
 
 
 
 
To Μουσικό Σχολείο Λεμεσού «Μάριος Τόκας» συμπληρώνει εφέτος 10 
χρόνια δημιουργικής και παραγωγικής παρουσίας στην πόλη μας. Από 
το 2006 μέχρι σήμερα διαπαιδαγωγεί μουσικά, καλλιεργεί αισθητικά, 
προετοιμάζει αυριανούς σπουδαστές για τα Ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του τόπου και του εξωτερικού, ανεβάζει αξιοζήλευτες 
παραστάσεις είτε αυτόνομα είτε συνεργαζόμενο με άλλα τοπικά, ή 
κρατικά Μουσικά Σύνολα συμβάλλοντας έτσι στα πολιτιστικά και 
καλλιτεχνικά δρώμενα του τόπου. Ξεκίνησε αρχικά ως Μουσικό Λύκειο 
και από τη σχολική χρονιά 2015 – 16 επεκτάθηκε και στον Γυμνασιακό 
κύκλο με τη δημιουργία του Μουσικού Γυμνασίου το οποίο 
φιλοξενείται στο Λανίτειο Γυμνάσιο. Τα μαθήματα της απογευματινής 
του φοίτησης πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Λανιτείου 
Λυκείου. Διευθύνουσα του Μουσικού Γυμνασίου είναι η κ. Μαρίτα 
Ευγενίου. Με το Μουσικό Γυμνάσιο πραγματοποιείται τελικά μετά από 
χρόνια η δημιουργία του Εξατάξιου Μουσικού Σχολείου. Με το εξατάξιο 
δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα να τύχουν 
οι σπουδαστές μια πιο στοχευμένης και παιδαγωγικά μιας πιο 
αποτελεσματικής Μουσικής Παιδείας. 
 
Μέσα στη διαδρομή των δέκα αυτών χρόνων η προσφορά του θεσμού 
υπήρξε καθοριστική για την καλλιτεχνική μουσική πορεία πολλών 
παιδιών που ευτύχησαν να διαπαιδαγωγηθούν μέσα σε ένα ειδικό 
δημόσιο σχολείο, κοντά σε προσοντούχους εκπαιδευτές και σε ένα 
περιβάλλον που το ένιωθαν προέκταση της οικογένειας τους. Η 
συμμετοχή τους στα Μουσικά Σύνολα του Σχολείου τους βοήθησε να 
διαμορφωθούν μουσικά, να αποκτήσουν την ουσιαστική εμπειρία  της 
ομαδικότητας και να τους προσφερθούν απλόχερα πρωτόγνωρες 
ευκαιρίες με συναυλίες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 



Μοναδικές ευκαιρίες τους δόθηκαν να συνεργαστούν με 
επαγγελματικές ορχήστρες τοπικές και ξένες και μεγάλα οργανικά 
σύνολα αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες...  
 
 
Στην περίοδο αυτή των 10 χρόνων λειτουργίας του, το Μουσικό 
Σχολείο έχει ανεβάσει σημαντικές παραστάσεις τόσο στην Κύπρο όσο 
και στο εξωτερικό αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις. Ενδεικτικά 
μπορούν να αναφερθούν τα έργα : 
 
MISA CRIOLLA του Ariel Ramirez, το έργο Te Deum του Dvorzak 
τα Λαικά Ορατόρια ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ και ΑΓΙΑ ΤΗΛΛΥΡΙΑ του 
δικού μας κύπριου συνθέτη ΓιώργουΚοτσώνη, το Λαικό ορατόριο 
ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΣ του έλληνα συνθέτη Σαράτη Κασσάρα 
Το έργο Choral Fantasy μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, 
Τα ΕΠΙΦΑΝΙΑ ΑΒΕΡΩΦ του Μίκη Θεοδωράκη, Το έργο  “Το Πάθος της 
Jean d’ Arc” του νεαρού Έλληνα συνθέτη Γιάννη Σφυρή πέρσυ σε 
συνεργασία με την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.  
Φέτος στις 10 και 11 Απριλίου η χορωδία του Μουσικού Λυκείου σε 
συνεργασία με την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου ανέβασαν το 
ΡΕΚΒΙΕΜ του Μότσαρτ σε Λεμεσό και Λευκωσία. 
Η νεοσύστατη χορωδία του Μουσικού Γυμνασίου επίσης είχε 
συμμετοχή σε συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου τον περασμένο 
Μάρτιο μετά από πρόσκληση του ιδίου. 
 
Επίσης τα Μουσικά Σύνολα: Χορωδία, Φωνητικό Σύνολο, Συμφωνική 
Μπάντα, Χορωδία Φλάουτων, Σύνολο Κιθάρων, Σύνολο Παραδοσιακής 
Μουσικής, Κουαρτέτο Σαξοφώνων, Σύνολο Αυτοσχεδιασμού, Ψαλτικός 
Χορός, Σύνολο Κλαρίνων έχουν συχνή παρουσία σε καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις του Σχολείου τόσο στην πόλη μας όσο και αλλού. 
 
 
Από τη φετινή χρονιά το Μουσικό Σχολείο Λεμεσού με μεγάλη 
ικανοποίηση προσφέρει στους μαθητές του ακόμη τρεις νέες 
κατευθύνσεις σπουδών: Ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο και 
ντραμς. Ήταν αίτημα πολλών ετών από μαθητές που ο μουσικός τους 
προσανατολισμός είχε σχέση με τα αντικείμενα αυτά. Η διδασκαλία των 
μαθημάτων αυτών γίνεται από νέους έμπειρους εκπαιδευτές που  
προσαρμόστηκαν με επιτυχία στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και 



εγκαινιάζουν έτσι μια νέα καινούργια δυναμική στις επιλογές των 
προσφερομένων μαθημάτων. Για τις ανάγκες των μαθημάτων αυτών 
διαμορφώθηκαν κατάλληλα δύο μόνιμες αίθουσες και αγοράστηκε ο 
απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός.  
 
Φέτος σε συνεργασία με τη διεύθυνση του Λανιτείου Λυκείου και 
αντιλαμβανόμενοι την επέκταση του Μουσικού Σχολείου που στην 
επόμενη χρονιά ολοκληρώνεται η εξατάξια σύνθεση του, αποφασίστηκε 
η μεταφορά του γραφείου σε καινούργια μεγαλύτερη αίθουσα. 
Κατα αυτόν τον τρόπο διατέθηκαν δύο αποκλειστικές αίθουσες για να 
φιλοξενήσουν μόνιμα πλέον τα κρουστά όργανα και τους σπουδαστές 
τους. Το καινούργιο γραφείο με τη στήριξη της Σχολικής Εφορείας 
Λεμεσού, των Τεχνικών της Υπηρεσιών της και του Συνδέσμου Γονέων 
του Λανιτείου Λυκείου είναι πλέον μια αίθουσα κατάλληλα εξοπλισμένη 
η οποία φιλοξενεί και τους εκπαιδευτές στο κενά των μαθημάτων τους..  
 
Στον προγραμματισμό στην αρχή της σχολικής χρονιάς δεσπόζων ρόλο 
κατέχουν οι στοχευμένες παιδαγωγικά και καλλιτεχνικά εκδηλώσεις. 
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους διοργανώθηκαν συναυλίες τόσο 
στη σχολική μονάδα όσο και αλλού στις οποίες έλαβαν μέρος όλοι οι 
μαθητές στα πρώτα, δεύτερα και στα ομαδικά τους σύνολα. Τμηματικές 
Συναυλίες  σε απογευματινό χρόνο ανά οικογένεια οργάνων και 
Βραδινές Συναυλίες ανοικτές στο κοινό. Στόχος των εμφανίσεων αυτών 
είναι οι σπουδαστές μας να αποκτήσουν εξοικείωση με την έκθεση τους 
στο κοινό και παράλληλα να ελέγχεται και να αξιολογείται συνεχώς το 
παιδαγωγικό έργο. Τιμητικά εφέτος κατόπιν προσκλήσεως, η Χορωδία 
του Μουσικού Λυκείου και η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου 
ανέβασαν με επιτυχία στις 10 και 11 Απριλίου σε Λεμεσό και Λευκωσία 
το πολύ σπουδαίο έργο του Μότσαρτ, «Ρέκβιεμ». Μια πολύ δύσκολη 
προσπάθεια για τους μαθητές αν αναλογιστεί κανείς το πολύωρο 
πρόγραμμα φοίτησης τους στον πρωινό και απογευματινό κύκλο 
σπουδών τους. Κατέχει επίσης σημαντική θέση στον ετήσιο 
προγραμματισμό της χρονιάς η παρουσία του Σχολείου και των 
Συνόλων του στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της πόλης. Δύο από τα 
σύνολα μας η Χορωδία Φλάουτων και το Σύνολο Αυτοσχεδιασμού 
φέτος το Φθινόπωρο μετά από πρόσκληση ταξίδεψαν σε δύο 
διαφορετικές στιγμές στο Στρασβούργο, και συμμετείχαν στους 
εορτασμούς για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της 
Ευρώπης από την Κύπρο, αποκομίζοντας μοναδικές εμπειρίες. Μετά 



από επιδίωξη του Σχολείου, τείνει πια να καθιερωθεί η 
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία των Συνόλων μας σε συνεργασία με το 
Θέατρο Ριάλτο. Παρέχεται έτσι στους σπουδαστές μας η σημαντική 
δυνατότητα να παρουσιάζονται σε τέτοια μέρη που ο υλικοτεχνικός 
εξοπλισμός αναδεικνύει την προσπάθεια τους..  
 
Φέτος οι τρεις τάξεις του Λυκείου φιλοξενούν 65 μαθητές. Διδάσκουν 
στο σχολείο 38 εκπαιδευτές τα πιο κάτω μαθήματα:   
 
Χορωδία, Φωνητικό Σύνολο, Πιάνο, Σαξόφωνο, Συμφωνική Μπάντα, 
Σαξόφωνο, Σύνολο Αυτοσχεδιασμού, Σύνολο Σαξοφώνων, Φλαουτο, 
Χορωδία Φλάουτων, Κλαρίνο, Σύνολο Κλαρίνων, Τρομπέτα, Τρομπόνι, 
Τούμπα, Βιολοντσέλο, Ντουέτο Πιάνο και Βιολοντσέλο, Βιολί, 
Κοντραμπάσο, Ντουέτο Πιάνο και Κοντραμπάσο, Ηλεκτρικό Μπάσο, 
Κλασική Κιθάρα, Σύνολο Κιθάρων, Ηλεκτρική Κιθάρα, Σύνολο Τζάζ, 
Μπουζούκι, Φωνητική, Κρουστά, Σύνολο Ρυθμικής Αγωγής, Σύνολο 
Κρουστών, Ντραμς, Παραδοσιακή Μουσική, Σύνολο Παραδοσιακής 
Μουσικής, Λαούτο, Σύνολο Νυκτών Εγχόρδων, Παραδοσιακό Βιολί, 
Βυζαντινή Μουσική, Ψαλτικός Χορός, Μουσική Τεχνολογία, Ενισχυμένο 
Μάθημα Μουσικής Τεχνολογίας. 
 
Οι εκπαιδευτές των πιο πάνω μαθημάτων είναι: 
 
Μαέστρος Χορωδίας: Σόλωνας Κλαδάς 
 
Πιάνο: Νεοφύτου Μανώλης, Σαββίδης Χρίστος, Κυριάκου Κυριάκος, 
Οικονόμου Τάνια, Ζμπίνιεκ Μαρούσκα, Στυλιανού Αχιλλέας, Βασιλείου 
Κορίνα, Χαριτίδου Μαριόλα, Βασιλείου Έλλη. 
 
Πνευστά: Κρασίδης Γιώργος, Κρασίδης Θεόδωρος, Χριστοδούλου 
Σάββας, Μάρκου Μάριος, Ηλίας Ιωάννου, Κουκουβίνος Νικόλας. 
 
Έγχορδα Ορχήστρας: Ζήσιμος Δώρος, Γιώργος Χατζηγεωργίου, Γιάννης 
Σκέντερ. 
 
Κιθάρα κλασική: Φιλαρέτου Γιάννης, Παισάνου Ζωή. 
 
Φωνητική: Ανδρέου Μάριος, Κουτρουπής Αντώνης, Τριμικλινιώτου 
Ρεβέκκα, Μοσκοφιάν Άλεξ. 



 
Κρουστά Ορχήστρας: Χαραλαμπίδης Αναστάσιος, Νικολάου Μάριος, 
Κραμβή Μαρία. 
 
Ηλεκτρική Κιθάρα: Ιωάννου Ερμής. 
 
Ηλεκτρικό Μπάσο: Ροδοσθένους Ανδρέας. 
 
Ντράμς: Ξυδιάς Στέλιος. 
 
Μπουζούκι: Κονναρή Μιχάλης, Φελλάς Μιχάλης, Πασβάντης Μάριος. 
 
Παραδοσιακή Μουσική: Χριστοδούλου Ανδρέας. 
 
Βυζαντινή Μουσική: Νικηφόρου Σωτήρης 
 
Μουσική Τεχνολογία: Χριστοφόρου Κωνσταντίνος 
 
 
Το Μουσικό Σχολείο στα χρόνια αυτά της λειτουργίας του, καλλιεργεί 
ήθος. Παρέχει υπό μορφή υποτροφίας την ευκαιρία σε άτομα που 
Αγαπούν τη Μουσική να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών 
του. Είτε κάποιοι από τους σπουδαστές θα σπουδάσουν τελικά τη 
Μουσική, είτε κάποιοι άλλοι θα ακολουθήσουν μια άλλη κατεύθυνση 
σπουδών. Μάλιστα αρκετοί απόφοιτοι μας έχουν ολοκληρώσει 
μουσικές σπουδές στο εξωτερικό και είναι πλέον εκπαιδευτές στα 
Μουσικά Σχολεία. Φέτος με ικανοποίηση και συγκίνηση είδαμε 
απόφοιτους μας αλλά ακόμη και μουσικούς γονείς μαθητών να 
συμμετέχουν στην καθιερωμένη πια Χριστουγεννιάτικη μας Συναυλία 
μαζί στο ίδιο αναλόγιο δείχνοντας έτσι την δυναμική των σχέσεων που 
καλλιεργεί το Σχολείο. Δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης της προσωπικότητας 
και κοινωνικοποίησης κάθε μαθητή μέσα από τη συμμετοχή του στα 
Ατομικά και Ομαδικά μαθήματα. Αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, το 
ταλέντο την αισθητική και την ευαισθησία του. Είναι ένα ζωντανό 
κύτταρο πολιτισμού. 
 
Φιλοξενούμενοι στο Λανίτειο Λύκειο ο θεσμός του Μουσικού Σχολείου 
αγκαλιάστηκε θερμά και τον περιέβαλαν με ξεχωριστή έγνοια οι 
διευθύνσεις του. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στο Διευθυντή κ. 



Γιώργο Ιωσηφίδη για την στήριξη και την φροντίδα του όπως επίσης 
και στον Σύνδεσμο Γονέων του Λανιτείου Λυκείου, στη Σχολική 
Εφορεία Λεμεσού και τις Τεχνικές της Υπηρεσίες. Καθοριστική και η 
συμβολή της Επιθεωρήτριας Μουσικής κ. Γεωργίας Κυριακίδου 
Νεοφύτου και του Συντονιστή των Μουσικών Σχολείων κ. Χρύσανθου 
Χαραλάμπους στην αντιμετώπιση καθημερινών θεμάτων που 
προέκυπταν στο Σχολείο. Καθημερινή, ξεχωριστή και αποτελεσματική η 
συνεργασία με την Διευθύνουσα του Μουσικού Γυμνασίου κ. Μαρίτα 
Ευγενίου. Η δημιουργία από πέρσι του εξατάξιου Μουσικού Σχολείου 
προυποθέτει την καθημερινή στενή συνεργασία μεταξύ των δύο 
Σχολείων.  Ευχαριστίες στη φροντίστρια μας κ. Άννα Παύλου, στην 
επιμελήτρια Άννα Τσίκκου και στους εκπαιδευτές μας για την 
καθημερινή συνεργασία και προσφορά τους. 
 
 
 
Χρήστος Μάνος 
Διευθύνων Μουσικού Λυκείου Λεμεσού «Μάριος Τόκας» 
 
 

Ημερολόγιο: 
 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
 

• 14/9  Έναρξη της σχολικής χρονιάς. Συνεδρίαση με τους 
εκπαιδευτές. Ωρολόγιο πρόγραμμα. 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
 

• 14/10  Συνάντηση με τους γονείς με θέμα: Ασφάλεια σχολικού 
χώρου 

 

• 24/10  Συνάντηση με μέλη του Συνδέσμου Γονέων του Λανιτείου 
Λυκείου 

 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  



 

• 4 – 5/11  Το Μουσικό Σχολείο Λεμεσού συνδιοργανώνει μαζί με 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Βιωματικό Μουσικό 
Εργαστήρι με την ελληνίδα Μουσικοπαιδαγωγό Χρύσα Κίτσιου 
στην αίθουσα 222 του Σχολείου. 

 
• 8 -11/11  Το Σύνολο Αυτοσχεδιασμού ταξιδεύει στο 

Στρασβούργο στα πλαίσια του EUROSCOLA και επισκέπτεται το 
Ευρωπαικό Κοινοβούλιο 

 
• 19/11  Συνάντηση Συντονιστή Μουσικών Σχολείων κ. 

Χρύσανθου Χαραλάμπους με τους γονείς των μαθητών. 
 

• 21/11 -1/12  Απογευματινές Τμηματικές Συναυλίες 
 

• 22/11 Συμμετοχή της Χορωδίας Φλάουτων στις εκδηλώσεις 
Γερμανοφωνίας που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού στην Λευκωσία. Συμμετοχή είχε επίσης η μαθήτρια 
Μαλιαλή Νεφέλη Έρμα, σοπράνο με τον εκπαιδευτή της Ανδρέου 
Μάριο στη συνοδεία στο πιάνο. 

 
• 24/11  Α΄ Βραδινή Συναυλία Α΄ Τετραμήνου στην αίθουσα 222.  

 
• 24-25/11  Μαθητές μας παρακολούθησαν με μεγάλο 

ενδιαφέρον τις πρόβες που πραγματοποίησε ο έλληνας συνθέτης 
Σταύρος Ξαρχάκος στην εβδομαδιαία παραμονή του στην πόλη 
μας για τις ανάγκες των εδώ δύο συναυλιών του. Μέλη της 
ορχήστρας του ήταν εκπαιδευτές του Σχολείου μας καθώς και 
ένας απόφοιτος μας.   

 
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
 

• 1/12  Β΄ Βραδινή Συναυλία Α΄ Τετραμήνου στην αίθουσα 222 
 

• 2/12  Συναυλία της Χορωδίας Φλάουτων στη 222 με 
ατμόσφαιρα Χριστουγεννιάτικη. 



 
• 6/12  Γ΄ Βραδινή Συναυλία Α΄ Τετραμήνου στη 222 

 
• 9-12/12  Συμμετοχή μελών του Συνόλου Παραδοσιακής 

Μουσικής και της Χορωδίας Φλάουτων στους εορτασμούς για την 
ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από την 
Κύπρο που έγιναν στο Στρασβούργο. 

 
• 15/12  Κάλαντα Χριστουγέννων στους δρόμους της πόλης. 

 
• 19/12  Συμμετοχή μαθητών μας στο Παγκύπριο Μαθητικό 

Φεστιβάλ Σύνθεσης Τραγουδιού αφιερωμένο στον συνθέτη 
Μάριο Τόκα και στον ποιητή Κώστα Μόντη 

 
• 20/12  Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία στο Θέατρο Ριάλτο 

με τη συμμετοχή των Συνόλων του Σχολείου: Ψαλτικός Χορός 
Γυμνασίου, Ψαλτικός Χορός Λυκείου, Χορωδία Γυμνασίου, Σύνολο 
Παραδοσιακής Μουσικής Γυμνασίου και Λυκείου, Χορωδία 
Φλάουτων και Συμφωνική Μπάντα με τη συμμετοχή αποφοίτων, 
εκπαιδευτών και φίλων του Σχολείου εορτάζοντας τα 10 χρόνια 
λειτουργίας του Σχολείου. 

 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
 

• 16-27  Εξετάσεις Α΄ Τετραμήνου Μουσικού Σχολείου. Οι 
μαθητές εξετάζονται στο πρώτο και στο δεύτερο τους όργανο 
καθώς και σε Μουσικά Σύνολα στα οποία συμμετέχουν. 

 
    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
 

• 8/2  Σεμενάριο διεύθυνσης ορχήστρας από τον μαέστρο της 
Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου κ. Γιώργο Κουντούρη 
στην αίθουσα 222. 

 



• 21/2  Σεμινάριο Φωνητικής στην αίθουσα 222 από τον Δρα 
Κωνσταντίνο Γιαννούδη ο οποίος ζει και εργάζεται στην 
Αμερική. 

 
• 24/2  Συμμετοχή της Χορωδίας του Μουσικού Σχολείου στην 

Ημερίδα Χορωδιών που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία. 
 

 
ΜΑΡΤΙΟΣ 
 

• 4/3  Παρουσίαση της Χορωδίας Φλάουτων στο Ευρωπαικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία στα πλαίσια του 
Διεθνούς Συνεδρίου στην Μουσική Εκπαίδευση που 
διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

 
• 8/3  Επαρχιακή Ενημέρωση Γονέων και Μαθητών στο Θέατρο 

του Λανιτείου για το θεσμό του Μουσικού Σχολείου. 
Οργανωτής Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Μουσικό 
Σχολείο Λεμεσού. 

 
 

• 10-12/3  Τριήμερη Εκπαιδευτική Κατασκήνωση του 
Μουσικού Λυκείου στον Πεδουλά. Εκεί η Χορωδία είχε την 
ευκαιρία να εντατικοποιήσει τις πρόβες της και να 
ολοκληρωθεί η διδασκαλία του έργου «Ρέκβιεμ» του Μότσαρτ 
που τελικά ανέβασε μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων 
Κύπρου στις 10 και 11 Απριλίου. 

 
• 14/3  Επίσκεψη του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης στο 

Σχολείο μας. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν 
μεταξύ τους και να παίξουν μαζί Μουσική στην αίθουσα 222. 

 
• 22/3  Συναυλία φλάουτου του αποφοίτου μας Κωνσταντίνου 

Μακαρίτη στην αίθουσα 222. 
 

• 24/3  Το Μουσικό Σχολείο σε συνεργασία με την Αμερικάνικη 
Πρεσβεία στην Κύπρο φιλοξένησε στην αίθουσα 222 την 



αμερικανίδα μουσικό Hilary Marie Johnson σε μια παρουσίαση 
με θέμα την Μουσική της Αμερικής: Fusion, Spirituals, Gospel, 
Blues, Country, Ragtime, Jazz, Soul, Funk, R&B, Hip – Hop 
Music.. 

 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
 
 

• 2-8-9/4  Πρόβες του έργου «Ρέκβιεμ» του Μότσαρτ σε 
συνεργασία με την Συμφωνκή Ορχήστρα Νέων Κύπρου στην 
Λευκωσία. 

 
• 4/4  Α’ Βραδινή Συναυλία Β΄ Τετραμήνου 

 
• 5/4  Συμμετοχή του Ψαλτικού Χορού στη θρησκευτική 

εκδήλωση «Η πορεία προς το πάθος» στο Παττίχειο Δημοτικό 
Θέατρο Λεμεσού. 

 
 

• 10/4 Παρουσίαση στο Θέατρο Ριάλτο του έργου «Ρέκβιεμ» 
του Μότσαρτ σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα 

Νέων Κύπρου.  
 

• 11/4  Παρουσίαση στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου του 
έργου «Ρέκβιεμ» του Μότσαρτ σε συνεργασία με τη 
Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου. 

 
• 27/4  Β΄ Βραδινή Συναυλία Β΄ Τετραμήνου. 

 
• 28/4  Συμμετοχή Φωνητικού Συνόλου στην διημερίδα 

εκδηλώσεων για την ανάδειξη της Ιστορικότητας των 
Λανιτείων Εκπαιδευτηρίων που έγινε στο Λανίτειο Θέατρο 
παρουσία του έντιμου Υπουργού Παιδείας κ. Κώστα Καδή. 

 
 



ΜΑΙΟΣ 
 

 

• 7/5  Συμμετοχή του Συνόλου Αυτοσχεδιασμού και του 
Συνόλου Παραδοσιακής Μουσικής στις εκδηλώσεις που 
διοργάνωσε ο Δήμος Λεμεσού στο Μόλο για τον εορτασμό της  
Μέρα Ευρώπης. 
 

• 13/5  Συμμετοχή του Συνόλου Αυτοσχεδιασμού στην 
εκδήλωση που οργανώνει το Γραφείο Ενημέρωσης στην 
Κύπρο του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στο Πάρκο Ακρόπολης 
για τη Μέρα της Ευρώπης. 

 
            

 
           ΙΟΥΝΙΟΣ 
 

• 6-7/6  Εισαγωγικές Εξετάσεις των νέων μαθητών της Α΄ 
Λυκείου  που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να φοιτήσουν την νέα 
σχολική χρονιά στο Μουσικό Σχολείο. 

 
• 8-21/6  Εξετάσεις Β΄ Τετραμήνου Μουσικού Σχολείου. Οι 

μαθητές εξετάζονται στο πρώτο και στο δεύτερο τους όργανο 
καθώς και στα Μουσικά Σύνολα στα οποία συμμετέχουν. 

 
• 20-21-22/6  Ρεσιτάλ Τελειοφοίτων. Όλοι οι μαθητές της Γ΄ 

Λυκείου παρουσιάζουν σε βραδινή συναυλία ανοικτή για το 
κοινό, ρεπερτόριο διάρκειας περίπου 20 λεπτών στο όργανο 
κατεύθυνσης τους  στο οποίο αναδεικνύεται η δουλειά και η 
μελέτη της χρονιάς υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών 
τους. 

 
 

• 28/6  Λήξη της σχολικής χρονιάς με επίδοση ενδεικτικών 
προόδου αριστείων και βραβείων και τελετή αποφοίτησης. Οι 
τελειόφοιτοι ανέλαβαν να παρουσιάσουν ολιγόλεπτο μουσικό 
πρόγραμμα. 



• 3/7  Μεγάλη Φιλανθρωπική Συναυλία Αγάπης με συμμετοχή 
πολλών μαθητών του Μουσικού Λυκείου σε συνεγασία με τη 
Διεύθυνση του Λανιτείου Λυκείου και τον Σύνδεσμο Γονέων 
του Σχολείου όπου οι εισπράξεις διετέθηκαν προς την 
οικογένεια μαθήτριας μας που πρόσφατα έχασε τη μητέρα 
της.. 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
    
 
   


