


























SOLON MICHAELlDES 
D . C. MUS . • HON. F . T . C . L oo L . E. N . M . 

HON. GENERAL DIRECTOR 

SALONICA STATE ORCHESTRA 

14 - 16 NEOFYTOU METAXA STR. 

ATHENS. 109 - GREECE 

TEL. 882.4850 

Professor Aloys Fleischmann 
Music Department 
University College 
Cork - Ireland 

Dear Professor Fleischman n , 

Thank you very much fo r, your l e tter of 17 January , 1978, and 
the kind words you wr i t e about my Encycl opaedia . You wil l be glad 
I am sure to hear th at it was awarded a p ri ze b y the Academy of 
Athens on the 29th Dec. 1977. 

I read with part i cu l a r interest about Pr of. Dr. Ot t o Ur spr ung 
(1879 - 1960) being the f irs t to decipher the Hymn to Hel i os; I 
have come across h is ar ti c le "Alte gr i ec h i s c he Einf l u sse und 
neuer grazistische Ei n s ch lag in die Musik des Mi t t elal t e r s·1 

(Zeitschrift fur Musikwis s enschaft, XIII, 1 929-30; i s it what 
you mean?) but, as it can be s een on p. 289, § 2, of my book , 
many other musicolog i s t s and spec ialists on Greek music h ad 
t ranscribed the Hymn t o He l i c s into modern n otation long before 
him . Perhaps the f i rs t who a ttempted to decipher t he above Hymn 
was Pierre-Jean Bur et te in 1 72 0 in the "Memo i r e s de Li tter atur e" 
vol. V, pp . 186-7 and 19 2 ("Hymne a Apollon " as he says). 

It Was ver y kind of you to exp ress the intent ion of inv iting 
me aqain to t he Cork Ch oral Fes tival ; I much admired its organ i
zation j i t s s t andar d a nd i ts peculi ar charac ter - as i t e spe c ial
ly concerns th e e ncourageme n t o f the I r ish Choral move~en t and 
the highly interes t ing Seminar . I wo uld r sal l y be d el ighted t o 
come again t o ad j udi c a t e t here. 

My wife jOins me in s end ing to Mr s . Flei s ch mann and yoursel f our 
best wishes and friend l y though t s . 

Yours very s incere l y 

Sol on Michaelides 
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