
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
 

Charlie Chaplin Selection 
(μουσική απο τις ταινίες του Charlie Chaplin) 
…………………………………………………………………..…………………Charlie Chaplin
 

Mask of Zorro 
(Η μάσκα του Ζορρό) 
……………………………………………………………………………………… James Horner 
 

Highlights from La La Land
………………………………………………………………………………………. Justin Hurwitz  
 

Batman 
…………………………………………………………………………… Danny Elfman & Prince  
 

Pirates of Caribbean: Dead Man’s Chest  
(Οι πειρατές της Καραϊβικής: Το σεντούκι του νεκρού) 
…………………………………………………………………….……………………Hanz Zimmer 
 

The legend of 1900  
(Ο θρύλος του 1900)  
……………………………………………………………………………………Ennio Morricone  
 

Hallelujah
(Leonard Cohen, A Journey, A Song / Ένα ταξίδι,ένα τραγούδι)  
 
ερµηνεύει η Τζίνα Πούλου 
…………………………………………………………………………………… Leonard Cohen 
 

Think of me  
(από “Το Φάντασμα της Όπερας”)  

ερμηνεύει η Τζίνα Πούλου 
……………………………………………………………………….…………Andrew Lloyd Weber  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
 

Les Misérables  
(Οι Άθλιοι)  
………………………………………………………….…………… Claude-Michel Schönberg
 

La vita è bella  
(H ζωή είναι ωραία)  
…………………………………………………………………….………………… Nicola Piovani
 

Robin Hood: Prince of Thieves 
(Ρομπέν των Δασών: Ο βασιλιάς των κλεφτών) 
……………………………………………………………………………….……. Michael Kamen 
 

Cinema Paradisο 
(Σινεμά ο Παράδεισος)  
…………………………………………………………………………………… Ennio Moriccone  
 

The Rock  
(Ο βράχος)  
………………………………………………………………………………………… Hanz Zimmer
 

Don’t Cry for me Argentina
(από την ταινία “Εβίτα”)  

ερμηνεύει η Τζίνα Πούλου 
…………………………………………………………….……………… Andrew Lloyd Weber 
 

Giu la Testa  
(από το Κάτω τα κεφάλια! γνωστό ως Για μια χούφτα δυναμίτη) 
 
ερμηνεύει η Τζίνα Πούλου 
……………………………………………………………………………………Ennio Morricone  

Διευθύνει ο αρχιμουσικός Κώστας Ιωαννίδης 



Τζίνα Πούλου
Η Τζίνα Πούλου είναι υψίφωνος (λυρική κολορατούρα) και 
καθηγήτρια φωνητικής, μέλος (και η μόνη Ελληνίδα 
καθηγήτρια)του μεγαλύτερου Αμερικανικού Οργανισμού 
Καθηγητών National Association of Teachers of Singing 
(NATS, ΗΠΑ). Σπούδασε πιάνο και φωνή στο Εθνικό Ωδείο 
Αθηνών, από όπου αποφοίτησε με τιμητικές διακρίσεις και 
βραβεία αριστείας. Αφού κέρδισε δύο υποτροφίες (Μαρία 
Κάλλας και Λίλιαν Βουδούρη), συνέχισε τις σπουδές της στο 
τραγούδι στη Νέα Υόρκη. Είναι κάτοχος πολλών βραβείων και 
διακρίσεων διεθνών διαγωνισμών κλασικού τραγουδιού και 
έχει συμμετάσχει σε πολλές παραγωγές στην Ευρώπη, την 
Ουκραν ί α κα ι τ ι ς ΗΠΑ , ερμη ν εύο ν τας πλήθος 
πρωταγωνιστικών ρόλων. Διδάσκει φωνητική ιδιωτικά και 
ομαδικά πάνω από είκοσι χρόνια, έχοντας συνεργαστεί με τα 

μεγαλύτερα Ωδεία της Ελλάδας στον βαθμό καθηγήτριας Α’. Ως μέλος του NATS, 
προετοιμάζει τραγουδιστές και ηθοποιούς για την όπερα, μουσικό θέατρο (μιούζικαλ) και 
το θέατρο. Έχει πραγματοποιήσει μουσικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε 
συνεργασία με καθηγητές πανεπιστημίων και έχει διοργανώσει σεμινάρια φωνητικής 
διδασκαλίας στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Εισήγαγε και διδάσκει την καινοτόμο φωνητική 
τεχνική YogaYourVoice, σε συνεργασία με το Mamaitri Yoga, Florida, U.S.A., την οποία 
χρησιμοποιεί στη διδασκαλία της φωνής ιδιωτικά ή σε σεμινάρια στην Ελλάδα, στην 
Κύπρο και αλλού. Ανήκει στο δυναμικό των καθηγητών της Camerata Bardi Vocal 
Academy, που αποτελεί το Young Artists Program του Λυρικού Θεάτρου Grattacielo στη 
Νέα Υόρκη.Η Τζίνα Πούλου είναι Certified Breathing Coach & Instructor, Certified Piano 
Tuner (Piano Technician Academy, U.S.A.), έχει πτυχίο   Πολιτισμιολόγου με ειδίκευση 
στην Ιστορία, Αρχαιολογία και Τέχνη και Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην 
Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες 
 

 
Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου  
Χαλανδρίου     
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου ιδρύθηκε 
το 1954. Σκοπός της είναι, η δημιουργική παρέμβαση 
στα μουσικά δρώμενα της πόλης ενισχύοντας με την 
προσφορά της την πολιτιστική και πνευματική 
ανάπτυξη του Δήμου. Αποτελείται από μουσικούς 
υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, ενώ οι παρουσιάσεις 

της  εντός του Δήμου αλλά και έκτος των ορίων αυτού 
την καθιστούν μία από τις καλύτερες Ορχήστρες της Ελλάδας με πληθώρα τιμητικών 
διακρίσεων. Περιλαμβάνει μουσικά σύνολα όπως: Συμφωνική Ορχήστρα, Συμφωνικό 
Σύνολο Πνευστών, Σύνολα Μουσικής Δωματίου, Ορχήστρα Ελληνικής Παραδοσιακής 
Μουσικής, Big Band κ.α. Παράλληλα, οι μουσικοί της Ορχήστρας συμμετέχουν σε 
εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία παρέχονται δωρεάν από το Δήμο Χαλανδρίου με 
σκοπό οι νέοι να γνωρίσουν τα όργανα της Ορχήστρας, την τεχνική των οργάνων, 
καθώς και τον τρόπο λειτουργίας ενός μουσικού συνόλου. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα 
έχει λάβει μέρος σε φεστιβάλ εντός και εκτός Ελλάδας και έχει συνεργαστεί με 
καταξιωμένους μαέστρους και σολίστ διεθνούς φήμης. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και 
διεύθυνση της Ορχήστρας έχει ο αρχιμουσικός κος. Κώστας Ιωαννίδης.


