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ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥργΕΙΟΥ ΠΟλΙΤΙσμΟΥ & ΑθλΗΤΙσμΟΥ

ΜΕΓαρο Μουσικησ ΘΕσσαΛοΝικησ

Μικτή Χορωδια Θεσσαλονικήσ Μουσική διδασκαλια Μαιρή κωνσταντινιδου  

συΜφωνική ορΧήστρα δήΜου Θεσσαλονικήσ + MOYSA - συΜφωνική ορΧήστρα νεων ΜΜΘ

Μουσική διευθυνσή σχολικών παραστασεών & ενορχήστρώσεισ AndréS SOtO  

Μουσική διδασκαλια MOYSA Θοδωρήσ ΠαΠαδήΜήτριου  

Μουσική διευθυνσή λιζα ΞανΘοΠουλου  
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συΜπαραΓώΓή ιδρυτικοσ δώρήτήσ MOYSA χορήΓοι MOYSA

Χώρος: Μ1 - ΑίθουςΑ Φίλών Μουςίκής  —  ΤίΜές έίςίΤήρίών: 10€, 7€ (ΜέίώΜένο)  —  ςΧολίκές πΑρΑςΤΑςέίς: 7€

πλήροΦορίές έίςίΤήρίΑ: 2310 895 938/9 - www.tch.gr
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τεταρτή 13/3 & ΠεΜΠτή 14/3, ώρές 10.00 & 11.30  
πλήροΦορίές: 2310 895 882, akokkinidou@tch.gr 

σχολIκEσ παραστασEIσ χ

ΔΙΕΥθΥΝσΗ ΠΟλΙΤΙσμΟΥ & ΤΟΥρΙσμΟΥ

ΔηΜοσ ΘΕσσαΛοΝικησ

Παρουσιαση ΛΕιτουρΓικου ΜοΝτΕΛου 
του ΜήΧανισΜου των αντικυΘήρων 
(κΑΤΑσκΕΥΗ: ΟμΑΔΑ The FRAMe PRojecT)

GAMinG σε ρετρο υΠολογιστεσ ΔΕκαΕτιασ 
'80 και '90 (ΟμΑΔΑ ReTRocLUB.INFo)

>> Χωροσ: Μ1 - ΦουαΓιΕ

παραλληλη δραση   χ



Μικτή Χορωδια Θεσσαλονικήσ  
Μουσική διδασκαλια Μαιρή κωνσταντινιδου  

συΜφωνική ορΧήστρα δήΜου Θεσσαλονικήσ 

MOYSA - συΜφωνική ορΧήστρα νεων ΜΜΘ

Μουσική διευθυνσή σχολικών παραστασεών & ενορχήστρώσεισ 
AndréS SOtO  

Μουσική διδασκαλια MOYSA  
Θοδωρήσ ΠαΠαδήΜήτριου  

Μουσική διευθυνσή  
λιζα ΞανΘοΠουλου  
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The Legend of Zelda     
25th Anniversary Medley (Koji Kondo) 
The Legend of Zelda: Breath of the Wild  
Kass’ Theme (Manaka Kataoka & Yasuaki Iwata)
The Secret of Monkey Island    
Monkey Island (Michael Z. Land)
Fallout 4      
Main Theme (Inon Zur)
Super Mario Galaxy 2     
Main Theme (Mahito Yokota)
Super Mario Bros      
Medley (Koji Kondo)
Xenoblade Chronicles     
Main Theme (Yoko Shimomura)
Duck Tales     
The Moon Theme & Main Theme (Hiroshige Tonomura & Mark Mueller)
Pokemon      
Medley (Junichi Masuda)
The Witcher 3: Wild Hunt     
Geralt of Rivia (Marcin Przybylowicz)
Monster Hunter      
Proof of a Hero (5th Anniversary Orchestra Concert) (Masato Koda) 
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ΔΙΕΥθΥΝσΗ ΠΟλΙΤΙσμΟΥ & ΤΟΥρΙσμΟΥ

ΔηΜοσ ΘΕσσαΛοΝικησ

The Legend of Zelda     
Zelda Suite (Koji Kondo, Manaka Kataoka, Hajime Wakai)
Kingdom Hearts      
Overture (Hikaru Utada)
Final Fantasy VII      
One Winged Angel (Nobuo Uematsu)
World of Warcraft: Wrath of the Lich King   
Invincible (Russell Brower & Jason Hayes) 
World of Warcraft     
Warcraft Suite (Jason Hayes)
The Elder Scrolls V: Skyrim    
Dragonborn (Jeremy Soule)
Star Fox & Star Fox 64     
Star Fox Suite (Shiro Hamaguchi)
Super Smash Bros. Ultimate    
Main Theme (Hideki Sakamoto)
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ο μηχαΝIσμοσ  
τωΝ αΝτIκυθηρωΝ
κατασκευασμένος περίπου το 120 π.χ., είναι ένα μονα-
δικό τεχνολογικό επίτευγμα της ελληνιστικής εποχής. 
ο γραναζωτός αυτός μηχανισμός ανασύρθηκε το 1900 
από τον βυθό ενός κόλπου των αντικυθήρων, ύστερα 
από την τυχαία ανακάλυψη ενός ναυαγίου. Με την 
περιστροφική κίνηση των εμπλεκόμενων γραναζιών 
εξομοίωνε τις περιοδικές κινήσεις του Ήλιου και της σε-
λήνης, δείχνοντας τη θέση του Ήλιου στον ουρανό και 
τις φάσεις της σελήνης, ενώ ταυτόχρονα υπολόγιζε τις 
ημερομηνίες των εκλείψεων και τις ημερομηνίες έναρ-
ξης των αθλητικών αγώνων.

οι λειτουργικές ανακατασκευές του Μηχανισμού των αντικυθήρων που παρου-
σιάζονται στο Μέγαρο Μουσικής θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν όλες τις πρό-
σφατες διορθώσεις στο μηχανολογικό σχέδιό του (γρανάζια και αριθμός οδό-
ντων) που εντοπίστηκαν από την ομάδα “The Functional Reconstruction of An-
tikythera Mechanism” (The FRAMe Project), η οποία διερεύνησε διεξοδικά τις 
τομογραφίες ακτίνων-χ που ελήφθησαν με τη χρήση ενός ειδικού αξονικού το-
μογράφου το 2004 στο πλαίσιο του προγράμματος Antikythera Mechanism 
Research Project (AMRP, M. Edmunds, Ι. Σειραδάκης, Ξ. Μουσάς, Freeth et al. 2006). στην 
ομάδα The FRAMe Project συμμετέχουν οι: αριστείδης βούλγαρης - κατασκευαστής 
αστρονομικών οργάνων, Dr. Χριστόφορος Μουρατίδης - μαθηματικός, αντρέας βοσι-
νάκης - γραφίστας βιομηχανικού σχεδίου, Γιώργος Μποκοβός - φυσικός.
ή έως τώρα διερεύνηση του Μηχανισμού των αντικυθήρων από την ομάδα The 
FRAMe Project έχει αποδώσει πέντε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά του εξω-
τερικού με κριτές.
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MOYSA συΜΦώνική ορχήστρα δήΜου θεσσαλονικήσ

θοδώρήσ παπαδήΜήτριου

Ομάδα Συλλεκτών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Παιχνιδομηχανών

ή ομάδα retroclub.info αποτελείται από άτομα που έχουν μεράκι και πάθος να συλλέ-
γουν, να επισκευάζουν και να θέτουν σε πλήρη λειτουργία παλιούς υπολογιστές και 
παιχνιδομηχανές από τις δεκαετίες του ’70, του ’80 και του ’90. 
τα μηχανήματα αυτά, που τότε εξυπηρετούσαν και ψυχαγωγούσαν τους χρήστες τους, 
σήμερα ανασύρουν νοσταλγικές μνήμες από μια άλλη, «ρομαντική» εποχή. παράλλη-
λα, καταδεικνύουν την εξέλιξη της τεχνολογίας από τους πρώτους ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές μέχρι τους νεότερους. 
Μέσα από την περιδιάβαση στην έκθεση οι μεγαλύτεροι, που έζησαν τη γενιά αυτή 
των υπολογιστών, θα ταξιδέψουν στο παρελθόν και θα θυμηθούν, ενώ οι νεότεροι 
μπορούν να δουν από κοντά τους υπολογιστές που η ιστορία έγραψε με χρυσά γράμ-
ματα και να κατανοήσουν τη μετάβαση από την τεχνολογία του τότε στο σήμερα.

REτRοClUΒ.IΝfο
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λιζα Ξανθοπουλου ANdRéS SOTO  

Μαιρή κώνσταντινιδουΜικτή χορώδια θεσσαλονικήσ


