση του αγαπητού μου φίλου Γεράσιμου
Γιαννόπουλου, είχα την τιμή να σας συναντήσω στα γραφεία του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος στην Νέα Υόρκη και να ονειρευτούμε την γέννηση μίας νέας κοινότητας
νεαρών μουσικών στην Βόρεια Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης. Με την δική σας εμπιστοσύνη και υποστήριξη, σαν σήμερα και μόλις
ένα χρόνο πριν, αναμέναμε με αγωνία την προσέλευση 230 περίπου νεαρών
μουσικών στις πρώτες ακροάσεις για την στελέχωση της MOYSA - της
νεοσυσταθείσας, Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης.
Σήμερα, ένα χρόνο μετά, μια πρότυπη Συμφωνική Ορχήστρα 85 μελών ηλικίας 8-25
ετών έχει ήδη εμφανιστεί σε 11 συναυλίες, έχει παρακολουθήσει εργαστήρια και
σεμινάρια από εξέχουσες προσωπικότητες της διεθνούς μουσικής σκηνής, έχει
συνεργαστεί με σπουδαίους μουσικούς, σολίστ και μαέστρους από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, καταξιωμένους και ανερχόμενους, έχει επισκεφθεί σχολεία και ιδρύματα,
παρουσιάστηκε σε ειδικό αφιέρωμα της ΕΡΤ και ήδη, αποτελεί το αρτιότερο ίσως
συμφωνικό σύνολο νέων μουσικών στην χώρα.
Τα αμέσως επόμενα σχέδια της MOYSA συμπεριλαμβάνουν νέες ακροάσεις, νέες
συνεργασίες με την Συμφωνική του Δήμου και την Κρατική
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, την διεξαγωγή του 1ου Καλοκαιρινού Σχολείου "MOYSA
Summer School", επίσκεψη στο φεστιβάλ Grafenegg της Αυστρίας, σύμπραξη με την
διάσημη Royal Concertgebouw Philharmonic και πολλές ακόμη δραστηριότητες.
Αύριο, Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016, είναι τα πρώτα γεννέθλια της MOYSA.
Ευχόμαστε από καρδιάς, Χρόνια Πολλά. Χρόνια δημιουργικά, ουσιαστικά και
λαμπερά, χρόνια που να φωτίζουν την Ελλάδα όπως της πρέπει και όπως την
ονειρευόμαστε, χρόνια που να εμπνεύσουν και να στηρίξουν μια ολόκληρη γενιά
νέων μουσικών.
Με αυτή την αφορμή, σας προσκαλώ να διαβάσετε δύο από τις πολλές πρόσφατες
δημοσιεύσεις σχετικά με την MOYSA και να απολαύστε μερικές ενδεικτικές εικόνες
από την πορεία της Ορχήστρας κατά τον τελευταίο χρόνο. Πληθώρα σχετικών
ντοκιμαντέρ και άλλων οπτικοακουστικών ντοκουμέντων, θα βρείτε στην ιστοσελίδα
του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (www.tch.gr) στην ενότητα
"video room".
Εκ μέρους του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, των νεαρών μελών της MOYSA
και όλων των φίλων και συνεργατών που στήριξαν και στηρίζουν την σπουδαία αυτή
μουσική κοινότητα, σας ευχαριστώ από καρδιάς.
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