Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και ώρα 20.30 στην αίθουσα Θ.
Αγγελόπουλος του Πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας, το Ωδείο Φλώρινας
διοργανώνει μια συναυλία του φωνητικού και οργανικού συνόλου
HO’OPONOPONO με τίτλο Αφιέρωμα στη Σμύρνη. Το καλλιτεχνικό
σύνολο αποτελείται από μουσικούς, συνθέτες, μαέστρους και
ερμηνευτές, αλλά και ποιητές, αφηγητές, ηθοποιούς και χορευτές, οι
περισσότεροι από αυτούς με πολλαπλές ιδιότητες, και δημιουργήθηκε
το 2019 από την Αγγελική Μπαλογιάννη.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

HO’OPONOPONO
ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Η ομάδα "Ho’oponopono" είναι ένα καλλιτεχνικό σύνολο, που
αποτελείται από μουσικούς, συνθέτες, μαέστρους και ερμηνευτές, αλλά
και ποιητές, αφηγητές, ηθοποιούς και χορευτές -οι περισσότεροι από
αυτούς με πολλαπλές ιδιότητες- που δημιουργήθηκε το 2019 από την
Αγγελική Μπαλογιάννη.
Πήρε το όνομά της από μια παραδοσιακή προσευχή της Χαβάης και
σημαίνει «να κάνεις το σωστό».
Τα μέλη της ομάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργούν και
αναδεικνύουν έργα νέων συνθετών και πρωτοποριακές συνθέσεις
κοσμικού, αλλά και θρησκευτικού περιεχομένου, υπό το πρίσμα μιας
νέας δημιουργικής προσέγγισης.
Θέματα, όπως η υγειονομική, ενεργειακή, οικονομική κρίση, η
καταστροφή του περιβάλλοντος, ο πόλεμος, η ανασφάλεια για το
μέλλον, απασχόλησαν φυσικά την ομάδα, η οποία προσπαθεί με τα
έργα της να αγγίξει τις ψυχές των ανθρώπων, να ανοίξει τις καρδιές
τους και να τους βοηθήσει να νιώσουν αγάπη, αλλά και να
συνειδητοποιήσουν τη δύναμη τους.
Η μουσική τους λειτουργεί ως βάλσαμο, παρηγοριά, ίαση για την ψυχή
των ανθρώπων, που ταλαιπωρήθηκαν από τις συνθήκες, στις οποίες
αναγκαστήκαμε να ζούμε στη σημερινή εποχή, τον εγκλεισμό, τον
φόβο, τον θάνατο. Εμπνέει και προτρέπει για αφύπνιση.

Μεταξύ άλλων, έχουν δώσει παραστάσεις και συναυλίες στο Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης, έχουν λάβει μέρος σε Φεστιβάλ Χορωδιών και
Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής και συμμετείχαν σε συνέδρια και
ημερίδες με θέματα σχετικά με τον ρόλο της μουσικής στην ανθρώπινη
πορεία και δημιουργία.
Συνεργάζονται στενά με τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης
και έχουν πραγματοποιήσει ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις έργων
των συνθετών: Αγγελικής Μπαλογιάννη, Κωνσταντίνου Γκαρίπη,
Κανάρη Κεραμάρη, Θάλειας Μαυρίδου, Πέτρου Πούτιου και Γιώργου
Σουμελίδη.
Το καλλιτεχνικό σύνολο απαρτίζεται από περισσότερα μέλη, όμως στην
σημερινή συναυλία συμμετέχουν οι:
Ανίλα Τέλη, Ιωάννα Δαλακούρα, Γιώτα Μυσερλή, Αφροδίτη Χαλκίδου,
σοπράνο,
Θάλεια Μαυρίδου, Αγγελική Μπαλογιάννη, άλτο,
Απόστολος Σωτηρούδης, Πέτρος Πούτιος, τενόροι
Θεόδωρος Πάντσιος, Γεώργιος Σουμελίδης, Κωνσταντίνος Γκαρίπης,
μπάσσοι
Κωνσταντίνος Γκαρίπης, Νίκος Ζαφρανάς, Γιώργος Σουμελίδης, πιάνο
Λευτέρης Αγγουριδάκης, κρουστά,
Χορεύει η Ελεάνα Ρούπα
Αφήγηση Μαρία Λιάτση, Αρετή Τάχου
Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Γκαρίπης

Ho'oponopono: "Κάνω το σωστό"
Μια πανάρχαια χαβανέζικη προσευχή...
"Λυπάμαι", "Συγγνώμη", "Σε αγαπώ", "Σε ευχαριστώ", λέξεις με
εκπληκτική δύναμη, πάνω στις οποίες βασίζεται η ανθρώπινη ηθική και
οι σχέσεις, η φιλοσοφία και ο πολιτισμός στο πλαίσιο της ανάληψης
ευθύνης για τα του κόσμου πεπραγμένα.
Εξαγνίζοντας τον εαυτό μας από τις αρνητικές σκέψεις, επανέρχεται η
αρμονία, η ισορροπία και η αγάπη, και έτσι μπορούμε να αλλάξουμε
την πραγματικότητα στην οποία ζούμε.
Με άλλα λόγια, το ho’ oponopono είναι η αρμονική ένωση με τον εαυτό
μας, τους ανθρώπους γύρω μας, με τη φύση, αλλά και με το θεϊκό
στοιχείο.

