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Åñìïý 7 (3ïò üñïöïò)

êáëÞ ÷ñïíéÜ ìå õãåßá, äçìéïõñãßá êáé ðëïýóéåò ìïõóéêÝò áðïëáýóåéò! Ôï ðáñüí ôåý÷ïò ôùí ÍÝùí ôçò Å.Å.Ì.Å. åßíáé ôñéðëü êáé ðåñéëáìâÜíåé üëá ôá ôåý÷ç (50-51-52) ôçò ÷ñïíéÜò ðïõ ìáò ðÝñáóå.
Ãé áõôü èá âñåßôå Üñèñá êáé èÝìáôá ôá ïðïßá áíáöÝñïíôáé óå ãåãïíüôá ðïõ óõíÝâçóáí óôçí ïéêïãÝíåéá ôçò Å.Å.Ì.Å. áðü ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2014 ìÝ÷ñé êáé ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2014.
Ìå ôï ôåý÷ïò áõôü êëåßíåé Ýíáò êýêëïò ôùí ÍÝùí êáé îåêéíÜ Ýíáò
êáéíïýñéïò ìå íÝá ðñüóùðá óôï ôéìüíé ôçò ÓõíôáêôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò Å.Å.Ì.Å.! ¸ôóé, ç ÆùÞ Äéïíõóßïõ êáé ç Ìáßç Êïêêßäïõ áíáëáìâÜíïõí ôçí åðéóôçìïíéêÞ åðßâëåøç ôùí Ìïõóéêïðáéäáãùãéêþí, ç Ìáñßá Äçìçôñáêïðïýëïõ ôçí åðéìÝëåéá óýíôáîçò ôçò
ÌïõóéêÞò Åêðáßäåõóçò êáé ç ÄÝóðïéíá Êáëáíôáñßäïõ èá öñïíôßæåé ãéá ôçí ïñãÜíùóç êáé óýíôáîç ôçò ýëçò ôùí ÍÝùí ôçò
Å.Å.Ì.Å. Ç äéåýèõíóç ãéá ôçí áðïóôïëÞ óõíåñãáóéþí ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç êáé ôá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. ðáñáìÝíåé ç ßäéá:
musiceducation@eeme.gr êáé ãéá ôçí áðïóôïëÞ Üñèñùí ðñïò äçìïóßåõóç óôá ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ åßíáé: dionyssiou@gmail.com
êáé ugenius@otenet.gr. Ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò ãéá ôéò áðïóôïëÝò Üñèñùí èá âñåßôå óôç óåëßäá ôçò ÓõíôáêôéêÞò ÅðéôñïðÞò
óôï ðáñüí ôåý÷ïò êáé óôçí éóôïóåëßäá ôçò Å.Å.Ì.Å. www.eeme.gr.
Óå ëßãåò ìÝñåò èá óáò óôáëåß êáé ôï åðüìåíï ôåý÷ïò ôùí ÍÝùí ôçò
Å.Å.Ì.Å., ôï ðñþôï ãéá ôï 2015. Åêåß èá âñåßôå üëåò ôéò áíáêïéíþóåéò êáé ôéò ÷ñÞóéìåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôá ãåãïíüôá êáé ôá èÝìáôá
ôçò Å.Å.Ì.Å. ðïõ ðñüêåéôáé íá óõìâïýí ìÝóá óôï 2015! Ðñïò ôï
ðáñüí, óáò êáëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 1 Öåâñïõáñßïõ óôçí êïðÞ
ôçò âáóéëüðéôáò, óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. óôç Èåóóáëïíßêç, þñá
18:00. Óáò ðåñéìÝíïõìå!!!
Ãéá ôç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ
ÄÞìçôñá Êüíéáñç

Åßíáé áíïé÷ôÜ êÜèå

ÓÜââáôï 16:00- 19:00
& fax:
2310 85 86 58
6939560404
e-mail: info@eeme.gr
http://www.eeme.gr

ÊïðÞ âáóéëüðéôáò
ÊõñéáêÞ 1 Öåâñïõáñßïõ 2015, þñá 18:00
óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å.
Åñìïý 7, Èåóóáëïíßêç

Óáò ðåñéìÝíïõìå!!!
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Ôá íÝá ôïõ Ä.Ó.
Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò
Å.Å.Ì.Å. ìå ÷áñÜ óáò áíáêïéíþíåé
ðùò ïé íÝåò äéåõèýíôñéåò óýíôáîçò
ôïõ åðéóôçìïíéêïý ðåñéïäéêïý ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ åßíáé áðü êïéíïý ç
Äñ. ÆùÞ Äéïíõóßïõ, Åðßêïõñç ÊáèçãÞôñéá ÌïõóéêÞò ÐáéäáãùãéêÞò óôï
Éüíéï ÐáíåðéóôÞìéï, êáé ç Äñ. Ìáßç
Êïêêßäïõ, ÅñåõíÞôñéá-Ìïõóéêïðáéäáãùãüò ÄéäÜóêïõóá óôï ÐáíåðéóôÞìéï ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò. Åõ÷üìáóôå êáëÞ åðéôõ÷ßá óôï Ýñãï ôïõò
êáé ðáñÜëëçëá åõ÷áñéóôïýìå ðïëý
ôïí Äñ. Êþóôá Ôóïýãêñá, Åðßêïõñï
ÊáèçãçôÞ ÓõóôçìéêÞò Ìïõóéêïëïãßáò óôï ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï
Èåóóáëïíßêçò, ãéá ôç äåêáåôÞ ðïëýôéìç ðñïóöïñÜ ôïõ óôç äéåýèõíóç
óýíôáîçò ôïõ ðåñéïäéêïý. Ç åðéóôïëÞ ôùí íÝùí äéåõèõíôñéþí óýíôáîçò
ôïõ ðåñéïäéêïý ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ êáé ïé ðëçñïöïñßåò ãéá ôïõò íÝïõò
üñïõò õðïâïëÞò Üñèñùí óôï ðåñéïäéêü âñßóêïíôáé óôç ó. 5.

ìÜèçóç. O Íßêïò Èåïäùñßäçò, ìÝëïò
ôçò åðéóôçìïíéêÞò ïìÜäáò åñãáóßáò
ôïõ Øçöéáêïý Ìïõóéêïý Áíèïëïãßïõ, ðáñïõóßáóå óôï 31ï ÓõíÝäñéï
ôçò ISME, óôï Porto Alegre ôçò Âñáæéëßáò, ôçí ðïñåßá ôùí åñãáóéþí ôïõ
Øçöéáêïý Ìïõóéêïý Áíèïëïãßïõ
ÅÕÔÅÑÐÇ (âë. ó.6.). Ôçí ÐáñáóêåõÞ 27 Öåâñïõáñßïõ 2015 äéïñãáíþíåôáé óôï Åèíéêü Éäñõìá Åñåõíþí, óôçí ÁèÞíá, çìåñßäá ìå èÝìá:
"ÅõôÝñðç: ¸íá øçöéáêü ìïõóéêü áíèïëüãéï ãéá ôï ôñáãïýäé óôï ó÷ïëåßï", Ç çìåñßäá Ý÷åé ùò óôü÷ï íá
ðáñïõóéÜóåé ôï øçöéáêü ìïõóéêü
áíèïëüãéï ÅõôÝñðç êáé ôá æçôÞìáôá
ðïõ áðáó÷üëçóáí ôçí ÏìÜäá Åñãáóßáò. Áðþôåñïò óôü÷ïåò åßíáé íá
ðñïêëçèåß Ýíáò ãüíéìïò êáé äçìéïõñãéêüò äéÜëïãïò ãéá ôï ðáñüí êáé ôï
ìÝëëïí ôçò ó÷ïëéêÞò ìïõóéêÞò åêðáßäåõóçò êáé åéäéêüôåñá ãéá ôç óõìâïëÞ ôïõ ôñáãïõäéïý êáé ôçò ôå÷íïëïãßáò óôç äéäáóêáëßá-ìÜèçóç.

Åðßóçò, áðü ôçí 1-1-2015 ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò Å.Å.Ì.Å. áðïêôÜ äýï íÝåò åðéêåöáëÞò. Ôç Ìáñßá
Äçìçôñáêïðïýëïõ, ç ïðïßá èá åßíáé
õðåýèõíç óýíôáîçò ôïõ ðåñéïäéêïý
ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç, êáé ôç ÄÝóðïéíá Êáëáíôáñßäïõ, ç ïðïßá èá
åßíáé õðåýèõíç óýíôáîçò ôùí ÍÝùí
ôçò Å.Å.Ì.Å. Åõ÷áñéóôïýìå èåñìÜ
ôç ÄÞìçôñá Êüíéáñç, ãéá ôç äåêáåôÞ
êáé ðëÝïí ðñïóöïñÜ ôçò óôçí åðéìÝëåéá ôùí åíôýðùí ôçò Å.Å.Ì.Å. ËåðôïìÝñåéåò ãéá ôçí áðïóôïëÞ óõíåñãáóéþí êáé Üñèñùí èá âåßôå óôç ó. 5.

ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá óôá ìÝëç
ôçò ×ïñùäßáò ôçò Å.Å.Ì.Å. êáé óôç
ìáÝóôñï ôçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý, ãéá
ôçí ðåôõ÷çìÝíç êáëëéôå÷íéêÞ ðïñåßá
ôçò ×ïñùäßáò!

Ìå áðüöáóç ôïõ Ä.Ó, ç ÄÞìçôñá
Êüíéáñç, åðéêåöáëÞò ôçò ÓõíôáêôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò Å.Å.Ì.Å., ïñßóôçêå ùò åêðñüóùðïò ôçò Ýíùóçò óôï
31ï ÓõíÝäñéï ôçò ISME ðïõ Ýãéíå
óôéò 20-25 Éïõëßïõ óôï Ðüñôï ÁëÝãêñå, óôç Âñáæéëßá.
Ç Å.Å.Ì.Å. êáé ç ÌåãÜëç ÌïõóéêÞ ÂéâëéïèÞêç "Ëßëéáí Âïõäïýñç"
(ÌÌÂ) óõíåñãÜæïíôáé ãéá ôçí áðü
êïéíïý äçìéïõñãßá ôïõ Øçöéáêïý
Ìïõóéêïý Áíèïëüãéïõ ÅÕÔÅÑÐÇ,
óôï ðëáßóéï ôçò äéÜêñéóçò ðïõ Ýëáâáí óôï 30ï Ðáãêüóìéï óõíÝäñéï ôçò
ISME. Ôï Øçöéáêü Ìïõóéêü Áíèïëüãéï ÅÕÔÅÑÐÇ åßíáé ìéá áíïé÷ôÞ
âÜóç äåäïìÝíùí, ìå åëåýèåñç ðñüóâáóç, ðïõ öéëïîåíåßôáé óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÌÌÂ êáé Ý÷åé ùò ðõñÞíá
ôï ôñáãïýäé óôç ìïõóéêÞ äéäáóêáëßá-

Ôçí ÊõñéáêÞ 1 Íïåìâñßïõ 2014
ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç 18ç ÔáêôéêÞ
ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåëþí ôçò
Å.Å.Ì.Å., ç ïðïßá Þôáí åêëïãïáðïëïãéóôéêÞ. Ç ÓõíÝëåõóç Ýãéíå óôá
ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å., Åñìïý 7, óôç
Èåóóáëïíßêç. Ôá èÝìáôá êáé ôï ðñáêôéêü ôçò óõíÝëÝõóçò èá äçìïóéåõèïýí óôï åðüìåíï ôåý÷ïò ôùí ÍÝùí
ôçò Å.Å.Ì.Å., ô. 53, ÉáíïõÜñéïò 2015.
Ç ¸íùóç áíáêïéíþíåé óôá ìÝëç
ôçò äñÜóåéò Üëëùí ðïëéôéóôéêþí êáé
åêðáéäåõôéêþí öïñÝùí ðïõ áðáéôïýí ïéêïíïìéêÞ óõììåôï÷Þ ìüíïí åÜí ãßíïíôáé óå áõôÝò ôéò äñÜóåéò ìåéùìÝíåò ôéìÝò ãéá ôá ìÝëç ôçò ¸íùóçò
(Ýêðôùóç ôïõëÜ÷éóôïí 10%).
Ôï Ä.Ó. æçôÜ áðü ôá ìÝëç ôçò
Å.Å.Ì.Å. ðïõ Ý÷ïõí áëëÜîåé óôïé÷åßá åðéêïéíùíßáò (äéåýèõíóçò Þ áñéèìü ôçëåöþíïõ) íá óôåßëïõí ôá
êáéíïýñéá ôïõò óôïé÷åßá óôï:
info@eeme.gr Þ óôï ôçëÝöùíï
6939560404 êáé 2310858658.
Óôï äéáäßêôõï ìðïñåßôå íá âñåßôå
ôçí Å.Å.Ì.Å. êáé óôï facebook!
Åðßóçò, åðéóêåöôåßôå ôï blog ôçò óôç
äéåýèõíóç: ellinikienosigiatimousiki
ekpaidefsi.blogspot.com.

17η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Μ.Ε.
Θεσσαλονίκη, 24 Νοεµβρίου 2013
Πρόεδρος: Κατερίνα Πενήντα
Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Τσίγκα
Γραµµατέας: Μαρία Λαζαρίδου
Παρόντες: 17 τακτοποιηµένα οικονοµικά µέλη

1ο θέµα: Επικύρωση πρακτικών προηγούµενης Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης
Η γραµµατέας του ∆.Σ. της Ένωσης, Μαρία Κουρκουρίκα,
διάβασε τα πρακτικά της προηγούµενης Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, τα οποία και επικυρώθηκαν οµόφωνα.

Κώστας Τσούγκρας, έπειτα από µια µακρόχρονη, δεκαετή
και πλέον, παραµονή τους στις παραπάνω θέσεις, επιθυµούν
να αποχωρήσουν. Όµως, δήλωσαν ότι θα προσφέρουν τη
στήριξή τους στα νέα άτοµα που θα τους αντικαταστήσουν
για όσο διάστηµα απαιτηθεί.

2ο θέµα: Απολογισµός και προγραµµατισµός δράσεων του ∆.Σ.
Η αντιπρόεδρος του ∆.Σ., Χαρά Κατσώχη, παρουσίασε στο
σώµα της συνέλευσης τον απολογισµό των δράσεων του ∆.Σ.
για το 2012-2013 και ανέφερε:
 Την ίδρυση της χορωδίας της Ε.Ε.Μ.Ε. και τη συµµετοχή
της σε µουσικές εκδηλώσεις και Φεστιβάλ. Τη διοργάνωση
των «θεµατικών βραδιών», µία ή δύο Παρασκευές κάθε
µήνα. Τη διοργάνωση του σεµιναρίου υπολογιστών µε τον
Χρίστο Ματζίρη. Τον κύκλο «Γιόγκα για µουσικούς». Τη
συγκρότηση της Οµάδας για την επεξεργασία του ψηφιακού
ανθολογίου «Ευτέρπη» σε συνεργασία µε τη Μουσική
Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη µε αφορµή το βραβείο Gibson.
 Στον προγραµµατισµό των δράσεων, η αντιπρόεδρος του
∆.Σ. αναφέρθηκε στην επιθυµία του ∆.Σ. να συνεργαστεί µε
πανεπιστηµιακά τµήµατα (σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κέρκυρα, Ρέθυµνο) στη διοργάνωση ηµερίδων πάνω σε µουσικοπαιδαγωγικά θέµατα, και τη διοργάνωση µικρών τετράωρων
σεµιναρίων-εργαστηρίων, «Τα Μουσικά Σφηνάκια», ανα 15
µέρες, µε χαµηλή οικονοµική συµµετοχή.
 Η χορωδία θα διοργανώσει χριστουγεννιάτικη γιορτή στα γραφεία της ένωσης στις 21 ∆εκεµβρίου. Επίσης, σκοπεύει να συµµετάσχει σε εκδήλωση µε φιλανθρωπικό σκοπό εν’ όψει των Χριστουγέννων, ενώ θα συµµετάσχει και στην εκδήλωση της κοπής
της πίτας της Ε.Ε.Μ.Ε., η οποία θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου.

5ο θέµα: 7ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε.
Το ∆.Σ. ανακοίνωσε πως το 7ο Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί
µέσα στο 2015. Έπειτα από διαδοχικές συναντήσεις µε τη
διευθύντρια και τον υπεύθυνο παραγωγής του Μεγάρου
Μουσικής Θεσσαλονίκης επιτεύχθηκε η προσφορά για
παροχή δωρεάν για το Συνέδριο του νέου κτιρίου του
Μεγάρου. Οι επαφές θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν και
για άλλους χώρους, ώστε να διερευνηθούν οι καλύτεροι όροι
δεξαγωγής του Συνεδρίου. Για τη δηµιουργία της οργανωτικής οµάδας του συνεδρίου θα βγει ανάλογη ανακοίνωση–
κάλεσµα από τη γραµµατεία του ∆.Σ.

3ο θέµα: Οικονοµικός απολογισµός
Η ταµίας, Εριφύλη ∆αµιανού, παρουσίασε τον οικονοµικό
απολογισµό της ένωσης. Η πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής, ∆ήµητρα Κόνιαρη, ανακοίνωσε πως ο απολογισµός
είναι ορθός και τον ενέκρινε.
4ο θέµα: Απολογισµός και προγραµµατισµός δράσεων
των οµάδων εργασίας
 Η Οµάδα για τη ∆ευτεροβάθµια Μουσική Εκπαίδευση
ανακοίνωσε τη δηµιουργία ένα blog µε υλικό µαθηµάτων,
καθώς και τη δηµιουργία ενός φόρουµ για ανταλλαγή
απόψεων µεταξύ των εκπαιδευτικών. Έχει επίσης προγραµµατίσει δύο σεµινάρια: στις 22 Φεβρουαρίου 2014, µε
εισηγήτρια τη ∆ανάη Στεφάνου και θέµα «Εφαρµόζοντας την
αισθητική στην πράξη», και στις 29 Μαρτίου 2014, µε τον
Θοδωρή Λώτη και θέµα «Συνθέτοντας µε ήχους. Η σχολική
προσέγγιση».
 Η Συντακτική Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόσκληση εύρεσης νέου υπεύθυνου σύνταξης του περιοδικού «Μουσική
Εκπαίδευση» και των «Νέων της Ε.Ε.Μ.Ε.», καθώς και νέου
επιµελητή έκδοσης του περιοδικού «Μουσικοπαιδαγωγικά»,
καθώς οι αντίστοιχοι επικεφαλής, ∆ήµητρα Κόνιαρη και

6ο θέµα: Ενεργοποίηση των οµάδων εργασίας
Έπειτα από την ιδιαίτερα δυναµική παρουσίαση της Ένωσης
στα µουσικοπαιδαγωγικά δρώµενα της χώρας, και παγκοσµίως, µε τη διοργάνωση του 30ου Παγκοσµίου Συνεδρίου
της ISME στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο του 2012, παρατηρήθηκε µια σηµαντική κάµψη στην ενεργοποίηση και συµµετοχή των µελών της Ένωσης στις Οµάδες Εργασίας. Ένας πιθανός λόγος είναι οι δύσκολες εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο των µουσικοπαιδαγωγών, µε αποτέλεσµα
να είναι πολύ περιορισµένος ο χρόνος για τη συµµετοχή σε
συλλογικές διαδικασίες. Έγινε πρόσκληση για τη µεγαλύτερη
συµµετοχή στις δράσεις της Ένωσης. Πιο συγκεκριµένα
προτάθηκαν:
 Οµάδα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Η Χριστίνα Τσίγκα
και η Αρετή Καµηλάκη προσφέρθηκαν να κρατούν ανοιχτά
κάποια απογεύµατα τα γραφεία της Ε.Ε.Μ.Ε.
 Η Οµάδα Μουσικής Τεχνολογίας να ενεργοποιηθεί και να
αναλάβει την ενηµέρωση της ιστοσελίδας. Χρειάζονται τουλάχιστον 2 άτοµα γι αυτή τη δουλειά
 Προτάθηκε να γίνει κάλεσµα για την ανασύσταση της
οµάδας της διδακτικής των εγχόρδων οργάνων.
7ο θέµα: Προτάσεις µελών της συνέλευσης
Η συνέλευση αποφάσισε να µειωθούν για τη χρονιά 2014 οι
τιµές της συνδροµής και της εγγραφής στην Ε.Ε.Μ.Ε., όπως
παρακάτω: Φοιτητές: εγγραφή: 20 ευρώ και ανανέωση 10
ευρώ. Μέλη: εγγραφή 25 ευρώ και ανανέωση 20 ευρώ µέχρι
28 Φεβρουαρίου και από 1η Μαρτίου και µετά η ανανέωση
της συνδροµής 25 ευρώ. Η αλλαγή αυτή θα δηµοσιευθεί στη
σελίδα και στο blog της Ε.Ε.Μ.Ε. και θα ενηµερωθούν όλα
τα µέλη. Όσα µέλη έχουν πληρώσει ήδη για το 2014 θα γίνει
συµψηφισµός µε το 2015.
8ο θέµα: Ορισµός επόµενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Η επόµενη Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της
Ένωσης ορίστηκε για το Σάββατο 27 Σεπτεµβρίου 2014.
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ÏìÜäá Åñãáóßáò
ãéá ôç ÄåõôåñïâÜèìéá
Åêðáßäåõóç
ÅðéêåöáëÞò:
ÂÜóù ÔïõìðÝêç
e-mail: eeme.2lse@gmail.com
blog: http://2lse.blogspot.gr
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ôéò áñ÷Ýò ôïõ 2014 ç ÏìÜäá Åñãáóßáò ãéá ôç ÄåõôåñïâÜèìéá
ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ïñãÜíùóå
êáé ðñïóÝöåñå óôá ìÝëç ôçò äýï åíäéáöÝñïíôá óåìéíÜñéá åíôáãìÝíá óå ìéá
åíéáßá åíüôçôá ðïõ óáí óôü÷ï åß÷å ôçí
ðñïóöïñÜ ìéáò íÝáò ïðôéêÞò ãéá ôï ìÜèçìá ôçò ìïõóéêÞò. Ç åðéëïãÞ ôùí óåìéíáñßùí Ýãéíå ìå êñéôÞñéá ôçí ðñïôñïðÞ ôùí ìáèçôþí ãéá ðñïóùðéêÞ ìïõóéêÞ äçìéïõñãßá ìå ôç ÷ñÞóç åýêïëïõ êáé
åëåýèåñïõ ëïãéóìéêïý åðåîåñãáóßáò Þ÷ïõ êáé ôç âåëôßùóç ôçò ðñïóÝããéóçò
êáé áîéïëüãçóçò ôùí ìïõóéêþí Ýñãùí
áðü ôïõò ìáèçôÝò.

Óôï óåìéíÜñéï ôïõ ÈïäùñÞ Ëþôç óõíèÝôç çëåêôñïáêïõóôéêÞò ìïõóéêÞò
êáé Åðßêïõñïõ ÊáèçãçôÞ óôï ôìÞìá
Ìïõóéêþí Óðïõäþí óôï Éüíéï ÐáíåðéóôÞìéï - "ÓõíèÝôïíôáò ìå Þ÷ïõò. Ç
ó÷ïëéêÞ ðñïóÝããéóç.", åíçìåñùèÞêáìå ãýñù áðü ôç èåùñßá ôçò çëåêôñïáêïõóôéêÞò ìïõóéêÞò êáé ôéò ôå÷íéêÝò
ðïõ ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ïé
ìáèçôÝò ãéá ôéò äçìéïõñãßåò ôïõò. ÐáñáêïëïõèÞóáìå ôçí ðáñïõóßáóç áíôßóôïé÷ùí âéùìáôéêþí åñãáóéþí ðïõ Ý÷ïõí åêðïíçèåß óôçí ÅëëÜäá êáé óõììåôåß÷áìå óå Ýíá âéùìáôéêü åñãáóôÞñé
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ç÷ïãñáöÞóáìå Þ÷ïõò, ôïõò åðåîåñãáóôÞêáìå
ìå ôç âïÞèåéá åëåýèåñïõ ëïãéóìéêïý
êáé óôï ôÝëïò öôéÜîáìå ôç äéêÞ ìáò
óýíèåóç üðùò áêñéâþò ìðïñïýí íá ôï
êÜíïõí êáé ïé ìáèçôÝò.

Ç ÄáíÜç ÓôåöÜíïõ - ìïõóéêüò-ìïõóéêïëüãïò êáé Åðßêïõñç ÊáèçãÞôñéá óôï
ôìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí Á.Ð.È.- óôï
óåìéíÜñéü ôçò "Åöáñìüæïíôáò ôçí áéóèçôéêÞ óôçí ðñÜîç", óõíüøéóå ôçí éóôïñßá ôùí åõñùðáúêþí áéóèçôéêþí èåùñéþí êáé Ýèåóå öéëïóïöéêÜ åñùôÞìáôá
ãéá ôá üñéá ôïõ èïñýâïõ êáé ôçò ìïõóéêÞò, ìå óêïðü íá ìáò åíôÜîåé óå ìéá óõæÞôçóç ãýñù áðü ôá êñéôÞñéá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýìå ôüóï åìåßò üóï êáé ïé ìáèçôÝò ãéá íá áîéïëïãÞóïõìå ôç ìïõóéêÞ
ðïõ áêïýìå, êáèþò êáé áõôÞ ðïõ äçìéïõñãïýìå. Ôï óåìéíÜñéï ðåñéåß÷å åðßóçò åñãáóôÞñé áðëþí, ïìáäéêþí áõôïó÷åäéáóìþí êáé áíÜëõóç ôïõ áéóèçôéêïý
ôïõò ðåñéå÷ïìÝíïõ óôç âÜóç åñùôÞóåùí, ìå ôéò ïðïßåò ïé ìáèçôÝò êáëïýíôáé
íá åðåîåñãáóôïýí ðïëëáðëïýò ôñüðïõò
áðïôßìçóçò ôùí ìïõóéêþí åñåèéóìÜôùí.

ÏìÜäá ÃñáììáôåéáêÞò ÕðïóôÞñéîçò êáé Åðéêïéíùíßáò
ôçë. 2310 858658 &
6939560404
E-mail:
info@eeme.gr

4

ÅëÜôå íá ìáò âñåßôå êÜèå ÓÜââáôï áðüãåõìá óôá ãñáöåßá ôçò ¸íùóçò
óôç Èåóóáëïíßêç ãéá êáöÝ , ãéá íá åðéóêåöôåßôå ôç âéâëéïèÞêç ìáò
êáé íá åíçìåñùèåßôå ãéá ôéò äñÜóåéò ôçò ¸íùóçò!
Åðßóçò èá ìáò âñåßôå óôï äéáäßêôõï óôçí éóôïóåëßäá www.eeme.gr, óôï
Facebook, êáé óôç äéåýèõíóç:
http://ellinikienosigiatimousikiepaidefsi.blogspot.com
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Áãáðçôïß óõíÜäåëöïé,
Ìå ìåãÜëç ìáò ÷áñÜ óÜò åíçìåñþíïõìå üôé áðü ôç öåôåéíÞ ÷ñïíéÜ (2014) áíáëÜâáìå ôç äéåýèõíóç óýíôáîçò ôïõ åðéóôçìïíéêïý ðåñéïäéêïý ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ,
ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ ôçò åôÞóéáò åðéóôçìïíéêÞò Ýêäïóçò ôçò ÅëëçíéêÞò ¸íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (Å.Å.Ì.Å.), ìåôÜ ôçí åðéôõ÷Þ ðïñåßá ôùí äÝêá åôþí ðïõ óõìðëÞñùóå ï ðñïçãïýìåíïò äéåõèõíôÞò óýíôáîçò ôïõ ðåñéïäéêïý Äñ. Êþóôáò Ôóïýãêñáò, ìüíéìïò Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÓõóôçìáôéêÞò Ìïõóéêïëïãßáò, óôï ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ Áñéóôïôåëåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò, ôïí
ïðïßï êáé åõ÷áñéóôïýìå èåñìÜ ãéá ôçí ïõóéáóôéêÞ ðïëõåôÞ ðñïóöïñÜ ôïõ.
Ôï ðåñéïäéêü ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ äçìéïõñãÞèçêå üôáí áðïöáóßóôçêå íá ãßíåé äéáêñéôü ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ
ðñþôïõ ðåñéïäéêïý ôçò Å.Å.Ì.Å. ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç, ðïõ åêäüèçêå ôï 1997 ìå ôçí ßäñõóç ôçò Å.Å.Ì.Å. ¸ôóé ðñïÝêõøáí ôá ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ, ùò áìéãþò åðéóôçìïíéêÞ Ýêäïóç ðïõ öéëïîåíåß åðéóôçìïíéêÜ Üñèñá ôá
ïðïßá óôçñßæïíôáé åßôå óå ðïéïôéêÞ Þ ðïóïôéêÞ Ýñåõíá, åßôå óå åñåõíçôéêÞ åðéóêüðçóç ôçò âéâëéïãñáößáò. Ôá
ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ åßíáé ôï ðñþôï åðéóôçìïíéêü ðåñéïäéêü óôï ÷þñï ôçò ÌïõóéêÞò ÐáéäáãùãéêÞò óôçí ÅëëÜäá ìå åðéóôçìïíéêÞ åðéôñïðÞ êáé ôõöëü óýóôçìá êñéôþí. Ç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç öéëïîåíåß Üñèñá ðïõ Ý÷ïõí
êõñßùò ðñáêôéêü ðåñéå÷üìåíï êáé áöïñïýí óôç äéäáóêáëßá-ìÜèçóç ôçò ìïõóéêÞò óôçí ðñÜîç, öéëïîåíþíôáò
projects, ó÷Ýäéá åñãáóßáò, åêðáéäåõôéêü õëéêü, ðñïôÜóåéò åöáñìïãþí, êëð.
Ç íÝá äéåýèõíóç óýíôáîçò ôïõ ðåñéïäéêïý ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ èá óõíå÷ßóåé íá åñãÜæåôáé ãéá íá ðñïÜãåé
ôçí Ýñåõíá óôï ðåäßï ôçò ÌïõóéêÞò ÐáéäáãùãéêÞò óôçí ÅëëÜäá êáé äéåèíþò. Èá óõíå÷ßóåé íá öéëïîåíåß åñãáóßåò ÅëëÞíùí êáé îÝíùí åðéóôçìüíùí, íá åíçìåñþíåé ãéá óçìáíôéêÜ åñåõíçôéêÜ projects ðïõ äéåîÜãïíôáé óôç
÷þñá ìáò êáé áëëïý, êáé íá äßíåé âÞìá óå Ýìåéñïõò êáé íÝïõò åðéóôÞìïíåò ôïõ ðåäßïõ.
ËåðôïìÝñåéåò ãéá ôçí áðïóôïëÞ Üñèñùí èá âñåßôå óôï åðüìåíï ôåý÷ïò ôùí ÍÝùí ôçò Å.Å.Ì.Å. êáé óôçí
éóôïóåëßäá ôçò ¸íùóçò, www.eeme.gr.
Åõ÷áñéóôïýìå ôï Ä.Ó. ôçò Å.Å.Ì.Å. ãéá ôçí ôéìçôéêÞ ôïõ ðñüôáóç íá áíáëÜâïõìå ôç Äéåýèõíóç Óýíôáîçò ôïõ ðåñéïäéêïý ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ, óôçí ïðïßá èá ðñïóðáèÞóïõìå íá áíôáðïêñéèïýìå ìå ôï áðáéôïýìåíï áêáäçìáúêü Þèïò êáé ìå üëåò ìáò ôéò äõíÜìåéò.
Ìå ôéìÞ
Äñ. ÆùÞ Äéïíõóßïõ
Åðßê. ÊáèçãÞôñéá ÌïõóéêÞò ÐáéäáãùãéêÞò
Éüíéï ÐáíåðéóôÞìéï

Äñ. Ìáßç Êïêêßäïõ
ÅñåõíÞôñéá - Ìïõóéêïðáéäáãùãüò
ÄéäÜóêïõóá óôï ÐáíåðéóôÞìéï ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò
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31ο Παγκόσµιο Συνέδριο της ISME
για τη Μουσική Εκπαίδευση
20-25 Ιουλίου 2014
Porto Alegre, Βραζιλία

Τ

ο 31ο Παγκόσµιο Συνέδριο της ISME για τη
Μουσική Εκπαίδευση πραγµατοποιήθηκε από 20-25
Ιουλίου στο Porto Alegre, στη Βραζιλία. Όπως όλα τα
Συνέδρια της ISME, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως έξι
µέρες γιορτής και απόλαυσης της µουσικής και της µουσικής
εκπαίδευσης! Κεντρικοί οµιλητές ήταν ο Carlinhos Brown, η
Katherine Zeserson και ο Eckart Altenmüller.
Στο Συνέδριο συµµετείχαν γύρω στους 1200 σύνεδρους από
όλο τον κόσµο. Σηµαντικό αριθµητικό προβάδισµα είχαν οι
σύνεδροι από τη Βραζιλία, µια που ήταν και η διοργανώτρια
χώρα, και σύνεδροι από τις γειτονικές λατινοαµερικάνικες
χώρες. Το έντονο λατινοαµερικάνικο στοιχείο ήταν πιο πολύ
εµφανές στις συναυλίες που πλαισίωσαν το Συνέδριο, όπου
µεγάλη πλειοψηφία των µουσικών σχηµάτων προέρχονταν
από τη διοργανώτρια χώρα και τις γειτονικές της χώρες, τη
Χιλή, το Μεξικό και το Περού. Σίγουρα η οικονοµική κρίση
που µαστίζει την Ευρώπη, σε άµεσο συνδυασµό µε τη
µεγάλη απόστασή της από τη Βραζιλία, ήταν οι αιτίες για την
πολύ µικρή συµµετοχή ευρωπαίων συνέδρων και ελάχιστων
από την Ελλάδα και την Κύπρο. Πάντως, οι συνειρµοί και οι
συγκρίσεις πολλών από τους συνέδρους µε το προηγούµενο
συνέδριο που οργανώθηκε το 2012 στη Θεσσαλονίκη, υπό
την ευθύνη της Ε.Ε.Μ.Ε., και µάλιστα εν µέσω οικονοµικής
κρίσης, ήταν αναπόφευκτοι και συχνά εκφράστηκαν ανοιχτά
πολύ θετικά προς εµάς.
Ευτυχώς το διαδίκτυο µας ενώνει και έτσι, µπορείτε να
πάρετε µια γεύση του Συνεδρίου στο επίσηµο blog της ISME
στη διεύθυνση http://official-isme.blogspot.gr/. Εκεί θα
βρείτε φωτογραφίες και βιντεάκια µε αποσπάσµατα από τις
συναυλίες και τις εκδηλώσεις του Συνεδρίου. Τις περιλήψεις
των εισηγήσεων και των εργαστηρίων του Συνεδρίου
µπορείτε να τις κατεβάσετε από την ιστοσελίδα:
www.isme.org/publications/28-world-conferences/50-ismeworld-conference-proceedings, όπου µπορείτε να βρείτε και
τις περιλήψεις παλαιότερων συνεδρίων της ISME.

Ο Carlinhos Brown µε χορωδούς και συνέδρους

Εθελοντές και µέλη της οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου
σε µια αποχαιρετιστήρια στιγµή

Στην τελετή λήξης του Συνεδρίου, τη µουσική σκυτάλη για
τη διεξαγωγή του επόµενου Συνεδρίου το καλοκαίρι του
2016 πήρε το Ηνωµένο Βασίλειο, µε βάση τη Γλασκώβη και
ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα της Κωνσταντινούπολης για
το Συνέδριο του 2018!!!

Οι ανταποκριτές
της Ε.Ε.Μ.Ε. στη
Βραζιλία,
∆ήµητρα Κόνιαρη
και
Νίκος Θεοδωρίδης.
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Σκωτσέζικες γκάιντες και µουσική κυριάρχησαν στην τελετή
λήξης του Συνεδρίου για να σηµάνουν την ανανέωση του ραντεβού
των φίλων της ISME στο επόµενο Παγκόσµιο Συνέδριο για τη
Μουσική Εκπαίδευση, το καλοκαίρι του 2016 στη Γλασκώβη.
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“Ευτέρπη”
Ψηφιακή Μουσική Ανθολογία:
Τραγούδια για εκπαιδευτική χρήση
20-25 Ιουλίου 2014 - Porto Alegre, Βραζιλία
Νίκος Θεοδωρίδης & ∆ήµητρα Κόνιαρη

Έ

χοντας αναλάβει την τιµητική αποστολή να εκπροσωπήσουµε τους συντελεστές του Προγράµµατος
“ΕΥΤΕΡΠΗ” (την Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση και τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδος, «Λίλιαν Βουδούρη») στο 31ο Παγκόσµιο Συνέδριο
της ISME για τη Μουσική Εκπαίδευση, βρεθήκαµε στο Porto
Alegre της Βραζιλίας, από τις 20-25 Ιουλίου.
∆υστυχώς για κάποιους τεχνικούς λόγους, ανεξάρτητους από εµάς, είχε παραληφθεί από το Πρόγραµµα του Συνεδρίου
η ανακοίνωση της παρουσίασης του Προγράµµατος Ευτέρπη. Τελικά, έπειτα από
επικοινωνία µε την υπεύθυνη του προγράµµατος, ορίστηκε ως µέρα παρουσίασης η Τρίτη 22 Ιουλίου και ώρα 14:0015:00. Επειδή ακριβώς η ανακοίνωση για
την παρουσίαση βρισκόταν µόνο στα
Erratum του Συνεδρίου, πολλοί ήταν οι
σύνεδροι που δεν το γνώριζαν και αν και
ήθελαν να την παρακολουθήσουν, δεν
ήρθαν. Γι αυτό το λόγο η παρουσίαση
έγινε σε µικρό, αλλά εκλεκτό ακροατήριο. Μεταξύ των παρευρισκοµένων ήταν
και η πρώην γραµµατέας της ISME, Judy Thönell, και η νυν
πρόεδρος της Early Childhood Music Education
Commission, Σµαρώ Χρυσοστόµου. Στα πρώτα 40΄ δείξαµε
τις παρουσιάσεις και τα βίντεο της Ε.Ε.Μ.Ε. και της
Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» και ακολούθησε συζήτηση, η οποία κράτησε επιπλέον 20΄.
Επόµενο βήµα µας ήταν να διευρύνουµε τη γνωστοποίηση του
έργου και σε όσους δεν µπόρεσαν να παραστούν στην αρχική
παρουσίαση. Πρώτη ευκαιρία µάς δόθηκε στη συνάντηση των
εκπροσώπων όλων των Συνδεδεµένων Ενώσεων της ISME,
την επόµενη µέρα, Τετάρτη 23/8. Αµέσως µετά, επισκεφτήκαµε τα γραφεία όπου εργαζόταν το τότε ∆.Σ. της ISME, η
πρόεδρος Margaret Barrett (2010-2012) µετά του προηγούµενου προέδρου της ISME, Graham Welch (2008-2010). Εκθέσαµε τη δυσαρέσκειά µας για την εκ παραδροµής παράλειψη
της παρουσίασης του Προγράµµατος «Ευτέρπη» από το Πρόγραµµα του Συνεδρίου και βρήκαµε άµεση ανταπόκριση. Το
«Πρόγραµµα Ευτέρπη» µπήκε στην ατζέντα της Γενικής
Συνέλευσης της ISME που θα γινόταν την επόµενη µέρα. Μας
ζητήθηκε να προσαρµόσουµε κάποιες διαφάνειες για την
παρουσίασή του. Πράγµατι, την Πέµπτη 24/8 ενώπιον 400 και
πλέον συνέδρων από όλο τον κόσµο, η απερχόµενη πρόεδρος
της ISME, Margaret Barrett (2010-2012), µίλησε µε πολύ
καλά λόγια για τα έργα του Προγράµµατος «Ευτέρπη» και
ανακοίνωσε και τη συνέχιση του Προγράµµατος για τη
µετάφραση µέρους του υλικού στα αγγλικά, µε µια µικρή
οικονοµική υποστήριξη από τον νέο χορηγό, την SEMPRE.

Φτάνοντας στην τελευταία ηµέρα του συνεδρίου, Παρασκευή
25/8, απολαύσαµε ένα προσωπικό µας σεµινάριο, γεµάτο από
60 και πλέον ορεξάτους συµµετέχοντες. Το θέµα µας κάλλιστα θα µπορούσε να συνδεθεί µε το Πρόγραµµα Ευτέρπη:
«Hellenic rhythms, songs and dances: An experiential
method of easy and effective learning. A process that starts
from the listening of music and goes on to the body,
coordinated movement and percussions.»
Μέσα σε ένα κλίµα ευφορίας και φιλελληνισµού, µας δόθηκε άλλη µια ευκαιρία
να παρουσιάσουµε στους συνέδρους
εφαρµογές δυο τραγουδιών του προγράµµατος, καθώς και διαφάνειες που γνωστοποιούσαν το σηµαντικό αυτό για την
Ελλάδα και όχι µόνο, όπως ειπώθηκε και
από άλλους, έργο.
Κλείνοντας, θα ήταν σηµαντική παράλειψη να µην αναφέρουµε:
- την άριστη συνεργασία που είχαµε κατά
την περίοδο προετοιµασίας της παρουσίασης, µε τη διευθύντρια, Στεφανία Μεράκου, και τα µέλη της αντίστοιχης οµάδας
εργασίας της Μεγάλης Μουσικής
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, «Λίλιαν Βουδούρη», η οποία µας
εµπιστεύθηκε να παρουσιάσουµε και το δικό τους έργο.
- τη συνεχή επικοινωνία και υποστήριξη, µέσω Skype και
άλλων µέσων κοινωνικής δικτύωσης που είχαµε από τα µέλη
της οµάδας εργασίας της Ε.Ε.Μ.Ε., Μαίη Κοκκίδου, Ζωή
∆ιονυσίου, Σοφία Αγγελίδου και Χαρά Κατσώχη, αλλά και
µε τον επίτιµο πρόεδρο της Ε.Ε.Μ.Ε., Πολύβιο Ανδρούτσο,
καθώς και µε µέλη του τότε ∆.Σ. της Ένωσης, Μαρία
∆ηµητρακοπούλου και Μαρία Κουρκουρίκα,
- τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε για την πραγµατοποίηση
αυτού του ταξιδιού η οικονοµική ενίσχυση που λάβαµε από
τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, «Λίλιαν
Βουδούρη», την επιστηµονική οµάδα εργασίας της Ε.Ε.Μ.Ε.
για το «Πρόγραµµα Ευτέρπη» καθώς και από την Ε.Ε.Μ.Ε.
Τέλος, οφείλουµε να ευχαριστήσουµε όλους τους φίλους και
τα µέλη της Ε.Ε.Μ.Ε. για την άµεση συµπαράστασή τους και
τα σχόλιά τους στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου στις
αντίστοιχες σελίδες της Ε.Ε.Μ.Ε. παρουσιάζαµε τις ανταποκρίσεις µας από τα δρώµενα του Συνεδρίου, καθώς και τη
Βραζιλιάνικη Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση και την
Παγκόσµια Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, οι οποίες
στην πορεία προέβαλαν ποικιλοτρόπως την παρουσίαση του
Προγράµµατος «Ευτέρπη» και της Ε.Ε.Μ.Ε., κοινοποιώντας
συχνά τις αντίστοιχες ανταποκρίσεις µας! ∆εν µένει παρά να
ευχηθούµε καλή συνέχεια στην Ε.Ε.Μ.Ε. και στην οµάδα της
«Ευτέρπης» και καλή αντάµωση στη Γλασκώβη, τον Ιούλιο
του 2016!
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Δύο χρόνια µε τη Χορωδία
της Ελληνικής Ένωσης
για τη Μουσική Εκπαίδευση

Η

Χορωδία της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική
Εκπαίδευση ξεκίνησε τις πρόβες της στις 2 Φεβρουαρίου του 2013 και πολύ σύντοµα θα γιορτάσει τα 2 της
χρόνια! Εµπνεύστρια, Ιδρύτρια και Μαέστρος της είναι η
Εριφύλη ∆αµιανού. Είναι µια ερασιτεχνική χορωδία µε
µουσικές απαιτήσεις επαγγελµατικού επιπέδου. Τα µέλη της
είναι καθηγητές µουσικής αλλά και ερασιτέχνες µουσικόφιλοι
που αγαπούν τη χορωδιακή µουσική και είναι σε θέση να
ανταποκριθούν στις µουσικές απαιτήσεις των έργων του
ρεπερτορίου της χορωδίας.
Από την ίδρυσή της, στόχος της χορωδίας ήταν και είναι η
µελέτη και η εµπειρία της εκτέλεσης σηµαντικών έργων της
παγκόσµιας µουσικής φιλολογίας αλλά και η προβολή και
παρουσίαση του έργου Ελλήνων συνθετών, παλαιότερων και
νεότερων. Φιλοδοξία της είναι να παρουσιάσει έργα που δεν
προσεγγίζονται συχνά από ερασιτεχνικές χορωδίες γι αυτό στο
ρεπερτόριό της περιλαµβάνονται και έργα σε πρώτες
εκτελέσεις, όπως η Λειτουργία Αριθµός 3 «Κατά Σολωµόν»
του Φίλιππου Τσαλαχούρη, η οποία προγραµµατίζεται να
παρουσιαστεί σε πρώτη εκτέλεση στην Ελλάδα κοντά στο
Πάσχα του 2015.

Συµµετοχές 2013-2014
1 Ιουνίου 2013: Ηµερίδα αφιέρωµα στα έργα για φωνή του
Γιάννη Κωνσταντινίδη. Τµήµα Μουσικών Σπουδών, Α.Π.Θ.
Πρώτη επίσηµη εµφάνιση της Χορωδίας, στο κλείσιµο της
Ηµερίδας, µε την παρουσίαση 4 από τα 8 Μικρασιάτικα
Τραγούδια για Μικτή Χορωδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη.
18-24 Ιουλίου 2013: «Μουσική στη Σαµοθράκη». Σαµοθράκη
Συµµετοχή της Χορωδίας στο πρώτο Φεστιβαλ του Συλλόγου
"Αρµονίας Γένεσις", όπου υπήρχε και αφιέρωµα στο παιδικό
χορωδιακό τραγούδι. Τη χορωδία συνόδεψε στο πιάνο ο
Στέφανος Ντιναπόγιας.
3 Νοεµβρίου 2013: 1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών «Νίκος
Αστρινίδης». Βαφοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
∆ιοργάνωση: Μικτή Χορωδία «Νίκος Αστρινίδης» σε συνεργασία µε το Βαφοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Τη
χορωδία συνόδευσε στο πιάνο η Αννίτα Τάνυι-Μανούση.

14 ∆εκεµβρίου 2013: Παζάρι της ΕΛΕΠΑΠ. ΧΑΝΘ
Κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο Παζάρι της
ΕΛΕΠΑΠ. Τη χορωδία συνόδευσαν µε παραδοσιακά όργανα
οι: Ακριβός Ζερβός, Μηνάς Τσαβδάρης και Μαρία Ζερβού.
Από τη µέχρι τώρα πορεία της η χορωδία πήρε εξαιρετικά
σχόλια για την ποιότητα του ήχου της, τη λεπτοµέρή µουσική
δουλειά και την πιστότητα στο ύφος του κάθε συνθέτη. Η
στυλιστική επίβλεψη είναι του Λάζαρου Μήλιου, ο οποίος
σχεδίασε και έφτιαξε τα φορέµατα της χορωδίας.
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Εµφανίσεις
της Χορωδίας της Ε.Ε.Μ.Ε.
2013 και 2014

22 ∆εκεµβρίου 2013: Γκαλά Κλασσικής Μουσικής του
Συνδέσµου Αποφοίτων Ωδείων Θεσσαλονίκης. Αρχαιολογικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης
Ο Σύνδεσµος Αποφοίτων Ωδείων Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε τα
Χριστούγεννα µε ένα γκαλά Κλασσικής Μουσικής µε τη συµµετοχή µικρών ταλαντούχων µαθητών -µελλοντικών διακεκριµένων δεξιοτεχνών- από τα πιο σηµαντικά Ωδεία της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση έκλεισε µε την εµφάνιση της χορωδίας
της Ε.Ε.Μ.Ε. που τραγούδησε γνωστά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και παραδοσιακά κάλαντα. Τη χορωδία συνόδευσαν οι
Νίκος Τασόπουλος (πιάνο), Όλγα Ζέρβα (βιολί), Βίκυ
Καραγκούνη (κλαρινέτο) και Μενέλαος Τούκας (λαούτο).
4 Μαΐου 2014: 1ο Φεστιβάλ Χορωδιών. Τελλόγλειο Ίδρυµα
Τεχνών, ΑΠΘ
Το Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών του ΑΠΘ διοργάνωσε σε συνεργασία µε το φωνητικό σύνολο Cantus Arte το 1ο Φεστιβάλ Χορωδιών µε αφιέρωµα στις αξέχαστες µελωδίες του ελληνικού
και ξένου κινηµατογράφου. Στη διοργάνωση συµµετείχαν µουσικά, χορωδιακά σύνολα της Θεσσαλονίκης, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, µε βασικό στόχο «να ξαναζωντανέψουµε όλοι
µαζί» αξέχαστες δηµιουργίες από µεγάλες κινηµατογραφικές
επιτυχίες του Ελληνικού και ξένου κινηµατογράφου. Το
πρόγραµµα κάθε χορωδίας έπρεπε να περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα κινηµατογραφικό τραγούδι. Η Χορωδία της Ε.Ε.Μ.Ε.
περιέλαβε στο πρόγραµµά της το «Σαν σφυρίξεις τρεις φορές»
του Μάνου Χατζηδάκι, από την ταινία «Ελλάς η χώρα των
ονείρων». Τη χορωδία συνόδευσε στο πιάνο η Αννίτα ΤάνυιΜανούση.

Οι «Καρυάτιδες» της Ε.Ε.Μ.Ε.

Τελευταίο ζέσταµα πριν τη συναυλία
στο περιστύλιο του Αρχαιολογικού Μουσείου.

22 Ιουνίου 2014: Γκαλά Κλασσικής Μουσικής του Συνδέσµου
φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Ο Σύνδεσµος φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης διοργάνωσε Γκαλά Κλασσικής µουσικής για τον
εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Μουσικής. Στο γκαλά
συµµετείχαν νέοι ταλαντούχοι καλλιτέχνες της πόλης, η
ορχήστρα Orpheus soloists και η Χορωδία της Ε.Ε.Μ.Ε.
22 Νοεµβρίου 2014: Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών, ΑΠΘ
Η συναυλία έγινε στο πλαίσιο του ∆ιατµηµατικού Συνεδρίου
«Μουσική και Μουσικολογία. Παρόν και µέλλον» στις 21-23
Νοεµβρίου στο Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών, ΑΠΘ. Tο συνέδριο
συνδιοργάνωσαν τα Τµήµατα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε την Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία.

Τα µέλη της Χορωδίας της Ε.Ε.Μ.Ε. µε τη µαέστρο της, Εριφύλη
∆αµιανού, στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Χορωδιών «Νίκος Αστρινίδης»

∆εκέµβριος 2014: Κατερίνη
18ο Χριστουγεννιάτικο Χορωδιακό Φεστιβαλ Κατερίνης.
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"Orff meets Kodály" 2014
Ένα ενδιαφέρον καλοκαιρινό µουσικοπαιδαγωγικό σεµινάριο

Ποµάζ, Ουγγαρία, 8-13 Ιουλίου 2014
Κατερίνα Κουθούρη & Μαρία Κουρκουρίκα

ια τους δασκάλους το καλοκαίρι είναι εποχή
ξεκούρασης, ανατροφοδότησης και ανανέωσης των
ιδίων αλλά και των προγραµµάτων διδασκαλίας τους.
Έτσι και για µας, την Κατερίνα και τη Μαρία, ήταν
µια ευκαιρία για να παρακολουθήσουµε ένα πολύ
ενδιαφέρον εβδοµαδιαίο σεµινάριο από 8 έως και 13
Ιουλίου, στο Ποµάζ της Ουγγαρίας, λίγο έξω από τη
Βουδαπέστη. Το σεµινάριο
είχε τίτλο "Orff meets
Kodály" 2014. Ο χώρος του
σεµιναρίου ήταν το Ουγγρικό
Χορωδιακό Κάστρο, το οποίο
είναι και µουσική σχολή και
χώρος συναυλιών και χώρος
φιλοξενίας των µουσικών που
παίρνουν µέρος στις εκδηλώσεις που πραγµατοποιεί καθ'
όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Γ

διδασκαλίες τραγουδιών από την Τσεχία, o Gabor Tamaz
Fejer µε τα χειροποίητα µουσικά όργανα από την Ουγγαρία, και η Judit Hasznosi µε τη χορωδιακή διδασκαλία,
από την Ουγγαρία.

Η διαπολιτισµική συνύπαρξη και συνεργασία είναι ένα
από τα πολλά που µπορεί να επωφεληθεί κάποιος από τη
συµµετοχή του σε διεθνή σεµινάρια, όπως αυτό που σας παρουσιάζουµε. Σκοπός του σεµιναρίου ήταν η εµβάθυνση και
παραπέρα ανάπτυξη της ολιστικής και βασικής µουσικής
παιδαγωγικής στα σχολεία και
άλλα µουσικά ιδρύµατα και η
συνάντηση δύο βασικών µουσικών αντιλήψεων και µουσικών συστηµάτων, του Orff και
του Kodály. ∆ύο άνθρωποι.
Το Ουγγρικό Χορωδιακό Κάσπουδαίοι συνθέτες και παιδαστρο αποτελείται από ένα
γωγοί. που έβαλαν τις βάσεις
Η οµάδα του Gabor Tamaz Fejer στον κήπο
κεντρικό κτήριο και πολλούς
της µουσικής παιδαγωγικής και
ανθισµένους κήπους, οι οποίοι φιλοξένησαν πολλά από τα της µουσικής µόρφωσης των παιδιών αλλά και των
µαθήµατα του σεµιναρίου, όταν ο καιρός το επέτρεπε.
ενηλίκων. Ο Orff στη Γερµανία και ο Kodály στην
Ουγγαρία.
Οι καθηγητές του σεµιναρίου ήταν διεθνώς καταξιωµένοι
µουσικοπαιδαγωγοί, κρουστών, χορού και χορωδίας, που Οι συµµετέχοντες της συνάντησης ήταν από όλες τις
µε πολύ ενθουσιασµό µετέφεραν τις εµπειρίες τους στους ηπείρους και ο καθένας συνέβαλε µε τον τρόπο και µε τον
επιµορφούµενους. Η Judith Hirsch µε τα κρουστά της από πολιτισµό του σε αυτή την εκπληκτική ανταλλαγή
την Αυστρία, ο Ari Glage µε τους φωνητικούς αυτοσχε- µουσικών ιδεών. Και βέβαια, µια βόλτα στον ∆ούναβη
διασµούς από την Αυστρία, η Christa Coogan χορεύτρια ήταν µια πολύ όµορφη εµπειρία, καθώς και η περιήγηση
από τη Γερµανία, η Lenka Pospisilova µε τις σπουδαίες
στις οµορφιές της Βούδας και της Πέστης!

Η προεργασία της τελικής παράστασης
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Χορός και κίνηση

Η οµάδα της Lenka Pospisilova

Η ηλεκτρική κιθάρα Gibson της Ε.Ε.Μ.Ε.
στην παράσταση:

«School of Rock»
από το 1ο Γυµνάσιο Μίκρας, Θεσσαλονίκης
Στο πλαίσιο Πολιτιστικού Προγράµµατος µε θέµα: «Μουσικό Θέατρο»

ηλεκτρική κιθάρα Gibson, µε την οποία βραβεύτηκε το
2012 η Ε.Ε.Μ.Ε. στο πλαίσιο του 30ου Συνεδρίου της
ISME, για την προσφορά της στα µουσικοπαιδαγωγικά
δρώµενα της Ελλαδας, χρησιµοποιήθηκε µέσα στο
σχολικό έτος 2013-2014 από µαθητές σε πολιτιστικό πρόγραµµα
που έγινε στο 1ο Γυµνάσιο Μίκρας, Θεσσαλονίκης. Το
Πρόγραµµα οργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε από τον επίτιµο
Πρόεδρο της Ε.Ε.Μ.Ε., Πολύβιο Ανδρούτσο και τους µαθητές
του, οι οποίοι δούλεψαν γι αυτό κατά τη διάρκεια όλης της
σχολικής χρονιάς.

Η

Ο τίτλος του προγράµµατος ήταν «Μουσικό Θέατρο» και
κύριος στόχος του ήταν οι µαθητές, µέσω της συµµετοχής τους
στο χτίσιµο µιας µουσικοθεατρικής παράστασης, να αποκτήσουν
ποικίλες καλλιτεχνικές εµπειρίες, µέσα από τη στενή συνεργασία
µεταξύ τους για την επίτευξη του τελικού στόχου. Οι µαθητές,
επέλεξαν να δοµήσουν το µουσικοθεατρικό τους έργο πάνω στο
σενάριο της ταινίας «School of Rock». Παράλληλα, ενσωµάτωσαν στο έργο τη ζωντανή εκτέλεση µιας µεγάλης γκάµας τραγουδιών που επέλεξαν οι ίδιοι, έτσι ώστε να παρουσιάσουν ένα
µουσικό διαχρονικό ταξίδι σε σύγχρονα µουσικά ρεύµατα των
τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα ως τις µέρες µας (π.χ.
Rock, Pop, κτλ.).
Η τελική παράσταση δόθηκε στις 20 Μαΐου 2014 στο αµφιθέατρο του σχολικού συγκροτήµατος του 1ου Γυµνασίου-ΓΕΛ
Μίκρας, µε µεγάλη επιτυχία!

(Αριστερά) Η ηλεκτρική κιθάρα Gibson. (∆εξιά) Ένας από τους µαθητές,
ερµηνεύοντας µε την ηλεκτρική κιθάρα Gibson την ώρα της παράστασης.

Πολιτιστικό Πρόγραµµα µε θέµα:
«Μουσικό Θέατρο»
Υπεύθυνος καθηγητής: Πολύβιος Ανδρούτσος.
Συµµετοχή: Μαρία Ναούµ.
Συµµετείχαν οι µαθητές:
Άκης Αναγνώστου, ∆ήµητρα Βότσαρη, ∆ήµητρα Γεωργανάκη
Λευτέρης ∆ούµπας, Μάριος Ιωαννίδης, Αλεξάνδρα Ιωαννίδου,
Αποστολία Καλεµκερίδου, ∆ήµητρα Κοκκινίδου, Ελένη Μαρτίνη,
Στέλιος Μπάρµπας, Στέφανος Μπότσαρης, Θεοχάρης Ναθαναήλ,
Μαριάννα Νεάρχου, Κώστας Νεστορίδης, Άγγελος Πάνος, Κατερίνα
Πανώρα, Ευτυχία Παρδαλογιάννη, ∆έσποινα Σαράφη, Θεοδώρα
Τσοχαταρίδου, Χαρά Ξυδοπούλου, Άννα Ψώρα.
Υπεύθυνος ορχήστρας: Θεοχάρης Ναθαναήλ
Υπεύθυνη θεατρικού: Κατερίνα Πανώρα
Υπεύθυνη σκηνικών:
Μαριάννα Νεάρχου
Ορχήστρα:
Κιθάρες: Θεοχάρης Ναθαναήλ, Στέφανος Μπότσαρης.
Πιάνο/πλήκτρα: Άκης Αναγνώστου, Μάριος Ιωαννίδης, Άννα Ψώρα.
Ντραµς: Κώστας Νεστορίδης.
Μπάσο: Στέλιος Μπάρµπας.
Φλάουτο: Αποστολία Καλεµκερίδου.
Τραγουδούν οι:
∆ήµητρα Γεωργανάκη, ∆ήµητρα Κοκκινίδου, Ελένη Μαρτίνη,
Στέφανος Μπότσαρης, Μαριάννα Νεάρχου, Ευτυχία Παρδαλογιάννη,
Θεοδώρα Τσοχαταρίδου, Χαρά Ξυδοπούλου, Άννα Ψώρα.

Οι συντελεστές της παράστασης, επί σκηνής!
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Âéâëßá ðïõ ëÜâáìå ...
Åõ÷áñéóôïýìå ôéò åêäüóåéò ÍéêïëáÀäçò Ì. - Edition Orpheus ãéá ôá âéâëßá ðïõ ìáò Ýóôåéëå êáé óáò ðáñïõóéÜæïõìå

Ìïõóéêïèåñáðåßá êáé Üëëåò ìïõóéêÝò ðñïóåããßóåéò ãéá
ðáéäéÜ êáé íÝïõò ìå áíáðçñßåò.
ÐñáêôéêÜ óõíåäñßïõ.
ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ Éïíßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ, Ïêôþâñéïò 2006.
ÅðéìÝëåéá: ÉùÜííá Åôìåêôóüãëïõ
Åêäüóåéò: ÍéêïëáÀäçò Ì. - Edition Orpheus

Ô

ï âéâëßï áõôü óõìðåñéëáìâÜíåé åðéëåãìÝíá êåßìåíá, ôá ïðïßá ðñïÝñ÷ïíôáé áðü åéóçãÞóåéò óôï ÓõíÝäñéï ìå èÝìá "Ìïõóéêïèåñáðåßá êáé Üëëåò ìïõóéêÝò ðñïóåããßóåéò ãéá
ðáéäéÜ êáé íÝïõò ìå áíáðçñßåò" ðïõ äéåîÞ÷èç óôï ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ Éïíßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 2006. Ôá êåßìåíá áíáöÝñïíôáé êáôÜ êýñéï ëüãï óôç ÷ñÞóç ôçò ìïõóéêÞò ùò èåñáðåõôéêÞò ðáñÝìâáóçò êáé ðåñéÝ÷ïõí èåùñçôéêÝò áíáëýóåéò, ìåèïäïëïãéêÝò ðñïôÜóåéò, êáèþò êáé ìåëÝôåò áôïìéêþí êáé ïìáäéêþí ðåñéðôþóåùí. Ïé åðéìåëçôÝò ôïõ ôüìïõ åõåëðéóôïýí üôé ç ðáñïýóá Ýêäïóç èá óõìâÜëëåé óôçí áíÜðôõîç ôçò ðåñéïñéóìÝíçò åëëçíéêÞò âéâëéïãñáößáò ãéá ôç Ìïõóéêïèåñáðåßá êáé ôç ÌïõóéêÞ ãéá ôá Üôïìá ìå áíáðçñßåò êáé èá áðïôåëÝóåé Ýíáõóìá ôüóï ãéá äéåýñõíóç ôçò Ýñåõíáò óôç ÷þñá ìáò üóï êáé ãéá ôç èåóìéêÞ êáôï÷ýñùóç ôçò Ìïõóéêïèåñáðåßáò êáé ôçí
ÝíôáîÞ ôçò óôçí ÅéäéêÞ ÁãùãÞ. (Áðü ôçí ðáñïõóßáóç óôï ïðéóèüöõëëï ôïõ âéâëßïõ)

ÁêïõËáëåßôå
R. Murray Schafer
ÌåôÜöñáóç: Äéáìáíôßíá ÔóáãêáñÜêç
ÅðéìÝëåéá: ÉùÜííá Åôìåêôóüãëïõ
Åêäüóåéò: ÍéêïëáÀäçò Ì. - Edition Orpheus
2011

Ï

Raymond Murray Schafer, éäñõôÞò ôïõ êëÜäïõ ôçò ÁêïõóôéêÞò Ïéêïëïãßáò êáé ãíùóôüò Êáíáäüò óõíèÝôçò, óôá
ðñþôá ÷ñüíéá ôçò êáñéÝñáò ôïõ -ôÝëç ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1960 åñãÜóèçêå óå ó÷ïëåßá ò ìïõóéêïðáéäáãùãüò. ¸êôïôå,
ðáñÜëëçëá ìå ôï ðëïýóéï óõíèåôéêü ôïõ Ýñãï êáé ôçí åñåõíçôéêÞ êáé êïéíùíéêÞ ôïõ äñÜóç óôçí ÁêïõóôéêÞ
Ïéêïëïãßá, áöéÝñùóå óçìáíôéêü ìÝñïò ôçò äñáóôçñéüôçôÜò ôïõ óôç ìïõóéêÞ åêðáßäåõóç, ãñÜöïíôáò ìïõóéêÞ êáé âéâëßá ãéá
äáóêÜëïõò, ðáéäéÜ, êáé åíÞëéêåò. Ôï ÁêïõËáëåßôå (HearSing) ðåñéëáìâÜíåé ðïëëÜ ðáé÷íßäéá ìå Þ÷ïõò êáèþò êáé êÜðïéåò
óçìáíôéêÝò óêÝøåéò ãéá ôç ìïõóéêÞ ðáéäáãùãéêÞ. ¸íá éäéáßôåñá ÷ñÞóéìï åã÷åéñßäéï ãéá ôïõò ìïõóéêïðáéäáãùãïýò êÜèå
âáèìßäáò.

ÌïõóéêÞ ÁíÜãíùóç
ËéÜíá ×áñáôóÞ
Åêäüóåéò: ÍéêïëáÀäçò Ì. - Edition Orpheus
2014

¸

íá áñêåôÜ åíäéáöÝñïí âéâëßï ãéá ôá âÞìáôá ãéá ôçí
áíÜðôõîç ôçò ôå÷íéêÞò ôçò ÌïõóéêÞò ÁíÜãíùóçò.
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ÍÝåò êõêëïöïñßåò ...
¢êïõ, ÁêñïÜóïõ, Ðáßîå!
Ðþò íá áðåëåõèåñþóåôå ôçí áêïõóôéêÞ áíôßëçøç ôùí ìáèçôþí óáò
êáé ôéò äåîéüôçôåò ôïõò óôïí áõôïó÷åäéáóìü êáé óôçí åêôÝëåóç
Lucy Green
ÅðéìÝëåéá: ÆùÞ Äéïíõóßïõ & Ìáßç Êïêêßäïõ
Åêäüóåéò: fagotto books
2014

Ô

ï âéâëßï "¢êïõ, ÁêñïÜóïõ, Ðáßîå!" áðåõèýíåôáé óå
êÜèå åêðáéäåõôéêü ìïõóéêÞò ðïõ åíäéáöÝñåôáé íá áíáðôýîåé ôçí áêïõóôéêÞ áíôßëçøç ôùí ìáèçôþí ôïõ,
ôïí êüóìï ôçò Üôõðçò ìÜèçóçò, ôïõ áõôïó÷åäéáóìïý êáé ôçò
åðáöÞò ìå ôïðéêÝò ìïõóéêÝò ðáñáäüóåéò, áêüìá êáé áí äåí
åßíáé åîïéêåéùìÝíïò ìå üëá áõôÜ. ÓôáäéáêÜ, åäþ êáé äåêáåôßåò, Þ áêüìá êáé åêáôïíôÜäåò ÷ñüíéá, Ý÷åé áíáðôõ÷èåß Ýíá
äßðïëï ìåôáîý ôïõ ðåäßïõ ôçò ìïõóéêÞò óçìåéïãñáößáò êáé
áõôïý ôùí áêïõóôéêþí/ðñïöïñéêþí ðáñáäüóåùí óôç ìåôÜäïóç ôçò ìïõóéêÞò. Áõôü ôï äßðïëï åßíáé êÜèå Üëëï ðáñÜ áðáñáßôçôï óôç ìïõóéêÞ ìÜèçóç. Ïé ìïõóéêïß ðïõ Ý÷ïõí ôç
äõíáôüôçôá íá ëåéôïõñãïýí áðïôåëåóìáôéêÜ êáé óôá äýï áõôÜ ðåäßá èåùñïýíôáé ôõ÷åñïß êáé, äéêáéïëïãçìÝíá, éêáíüôåñïé. Áõôü ôï âéâëßï åðéäéþêåé íá áíïßîåé ôçí ðüñôá óå áõôïýò ôïõò Üëëïõò êüóìïõò ãéá êÜèå åêðáéäåõôéêü ðïõ èá Þèåëå íá ôïõò ãíùñßóåé.
Ìå óçìåßï åêêßíçóçò ìßá óýíôïìç áíáöïñÜ ãéá ôï ðþò
ìáèáßíïõí ïé ìïõóéêïß ôçò äçìïöéëïýò ìïõóéêÞò ìÝóá áðü
Üôõðïõò ôñüðïõò ìïõóéêÞò ìÜèçóçò, ðåñéãñÜöåôáé ëåðôïìåñþò ôï ðëáßóéï åöáñìïãÞò áõôþí ôùí ðñáêôéêþí óå ôñåéò
êýñéåò ðåñéï÷Ýò ôçò ìïõóéêÞò åêðáßäåõóçò: óôçí áôïìéêÞ äéäáóêáëßá-ìÜèçóç ìïõóéêïý ïñãÜíïõ, óå ìïõóéêÜ óýíïëá
(ìðÜíôá êáé ïñ÷Þóôñá) êáé óôç ó÷ïëéêÞ ôÜîç, ôüóï óå ãåíéêÜ üóï êáé óå ìïõóéêÜ ó÷ïëåßá.
Ïé ðñïôåéíüìåíåò ìÝèïäïé Ý÷ïõí äïêéìáóôåß êáé åëå÷èåß
ìå óõóôçìáôéêü ôñüðï, êáé ãéá ðåñéóóüôåñï áðü ìßá äåêáåôßá, ìÝóá áðü åñåõíçôéêÜ projects. Ùóôüóï, åßíáé óçìáíôéêü
íá ôïíéóôåß üôé ôï âéâëßï äåí õéïèåôåß Ýíáí áêáäçìáúêü ôñüðï ãñáöÞò. ¸ßíáé ãñáììÝíï ìå áðëü ôñüðï êáé ðáñáðÝìðåé
Üìåóá óå åöáñìïãÝò óå ðñáãìáôéêÝò óõíèÞêåò äéäáóêá-

ëßáò-ìÜèçóçò, þóôå íá óôçñßîåé ôïõò åêðáéäåõôéêïýò óôï Ýñãï ôïõò. Ôá êåßìåíá áðü ôá ßäéá ôá Üôïìá ðïõ óõììåôåß÷áí
óôá åñåõíçôéêÜ projects äßíïõí ìåãáëýôåñç æùíôÜíéá óôï âéâëßï. Óôá êåßìåíá áõôÜ áðïôõðþíïíôáé ïé åìðåéñßåò ôùí åêðáéäåõôéêþí êáé ôùí ìáèçôþí êáé åéäéêüôåñá ïé ôñüðïé ðïõ
âßùóáí ôéò ðñïôåéíüìåíåò ìåèïäïëïãéêÝò ðñáêôéêÝò.
Ôï âéâëßï äåí ðñÝðåé íá èåùñçèåß ùò "óõíôáãÞ" ãéá Ýíá
óõãêåêñéìÝíï ôñüðï äéäáóêáëßáò-ìÜèçóçò. Áêüìá, äåí åðéäéþêåé íá åðéêñßíåé, íá áëëÜîåé Þ íá áðïññßøåé Üëëåò áðïôåëåóìáôéêÝò ðñáêôéêÝò óôïí ðïëõðïßêéëï êüóìï ôçò ìïõóéêÞò åêðáßäåõóçò êáé ðáéäáãùãéêÞò. Óôü÷ïò ôïõ åßíáé íá
ðñïóöÝñåé êÜôé ðåñéóóüôåñï óôïõò åêðáéäåõôéêïýò, êÜôé
ðïõ ßóùò äåí ãíùñßæïõí êáé ðïõ ìðïñïýí, áí èÝëïõí, íá ôï
åíôÜîïõí óôéò ðñáêôéêÝò ôïõò. ÅîÜëëïõ, ç åìðåéñßá êáé ç åðáããåëìáôéêÞ êñßóç êÜèå åêðáéäåõôéêïý óõíéóôïýí ôá èåìÝëéá ôïõ åêðáéäåõôéêïý Ýñãïõ. Óõíåðþò, áõôü ôï âéâëßï áíïßãåé ìßá íÝá ðüñôá êáé ðñïóêáëåß ôïõò åêðáéäåõôéêïýò ü÷é
ìüíï íá õéïèåôÞóïõí, áëëÜ êáé íá ðñïóáñìüóïõí ôéò ðñïôåéíüìåíåò ìåèüäïõò óôéò áíÜãêåò ôüóï ôùí ìáèçôþí ôïõò üóï êáé óôéò äéêÝò ôïõò.
Âéïãñáöéêü Ç óõããñáöÝáò Lucy Green åßíáé êáèçãÞôñéá - åñåõíÞôñéá óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Ëïíäßíïõ, óôï Institute of
Education óôïí ôïìÝá ôçò ÌïõóéêÞò ÐáéäáãùãéêÞò. Åßíáé
äéåèíþò áíáãíùñéóìÝíç ãéá ôï ðñùôïðïñéáêü ôçò Ýñãï óôçí
áíÜðôõîç íÝùí ðáéäáãùãéêþí ìåèüäùí ðïõ âáóßæïíôáé óôéò
ðñáêôéêÝò ôçò Üôõðçò ìÜèçóçò ôùí ìïõóéêþí ôçò äçìïöéëïýò ìïõóéêÞò. ¸÷åé åðßóçò äéáêñéèåß ãéá ôá êåßìåíÜ ôçò óôç
ìïõóéêÞ åêðáßäåõóç ìå åéäéêÞ åóôßáóç óå æçôÞìáôá éäåïëïãßáò, ìïõóéêïý íïÞìáôïò êáé öýëïõ.

Ôüíõ ôï ðÞëéíï øáñÜêé
×ñéóôßíá ÂáóéëÜêïõ
ÌïõóéêÞ: ÊáíÜñçò ÊåñáìÜñçò
Åêäüóåéò: ÂÁÑÖÇÓ-ÁÉÃÁÉÏ
2014

Ï

Ôüíõ åßíáé Ýíá ðÞëéíï øáñÜêé. Ç Ýíôïíç åðéèõìßá
ôïõ íá êïëõìðÞóåé ìå ôá øÜñéá ôçò èÜëáóóáò ôá
áëçèéíÜ, èá ôïí ïäçãÞóåé óå ìéá ìåãÜëç ðåñéðÝôåéá.
Ôï ôáîßäé óôïí Üãíùóôï êüóìï ôïõ âõèïý, åßíáé
óáãçíåõôéêü, áëëÜ êñýâåé êáé êéíäýíïõò. Ôá ôñáãïýäéá ôïõ
êáé Ýíáò áíáðÜíôå÷ïò ößëïò, èá ôïí óôçñßîïõí ó' áõôü ôï
äýóêïëï êáé óõíÜìá üìïñöï ôáîßäé. ÃåìÜôïò ðëïýóéá äþñá,

ðïõ èá ìáò ÷áñßóåé áðëü÷åñá, èá öôÜóåé åêåß üðïõ üëá
ìåôáìïñöþíïíôáé ìáãéêÜ.
ÌïõóéêÞ/ åíïñ÷Þóôñùóç/ ðáñáãùãÞ: ÊáíÜñçò ÊåñáìÜñçò.
Óôß÷ïé: ×ñéóôßíá ÂáóéëÜêïõ. Åñìçíåýïõí: ÊïñôÝóóá ÔóéöïäÞìïõ, Êùíóôáíôßíá Öéëéððïðïýëïõ, ÊáíÜñçò ÊåñáìÜñçò. Ç åéêïíïãñÜöçóç ôïõ âéâëßïõ åßíáé ôïõ ÂáããÝëç Ðáðáâáóéëåßïõ.
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ÍÝåò êõêëïöïñßåò...
Ìéá áíèñùðéóôéêÞ ðñïóÝããéóç óôç äéäáóêáëßá ôçò ìïõóéêÞò.
Ç öéëïóïößá êáé ç ðñÜîç ôçò ìåèüäïõ Suzuki
Ëåëïýäá ÓôÜìïõ
Åêäüóåéò Ðáíåðéóôçìßïõ Ìáêåäïíßáò
2012

“Ã

éáôß ôá ìïõóéêÜ ôïõò êïììÜôéá ïé ìáèçôÝò ôá ìáèáßíïõí ó÷åäüí áðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí ðáñôéôïýñá; Ãéáôß ìáèáßíïõí áð' Ýîù ìüíï ôá êïììÜôéá ôùí åîåôÜóåùí, ìå áðïôÝëåóìá üôáí êÜðïéïò ôïõò æçôÜ íá "ðáßîïõí êÜôé", áõôïß áíáæçôïýí ôéò ðáñôéôïýñåò ôïõò; Ãéáôß ï Þ÷ïò óðáíßùò äïõëåýåôáé óõíåéäçôÜ óôá ðñþôá ÷ñüíéá ôùí óðïõäþí;
Ãéáôß ïé ðåñéóóüôåñïé ìéêñïß ìáèçôÝò äåí îÝñïõí ðþò íá ìåëåôïýí; Ãéáôß ïé óõíáõëßåò åßíáé ôüóï óðÜíéåò êáé ôüóï åðßóçìåò
þóôå íá óïõ êüâïíôáé ôá ðüäéá; Ðïý åßíáé ç áãÜðç, ôï ðÜèïò êáé ç ÷áñÜ ãéá ôç ìïõóéêÞ; Ðþò ìáèáßíåéò íá ðáßæåéò ìå Üëëïõò üôáí ãéá ÷ñüíéá Ý÷åéò åíôñõöÞóåé êáé åèéóôåß óôçí ìïíá÷éêüôçôá; Ðþò óïõ æçôåßôáé îáöíéêÜ íá "åñìçíåýóåéò" üôáí ãéá
÷ñüíéá üëá åßíáé áóêÞóåéò êáé ôå÷íéêÞ; Ãéáôß ðñÝðåé íá áöÞóïõìå íá äçìéïõñãçèïýí ôüóåò áíáðçñßåò ðñþôá, ãéá íá Ýñèïõìå ÷ñüíéá ìåôÜ íá ðñïóðáèïýìå íá ôéò õðåñâïýìå;Ðñéí áðü ÷ñüíéá ãíþñéóá ôç ìÝèïäï "Åêðáßäåõóçò ÔáëÝíôïõ", Ýìðíåõóç
åíüò ìåãÜëïõ ðáéäáãùãïý, ôïõ Shinichi Suzuki, êáé Üíïéîå óôá ìÜôéá ôïõ íïõ êáé ôçò êáñäéÜò ìïõ Ýíáò ïëüêëçñïò Üëëïò êüóìïò ìïõóéêÞò, áãÜðçò, äéäáóêáëßáò êáé ôáëÝíôïõ. ÁöÞíù ôá êýìáôá áõôÜ ôçò ìïõóéêÞò, ôçò áãÜðçò êáé ôïõ ôáëÝíôïõ íá
ñåýóïõí ðñïò åóÜò. Ãéáôß Ý÷ïõìå ÷ñÝïò áðÝíáíôé óôá ðáéäéÜ ôïõ êüóìïõ.” ËÞäá ÓôÜìïõ

Ìåëåôþíôáò âéïëß
Ìéá óýã÷ñïíç äéáäéêáóßá ðñáêôéêÞò ôçò åêôÝëåóçò ôïõ âéïëéïý êáé ç
åöáñìïãÞ ôçò óôï êïíôóÝñôï ãéá âéïëß êáé ïñ÷Þóôñá ôïõ ÄçìÞôñç ÄñáãáôÜêç

University Studio Press
2014

Ó

ôçí ðáñïýóá Ýêäïóç ðáñïõóéÜæåôáé ìéá ðñüôáóç ãéá ìéá óýã÷ñïíç äéáäéêáóßá ðÜíù óôçí
ðñáêôéêÞ ôçò åêôÝëåóçò ôùí åã÷üñäùí, ìå åöáñìïãÞ óôï ÊïíôóÝñôï ãéá âéïëß êáé ïñ÷Þóôñá
ôïõ ÄçìÞôñç ÄñáãáôÜêç. Ç áíáæÞôçóÞ ðåñíÜåé áðü ôá óôÜäéá ôïõ ãåíéêïý ðñïâëçìáôéóìïý
ãýñù áðü ôéò ðôõ÷Ýò ôçò åêôåëåóôéêÞò ðñáêôéêÞò, ñß÷íïíôáò öùò óôç íïçôéêÞ êáé ôçí êéíçôéêÞ ðáñÜìåôñï ôçò ðñïåôïéìáóßáò ôçò åêôÝëåóçò åíüò ìïõóéêïý Ýñãïõ. ÌåôÜ áðü ÷ñüíéá ðñïóùðéêÞò áíáæÞôçóçò ãýñù áðü ôçí åêôÝëåóç ôïõ âéïëéïý êáé
ôçí áìåóüôçôá ôçò íïçôéêÞò áðåéêüíéóçò ôçò ìïõóéêÞò, ï óõããñáöÝáò óõóôçìáôïðïéåß ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ åß÷å óõëëÝîåé
êáé ôéò èÝôåé óå Ýíá ðëáßóéï ôï ïðïßï èá ìðïñïýóå íá åßíáé÷ñÞóéìï óå êÜèå âéïëéóôÞ, éäéáßôåñá êáôÜ ôçí áðáéôçôéêÞ äéáäéêáóßá ôçò óõììåôï÷Þò óå ìéá óõíáõëßá Þ áêñüáóç ìå óôü÷ï ôçí åðáããåëìáôéêÞ áðïêáôÜóôáóç. Ìå ôçí ðáñïýóá Ýêäïóç èßãïíôáé ïé ðñïâëçìáôéóìïß ðïõ áðáó÷ïëïýí ôïõò åêôåëåóôÝò åã÷üñäùí êáé åðé÷åéñåßôáé íá áðáíôçèïýí åñùôÞìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí ðñáêôéêÞ ôçò åêôÝëåóçò.

Secondary Music Education in Cyprus:
A Historical and Philosophical perspective since 1960
Nikos Kiliaris
LAP LAMBERT Academic Publishing,
2013

H

ðáñïýóá ìåëÝôç äéåñåõíÜ ôá õðÜñ÷ïíôá óôïé÷åßá ðÜíù óôéò ìåèüäïõò êáé ôï ðåñéå÷üìåíï äéäáóêáëßáò ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí óôéò ôÜîåéò ôïõ ãåíéêïý ìáèÞìáôïò ôçò ìïõóéêÞò óôï ÷þñï
ôçò äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò óôçí Êýðñï. ÐáñÜëëçëá, åîåñåõíÜ
ôéò éóôïñéêÝò ìíÞìåò êáé áðüøåéò ôùí Ìïõóéêþí Åðéèåùñçôþí (Music
Inspectors) ðïõ êáôåß÷áí ôç èÝóç áõôÞ óôï ÷þñï ôçò ìïõóéêÞò åêðáßäåõóçò óôçí Êýðñï.
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ÓõíÝäñéá 2015
ÂÝëãéï

ÅëëÜäá
1ï ÓõíÝäñéï ôçò ÐÁ.Ð.Å.Ä.Å.
“ÊáëÝò ðñáêôéêÝò êáé êáéíïôïìßá óôç
äåõôåñïâÜèìéá åêðáßäåõóç”
14-15 Ìáñôßïõ 2015
ÊïëëÝãéï Áèçíþí - ÊïëëÝãéï Øõ÷éêïý,
ÁèÞíá
ÄéïñãÜíùóç:
ÐáíåëëÞíéá ÐáéäáãùãéêÞ Åôáéñåßá
ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò
(ÐÁ.Ð.Å.Ä.Å)
ÕðïâïëÞ ðñïôÜóåùí:
ìÝ÷ñé ôéò 20/01/2015
Ðëçñïöïñßåò:
https://papede.wordpress.com/synedria/anako
inwseis/

ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï ãéá ôïí
Ðáéäáãùãü ôïõ ÓÞìåñá
23-24 ÌáÀïõ 2015
ºäñõìá Åõãåíßäïõ- ÁèÞíá
ÄéïñãÜíùóç:
ÅðéóôçìïíéêÞ ¸íùóç Åêðáéäåõôéêþí
ÐñùôïâÜèìéáò ãéá ôç äéÜäïóç ôùí Ô.Ð.Å.
óôçí åêðáßäåõóç
ÕðïâïëÞ ðñïôÜóåùí:
ìÝ÷ñé ôéò 15/02/2015
Ðëçñïöïñßåò:
http://neospaidagogos.gr/

Ðáãêüóìéï óõíÝäñéï: Cultural diversity, equity and inclusion: intercultural
education in 21st century and beyond
29 Éïõíßïõ - 3 Éïõëßïõ 2015
ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí
ÉùÜííéíá
ÄéïñãÜíùóç:
ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí êáé ç International
Association for Intercultural Education
(IAIE)
ÕðïâïëÞ ðñïôÜóåùí:
ìÝ÷ñé ôéò 31/03/2015
Ðëçñïöïñßåò:
http://www.iaie.org/ioannina2015

Ç åêðáßäåõóç óôçí åðï÷Þ ôùí ÔÐÅ
7 - 8 Íïåìâñßïõ 2015
ºäñõìá Åõãåíßäïõ
ÁèÞíá
ÕðïâïëÞ ðñïôÜóåùí:
ìÝ÷ñé ôéò 1/05/2015
Ðëçñïöïñßåò:
http://synedrio.edu.gr/2015/deadlines.html

Ç.Ð.Á.

C.P.E. Bach in Brussels
Symposium

2015 Society of Music Perception
and Cognition Conference

20-22 Íïåìâñßïõ 2014
Koninklijk Conservatorium Brussel
ÂñõîÝëëåò

1-5 Áõãïýóôïõ 2015
Vanderbilt University and
Vanderbilt University Medical
Center, Nashville

Ðëçñïöïñßåò:
http://www.kcb.be/kcb/pagina/onderzoek/actueel

Ãåñìáíßá
10th International Symposium on
the Philosophy of Music Education
3-7 Éïõíßïõ 2015
University of Music and Performing
Arts, Öñáíêöïýñôç
Ðëçñïöïñßåò:
International Society for the Philosophy
of Music Education
http://ispme.net/

Åóèïíßá
4th The Changing Face of Music
and Art Education &
7th Music Educators and
Researchers of Young Children
International Conference
Playful Sounds - Personhood
5-9 ÌáÀïõ 2015
Tallinn University
Ôáëßí
Ðëçñïöïñßåò:
http://cfmaemeryc2015.wordpress.com/

Ç.Ð.Á.
10th Suncoast Music Education
Research Symposium (SMERS X)
Music Learning Across the Lifespan
4-7 Öåâñïõáñßïõ 2015
University of South Florida
Öëüñéíôá
Ðëçñïöïñßåò:
Center for Music Education Research
http://cmer.arts.usf.edu/

5th International Symposium on
Assessment in Music Education,
Connecting Practice, Measurement,
and Evaluation
18-21 Öåâñïõáñßïõ 2015
Williamsburg
Öëüñéíôá
Ðëçñïöïñßåò:
ISME & NAfME
http://reg.conferences.dce.ufl.edu/isame

Ðëçñïöïñßåò:
http://vkc.mc.vanderbilt.edu/smpc2015/

ÇíùìÝíï Âáóßëåéï
9th International Conference for
Research in Music Education
14-18 Áðñéëßïõ 2015
University of Exeter
Berkshire
Ðëçñïöïñßåò:
rime@reading.ac.uk

2nd International Conference on
Music and Consciousness
14-17 Áðñéëßïõ 2015
Faculty of Music
University of Oxford
Ðëçñïöïñßåò:
www.music.ox.ac.uk/muscon2

9th Triennial Conference of the
European Society for the Cognitive
Sciences of Music
17-22 Áõãïýóôïõ 2015
Royal Northern College of Music
Manchester
Ðëçñïöïñßåò:
ESCOM
www.escom2015.org/

ÊáíáäÜò
Learning and Teaching Music in the
Twenty-First Century:
The Contribution of Science and
Technology
International Symposium
LTM21/AEM21
5-7 Íïåìâñßïõ 2014
Schulich School of Music, McGill
University & Department of Music,
University of Quebec
Ìüíôñåáë
Ðëçñïöïñßåò:
www.ltm21aem21.wix.com/colloque2015
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Ôï çìåñïëüãéï ôçò Å.Å.Ì.Å. 2015
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ÇÌÅÑÉÄÁ:
"ÅõôÝñðç: ¸íá øçöéáêü ìïõóéêü
áíèïëüãéï ãéá ôï ôñáãïýäé
óôï ó÷ïëåßï"
ÐáñáóêåõÞ, 27 Öåâñïõáñßïõ 2015
Åèíéêü Éäñõìá Åñåõíþí, ÁèÞíá
(âë. www.eeme.gr)

Ðñüâåò ôçò ×ïñùäßáò ôçò Å.Å.Ì.Å.

êÜèå ÓÜââáôï, 17:00-19:00
óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å.
(Åñìïý 7, Èåóóáëïíßêç)

ÁíáíÝùóç óõíäñïìÞò 2015...
Ç Å.Å.Ì.Å. åßíáé ìç êåñäïóêïðéêÞ åðéóôçìïíéêÞ
Ýíùóç êáé óôçñßæåôáé ÌÏÍÏ óôéò åéóöïñÝò ôùí ìåëþí
ôçò. Ç óõíäñïìÞ óáò óôçñßæåé ôéò äñÜóåéò ôçò Å.Å.Ì.Å.
Ìçí ôçí îå÷Üóåôå...
Ðñïò ôï ðáñüí... ìðïñåßôå íá áíáíåþóåôå ôç óõíäñïìÞ
óáò êÜèå ÓÜââáôï, 16:00-19:00 óôá ãñáöåßá ôçò
Å.Å.Ì.Å. óôç Èåóóáëïíßêç.
Óýíôïìá èá óáò áíáêïéíþóïõìå ëåðôïìÝñåéåò êáé ãéá ôïõò
õðüëïéðïõò ôñüðïõò áðïóôïëÞò ÷ñçìÜôùí
(ìÝóù ôñáðÝæçò êáé ôá÷õäñïìåßïõ)

ÁíáíÝùóç óõíäñïìþí

ÖïéôçôÝò
(1 Ýôïò) (2 Ýôç)
ìÝ÷ñé ôéò 28/2/2015
20 åõñþ 35 åõñþ
30 åõñþ 50 åõñþ
ÅããñáöÞ íÝïõ ìÝëïõò 30 åõñþ 50 åõñþ

ÌÝëïò
(1 Ýôïò) (2 Ýôç)
30 åõñþ 55 åõñþ
45 åõñþ 70 åõñþ
45 åõñþ 70 åõñþ

Áë. ÐáðáäéáìÜíôç 6, 546 45 Èåóóáëïíßêç
Tçë/Fax: 2310861874 (18:00-21:00)
Å-mail: info@kroustophono.gr
www.kroustophono.gr

ÅôÞóéïò êýêëïò óåìéíáñßùí
ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÞò Åðéìüñöùóçò
3ï ÅñãáóôÞñéï
17 êáé 18 Éáíïõáñßïõ 2015
Ôï ìïõóéêü ðáé÷íßäé ôçò áíÜðôõîçò ôùí
âñåöþí, ôùí íçðßùí êáé ôùí ðáéäéþí ôçò
ðñùôïó÷ïëéêÞò çëéêßáò
ÅéóçãçôÞò: ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò
4ï ÅñãáóôÞñéï
7 êáé 8 Öåâñïõáñßïõ 2015
Ìå öùíÞ öùôåéíÞ ôñáãïõäþ ôç ìïõóéêÞ
ÅéóçãÞôñéá: Åñéöýëç Äáìéáíïý
5ï ÅñãáóôÞñéï
7 êáé 8 Ìáñôßïõ 2015
ÄñÜêïé êáé âáóéëïðïýëåò-Áðü ôï
ðáñáìýèé êáé ôç ìïõóéêÞ óôçí
ÐáñÜóôáóç
ÅéóçãçôÝò: ÁíèÞ ÈÜíïõ
êáé Íßêïò Èåïäùñßäçò
6ï ÅñãáóôÞñéï
28 êáé 29 Ìáñôßïõ 2015
¸íá Ìïõóéêïêéíçôéêü ðïô ðïõñß…
êáé Ýíáò ìýèïò!
ÅéóçãÞôñéá: ÄáíÜç Áðïóôïëßäïõ- ÃêáíéÝ
7ï ÅñãáóôÞñéï
25 êáé 26 Áðñéëßïõ 2015
Ç Ïðôéêïðïßçóç ôçò ÌïõóéêÞò ìÝóá áðü
ôá ÌïõóéêÜ Âßíôåï Äéá-ôñïðéêÞò
Áêñüáóçò: ÅêðáéäåõôéêÝò ÅöáñìïãÝò óôï
ÌÜèçìá ôçò ÌïõóéêÞò
ÅéóçãÞôñéá: Ìáßç Êïêêßäïõ
8ï ÅñãáóôÞñéï
9 ÌáÀïõ 2015
Êëåßóéìï Åñãáóôçñßùí ÓõíÜíôçóç áíáôñïöïäüôçóçò
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ÅÉÓÁÃÙÃÉÊÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ 30 ÙÑÙÍ
ÔÏÕ ÅËËÇÍÉÊÏÕ PLAYBACK
ÈÅÁÔÑÏÕ
Ïé åéóçãçôÝò:
ÓõíôïíéóôÝò, çèïðïéïß, ìïõóéêïß, êáé
åêðáéäåõôÝò ôïõ Åëëçíéêïý Playback ÈåÜôñïõ.
Ç ÍáôÜóá Óôïúìåíßäïõ åßíáé öõóéêüò êáé
ó÷åäéÜóôñéá ñïý÷ùí.
Ç ÅëÝíç ËåâÝíôç åßíáé øõ÷ïäñáìáôßóôñéá,
óõíôïíßóôñéá ïìÜäùí åêðáßäåõóçò åíçëßêùí
êáé ÷ïñùäüò.
Ï Âáóßëåéïò ÐëïõìÞò åßíáé æùãñÜöïò êáé
äéáêïóìçôÞò.
Ôá åñãáóôÞñéá ãßíïíôáé: ÓÜââáôï 16:00-21:00
êáé ÊõñéáêÞ 11:00-16:00 (Þ 16:00-21:00)
óôï Êñïõóôüöùíï
Áë. ÐáðáäéáìÜíôç 6, Èåó/íéêç.
Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôï Êñïõóôüöùíï

