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Αξιότιµε κε  Πρέσβη του Βελγίου στην Ελλάδα                                                    
Κύριε ∆ιευθυντή της Ορχήστρας, 
Αγαπητοί Καλλιτέχνες,  
 
Σας καλωσορίζουµε στην πόλη µας και σας ευχαριστούµε που 

αποδεχθήκατε την πρόσκλησή µας να προσφέρετε στο φιλόµουσο 
κοινό του Ρεθύµνου και στους επισκέπτες του, την εξαιρετική 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν µια συναυλία υψηλής ποιότητας, 
από διεθνούς φήµης µουσικούς καλλιτέχνες.  
 
Για µας, ο Πολιτισµός είναι η πιο ασφαλής γέφυρα σύνδεσης όλων 

των λαών, είναι η κοινή µας γλώσσα, είναι τα ευγενή αισθήµατα που 
µοιραζόµαστε, ως εγγύηση προόδου κι εξέλιξης.  
 
Γι’ αυτό κι επιδιώκουµε πάντα τη συνεργασία µε φορείς Πολιτισµού 

κι εκφραστές όλων των µορφών Τέχνης. Επενδύουµε σταθερά στην 
καλλιέργεια της πολιτιστικής µας συνείδησης, τιµώντας και 
αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική Παράδοση του Ρεθύµνου, 
παραµένοντας ωστόσο ανοιχτοί στη γνωριµία µε την πολιτιστική 
ταυτότητα κάθε χώρας του κόσµου µας.  
 
H πολυµελής Συµφωνική Ορχήστρα του Βελγίου δεν χρειάζεται 

συστάσεις. Το ποιοτικό µουσικό της αποτύπωµα της στον ευρωπαϊκό 
και διεθνή χώρο  είναι ισχυρό, αναγνωρισµένο και χαίρει υψηλής 
εκτίµησης τόσο από τους ειδικούς στο χώρο της µουσικής όσο και 
από το κοινό στο οποίο απευθύνεται.  
 
Οι 90 εξαίρετοι µουσικοί που πλαισιώνουν την µπάντα, υπό τη 

διεύθυνση του κ. YVES SEGERS,  θα µας µυήσουν, µε αξεπέραστη 
µαεστρία,  στη γοητεία ενός κόσµου που µόνον καλλιτέχνες του 
δικού τους κύρους και ικανοτήτων µπορούν να αποδώσουν.   
 
Είµαστε ευτυχείς γι’ αυτή τη συνεργασία που εγκαθιδρύσαµε µε 

την Πρεσβεία του Βελγίου, η οποία εν πολλοίς οφείλεται στη θετική 
διάθεση και το ενδιαφέρον του Πρέσβη του Βελγίου στην Ελλάδα κ. 
Μαρκ Βαν Ντε Ρικ, τον οποίο ευχαριστούµε θερµά.  

 
Ελπίζουµε να συνεχιστεί και να γονιµοποιήσει καρπούς σύµπραξης 

των λαών µας όχι µόνο στον Πολιτισµό αλλά και σε άλλους 



αναπτυξιακούς τοµείς που συµβάλλον στην ανθρώπινη ευηµερία και 
πρόοδο.    
 
Eίµαι βέβαιος ότι η αποψινή εκδήλωση θα καταχωρηθεί στη µνήµη 

µας ως µια υπέροχη εµπειρία που θα θέλαµε να ξαναζήσουµε. Γι’ 
αυτό και καταθέτω στον κ. Πρέσβη και τους καλλιτέχνες τη 
διαβεβαίωση ότι οι πύλες της φιλόξενης πόλης µας θα είναι πάντοτε 
ανοιχτές είτε για συνεργασία είτε για τις διακοπές τους µια και το 
Ρέθυµνο είναι ιδανικός τουριστικός προορισµός.    
 
Στα Μέλη της Συµφωνικής Ορχήστρας του Βελγίου εύχοµαι να 

συνεχίσουν µε έµπνευση, πίστη και επιµονή, να αξιοποιούν τόσο 
επιδέξια τη ∆ύναµη της Μουσικής για να τροφοδοτούν µε ελπίδα, 
αισιοδοξία και γαλήνη τις καρδιές των ανθρώπων που βάλλονται 
καθηµερινά σε αυτή τη δύσκολη εποχή. 
Σας ευχαριστώ πολύ.   

 


