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                                            ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ

• Τετράφωνη γαλλόφωνη χορωδίαΤετράφωνη γαλλόφωνη χορωδία  
• 2525 χορωδοί και 8 διαφορετικές εθνικότητες χορωδοί και 8 διαφορετικές εθνικότητες   
• Τόπος συνάντησης και ανταλλαγής Τόπος συνάντησης και ανταλλαγής 
• Ποικίλο  ρεπερτόριο (από Αναγέννηση έως τη σύγχρονη εποχή)Ποικίλο  ρεπερτόριο (από Αναγέννηση έως τη σύγχρονη εποχή)

   

                                                                    



     « Ο αναμφισβήτητα πιο ζωντανός και ενθουσιώδης

                        γαλλόφωνος σύλλογος στη Θεσσαλονίκη, 

                                  που έχει ανοιχτούς ορίζοντες 

            και κανέναν εθνικό, γλωσσικό η κοινωνικό αποκλεισμό»

                                                                                           

                                                                                                                             Christian Thimonier, 
                                                         Πρώην γενικός Πρόξενος της Γαλλίας (2 

Οκτωβρίου 2009) 

                                                                                     



Πρόβες
     

        

  Από το 2005, έτος της ίδρυσης της χορωδίας, το Γαλλικό 
Ινστιτούτο 

θέτει δωρεάν στη διάθεσή μας μια αίθουσα για τις πρόβες μας.  
  Απευθύνουμε στις εκάστοτε Διευθύνσεις τις πιο θερμές μας 

ευχαριστίες.

Οι πρόβες  διεξάγονται :

          - κάθε Τετάρτη (εκτός των ημερών που το Ινστιτούτο είναι 
κλειστό) 

          - ώρα:  19 – 21 μμ
             - από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο
             - στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (ισόγειο)        
   -
 Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, η cHoralia δέχεται νέους 

χορωδούς.

   Σας περιμένουμε και θα σας δεχτούμε με χαρά.

      
             

 



  « Κάθε φορά, είναι κάτι το εξαίσιο. Όλοι οι άνθρωποι, όλες οι έννοιες, όλα τα μίση και 
όλες οι επιθυμίες, όλες οι αγωνίες, όλα χάνονται μεμιάς, καθώς οι χορωδοί αρχίζουν να 
τραγουδάνε. Το ρεύμα της ζωής πνίγεται μες στο τραγούδι, μας κατακλύζει άξαφνα μια 
αίσθηση αδελφοσύνης, βαθιάς αλληλεγγύης και αγάπης επιπλέον, και αυτό διαλύει την 
ασχήμια της καθημερινότητας μέσα σε μια απόλυτη μετάληψη. Ακόμα και τα πρόσωπα 
των χορωδών μεταμορφώνονται. Βλέπω ανθρώπινα όντα, παραδομένα στο τραγούδι. 

   

  Κάθε φορά γίνεται το ίδιο, θέλω να κλάψω, σφίγγεται ο λαιμός μου και κάνω ό,τι μπορώ 
για να ελέγξω τον εαυτό μου, αλλά υπάρχουν φορές που φτάνω στο όριο μετά βίας 
κρατιέμαι να μην ξεσπάσω σε λυγμούς. Στη διφωνία, χαμηλώνω τα μάτια γιατί με 
κατακλύζει η συγκίνηση· απίστευτη ομορφιά, απίστευτη αλληλεγγύη, απίστευτη 
θαυμαστή μετάληψη. Δεν είμαι πια ο εαυτός μου, είμαι μέρος ενός υπέροχου συνόλου 
στο οποίο ανήκουν και οι άλλοι και, εκείνη ακριβώς τη στιγμή της χορωδίας, αντί αυτή να 
είναι η νόρμα της καθημερινότητας μας.

   

  Όταν η χορωδία σταματάει, οι πάντες, με τα πρόσωπα να λάμπουν, ξεσπούν σε 
επευφημίες, ενώ οι χορωδοί ακτινοβολούν. Είναι τόσο ωραίο.

  

 Αναρωτιέμαι, τελικά, μήπως η αληθινή κίνηση του κόσμου είναι το τραγούδι.»

Η κομψότητα του σκαντζόχοιρου
Muriel Barbery  - μετάφραση Ρίτα Κολαϊτη



Σκοπός  της χορωδίας

    Σκοπός  της χορωδίας  είναι: η καλλιέργεια, προαγωγή      
και  εξάσκηση  γενικώς  της  μουσικής  και  κυρίως  του  
χορωδιακού  τραγουδιού, κατά  βάσει  γαλλόφωνου, αλλά  
και  του  ελληνικού  και  του  ξένου, με  στόχο  την  
προώθηση  της  γαλλοφωνίας, ήτοι  την  ανάδειξη, προβολή  
και  διάδοση  της  γαλλικής  μουσικής  κουλτούρας  και  εν  
γένει του πολιτισμού  και  παιδείας της Γαλλίας και όλων των 
υπόλοιπων γαλλόφωνων χωρών μέσω  της  χορωδιακής  
πρακτικής, με  τη  συμμετοχή  στην  χορωδία  αυτή  
ανθρώπων  γαλλόφωνων  ή  γαλλόφιλων, διαφόρων  φυλών, 
εθνικοτήτων, πολιτισμών  και  ηλικιών.
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    Ρεπερτότιο της Ρεπερτότιο της "cHoralia""cHoralia"

   Εκλεκτικό, το ρεπερτόριο της είναι ουσιαστικά γαλλόφωνο 
χωρίς όμως να αποκλείει και άλλες γλώσσες :

    - - Αναγέννηση, μουσική μπαρόκ, όπερα.Αναγέννηση, μουσική μπαρόκ, όπερα.

        - -  Γαλλική εκκλησιαστική μουσική και από άλλες χώρες. Γαλλική εκκλησιαστική μουσική και από άλλες χώρες.

        -  -  ΛαΛαïïκό γαλλόφωνο τραγούδι .κό γαλλόφωνο τραγούδι .

        -  -  Παραδοσιακό τραγούδι, γαλλικό και ελληνικόΠαραδοσιακό τραγούδι, γαλλικό και ελληνικό..  

        --    Ελαφρά γαλλικά, ελληνικά και άλλα τραγουδια Ελαφρά γαλλικά, ελληνικά και άλλα τραγουδια 

        --    Εθνικούς ύμνους.Εθνικούς ύμνους.



1 - Profanes (français)

  
Aragon et Castille Boby Lapointe - Aimer à perdre la raison L. Aragon / J. Ferrat - 
Ben moin un tibo (folklore Créole) - Bravo, Monsieur le Monde P. Delanoë / M. 
Fugain - Charlie, t’iras pas au Paradis P. Delanoë / G. Bécaud - Caresse sur 
l’Océan (du film “Les Choristes”) C. Barratier / B. Coulais - - Complainte de 
Rutebœuf Rutebœuf  (1230 -1285) L. Ferré - Fais comme l’oiseau M.Fugain / A. 
Jocafi - Hymne à l’Amour  E. Piaf / M. Monnot - J’ai cueilli la belle Rose 
Traditionnel canadien - La ballade des gens heureux P. Delanoe / G. Lenorman - 
La Complainte de la Butte  Renoir / Van Parys  - La Montagne J. Ferrat - Le 
printemps M. Fugain - Les Acadiens M. Fugain - Les Champs- Elysées adaptation 
française de Pierre Delanoë sur les motifs de ‘Waterloo road’(M. Wilsh / M. 
Deighan) - Moulin Rouge J. Larue / G. Auric - Pendant la messe traditionnel - 
Quand la musique est bonne J.-J. Goldman - Qu’est-ce qu’on attend pour être 
heureux? A. Hornez / P. Misraki, du film de John Huston - Shah, Shah, Shah Persan 
J. Constantin / M. Persane - Sous le ciel de Paris  Dréjac / Giraud - Suivons tour à 
tour Chanson de morale galante et bachique (XVIIème  s.) - Syracuse 
Hquébécis.Salvador / B.Dimey - Un jour, tu verras Mouloudji / Van Parys - Vive la 
canadienne traditionnel québécois - Vois sur ton chemin (du film “Les Choristes”) 
C. Barratier / B. Coulais - La petite fugue Maxime Le Forestier - Les deux guitares 
C.Aznavour , trad Tzigane - II est cinq heures, Paris s’éveille  J. Lanzmann / A. 
Segalen- J Dutronc - Un homme, une femme  P. Barouh / F. Lai - Nathalie P. 
Delanoë /G. Bécaud - Les marchés de Provence  L. Amade / G. Bécaud - Le 
métèque G. Moustaki - Berceuse basque - Cerf-volant (du film “Les Choristes”) C. 
Barratier / B. Coulais - Comme un soleil  P. Delanoë - M. Fugain -  Quand les 
hommes vivront d’amour R. Lévesque (Québec) -  La jument de Michao 
Traditionnel breton – La mer Charles Trenet – Meli Melo  Joseph Bovet (Suisse) -  
Je veux  Kerredine Soltani / Tryss - Kerredine Soltani -  
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2 - Profanes (grec)
    
     Arnisi G. Séphéris / M. Théodorakis - Athanasia N. Gatsos / M. Hatzidakis - 

Mia Panaya N.Gatsos/  M.Hatzidakis - Méditerranée G. Moustaki - Omorfi 
poli M. Theodorakis - Pame mia volta sto feggari N. Pergialis / G. Emirzas / 
M. Hatzidakis - Se kainourgia varka bika Traditionnel - Tzivaeïri traditionnel 
de Smyrne -To oneiro tis Persefonis N. Gatsos / M. Hatzidakis - To perasma  
- Kalinifta  Traditionnel Grekaniko ( Sud de l’Italie ) - H Agnoristi  Sérénade 
(Zakinthos) D. Solomos 

3 – Renaissance – Baroque – Opéra

         Air du toréador (Carmen) L. Halévy / G, Bizet - Belle qui tiens ma vie  
Anonyme (Pavane, 1589)  – Chanson militaire (La Grande Duchesse de 
Gerolstein) L. Halevy - J. Offenbach Chœur à bouche fermée (Madame 
Buterfly)G. Puccini  - Come again Anonyme / J. Dowland -  Hymne à la Nuit 
Abbé S.J. Pellegrin J.P. Rameau (opéra Hippolyte et Aricie)  -  La la la, je ne 
l’ose dire Anonyme / P. Certon, XVIème siècle -  Mon cœur  se recommande à 
vous R. de Lassus / C. Marot  - Va pensiero (Nabucco) G. Verdi – Tourdion 
Atteaignant, 1494 - O ma belle Aurore Ballade du XVIIème siècle -  Les Contes 
d'Hoffmann, barcarolle  J. Barbier / J. Offenbach 

  
                                                                                                                               



4 - Noël - Sacrés - Gospels 
Alta Trinita Beata Anonyme, XVème siècle siècle (Italie) - Ave Verum  Amadeus 
Mozart - Credo de la messe solennelle pour Sainte Cécile  C. Gounod - Entre le 
boeuf et l’âne gris Traditionnel - Gaude Mater Polonia Grégorien (1254) 
Harmonisation 4 voix de Teofil Klonowski (XIXème siècle) Kalanda Kerkyras 
Traditionnel - Kalanda Thrakis Traditionnel - Il est né le divin enfant Traditionnel 
- Panis Angelicus C Franck - Signore delle cime Bepi de Marzi - Slava vychnikh 
bogou Strokine Liturgie russe orthodoxe - Stille Nacht Traditionnel  - Tibie 
Paiom Dmytro Bortnianski . Liturgie russe orthodoxe - When the Stars begin to 
fall - Everybody sing freedom Negro spiritual - C’était la veille de Noël Noël 
traditionnel champenois - Paradosiaka kalanda Thrakis - Paradosiaka Kalanta 
Kotyoron Pontou Traditionnel - Te Deum Guarani Ennio Morricone du film « La 
mission » - Tollite Hostias Final de la Messe de Noël,  C. Saint-Saëns -  Gloria A. 
Vivaldi - 

5 – Άλλα
Hymne national grec Solomos/N. Mantzaros  -  La Marseillaise R. De L’Isle - 
You raise me up B. Graham / R. Lovland - Treemonisha: Aunt Dinah (S. Joplin)



 Δραστηριότητες

•                                 



ΣυναντήσειςΣυναντήσεις   Γαλλόφωνων χορωδιών Γαλλόφωνων χορωδιών  (2008 – 2009 - (2008 – 2009 - 
2010 – 2011)2010 – 2011)

Αυτή η συνάντηση θεσμοθεστήθηκεΑυτή η συνάντηση θεσμοθεστήθηκε  με πρωτοβουλία της  με πρωτοβουλία της cHoralia cHoralia 
και πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιήθηκε ::

          - υπό την αιγίδα  του Γενικού Προξένου της Γαλλίας στη   - υπό την αιγίδα  του Γενικού Προξένου της Γαλλίας στη   
            Θεσσαλονίκη.Θεσσαλονίκη.
          - στα πλαίσια της εβδομάδας  της γαλλοφωνίας.- στα πλαίσια της εβδομάδας  της γαλλοφωνίας.
          - στην αίθουσα Τελετών του Αριστοτελίου Πανεπιστήμιου,- στην αίθουσα Τελετών του Αριστοτελίου Πανεπιστήμιου,
            καμάρι της πόλης της Θεσσαλονίκηςκαμάρι της πόλης της Θεσσαλονίκης



                             ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ

                        « Η καλλιτεχνική και οργανωτική ποιότητα της συνάντησης 

                            υπηρετούν την ουμανιστική φιλοδοξία

      που χαρακτηρίζει την ιδιαιτερότητα της γαλλοελληνικής 
σχέσης, 

                            νέο θεσμό της γαλλόφωνης οικογένειας»

                                               Christian Thimonier, 
                                      Πρώην γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη 

Θεσσαλονίκη 
   



                    cHoralia στην 3η Συνάντηση Γαλλόφωνων χορωδιών « Le Français en chantant» 



Δραστηριότητες 2009/2010

• Νοέμβριος 2009 : συμμετοχή στη Διεθνή Συνάντηση 
χορωδιών  στα πλαίσια του Φεστιβάλ των Δημητρίων που 
διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης 

• Μάρτιος 2010 : 3η Συνάντηση γαλλόφωνων χορωδιών 
(παγκόμια εβδομάδα της Γαλλοφωνίας)

• 15 Μαΐου 2010 : συνάντηση χορωδιών στη Πτολεμαίδα

• 16 Μαΐου 2010 : Φεστιβάλ χορωδιών στο Λιτόχωρο

• 20 Ιουνίου 2010 : Γιορτή της μουσικής – ακτή Νέοι 
Επιβάτες

• 30 Αυγούστου 2010 : Λήξη  του Φεστιβάλ Ολύμπου – 
αρχαιολογικός χώρος Δίον



Δραστηριότητες 2010/2011

• Νοέμβριος 2010 : συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ 
χορωδιών στα πλάισια των Δημήτριων Το νέο Μποζολέ: 
μουσική πλαισίωση

• 11/18 Δεκεμβρίου 2010 : Χριστουγεννιάτικη συναυλία σε 
συνεργασία με την ιταλική  χορωδία «in Canto» στο 
αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

• 19 Μαρτίου 2011 : 4η Συνάντηση γαλλόφωνων χορωδιών  
σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 

• 14 Απριλίου  2011 : συναυλία «Μια φωνή, τέσσερεις  
γλώσσες»    για την Ευρώπη και τις γλώσσες, με τη 
συμμετοχή της χορωδίας της Γερμανικής σχολής, την 
ιταλική χορωδία «in Canto»  και την χορωδία της 
Εβραïκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης (στο Γερμανικό 
Σχολείο Θεσσαλονίκης)

 



Δραστηριότητες 2011/2012
• Οκτώβριος 2011 : τελετή προς τιμή του γαλλικού στρατού 

Ανατολής στο Ξυνό Νερό,  στην Φλώρινα 

• Δεκέμβριος 2011 : Χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Δημαρχείο 
Θεσσαλονίκης à la Mairie de Thessalonique

• Μάρτιος 2012 : συναυλία στα πλαίσια του Διεθνούς 
Συμποσίου του Ελληνισμού «Αμφικτυονία» το Ξενοδοχείο 
Πόρτο Palace στη Θεσσαλονίκη

• Μάιος 2012 : διεθνές Φεστιβάλ χορωδιών στο Λιτόχωρο 

• Ιούνιος 2012 : εγκαίνια της Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 

«Αλλατίνη -  Dassault » στο Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης, επί παρουσία της οικογένειας Dassault



 Δραστηριότητες 2012/2013
-    Νοέμβριος 2012 : συμμετοχή στις 5ες Διεθνείς Ημέρες 
χορωδιών   στην Κωνσταντινούπολη 

-    Δεκέμβριος 2012 : συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ 
χορωδιών στα πλαίσια των Δημητρίων 

-    Δεκέμβριος  2012 : Χριστουγεννιάτικη συναυλία στο 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη 

-    Μάρτιος 2013 : γαλλική βραδιά στο Bar Maxim's 

-    Μάρτιος 2013 : συναυλία για τη Γαλλοφωνία στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

-    Απρίλιος 2013 : συναυλία για τη Γαλλοφωνία στην 
Αλεξανδρούπολη



Δραστηριότητες 2013/2014

• Νοέμβριος 2013 : συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ 
χορωδιών στα πλαίσια των Δημητρίων στη Θεσσαλονίκη

• Δεκέμβριος 2013 : Χριστουγεννιάτικη συναυλία στο 
αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

• Μάρτιος 2014 : συμμετοχή στη Διεθνή Ημέρα της 
Γαλλοφωνίας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 

• Μάρτιος 2014: συναυλία για τη Γαλλοφωνία, που 
διοργάνωσε ο ελληνογαλλικός  Σύνδεσμος στο Βόλο



Δραστηριότητες 2014/2015
-  6 Δεκεμβρίου 2014 :  συναυλία  που διοργανώθηκε από το Σύλλογο 
καθηγητών της γαλλικής γλώσσας στα πλαίσια της «Ονειρούπολης» στο 
Δημοτικό Ωδείο Δράμας
-  12 Δεκεμβρίου 2014 : Χριστουγεννιάτικη συναυλία στο αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης
-  6 Δεκεμβρίου 2014 : συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ χορωδιών στα 
πλαίσια  των 
Δημητρίων 
-  18 Μαρτίου 2015 : συναυλία για τη Γαλλοφωνία στο Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσσαλονίκης
-  21 Μαρτίου 2015 : συναυλία για τη Γαλλοφωνία στα Ιωάννινα
-  10 Μαρτίου 2015 : συναυλία για τη Γιορτή της Μητέρας στη Νέα Τρίγλια 
στη Χαλκιδική
-  16 Μαΐου 2015  : συναυλία  στο Λιτόχωρο στα πλαίσια της Ημέρας της 
Ευρώπης
-  23 Μαΐου 2015 : συμμετοχή στη Γιορτή της πολυγλωσσίας στο Δημαρχείο 
της Θεσσαλονίκης 
-  19 - 21 Ιουνίου 2015 : συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ χορωδιών στο 
Gabrovo  της Βουλγαρίας 

             

 



Δραστηριότητες 2014/2015
-  6 Δεκεμβρίου 2014 :  συναυλία  που διοργανώθηκε από το Σύλλογο 
καθηγητών της γαλλικής γλώσσας στα πλαίσια της «Ονειρούπολης» στο 
Δημοτικό Ωδείο Δράμας
-  12 Δεκεμβρίου 2014 : Χριστουγεννιάτικη συναυλία στο αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης
-  6 Δεκεμβρίου 2014 : συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ χορωδιών στα 
πλαίσια  των 
Δημητρίων 
-  18 Μαρτίου 2015 : συναυλία για τη Γαλλοφωνία στο Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσσαλονίκης
-  21 Μαρτίου 2015 : συναυλία για τη Γαλλοφωνία στα Ιωάννινα
-  10 Μαρτίου 2015 : συναυλία για τη Γιορτή της Μητέρας στη Νέα Τρίγλια 
στη Χαλκιδική
-  16 Μαΐου 2015  : συναυλία  στο Λιτόχωρο στα πλαίσια της Ημέρας της 
Ευρώπης
-  23 Μαΐου 2015 : συμμετοχή στη Γιορτή της πολυγλωσσίας στο Δημαρχείο 
της Θεσσαλονίκης 
-  19 - 21 Ιουνίου 2015 : συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ χορωδιών στο 
Gabrovo  της Βουλγαρίας 

             

 



Δραστηριότητες 2015/2016

- Οκτώβριος  2015 : η « cHoralia » γιορτάζει τα 10 χρόνια  
λειτουργίας της 

- 20-21 Νοεμβρίου  2015 : συμμετοχή στο Φεστιβάλ 
χορωδιών στο Ναύπλιο.

- Μάρτιος 2016 : συναυλίες για τη Γαλλοφωνία  2016 στο 
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και στις Σέρρες
              

-  6 Απριλίου 2016 : συμμετοχή στη συναυλία προς όφελος 
του Γαλλικού ταμείου αλληλοβοήθειας

-  Μάϊος 2016 : συμμετοχή στη “Γιορτή της πολυγλωσσίας” 
στο Δημαρχείο  Θεσσαλονίκης



Δραστηριότητες 2016/2017
- 21 Οκτωβρίου 2016 :  συναυλία στο Γαλλικό Ινστιτούτο 

Θεσσαλονίκης με τη γαλλική χορωδία « Les chœurs du 
Mercantour » 

- Δεκέμβριος 2016 : Χριστουγεννιάτικη  συναυλία  στην Καθολική 

εκκλησία της Θεσσαλονίκης (« cHoralia » – ιταλική χορωδία  

    « inCanto » - ορχήστρα  του Σύγχρονου Ωδείου) 

- Μάρτιος 2017 : συναυλίες για τη Γαλλοφωνία 2017
Συναυλία με την χορωδία “La Sagina” από το Namur του 
Βελγίου
             

- Μαϊος 2017 : Διευθνές Φεστιβάλ χορωδιών στα Νέα Μουδανιά
 
-   Ιούλιος 2017 : Διευθνές Φεστιβάλ χορωδιών στην Αρχαία Ολυμπία

 



Σχέδια για το 2017 / 2018

21 Οκτωβρίου 2017: « Συνάντηση πολιτισμών” στα πλαίσια 
των Δημητρίων με τη συμμετοχή πέντε (5) χορωδιών

Μάρτιος 2018: Δύο συναυλίες για τη Γαλλοφωνία  2018,  μία 
στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και μία στη 
Φλώρινα

Μαϊος 2018 : Συναυλία στο Βέλγιο 
     στα πλαίσια μιας ανταλλαγής με τη χορωδία “La Sagina”   

απο το Namur 

 



Επικοινωνία:  
Τηλέφωνα : 6986 662 658 / 6978 607 115 /6979719 

480 
choralia.grece@gmail.com

Facebook : chorale choralia
Youtube : chorale choralia

mailto:choralia.grece@gmail.com
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