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δυο βιολιά | ΈΝΑ ΠΙΑΝΟ 
––––––––––––– 

 
Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018 | Ώρα: 20:00 | Εισιτήρια: €12.00 και €10.00 

Πληροφορίες: 99907636 ή orchestra@cypruswinemuseum.com 
 

https://www.cypruswinemuseum.com/two-violins-one-piano/ 
https://www.facebook.com/events/262413277803956/ 

 

 
Το Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018, αρχίζει με τους καλύτερους οιωνούς η έκτη σεζόν 
(2018-2019) της πολύ σημαντικής για τον τόπο μας, σειράς συναυλιών μουσικής 
δωματίου, «Ορχήστρα Κουμανδαρία και οι Φίλοι της», η οποία διοργανώνεται και 
λαμβάνει χώρα στο Κυπριακό Οινομουσείο, στην Ερήμη. 
 
Η πρώτη συναυλία της σειράς φιλοξενεί τον εξάρχοντα της Commandaria Orchestra, 
της ορχήστρας δωματίου δηλαδή, που διατηρεί από το 2009 το Κυπριακό Οινομουσείο, 
Pavel Rotaru, την κορυφαία των δεύτερων βιολιών Marianna Doncheva και την 
χαρισματική πιανίστα Tatiana Stupak.  
 
Τρεις προικισμένοι μουσικοί από Ρωσία και Μολδαβία, οι οποίοι ζουν, δημιουργούν και 
προσφέρουν με το ταλέντο, την εμπειρία και την πλούσια τους καλλιτεχνική δράση στην 
μουσική ζωή της Κύπρου. 
 
Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν στη συναυλία «Δυο βιολιά | Ένα πιάνο», θα 
περιλαμβάνει ένα πολύ-στυλιστικό συνονθύλευμα από γνωστά αριστουργήματα 
κλασικής μουσικής, για σόλο πιάνο, βιολί και πιάνο, και δύο βιολιών και πιάνο.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

two violins | ONE PIANO 
––––––––––––– 

 
Saturday, November 17th, 2018 | Starts: 20:00 | Ticket: €12.00 
Information and Reservations: 00357 25873808 / 99907636 

ororchestra@cypruswinemuseum.com 
 

https://www.cypruswinemuseum.com/two-violins-one-piano/ 
https://www.facebook.com/events/262413277803956/ 

 
 

The 6th season (2018-2019) of -the significant for Cyprus cultural life- chamber music 
concert series “Commandaria Orchestra and Friends, begins on November the 17th, 
which is organized and takes place at The Cyprus Wine Museum in Erimi.  
 
“Commandaria Orchestra and Friends” Chamber Music Concert Series is honored to 
present at this first concert, Pavel Rotaru, the concert master of The Commandaria 
Orchestra -the chamber orchestra established in 2009 by The Cyprus Wine Museum-, 
Marianna Doncheva, the leader of the second violins section and the amazing pianist 
Tatiana Stupak. 
 
Three gifted musicians, from Russia and Moldova, who live and create on the island of 
Cyprus and they contribute with their talent, experience and rich artistic activities to the 
artistic life of Cyprus. 
 
The program, which they will perform at the Two Violins | One Piano concert, will include 
a multi-stylistic selection of famous classical music masterpieces for solo piano, violin 
and piano duet, and two violins and piano. 
 
 


