ORGAN & MUSIC FESTIVAL RHODES
Ο ΑΓΙΟ ΦΡΑΓΚΙΚΟ Ε ΜΟΥΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΓΙΑ ΣΑ 800 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΚΤΝΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΦΡΑΓΚΙΚΟΤ ΣΗ ΑΙΖΗ ΣΗ
ΜΕΗ ΑΝΑΣΟΛΗ ΚΑΙ ΣΟ ΛΕΒΑΝΣΕ

Αυτοςχεδιαςμοί ςτο εκκληςιαςτικό όργανο ςε επειςόδια από τη ζωθ του Αγίου Φραγκίςκου.
Κλιπ από την βουβθ ταινία «Αδελφόσ Ήλιοσ» (1918)
Η βραδιά θα κλείςει με τη Χορωδία Σραγουδιςτζσ τησ Αγίασ Καικιλίασ τησ Ρόδου, υπό τη διεφθυνςη του Χρθςτου
Παραςκευόπουλου και με τη Νατάςα Μπολάκη ςτο εκκληςιαςτικό όργανο.
Διοργάνωςη εκδήλωςησ από τη

ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΡΟΔΟΤ
υπϐ την αιγύδα τησ Κουςτωδύασ των Αγύων Σϐπων
ΥΕΣΙΒΑΛ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ TERRA SANCTA
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EUGENIO MARIA FAGIANI (ITALY)
Ωσ εγνωςμζνου φήμησ οργανίςτασ, ο Eugenio Maria Fagiani πραγματοποιεί
εμφανίςεισ ςε Ευρώπη, Μζςη Ανατολή, Ρωςία, Ηνωμζνο Βαςίλειο, Καναδά
και ΗΠΑ. Επίςησ, πραγματοποιεί masterclasses (ςτην ερμηνεία και τον
αυτοςχεδιαςμό) και διαλζξεισ για κορυφαία μουςικά ιδρφματα ςτην Ευρώπη
και τη Βόρεια Αμερική. Επίςησ, εκτελεί χρζη κριτή ςε διεθνείσ διαγωνιςμοφσ.
Είναι ο οργανίςτασ του Φραγκιςκανικοφ Ναοφ τησ Λα Βζρνα, ςτο Αρζτςο και
τησ υμφωνικήσ Ορχήςτρα του Μιλάνου «La Verdi». Σα ζργα του ωσ
ςυνθζτησ (καθώσ και τησ επιτυχημζνησ ςειράσ μεταγραφών του για
εκκληςιαςτικό όργανο) αποτελοφν πλζον μζροσ του ρεπερτορίου οριςμζνων
από των πιο διακεκριμζνων καλλιτεχνών τησ εποχήσ μασ, όπωσ ο Stephen
Tharp και ο David Briggs. Ο Fagiani είναι καλλιτεχνικόσ διευθυντήσ του
Φεςτιβάλ Εκκληςιαςτικοφ Οργάνου «La Verna». Επίςησ, είναι καλλιτεχνικόσ
ςφμβουλοσ του Φεςτιβάλ Εκκληςιαςτικοφ Οργάνου Terra Sancta που
διοργανώνεται από την Κουςτωδία των Αγίων Σόπων

Σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Παρουσίαση
Αυτϋσ οι ςυναυλύεσ αποτελοϑν μϋροσ μιασ ειδικόσ εκδόλωςησ: τησ 800ησ επετεύου απϐ
το Προςκϑνημα Ειρόνησ του Αγύου Υραγκύςκου ςτη Μϋςη Ανατολό, το οπούο ϋλαβε
χώρα το 1219. Για τον λϐγο αυτϐ, ςασ ϋχουμε ετοιμϊςει μια μικρό ϋκπληξη: μια ιταλικό
ταινύα βωβοϑ κινηματογρϊφου του 1918 που απεικονύζει τη ζωό του Αγύου
Υραγκύςκου υπϐ τη ςυνοδεύα ζωντανόσ μουςικόσ εν εύδει ςχολιαςμοϑ ςτα διϊφορα
επειςϐδια, ϐπωσ γινϐταν την εποχό των βουβών ταινιών. Η ταινύα ϋχει τον τύτλο
«Αδελφϐσ Ήλιοσ» και θα προβληθεύ μια ςυντομευμϋνη εκδοχό τησ. Σο ςενϊριο εύναι του
Mario Corsi, η ςκηνοθεςύα του Ugo Folena και η παραγωγό ϋγινε το 1918 απϐ την
Tespi. Φωρύσ να εύναι ςε θϋςη να χρηςιμοποιόςει τον λϐγο (εκτϐσ απϐ τισ γραπτϋσ
λεζϊντεσ) και με την κινηματογραφικό τϋχνη ακϐμη ςτα ςπϊργανα, η ταινύα του 1918
παλεϑει να περιγρϊψει την πνευματικϐτητα του Υραγκύςκου, ωςτϐςο απεικονύζει
πολϑ καλϊ τα επειςϐδια τησ ζωόσ του μϋςα απϐ τα οπούα προϋκυψε αυτό η
πνευματικϐτητα. Η ταινύα των Corsi και Falena εύναι ύςωσ η μϐνη, απϐ τισ πολλϋσ
ταινύεσ για τη ζωό του Αγύου Υραγκύςκου, η οπούα δεύχνει τα πιο μυςτηριώδη
επειςϐδια: τον εςταυρωμϋνο ςτην εκκληςύα του Αγύου Δαμιανοϑ να του μιλϊ και το
ςεραφεύμ που αποτυπώνει πϊνω του τα ςημϊδια του Φριςτοϑ. Η ςκηνό τησ ϋγκριςησ
του Κανϐνα απϐ τον Πϊπα Ιννοκϋντιο ΙΙΙ εύναι μια πιςτό εικονογραφικό αναπαραγωγό
τησ τοιχογραφύασ του Σζϐττο απϐ τη Βαςιλικό τησ Αςύζησ. Οι δημιουργού τησ ταινύασ
επιδεικνϑουν εξαιρετικό γνώςη των φραγκιςκανικών πηγών. Μεγϊλη ςημαςύα δύνεται
ςτο ρϐλο τησ Κλϊρασ: εύναι εκεύνη που ωθεύ τον Υραγκύςκο προσ τον λεπρϐ,
χρηςιμοποιώντασ τισ ύδιεσ λϋξεισ που ϋγραψε ο Υραγκύςκοσ ςτη Διαθόκη του κατϊ την
αφόγηςη των γεγονϐτων που τον οδόγηςαν ςτο πνευματικϐ μονοπϊτι. Μερικϋσ φορϋσ
ο ςκηνοθϋτησ αφιερώνει αρκετϐ χρϐνο ςε δευτερεϑουςεσ πτυχϋσ (ϋχουμε περικϐψει
αρκετϋσ ϋτςι ώςτε η ταινύα να μην υπερβαύνει τη διϊρκεια τησ ςυναυλύασ) ό ςε τοπύα
(με ϊριςτα εξωτερικϊ πλϊνα) και προϒποθϋτει βαςικό γνώςη τησ βιογραφύασ του
Υραγκύςκου απϐ την πλευρϊ των θεατών. Σο ιςτορικϐ πλαύςιο δεν εύναι πϊντοτε πιςτϐ
(για παρϊδειγμα, δεν υπόρχε το μοναςτόρι Λα Βϋρνα την εποχό που ο Υραγκύςκοσ
ϋλαβε το ςτύγματα), ωςτϐςο η ταινύα χαρακτηρύζεται απϐ τεχνικό αρτιϐτητα και εύχε
μεγϊλη επιτυχύα: ο ιταλικϐσ Σϑποσ, ο οπούοσ εκεύνη την εποχό δεν αςχολοϑταν με τον
κινηματογρϊφο, αφιϋρωςε ολϐκληρεσ ςτόλεσ για τον «Αδελφϐ Ήλιο» με ςυντϊκτεσ
τουσ ςημαντικϐτερουσ κριτικοϑσ θεϊτρου και μουςικόσ. Ναι, ακϐμα και μουςικόσ. Για
πρώτη φορϊ ςτην Ιταλύα μια ταινύα περιλϊμβανε επύςησ και μουςικό ςυνοδεύα απϐ
ζωντανό ορχόςτρα και χορωδύα. Η καινοτομύα ϋγκειται ςτο γεγονϐσ ϐτι πρϐκειται για
μουςικϐ κομμϊτι γραμμϋνο ειδικϊ για ταινύα του βωβοϑ κινηματογρϊφου το οπούο
ενςωματώθηκε ςτην παραγωγό τησ ταινύασ, με ςϑνθεςη του Luigi Mancinelli και ϐχι
κομμϊτι που προςτϋθηκε εκ των υςτϋρων (και γι’ αυτϐ το ϐνομα του ςυνθϋτη
αναφϋρεται ςτουσ αρχικοϑσ τύτλουσ μαζύ με τουσ υπϐλοιπουσ ςυντελεςτϋσ). Σο ϐλο
εγχεύρημα αποτελοϑςε μετεξϋλιξη του κινηματογραφικοϑ μουςικοϑ ποιόματοσ
ςυνιςτώντασ ϋνα νϋο κινηματογραφικϐ εύδοσ.

Πλοκή
Αςύζη (Ιταλύα), αρχϋσ του 13ου αιώνα. Ο Υραγκύςκοσ, ο γιοσ ενϐσ πλοϑςιου εμπϐρου,
επιςτρϋφει ςτο ςπύτι του μετϊ τη ςυμμετοχό του ςτον πϐλεμο μεταξϑ τησ Αςύζησ και
τησ Περοϑτζια, κατϊ την οπούα ςυνελόφθη και φυλακύςτηκε. το μαγαζύ του πατϋρα
του, αφηγεύται τισ περιπϋτειϋσ του. Η ιςτορύα διακϐπτεται απϐ ϋναν ζητιϊνο τον οπούο
ο Υραγκύςκοσ διώχνει με προςβλητικϐ τρϐπο. Παρϐντεσ ςτο κατϊςτημα εύναι η
ευγενόσ Κλϊρα, η οπούα επιπλόττει τον Υραγκύςκο καθώσ ο ζητιϊνοσ εύχε ζητόςει
ελεημοςϑνη ςτο ϐνομα του Ιηςοϑ Φριςτοϑ. Γεμϊτοσ τϑψεισ, ο Υραγκύςκοσ τρϋχει πύςω
απϐ τον ζητιϊνο και του προςφϋρει ελεημοςϑνη. Ο Υραγκύςκοσ επιςτρϋφει ςτην
κανονικό του ζωό και διαςκεδϊζει με φύλουσ και εταύρεσ, ενώ η Κλϊρα και η αδελφό
τησ Αγνό προςεϑχονται γι’ αυτϐν. Ο Υραγκύςκοσ αιςθϊνεται ϐτι η ζωό του βρύςκεται
ςε μια κρύςιμη καμπό, αλλϊ δεν εύχα ξεκαθαρύςει ακϐμη τα πρϊγματα μϋςα του και
κατατϊςςεται ςτον ςτρατϐ με ςκοπϐ να γύνει ιππϐτησ. το πολϋτο, μετϊ απϐ μερικϋσ
ημϋρεσ ταξιδιοϑ, ο Υραγκύςκοσ ανεβϊζει υψηλϐ πυρετϐ, πρϊγμα που ερμηνεϑει ωσ
θεώκϐ ςημϊδι: εγκαταλεύπει τον ςτρατϐ και επιςτρϋφει ςτην Αςύζη. Έτςι, ξεκινϊ μια
αςταθόσ ςτην εξϋλιξό τησ μεταςτροφό: Ο Υραγκύςκοσ προςφϋρει ελεημοςϑνη ςτουσ
φτωχοϑσ, τον αναςτατώνει η παρϊξενη προφητεύα ενϐσ τρελοϑ ο οπούοσ απλώνει τον
μανδϑα του ςτον δρϐμο για χϊρη του, απομακρϑνετε για λύγο απϐ τουσ φύλουσ και την
ξϋφρενη ζωό τουσ αλλϊ ςτη ςυνϋχεια ξαναςμύγει μαζύ τουσ. Ένα απϐ τα ϋκλυτα γλϋντια
τουσ τελειώνει με τραγικϐ τρϐπο καθώσ λαμβϊνει χώρα μια μονομαχύα: Ο Υραγκύςκοσ,
ϋκπληκτοσ, γύνεται μϊρτυρασ τησ βύαιησ ςκηνόσ. Η Κλϊρα τον παροτρϑνει να ξεπερϊςει
την απϋχθειϊ του προσ ϋναν λεπρϐ και ο Υραγκύςκοσ ανακαλϑπτει ϐτι αυτϐ που πριν
εκλϊμβανε ωσ αηδιαςτικϐ αποτελοϑςε πλϋον πηγό χαρϊσ και ηδϑτητασ ψυχόσ. Ενώ η
Κλϊρα αρνεύται τισ προτϊςεισ γϊμου που τισ γύνονται, ο Υραγκύςκοσ αρχύζει να ζει ςε
ςυνθόκεσ φτώχειασ και αφοςιώνεται ςτην προςευχό. Μια ημϋρα, του μιλϊει ο
Εςταυρωμϋνοσ μιασ εγκαταλειμμϋνησ εκκληςύασ, του Αγύου Δαμιανοϑ. Έχοντασ
επιβεβαιώςει την κλύςη του απϐ αυτϐ το ςημϊδι, ο Υραγκύςκοσ αντιςτϋκεται ςτισ
προςπϊθειεσ του πατϋρα του να τον ξαναφϋρει ςπύτι. Ο πατϋρασ του ςτη ςυνϋχεια
απευθϑνει ϋκκληςη ςτον επύςκοπο, αλλϊ ο Υραγκύςκοσ απαρνεύται ϐλα τα
οικογενειακϊ του υπϊρχοντα, επιςτρϋφοντασ ςτον πατϋρα του ακϐμη και τα ροϑχα
του, δηλώνοντασ ϐτι απϐ εκεύνη τη ςτιγμό ϐτι θα υπηρετεύ τον «επουρϊνιο Πατϋρα
του». Ο επύςκοποσ χειροτονεύ τον Υραγκύςκο. Μερικού νϋοι απϐ την Αςύζη
αποφαςύζουν να ςυνταχθοϑν με τον Υραγκύςκο ςτην πνευματικό του αναζότηςη και
να ζόςουν ϐλοι μαζύ ςϑμφωνα με το γρϊμμα του ευαγγελύου. Σην Κυριακό των ΒαϏων η
θεύα χϊρη αγγύζει την Κλϊρα η οπούα αποφαςύζει να αφοςιωθεύ ςτον Θεϐ,
ακολουθώντασ το μονοπϊτι τησ φτώχειασ που εύχε επιλϋξει ο Υραγκύςκοσ. Ση νϑχτα
δραπετεϑει απϐ το ςπύτι και ςυναντϊ τον Υραγκύςκο με ϊλλουσ αδερφοϑσ ςτην
εκκληςύα τησ Παναγύασ των Αγγϋλων, την Πορτιοϑνκουλα. Μετϊ την τελετό τησ
χειροτονύασ, ο Υραγκύςκοσ αναθϋτει ςτην Κλϊρα τη φροντύδα των Βενεδικτύνων μϋχρι
να βρεθεύ ϋνασ καταλληλϐτεροσ ρϐλοσ γι’ αυτόν (αργϐτερα η Κλϊρα θα ιδρϑςει το

Σϊγμα των Πτωχών Αδερφών ακολουθώντασ το πνευματικϐ μονοπϊτι που χϊραξε ο
Υραγκύςκοσ). Ο Υραγκύςκοσ μαζύ με μερικοϑσ μοναχοϑσ πηγαύνουν ςτη Ρώμη για να
λϊβουν την ϋγκριςη του Κανϐνα του νϋου Σϊγματοσ απϐ τον Πϊπα Ιννοκϋντιο ΙΙΙ: ο
Κανϐνασ ςυνύςταται ςτην τόρηςη του ευαγγελύου του Ιηςοϑ Φριςτοϑ, την υπακοό ςτην
Καθολικό Εκκληςύα και την τόρηςη τησ αγνϐτητασ χωρύσ προςωπικϊ υπϊρχοντα. Ο
Πϊπασ εγκρύνει τον Κανϐνα. Επιςτρϋφοντασ ςτην Αςύζη, οι μοναχού διαπιςτώνουν ϐτι
βρύςκονται ϊλλοι ςτο κατϊλυμϊ τουσ και ςτη ςυνϋχεια εγκαθύςτανται οριςτικϊ ςτην
Πορτιοϑνκουλα. Φϊρη ςτην ταπεινό και ειρηνικό του ςτϊςη ο Υραγκύςκοσ δεν ςυνιςτϊ
απειλό οϑτε για ζώα οϑτε για ανθρώπουσ: ςτο Γκοϑμπιο εξημερώνει ϋναν λϑκο και ο
ουλτϊνοσ τησ Αιγϑπτου τον καλοδϋχεται και του αποδύδει τιμϋσ. Ο Υραγκύςκοσ
επιςτρϋφει ςτην Αςύζη και ςτη ςυνϋχεια αποςϑρεται για προςευχό ςτη λύμνη
Σραζιμϋνο, ϐπου μιλϊει ςτα πουλιϊ. το ϐροσ Λα Βϋρνα ο Υραγκύςκοσ λαμβϊνει τα
ςτύγματα, τα ςημϊδια των Παθών του Φριςτοϑ, τα οπούα αποτυπώνει ςτο ςώμα του
ϋνα ςεραφεύμ εν εύδη εςταυρωμϋνου: πλϋον ο Υραγκύςκοσ εύναι ςε πλόρη ταϑτιςη με
τον Ιηςοϑ Φριςτϐ. Υϋροντασ τα τραϑματα απϐ αυτϊ τα ςημϊδια, ο Υραγκύςκοσ
εγκαταλεύπει το ϐροσ Λα Βϋρνα και χϊνει ςχεδϐν τελεύωσ την ϐραςό του ϐταν
κοντοζυγώνει ςτην Αςύζη. Παρϐλη τη δϑςκολη κατϊςταςη τησ υγεύασ του, υπαγορεϑει
την «Ωδό ςτον Ήλιο» ϐπου υμνεύ τον Θεϐ και ϐλα τα δημιουργόματϊ του. την Αςύζη, ο
Υραγκύςκοσ υποβϊλλεται ςε χειρουργικό επϋμβαςη για τα μϊτια του με πυρωμϋνο
ςύδερο: καθώσ νιώθει να ζυγώνει η ώρα του θανϊτου, μεταφϋρεται ςτην
Πορτιοϑνκουλα ϐπου και πεθαύνει ςτισ 4 Οκτώβρη 1226. Η Κλϊρα αφόνει το
μοναςτόρι για να αποχαιρετύςει τον Υραγκύςκο για τελευταύα φορϊ. Σο 1228, ο Πϊπασ
Γρηγϐριοσ IX αγιοποιεύ τον Υραγκύςκο. Δϑο χρϐνια αργϐτερα, το 1230, το ςώμα του
Αγύου εναποτύθεται ςτη Βαςιλικό η οπούα ανεγϋρθη προσ τιμόν του ςτην Αςύζη.

τουσ αρχικοϑσ τύτλουσ, η ταινύα ορύζεται ωσ «Επανϐρθωςη των Υραγκιςκανών», ϋνα
ςημϊδι τησ προςεκτικόσ ιςτορικόσ ϋρευνασ των ςυντελεςτών. Η επανϐρθωςη δεν εύναι
ϋνασ ϐροσ που περιγρϊφει το κινηματογραφικϐ εύδοσ, ϐπωσ κωμωδύα, ταινύα δρϊςησ,
το γουϋςτερν, κ.λπ. αλλϊ ϋνασ ϐροσ που ανόκει ςτον Άγιο Υραγκύςκο και ςυνοψύζει την
πνευματικϐτητϊ του, με ϊλλα λϐγια, τον τρϐπο ςκϋψησ και ζωόσ που εύχε υιοθετόςει.
Επανϐρθωςη ςημαύνει να μην ιδιοποιεύται κανεύσ τα δώρα –εννοώντασ την αγϊπη–
που λαμβϊνει απϐ τον Κϑριο, αλλϊ πϊντα να τα διοχετεϑει ςτουσ ϊλλουσ. Αυτϐσ εύναι
ϋνασ μηχανιςμϐσ που γνωρύζουν καλϊ ϐςοι αγαποϑν: εκεύνοι που αγαπιοϑνται νιώθουν
την ανϊγκη να ανταποδώςουν την αγϊπη, να την προςφϋρουν με τη ςειρϊ τουσ ςτουσ
ϊλλουσ. Σα πϊντα μϊσ ϋχουν δοθεύ, ξεκινώντασ με την ύδια τη ζωό, χωρύσ να ϋχουμε
κϊνει κϊτι ιδιαύτερο για να το αξύζουμε, επομϋνωσ, δεν μποροϑμε να διακϐψουμε τη
ροό τησ αγϊπησ κρατώντασ την για τον εαυτϐ μασ. Η επανϐρθωςη επανεκκινεύ τον
μηχανιςμϐ τησ θεύασ αγϊπησ που ο ϊνθρωποσ διακϐπτει με την ιδιοπούηςό τησ,
κϊνοντασ δικϐ του αυτϐ που προορύζεται για ϐλουσ, ϐπωσ τη γη, το νερϐ, τη φϑςη,

ακϐμη και επιβϊλλοντασ τη βοϑληςό του ςε ϊλλουσ για την εξυπηρϋτηςη των δικών
του ςυμφερϐντων και ιδεών. Αν αρχύςουμε να αναλογιζϐμαςτε, εκ πεποιθόςεωσ ό
μϋςω μιασ μεθϐδου, ϐτι αυτϐ που ϋχουμε δεν εύναι δικϐ μασ, θα εύμαςτε πιο ανεκτικού
ςτουσ ϊλλουσ. Αν τύποτα δεν μασ ανόκει, δεν ϋχουμε τύποτα να υπεραςπιςτοϑμε,
τύποτα για το οπούο να πρϋπει να πολεμόςουμε, γεγονϐσ που ιςχϑει τϐςο για πρϊγματα
ϐςο και για ιδϋεσ. Αν η φϑςη δεν εύναι δικό μασ, δεν ϋχουμε το δικαύωμα να την
καταςτρϋψουμε. Ο Υραγκύςκοσ δεν φημύζεται για τα θαϑματϊ του, αλλϊ για το
γεγονϐσ ϐτι κατϊφερε να ζόςει χωρύσ να βλϊψει τουσ ϊλλουσ – ανθρώπουσ, ζώα, φϑςη.
Για τον λϐγο αυτϐ, οϑτε τα ζώα, οϑτε οι ϊνθρωποι τον φοβοϑνταν: ακϐμη και τα
πουλιϊ και οι λϑκοι ϋρχονταν κοντϊ του. Ήταν ανοιχτϐσ ςτον διϊλογο, δύνοντασ και
λαμβϊνοντασ ςεβαςμϐ, ϐπωσ ςτη ςυνϊντηςη που εύχε με τον μουςουλμϊνο ςουλτϊνο
τησ Αιγϑπτου. Αν υπϊρχει μϐνον ϋνασ Θεϐσ, ϋνασ Πατϋρασ που μασ προςφϋρει τα
πϊντα, τϐτε εύμαςτε ϐλοι μασ αδϋλφια: αυτϐσ εύναι ο λϐγοσ που ο Υραγκύςκοσ
αποκαλοϑςε ϐλα τα πλϊςματα «αδελφοϑσ» και «αδελφϋσ», ϐπωσ ςτον περύφημο Ύμνο
του Αδελφοϑ Ήλιου, ο οπούοσ αποτελεύ τον τύτλο αυτόσ τησ ταινύασ, και ϐχι μϐνο, για τη
ζωό του Υραγκύςκου (για παρϊδειγμα υπϊρχει επύςησ η περύφημη εκδοχό ςε
ςκηνοθεςύα του Υρϊνκο Σζεφιρϋλι).

TERRA SANCTA ORGAN FESTIVAL
ST. FRANCIS IN MUSIC &IMAGES
Organ Improvisations on episodes from St. Francis’ life
Clips from the silent movie BROTHER SUN (1918)
Locations & organists
8 May 2019 | Larnaca | St. Mary of
Graces Catholic Church
Ferruccio Bartoletti (Italy), organ
10 May 2019 | Nicosia | Holy
Cross Catholic Church
Ferruccio Bartoletti (Italy), organ
11 May 2019 | Limassol | Saint
Catherine’s Catholic Church
Ferruccio Bartoletti (Italy),organ
12 May 2019 | Pafos | Agia Kyriaki
Chrisopolitissa
Ferruccio Bartoletti (Italy), organ
26 September 2019 | Amman |
Terra Santa Cultural Center
Mario Mariani (Italy), organ
4 October 2019 | Rhodes | St.
Francis’ Church
Eugenio Maria Fagiani (Italy),
organ
25 October 2019 | Bethlehem |
Church of St. Catherine
Eugenio Maria Fagiani (Italy),
organ

28 October 2019 | Tel Aviv-Yafo |
St. Peter’s Church - Jaffa
Eugenio Maria Fagiani (Italy),
organ
29 October 2019 | Haifa | St.
Joseph Latin Church
Eugenio Maria Fagiani (Italy),
organ
12 November 2019 | Damascus |
Church of St. Anthony
Robert Kovács (Hungary), organ
16 November 2019 | Aleppo | St.
Francis’ Church
Robert Kovács (Hungary), organ
18 November 2019 | Latakia |
Church of the Sacred Heart
Robert Kovács (Hungary), organ
25 January 2020 | Beirut | St.
Louis Latin Cathedral
Fausto Caporali (Italy), org
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