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Áãáðçôïß ößëïé,
ç ÅëëçíéêÞ ¸íùóç ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (Å.Å.Ì.Å.), ìåôÜ ôéò êáëïêáéñéíÝò áíáêïéíþóåéò, ìå ôç ìïñöÞ non paper, ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò
êáé ÈñçóêåõìÜôùí ðñïò ôéò Äéåõèýíóåéò ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò
ó÷åôéêÜ ìå ôï ðñïôåéíüìåíï ÍÝï Ùñïëüãéï Ðñüãñáììá ôïõ Ãõìíáóßïõ åðéóÞìáíå üôé:
“Ç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç áðïôåëåß áíáðüóðáóôï ìÝñïò ôçò äéáðáéäáãþãçóçò ôïõ áíèñþðïõ áðü ôçí áñ÷áéüôçôá ìÝ÷ñé óÞìåñá. Ôá ïöÝëç ôçò
äéáðáéäáãþãçóçò ôïõ íÝïõ áíèñþðïõ ìÝóá áðü ôï ðñßóìá ôçò ìïõóéêÞò åðéóôÞìçò åßíáé ðïëëáðëÜ êáé åðéóôçìïíéêÜ ôåêìçñéùìÝíá. Ç øõ÷ïóùìáôéêÞ áíÜðôõîç êáé ç êïéíùíéêÞ ïëïêëÞñùóç ôïõ íÝïõ ìÝóá áðü ôç
ìïõóéêÞ Ý÷ïõí áðïäåé÷èåß ìÝóá áðü áìÝôñçôåò åðéóôçìïíéêÝò Ýñåõíåò
êáé ç äéäáóêáëßá ôçò ìïõóéêÞò èåùñåßôáé äåäïìÝíç ðëÝïí êáé óå üëåò ôçò
÷þñåò ôïõ êüóìïõ, ãéá üëïõò ôïõò ðáñáðÜíù ëüãïõò.
Ôï ðñïôåéíüìåíï, ìå non paper, ÍÝï Ùñïëüãéï Ðñüãñáììá ôïõ Ãõìíáóßïõ êáôáñãïýóå êáé áíáéñïýóå üëåò ôéò ðáñáðÜíù ðáñáìÝôñïõò, ðñïóöÝñïíôáò Ýíá äçìüóéï ó÷ïëåßï ðïõ äå ëáìâÜíåé õðüøç ôïõ ôçí ïëïêëÞñùóç êáé ôçí ïìáëÞ Ýíôáîç ôïõ íÝïõ áíèñþðïõ óôçí êïéíùíßá. Ç
Å.Å.Ì.Å. áíôéôßèåôáé óôçí ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí íá õðïâáèìßóåé ôï ìÜèçìá ôçò ÌïõóéêÞò. Èåùñåß üôé åßíáé
èëéâåñü ç ÅëëÜäá, ç ÷þñá ðïõ ìÝóù ôçò ìïõóéêÞò, ôçò ôÝ÷íçò êáé ôçò öéëïóïößáò Ýäùóå ôï Ýíáõóìá ãéá ôç äçìéïõñãßá ôïõ Åõñùðáúêïý ðïëéôéóìïý -êáé ü÷é ìüíï-, íá õðïâéâÜæåé ìå ôÝôïéï ôñüðï ôïí ðïëéôéóìü.
Ç ÷þñá ðïõ Þäç åí ìÝóù êñßóçò ðñéí Ýíá ÷ñüíï -ìÝóù ôçò äéïñãÜíùóçò
ôçò Å.Å.Ì.Å.- öéëïîÝíçóå ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ôï ìåãáëýôåñï ðáãêïóìßùò
ãåãïíüò óôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç, ôï 30ï Ðáãêüóìéï ÓõíÝäñéï ôçò Äéåèíïýò ¸íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME), äåí ìðïñåß íá õðïâáèìßæåé ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ìå áõôüí ôïí ôñüðï.
Óôçí ðñïóðÜèåéá íá áðïöåõ÷èåß áõôüò ï õðïâéâáóìüò, ìáæß ìå ôç öùíÞ ìáò áëëÜ êáé ôéò öùíÝò üëùí ôùí åëëçíéêþí öïñÝùí, óùìáôåßùí, óõëëüãùí êáé åíþóåùí, åíþèçêáí êáé ïé öùíÝò ôçò Äéåèíïýò ¸íùóçò ãéá ôç
ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME), ôçò UNESCO -õðü ôçí ïðïßá ç ISME ëåéôïõñãåß- áëëÜ êáé ôïõ Äéåèíïýò Óõìâïõëßïõ ÌïõóéêÞò (IMC).
ÊáëÝóáìå ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí ü÷é ìüíï íá áíáéñÝóåé Üìåóá ôçí åðéêåßìåíç ðñüôáóÞ ôïõ, áëëÜ êáé íá öñïíôßóåé þóôå ç
ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç íá áíáðôõ÷èåß ðåñáéôÝñù, üðùò ôçò áñìüæåé óôç
÷þñá ìáò êáé ü÷é íá ôçí õðïâáèìßæåé.
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Ôá íÝá ôïõ Ä.Ó.
Tçí ÊõñéáêÞ 24 Íïåìâñßïõ,
êáé þñá 18:30, êáëïýíôáé üëá ôá
ìÝëç íá ðáñåõñåèïýí óôçí 17ç
ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí
ìåëþí ôçò Å.Å.Ì.Å. Ç ÓõíÝëåõóç èá
ðñáãìáôïðïéçèåß óôá ãñáöåßá ôçò
Å.Å.Ì.Å., Åñìïý 7, óôç Èåóóáëïíßêç (ôçë. 2310 858658). Ùò ðñþôç çìåñïìçíßá äéåîáãùãÞò ôçò óõíÝëåõóçò
ëïãßæåôáé ç 10 Íïåìâñßïõ.
ÈÝìáôá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò
1. Åðéêýñùóç ôùí ðñáêôéêþí ôçò
ðñïçãïýìåíçò, 16çò, ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò.
2. Áðïëïãéóìüò êáé ðñïãñáììáôéóìüò äñÜóåùí ôïõ Ä.Ó.
3. Ïéêïíïìéêüò áðïëïãéóìüò.
4. Áðïëïãéóìüò êáé ðñïãñáììáôéóìüò
äñÜóåùí ôùí ÏìÜäùí Åñãáóßáò.
5. Åíåñãïðïßçóç ïìÜäùí åñãáóßáò.
6. ÈÝìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôï 7ï ÓõíÝäñéï
ôçò Å.Å.Ì.Å.
7. Ïñéóìüò çìåñïìçíßáò åðüìåíçò
ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò.
8. ¢ëëåò ðñïôÜóåéò ôùí ìåëþí ôçò
óõíÝëåõóçò.
ÌåôÜ ôç ÓõíÝëåõóç, óôéò 20:00, èá
áêïëïõèÞóïõí, óôá ãñáöåßá ôçò ¸íùóçò, óõíáíôÞóåéò ôùí ÏìÜäùí
Åñãáóßáò.
Ç Êáôåñßíá ÐáðÜæïãëïõ, ìÝëïò
ôïõ Ä.Ó., ðÞñå Üäåéá ãéá Ýíá ÷ñüíï.
Ôç èÝóç ôçò ðáßñíåé ç ÄÝóðïéíá Êáëáíôáñßäïõ, áíáðëçñùìáôéêü ìÝëïò.
Åõ÷áñéóôïýìå ôïí ìïõóéêü ïßêï É.
ÌáõñïìïõóôÜêç (Êáóôñéôóßïõ 4,
Èåóóáëïíßêç), ãéá ôç äùñåÜ óôçí
Å.Å.Ì.Å. åíüò áíáëïãßïõ ãéá ôç ÷ïñùäßá ôçò. ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá óôç
÷ïñùäßá êáé óôç ìáÝóôñï ôçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý, ãéá ôçí åðéôõ÷çìÝíç
ðáñïõóßá ôçò óôï ÖåóôéâÜë ÓáìïèñÜêçò (âë. ó. 6).

Ôï Ä.Ó. áðïöÜóéóå ðùò ç ¸íùóç èá 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 (ìå 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 ôá óôåßëïõí óôçí
çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç:
info@eeme.gr Þ óôï ôçëÝöùíï
6939560404 êáé 2310858658.
Áðü ôï 2014, ìå ôçí áíáíÝùóç
ôçò óõíäñïìÞò óôçí ¸íùóç ôá ìÝëç
èá ìðïñïýí íá ðáßñíïõí äùñåÜí
ÐñáêôéêÜ ðáëáéüôåñùí óõíåäñßùí
ôçò Å.Å.Ì.Å. Þ ôá ÐñáêôéêÜ ôïõ
30ïõ Ðáãêïóìßïõ ÓõíÝäñéï ôçò
ISME, 2012.
Óôï äéáäßêôõï ìðïñåßôå íá âñåßôå
ôçí Å.Å.Ì.Å. êáé óôï facebook!
Åðßóçò, åðéóêåöôåßôå ôï blog ôçò óôç
äéåýèõíóç: ellinikienosigiatimousiki
ekpaidefsi.blogspot.com êáé åíçìåñùèåßôå ãéá äñÜóåéò ôçò ¸íùóçò êáé
Üëëùí ðïëéôéóôéêþí êáé åêðáéäåõôéêþí öïñÝùí.
Ç âéâëéïèÞêç ìáò óõíå÷þò áíáíåþíåôáé êáé åìðëïõôßæåôáé ìå íÝï õëéêü. Åõ÷áñéóôïýìå üëïõò ãéá ôéò ðñïóöïñÝò ôïõò. ÅëÜôå íá ôç ìåëåôÞóåôå
áðü êïíôÜ, óôá ãñáöåßá ôçò ¸íùóçò. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá
ôïí êáôÜëïãï ôçò âéâëéïèÞêçò ìðïñåßôå íá âñåßôå óôçí éóôïóåëßäá ôçò
¸íùóçò: www.eeme.gr/library.htm.

ÅðéóôïëÞ ÕðïóôÞñéîçò áðü ôçí Ðñüåäñï ôçò
Äéåèíïýò ¸íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç,
Margaret Barrett,
ãéá ôï MÜèçìá ôçò MïõóéêÞò
óôç Â ’ êáé Ã ’ ôÜîç ôïõ Ãõìíáóßïõ

Ô

ï êáëïêáßñé ðïõ ìáò ðÝñáóå, ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí ðáñïõóßáóå ìå ôç ìïñöÞ
“non paper” ðñïò ôéò äéåõèýíóåéò äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò Ýíá ðñïôåéíüìåíï íÝï ùñïëüãéï
ðñüãñáììá ãéá ôéò ôÜîåéò ôïõ Ãõìíáóßïõ, óýìöùíá ìå ôï ïðïßï ïé ìáèçôÝò ôçò Â’ êáé Ã’ ôÜîçò äåí
èá äéäÜóêïíôáí ðéá ôï ìÜèçìá ôçò ìïõóéêÞò. Ïé äéáìáñôõñßåò ãéá ôçí ðéèáíÞ êáôÜñãçóç ôïõ ìáèÞìáôïò
ôçò ìïõóéêÞò áðü ôç Â´ êáé Ã´ ôÜîç ôïõ Ãõìíáóßïõ Þôáí Ýíôïíåò êáé Üìåóåò êáé Ýãéíáí áðü üëïõò ôïõò öïñåßò ìïõóéêÞò êáé ðïëéôéóìïý ôçò ÷þñáò ìáò êáé ðáãêïóìßùò. Ç ÄéåèíÞò ¸íùóç ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç, ISME, äéáìÝóïõ ôçò ÐñïÝäñïõ ôçò, êáèçãÞôñéá Margaret Barrett,
Barrett ç ïðïßá åßíáé êáé Ðñüåäñïò ôçò
Ðáãêüóìéáò Óõììá÷ßáò ãéá ôéò ÔÝ÷íåò êáé ôçí Ðáéäåßá, Ýóôåéëå ó÷åôéêÞ åðéóôïëÞ õðïóôÞñéîçò ôïõ
ìáèÞìáôïò ôçò ìïõóéêÞò ðñïò ôïí ¸ëëçíá Õðïõñãü Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, Êùíóôáíôßíï
Áñâáíéôüðïõëï. Óáò ðáñïõóéÜæïõìå ôá óçìáíôéêüôåñá áðïóðÜóìáôá ôçò åðéóôïëÞò.

“Ç

ìïõóéêÞ áðïôåëåß Ýíá áðü ôá âáóéêÜ ìÝóá
ìå ôá ïðïßá ìðïñïýìå íá áíôéëçöèïýìå ôïí
êüóìï ìáò êáé íá åðéêïéíùíÞóïõìå áõôÞ ôçí
áíôßëçøç óôïí åáõôü ìáò êáé óôïõò Üëëïõò. ÁõôÞ ç éêáíüôçôá áíáäåéêíýåôáé áðü ôç óõììåôï÷Þ ôùí íÝùí ðáéäéþí áðü ìéêñÞ çëéêßá óå ìïõóéêÜ ðáé÷íßäéá ìÝ÷ñé ôç âáèýôåñç åíáó÷üëçóç óå óõíáñðáóôéêÝò åõêáéñßåò
ìïõóéêÞò åêôÝëåóçò ðïõ åðéôñÝðïõí óôïõò íÝïõò íá
ãíùñßóïõí äéáöïñåôéêïýò êüóìïõò. Ç Ýñåõíá êáôÝäåéîå
ôïõò ôñüðïõò ìå ôïõò ïðïßïõò ç ìïõóéêÞ åßíáé ìéá ðëïýóéá ðçãÞ óôçí áíèñþðéíç áíÜðôõîç óõìâÜëëïíôáò óôç
ãíùóôéêÞ, óõíáéóèçìáôéêÞ êáé êïéíùíé-êÞ áíÜðôõîç ôùí
íÝùí.
Ôá óôïé÷åßá ðïõ ðñïêýðôïõí áðü Ýñåõíåò ðáãêïóìßùò
áíáäåéêíýïõí ôïõò ôñüðïõò ìå ôïõò ïðïßïõò ç óõììåôï÷Þ óôç ìïõóéêÞ äñáóôçñéüôçôá óõìâÜëëåé óôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ, ôçí áíÜðôõîç ôùí ðñïêïéíùíéêþí óõìðåñéöïñþí, êáé êáëëéåñãåß ôç áßóèçóç ôçò áôïìéêÞò êáé óõëëïãéêÞò åõçìåñßáò. ÌÝóù ôçò åíåñãïýò ìïõóéêÞò åìðåéñßáò ïé íÝïé Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá áíáðôýîïõí ôéò
ãíþóåéò êáé ôçí åìðåéñßá êüóìùí ðïõ äå óõíáíôïýí
óôçí êáèçìåñéíÞ ôïõò æùÞ. Ç åíåñãüò óõììåôï÷Þ óôç
ìïõóéêÞ âïçèÜ ôïõò íÝïõò óôçí áíÜðôõîç ôçò åíóõíáßóèçóçò, ôçò ãíþóçò ôùí óçìáíôéêþí êïéíùíéêþí æçôçìÜôùí, êáèþò êáé ôçò éêáíüôçôáò íá åêôéìïýí êáé íá
óõìâÜëëïõí óôç äéêÞ ôïõò êáé óôçí ðáãêüóìéá ðïëéôéóôéêÞ êëçñïíïìéÜ.
Ç ìïõóéêÞ äåí åßíáé ìüíï Ýíá ü÷çìá ãéá ôçí åêìÜèçóç êáé
Üëëùí ðôõ÷þí ôïõ êüóìïõ, áðïôåëåßôáé åðßóçò áðü Ýíá
óçìáíôéêü ìÝñïò ãíþóåùí êáé Ýíá óýíïëï äåîéïôÞôùí
êáé ôå÷íéêþí ðïõ áðáéôïýí âáèéÜ êáé ðáñáôåôáìÝíç ìåëÝôç. Ç áöáßñåóç ôïõ ìáèÞìáôïò ôçò ìïõóéêÞò áðü ôï
Ùñïëüãéï ðñüãñáììá ôùí ôÜîåùí ôïõ Ãõìíáóßïõ èá áöáéñïýóå ôç äõíáôüôçôá óôïõò íÝïõò óôçí ÅëëÜäá íá á-

íáðôýîïõí ôéò ðáñáðÜíù ãíþóåéò, ôéò äåîéüôçôåò êáé
ôéò ôå÷íéêÝò, êáé íá óõìâÜëïõí óôéò åõñýôåñåò êïéíùíéêÝò êáé ðïëéôéóôéêÝò áíôáëëáãÝò ôçò ÷þñáò, ôçò ðåñéï÷Þò ôïõò, êáé ôùí êüóìùí ôïõò. Ç äÝóìåõóç ôçò Äéåèíïýò ¸íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç óôçí áíÜðôõîç ôçò ìïõóéêÞò åêðáßäåõóçò óôçí ÅëëÜäá ðéóôïðïéåßôáé áðü ôï Üêñùò åðéôõ÷çìÝíï Ðáãêüóìéï ÓõíÝäñéï ôçò ISME ðïõ öéëïîåíÞèçêå áðü ôçí ÅëëçíéêÞ ¸íùóç ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç, ôïí Éïýëéï ôïõ 2012 óôç
Èåóóáëïíßêç. Ôï ÓõíÝäñéï ðñïóÝëêõóå ðÜíù áðü 1400
åêðáéäåõôéêïýò ôçò ìïõóéêÞò áðü ðåñßðïõ 30 ÷þñåò
ðáãêïóìßùò. ÌÝóá áðü áõôü ôï óõíÝäñéï, ïé óýíåäñïé
åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá äïõí ôçí ðñïóÞëùóç êáé ôçí áêåñáéüôçôá ôùí ÅëëÞíùí åêðáéäåõôéêþí ôçò ìïõóéêÞò êáé
ôç óçìáíôéêÞ óõìâïëÞ ôïõò óôçí áíÜðôõîç ôçò ìïõóéêÞò ðáéäåßáò, ü÷é ìüíï óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé óôçí ðáãêüóìéá êïéíüôçôá ôùí åêðáéäåõôéêþí ìïõóéêÞò.
Ç äéáêïðÞ áõôÞò ôçò óçìáíôéêÞò äïõëåéÜò ìÝóá áðü ôçí
áöáßñåóç ôçò ìïõóéêÞò áðü ôï ùñïëüãéï ðñüãñáììá
ôùí ôÜîåùí ôïõ Ãõìíáóßïõ äå èá Þôáí ìüíï áðþëåéá ãéá
ôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé ãéá ôçí ðáãêüóìéá êïéíüôçôá."
Êëåßíïíôáò ôçí åðéóôïëÞ ôçò, ç ðñüåäñïò ôçò ISME êÜëåóå ôïí Õðïõñãü íá åðáíåîåôÜóåé ôçí ôñÝ÷ïõóá êáé ðñïôåéíüìåíç äéÜôáîç ãéá ôç ìïõóéêÞ óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí ôïõ åëëçíéêïý Ãõìíáóßïõ êáé íá
äéáóöáëßóåé üôé ç óçìáíôéêÞ óõíåéóöïñÜ ôçò ìïõóéêÞò
óôïí êïéíùíéêü, ðïëéôéóôéêü êáé ïéêïíïìéêü éóôü ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò áíáãíùñßæåôáé êáé óôçñßæåôáé. ÔåëéêÜ, åíþíïíôáò ôéò öùíÝò ôïõò, öïñåßò ôçò ÌïõóéêÞò Åêðáßäåõóçò, ôïõ Ðïëéôéóìïý êáé ôçò Åêðáßäåõóçò ãåíéêüôåñá
-áðü ôçí ÅëëÜäá êáé üëï ôïí êüóìï-, êáôÜöåñáí íá áíáôñÝøïõí ôç non-paper ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ, êáé íá
ìç âãåé ôï ìÜèçìá ôçò ÌïõóéêÞò áðü ôç Â´ êáé ôç Ã´ ôÜîç
ôïõ Ãõìíáóßïõ.
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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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ãáðçôÜ ìÝëç, óáò åíçìåñþíïõìå üôé ôçí ÐáñáóêåõÞ, 29
Ìáñôßïõ 2013 ðñáãìáôïðïéÞèçêáí åêëïãÝò áðü ôçí ÏìÜäá
Åñãáóßáò ãéá ôç ÄåõôåñïâÜèìéá Åêðáßäåõóç ãéá ôç óýíèåóç
ôçò íÝáò åðéôñïðÞò ãéá ôç ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï 2013-2014.
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Ç ðåíôáìåëÞò óýíèåóç ðïõ ðñïÝêõøå áðü ôçí ðñþôç óõíÜíôçóç ôùí
ìåëþí ôï ÓÜââáôï, 6 Áðñéëßïõ åßíáé ç åîÞò:
ÔïõìðÝêç ÂÜóù (åðéêåöáëÞò)
Óôåöáäïýñïò Ìé÷Üëçò (ãñáììáôÝáò)
Äçìçôñáêïðïýëïõ Ìáñßá, Ìðåêéáñßäïõ ÅëÝíç,
ÐáêëáôæÞ Íôßíá (ôáêôéêÜ ìÝëç)
ÆÝñâá ¼ëãá, Ôüãéá ¢ëêçóôéò (áíáðëçñùìáôéêÜ ìÝëç).
Åðßóçò, óáò áíáêïéíþíïõìå ìå ÷áñÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ éóôïëïãßïõ
(blog) oìÜäá â´-âÜèìéáò å.å.ì.å. êáé óáò êáëïýìå íá ôï åðéóêåöôåßôå
óôç äéáäéêôõáêÞ äéåýèõíóç http://2lse.blogspot.gr. Óýíôïìá èá Ý÷åôå
äéåõêñéíéóôéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôï blog. Ç åíçìÝñùóÞ óáò ãéá ôéò
äñáóôçñéüôçôåò ôçò ïìÜäáò áëëÜ êáé ç åðéêïéíùíßá ìáò óôï åîÞò èá
ãßíåôáé êáé ìÝóù áõôïý ôïõ éóôïëïãßïõ.
Ìå öéëéêïýò ÷áéñåôéóìïýò,
Ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò

.b
h t t p :/ /2 ls e
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ÏìÜäá ÃñáììáôåéáêÞò ÕðïóôÞñéîçò êáé Åðéêïéíùíßáò
ôçë. 2310 858658 & 6939560404
E-mail: info@eeme.gr

Óáò ðåñéìÝíïõìå íá Ýñèåôå êáé áðü
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×ïñçãßá óõíäñïìþí óôçí ISME
(ãéá ôç äéåôßá 2013-2014)
óå ¸ëëçíåò Åêðáéäåõôéêïýò ÌïõóéêÞò

Á

:

ãáðçôïß ößëïé êáé óõíåñãÜôåò, ìÝëç ôçò ÏÅ ôïõ ISME 2012 êáé åèåëïíôÝò,
ï
ìÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å. ¼ðùò óáò åß÷á åíçìåñþóåé ôïí Éïýíéï, åß÷áìå êáëÜ íÝá Ï Graham Bartle, o Hakan Lundstrom
êáé
ï
Ðïëýâéïò
Áíäñïýôóïò
óôçí
êáé óôÞñéîç áðü Áõóôñáëßá. Ï Graham Bartle, Ýíáò áðü ôïõò ðëÝïí åîÝ÷ïðáñïõóßáóç
ôçò
íÝáò
Ýêäïóçò
ôïõ
íôåò óõíåñãÜôåò ìïõ åðß äýï äåêáåôßåò, åðßôéìï ìÝëïò ôçò ISME, áíÝëáâå ìéá êáIDMMEI óôï 30ï ÓõíÝäñéï ôçò ISME
ôáðëçêôéêÞ ðñùôïâïõëßá óôÞñéîçò ôùí ÅëëÞíùí åêðáéäåõôéêþí ÌïõóéêÞò (üóïé
Þôáí óôï óõíÝäñéï ôçò ISME 2012 óôç Èåóóáëïíßêç öáíôÜæïìáé ôïí èõìïýíôáé áðü ôçí ðáñïõóßáóç ôçò íÝáò Ýêäïóçò ôïõ IDMMEI ðñéí ôçí ïìéëßá ôïõ Í. Êõðïõñãïý óôï óõíÝäñéï. (Ìðïñåßôå íá äåßôå ãéá ôïí ßäéï êáé ãéá ôï directory
åäþ: http://idmmei.isme.org/index.php/ about-graham). ÂñÞêå ÷ïñçãü áðü ôçí Áõóôñáëßá ãéá óõíäñïìÝò óôçí ISME, äùñåÜí ðñïò ¸ëëçíåò åêðáéäåõôéêïýò ôçò ÌïõóéêÞò, ùò ìéá ìéêñÞ õðïóôÞñéîç, ëüãù ôçò êñßóçò ðïõ ðåñíÜìå. ÈÝëïíôáò
íá óõíäñÜìåé âåâáßùò ôáõôü÷ñïíá óôïõò åïñôáóìïýò ôçò ISME ãéá ôá 60 ÷ñüíéá áðü ôçí ßäñõóÞ ôçò (1953-2013). Ï
÷ïñçãüò ðïõ åðéèõìåß íá ìåßíåé áíþíõìïò, Ýäùóå äùñåÜ ðïõ êáëýðôåé óõíäñïìÝò ìåëþí ôçò ISME (ãéá ôç äéåôßá 20132014) óå ¸ëëçíåò åêðáéäåõôéêïýò ôçò ÌïõóéêÞò. Óå áõôÝò ðåñéëáìâÜíïíôáé êáíïíéêÝò êáé öïéôçôéêÝò óõíäñïìÝò.
Ôï ó÷Ýäéï ôïõ Graham Bartle Þôáí êáôáñ÷Þí íá äïèïýí óå üóïõò áðü ôçí ÏÅ êáé ôïõò åèåëïíôÝò ôïõ ISME 2012 äåí
åßíáé Þäç ìÝëç ôçò ISME êáé èá Þèåëáí ìéá ôÝôïéá äùñåÜí óõíäñïìÞ (êáé ùò Ýíäåéîç åõãíùìïóýíçò ãéá ôç äïõëåéÜ
ðïõ Ýêáíáí êáé ç ÏÅ êáé ïé åèåëïíôÝò ãéá ôï óõíÝäñéï ôçò ISME). Óôç óõíÝ÷åéá, ïé õðüëïéðåò óõíäñïìÝò ðïõ ìðïñïýóáí íá äïèïýí, óýìöùíá ìå ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôçò ÷ïñçãßáò, èá äßíïíôáí óå åíåñãÜ ìÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å. ¸ôóé,
ôïí Éïýíéï, Ýãéíå çëåêôñïíéêÜ êïéíïðïßçóç êáé ðñüóêëçóç êáôáñ÷Þí óå üëá ôá ìÝëç ôçò ÏÅ ôïõ 2012 êáé ôïõò åèåëïíôÝò êáé ìåôÜ óå üëá ôá åíåñãÜ ìÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å. Ç áíôáðüêñéóç Þôáí ðïëý ìåãÜëç êáé ðïëý ãñÞãïñá óõìðëçñþèçêå ìå óåéñÜ ðñïôåñáéüôçôáò åíôüò ôùí ðñïèåóìéþí ï ôåëéêüò áñéèìüò ï ïðïßïò åßíáé 55 êáíïíéêÝò óõíäñïìÝò
êáé 25 öïéôçôéêÝò. Êáôüðéí, áöïý óôÜëèçêáí óôïí G. Bartle üëá ôá óôïé÷åßá ôùí 80 åêðáéäåõôéêþí ìïõóéêÞò, åêåßíïò ìå ðïëý õðïìïíÞ êáé åðéìïíÞ áíÝëáâå íá äéåêðåñáéþóåé ôï üëï æÞôçìá üëùí áõôþí ôùí äùñåÜí óõíäñïìþí
êáé ìå ôïí ÷ïñçãü êáé ìå ôçí ãñáììáôåßá ôçò ISME. ÔåëéêÜ, óôá ìÝóá Óåðôåìâñßïõ ôåëåßùóå üëç ç äéáäéêáóßá ëüãù
áñêåôþí ãñáöåéïêñáôéêþí êáé Üëëùí åìðïäßùí ðïõ áíôéìåôþðéóå êáé ðëÝïí ôþñá, üëïé ïé 80 ðïõ ðÞñáí ôç äùñåÜí óõíäñïìÞ Ý÷ïõí åéäïðïéçèåß ìå email ãéá ôï ôåëéêü óôÜäéï ôçò åããñáöÞò ôïõò.
Åê ìÝñïõò ôçò Å.Å.Ì.Å., áëëÜ êáé ôçò ISME, ìå ôçí åõêáéñßá áõôÞò ôçò åíçìÝñùóçò, èÝëù íá åõ÷áñéóôÞóù èåñìÜ êáé
ôïí Graham Bartle ãéá ôçí áíÜëçøç áõôÞò ôçò ðñùôïâïõëßáò êáé üëç ôçí äïõëåéÜ ðïõ ÷ñåéÜóôçêå íá êÜíåé ó÷åôéêÜ,
êáèþò âÝâáéá êáé ôïí áíþíõìï ÷ïñçãü.
Èåñìïýò ÷áéñåôéóìïýò óå üëïõò óáò êáé êáëÞ äýíáìç ãéá ôç äýóêïëç ÷ñïíéÜ ðïõ Üñ÷éóå.
Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò
Åðßôéìïò Ðñüåäñïò Å.Å.Ì.Å., ÌÝëïò ôïõ ÄÓ ôçò ISME (2006-2010), Ðñüåäñïò ôïõ 30ïõ Ðáãêïóìßïõ Óõíåäñßïõ ôçò ISME 2012
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ÌïõóéêÞ óôç ÓáìïèñÜêç
êáé Ìïõóéêü Êáëïêáßñé 2013

Ç ðñþôç óõììåôï÷Þ
ôçò ÷ïñùäßáò ôçò Å.Å.Ì.Å.
óå óõíÜíôçóç ÷ïñùäéþí
ÓáìïèñÜêç, 2013

Ç

íåïóýóôáôç ÷ïñùäßá ôçò Å.Å.Ì.Å. îåêßíçóå äõíáìéêÜ, ôï êáëïêáßñé ðïõ ìáò ðÝñáóå, ôçí êáñéÝñá
ôçò, åêôüò Èåóóáëïíßêçò, óôï 8Þìåñï áöéÝñùìá
óôç ×ïñùäéáêÞ ÌïõóéêÞ ðïõ Ýãéíå óôéò 18-24 Éïõëßïõ
óôç ÓáìïèñÜêç. Ôï áöéÝñùìá Þôáí åóôéáóìÝíï óôï ðáéäéêü ÷ïñùäéáêü ôñáãïýäé êáé ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï
ðëáßóéï ôùí åêäçëþóåùí "ÌïõóéêÞ óôç ÓáìïèñÜêç
êáé Ìïõóéêü Êáëïêáßñé 2013" ðïõ äéïñãÜíùóå ï
Óýëëïãïò Ößëùí ÌïõóéêÞò ÓáìïèñÜêçò "Áñìïíßáò ÃÝíåóéò" ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁíôáôïëéêÞò
Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò êáé ôïõ åõñùðáúêïý ðñïãñÜììáôïò Leader ôïõ ÄÞìïõ ÓáìïèñÜêçò, õðü ôçí åðïðôåßá
êáé ãåíéêÞ äéåýèõíóç ôçò Ó÷ïëéêÞò Óõìâïýëïõ ÌïõóéêÞò
ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò, Ãéþôáò Ôçãáíïýñéá. ÅðéðëÝïí, ïé åêäçëþóåéò Þôáí óõìâïëéêÜ áöéåñùìÝíåò óôïõò åïñôáóìïýò ôïõ ÄÞìïõ ÓáìïèñÜêçò ãéá ôá
150 ÷ñüíéá áðü ôçí åýñåóç ôïõ áãÜëìáôïò ôçò Íßêçò
ôçò ÓáìïèñÜêçò.
Óôï ðëáßóéï ôùí åêäçëþóåùí áõôþí ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óõíáõëßåò áðü ôÝóóåñéò ðïëý óçìáíôéêÝò ðáéäéêÝò
÷ïñùäßåò: ôçí ÐáéäéêÞ ÷ïñùäßá Ðïëõãýñïõ, ôç ×ïñùäßá Áãßáò ÔñéÜäáò Èåóóáëïíßêçò, ôçí ÐáéäéêÞ ÷ïñùäßá

ÓáìïèñÜêçò êáé ôç ×ïñùäßá ôçò Å.Å.Ì.Å. ÐáñÜëëçëá,
ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ìïõóéêÜ óåìéíÜñéá êáé åñãáóôÞñéá.
Ï Áíôþíçò Êïíôïãåùñãßïõ, ìáÝóôñïò, ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá ôçò ×ïñùäßáò ôçò ÅÑÔ, ðñáãìáôïðïßçóå Ýíá äéÞìåñï
÷ïñùäéáêü åñãáóôÞñé. Ç ìáÝóôñïò ôçò ÷ïñùäßáò ôçò
Å.Å.Ì.Å., Åñéöýëç Äáìéáíïý, ðñáãìáôïðïßçóå Ýíá óåìéíÜñéï 10 ùñþí ìå ôßôëï: "Óôïé÷åßá äéäáóêáëßáò ôçò èåùñßáò ôçò ìïõóéêÞò óôï äçìüóéï ó÷ïëåßï" êáé, ôÝëïò, ç
Ãéþôá Ôçãáíïýñéá Ýíá óåìéíÜñéï 10 ùñþí ìå ôßôëï:
"Ðáéäéêü Ôñáãïýäé: áðü ôç èåùñßá óôçí ðñÜîç & ÷ôßæïíôáò ôï ìïõóéêü áëöÜâçôï". Ïé ìïõóéêÝò åêäçëþóåéò
ïëïêëçñþèçêáí óôéò 26 Áõãïýóôïõ - 2 Óåðôåìâñßïõ ìå
ôçí ðéáíßóôá Äüìíá Åõíïõ÷ßäïõ, ç ïðïßá ðñáãìáôïðïßçóå óåìéíÜñéï ðéÜíïõ åéäéêÜ ãéá ôá ðáéäéÜ ôïõ Óõëëüãïõ Ößëùí ÌïõóéêÞò ÓáìïèñÜêçò.
Åõ÷Þ üëùí åßíáé ïé ìïõóéêÝò áõôÝò óõíáíôÞóåéò óôç ÓáìïèñÜêç íá êáèéåñùèïýí êáé êáé ôï ðáñÜäåéãìÜ ôïõò íá
ìéìçèïýí êáé Üëëïé öïñåßò óôçí ÅëëÜäá. ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá óôç íåïóýóôáôç ÷ïñùäßá ôçò Å.Å.Ì.Å. ãéá ôçí
ðáñïõóßá ôçò óôç ÓáìïèñÜêç êáé åõ÷üìáóôå íá Ý÷åé êáé
Üëëåò åðéôõ÷çìÝíåò åìöáíßóåéò ü÷é ìüíï óôç ÷þñá ìáò
áëëÜ êáé óôï åîùôåñéêü!

Ôá ìÝëç ôçò ÷ïñùäßáò ôçò Å.Å.Ì.Å. êáé ç ìáÝóôñïò ôçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý
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31ï Ðáãêüóìéï ÓõíÝäñéï ôçò ISME
20-25 Éïõëßïõ 2014
Porto Alegre - Âñáæéëßá

Listening to the Musical Diversity of the World

Î

åêßíçóáí êáé åðßóçìá ïé ðñïåôïéìáóßåò ãéá ôï 31ï
Ðáãêüóìéï ÓõíÝäñéï ôçò ISME. ¸ðåéôá áðü ôçí åðéôõ÷çìÝíç äéïñãÜíùóç ôïõ 30ïõ Ðáãêïóìßïõ Óõíåäñßïõ óôç ÷þñá ìáò, áðü ôçí ÅëëçíéêÞ ¸íùóç ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç, ôç óêõôÜëç ðÞñå ç Âñáæéëßá. Ôï ÓõíÝäñéï
èá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü 20-25 Éïõëßïõ óôá íüôéá ôçò Âñáæéëßáò, óôï Porto Alegre, óôï ðáíåðéóôçìéáêü campus ôïõ
Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul - P UCRS.
ÌÝóá óôï ðáíåðéóôçìéáêü campus, åêôüò áðü ôïõò ÷þñïõò ôùí åéóçãÞóåùí õðÜñ÷ïõí êáé ÷þñïé áíáøõ÷Þò, üðùò åóôéáôüñéá, ìáãáæéÜ, ôñÜðåæåò, êáèþò êáé ôï Ìïõóåßï ÅðéóôÞìçò êáé Ôå÷íïëïãßáò, ôï ïðïßï êáôáôÜóóåôáé óôçí
ðÝìðôç èÝóç óôïí êüóìï ãéá ôá äéáäñáóôéêÜ ôïõ åêèÝìáôá
(âë. www.ufrgs.br/relinter/english/porto-alegre).
ÐáñÜëëçëåò äñáóôçñéüôçôåò
¼ðùò êÜèå ÓõíÝäñéï ôçò ISME, Ýôóé êáé áõôü ôï ÓõíÝäñéï
õðüó÷åôáé íá ðñïóöÝñåé óôïõò óõíÝäñïõò, åêôüò áðü ôéò
åðéóôçìïíéêÝò êáé ðáéäáãùãéêÝò äñÜóåéò êáé ðïëëÝò Üëëåò
ðïëéôéóôéêÝò êáé êáëëéôå÷íéêÝò åêðëÞîåéò. Óå áõôÝò óõìðåñéëáìâÜíïíôáé ôï Ìïõóéêü ÖåóôéâÜë ìå ðåñéóóüôåñåò áðü 80 óõíáõëßåò ðïõ èá äéåîá÷èïýí óå äéÜöïñá ðïëéôéóôéêÜ êÝíôñá ôçò ðüëçò, äýï ÅêèÝóåéò ìå èÝìáôá ôç ìïõóéêÞ
âéïìç÷áíßá êáé ðñïúüíôá ôïõ ÂñáæéëéÜíéêïõ ðïëéôéóìïý êáé
ç ÔåëåôÞ ËÞîçò ôïõ Óõíåäñßïõ ìå óêùôóÝæéêåò ìïõóéêÝò, ç
ïðïßá èá åßíáé ï ðñïÜããåëïò ôïõ åðüìåíïõ Óõíåäñßïõ ðïõ
èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï 2016 óôçí Óêùôßá.
Ôï 31ï ÓõíÝäñéï ôçò ISME ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç
Ý÷åé óôü÷ï
K Íá ðñïùèÞóåé ôéò ðïëéôéóôéêÝò, åðéóôçìïíéêÝò êáé êáëëéôå÷íéêÝò áíôáëëáãÝò áíÜìåóá óå ðåñéóóüôåñïõò áðü
2000 óýíåäñïõò áðü äéáöïñåôéêÝò ÷þñåò ôïõ êüóìïõ.
K Íá ðñïùèÞóåé ôïí äéÜëïãï ãéá ôçí Ýñåõíá êáé ôçí ðñÜîç óôá ðïéêßëá ðåäßá ôçò ìïõóéêÞò åêðáßäåõóçò,
K Íá åíäõíáìþóåé ôçí áëëçëåðßäñáóç åñåõíçôþí ðïõ åñãÜæïíôáé óå ðáñüìïéá èÝìáôá,
K Íá óõìâÜëåé ìå ôçí åðéìüñöùóç ôùí åêðáéäåõôéêþí
ôçò ìïõóéêÞò, ôùí êáëëéôå÷íþí êáé ôùí åñåõíçôþí óôï ðåäßï ôçò ìïõóéêÞò åêðáßäåõóçò
K Íá öÝñåé óôç Âñáæéëßá Ýíá åõñý öÜóìá ðáãêüóìéùí
ìïõóéêþí ðïëéôéóìþí ìÝóá áðü ôéò 80 óõíáõëßåò ïé ïðïßåò
èá ðñáãìáôïðïéçèïýí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åâäïìÜäáò
ôïõ Óõíåäñßïõ, ìå ôç óõììåôï÷Þ ðåñéóóïôÝñùí áðü 50
ìïõóéêþí ó÷çìÜôùí áðü üëï ôïí êüóìï.
K Íá óõìâÜëåé óôçí åíäõíÜìùóç ôçò ìïõóéêÞò åêðáßäåõóçò óôá ó÷ïëåßá óôçí Âñáæéëßá
K Íá ðáñïõóéÜóåé ôç ìïõóéêÞ êáé ðïëéôéóôéêÞ ðïéêéëïìïñößá ôçò Âñáæéëßáò.

Ç åðßóçìç ðñüóêëçóç ãéá ôçí õðïâïëÞ åéóçãÞóåùí,
ðñïöïñéêþí êáé áíáñôçìÝíùí, êáé åñãáóôçñßùí åßíáé ðëÝïí ðñïóâÜóéìç óôïí äéêôõáêü éóôüôïðï ôçò ISME (âë.
www.isme.org). Ç êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá åßíáé ç 1ç
Íïåìâñßïõ 2013.

ÐñïóõíåäñéáêÜ ÓåìéíÜñéá ôùí Åðéôñïðþí ôçò ISME
KISME Commission for RESEARCH in Music Education:
25th International Seminar. 14-19 Éïõëßïõ 2014, Federal
University of Paraßba, Postgraduate Programme in Music, Joao
Pessoa, Paraßba, Brazil.
K ISME Community Music Activity Commission (CMA): 14th
International Seminar "Listening to the World: Experiencing and
connecting the knowledge from community music". 15-18 Éïõëßïõ 2014. Federal University of Bahia, Salvador, Bahia, Brazil.
K ISME Early Childhood Music Education (ECME): 16th
International Seminar "Listening to Diverse Musical
Beginnings". 14-18 Éïõëßïõ 2014. University of Brasßlia,
Brasßlia, Distrito Federal, Brazil.
K ISME Commission for the Education of the Professional
Musician (CEPROM): 20th International Seminar "Relevance
and Reform in the Education of Professional Musicians". 15-18
Éïõëßïõ 2014. Federal University of Minas Gerais Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brazil.
K ISME Commission on Music Policy. Cultural,
Educational, and Mass Media: 17th International Seminar
"Policy and Media In and For a Diverse Global Community". 1618 Éïõëßïõ 2014. Federal University of Rio Grande do Norte,
Natal, Rio Grande do Norte, Brazil.
K ISME Music in the Schools and Teacher Education
Commission (MISTEC): 20th International Seminar, 14-18 Éïõëßïõ 2014. Federal University of Paran´á´ and the School of
Music and Fine Arts of Paraná, Curitiba, Paraná, Brazil.
K ISME Commission for Special Education, Music Therapy
and Music Medicine: 17th International Seminar "The diversity of world music: engaging individuals with special needs". 1718 Éïõëßïõ 2014. Parana Faculty of Arts, Curitiba, Brazil.
Ç êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá ãéá ôçí õðïâïëÞ ðñïôÜóåùí
ãéá ôá ðñïóõíåäñéáêÜ óåìéíÜñéá ôùí åðéôñïðþí ôçò ISME
åßíáé ç 1ç Íïåìâñßïõ.
Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò åðéóêåöôåßôå ôçí éóôïóåëßäá ôçò ISME:
www.isme.org/commission-seminars-calls.
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Á

ðü ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2013 ìÝ÷ñé ôïí Éïýíéï ôïõ 2013 ç Å.Å.Ì.Å. äéïñãÜíùóå ìßá óåéñÜ åðéóôçìïíéêþí êáé êáëëéôå÷íéêþí åêäçëþóåùí ïé ïðïßåò åß÷áí éäéáßôåñç åðéôõ÷ßá. Åõ÷áñéóôïýìå üëá ôá ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ôçò ¸íùóçò ðïõ åèåëïíôéêÜ ðÞñáí ìÝñïò óå áõôü ôï åã÷åßñçìá êáé óáò ðáñáèÝôïõìå ôï ðñüãñáììá ôùí åêäçëþóåùí ðïõ Ýãéíáí, ìå ôçí åõ÷Þ íá óõíå÷éóôåß áõôÞ ç äçìéïõñãéêÞ äñáóôçñéüôçôá êáé ôçí åðüìåíç ÷ñïíéÜ.
Åêäçëþóåéò

2 Öåâñïõáñßïõ 2013
ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ç êáèéåñùìÝíç ÊïðÞ ôçò Ðßôáò, óôá êáéíïýñéá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. óôç Èåóóáëïíßêç. Åðßóçìïé ðñïóêåêëçìÝíïé, ãéá ôéò áðáñáßôçôåò "ìïõóéêÝò áëëçëåðéäñÜóåéò", Þôáí ïé AN.AN.AS. BAND. Óôç
óõíÝ÷åéá áêïëïýèçóáí êáé áõèüñìçôåò ìïõóéêÝò åêöñÜóåéò áðü ößëïõò
êáé ìÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å.

Êýêëïò Èåìáôéêþí ÓõæçôÞóåùí Å.Å.Ì.Å. 2013
¸íáò íÝïò èåóìüò åêäçëþóåùí ôçò Å.Å.Ì.Å. îåêßíçóå ìå ôçí áñ÷Þ ôïõ 2013. ÏíïìÜóôçêå "Êýêëïò
Êýêëïò Èåìáôéêþí ÓõÓõæçôÞóåùí"
æçôÞóåùí êáé óôü÷ï Ý÷åé íá ðáñïõóéÜæïíôáé óå ôáêôÜ ÷ñïíéêÜ äéáóôÞìáôá ïìéëçôÝò ðÜíù óå èÝìáôá ìïõóéêïðáéäáãùãéêïý áëëÜ êáé åõñýôåñïõ ìïõóéêïëïãéêïý åíäéáöÝñïíôïò. ÌÝ÷ñé ôïí Éïýíéï ðñáãìáôïðïéÞèçêáí 5 ÓõæçôÞóåéò ïé ïðïßåò Þôáí:
1ç ÓõæÞôçóç: 15 Öåâñïõáñßïõ 2013
ÅãêáéíéÜóôçêå ï íÝïò èåóìüò ôçò Å.Å.Ì.Å. ìå ôçí ïìéëßá ôïõ Ïìüôéìïõ ÊáèçãçôÞ ôïõ ÔìÞìáôïò Ìïõóéêþí Óðïõäþí
ôïõ Á.Ð.È., ÄçìÞôñç ÈÝìåëç, ìå èÝìá: "Ðñáêôéêïß ôñüðïé åêìÜèçóçò ðáñáäïóéáêÞò ìïõóéêÞò (ðáñáäïóéáêþí ìïõóéêþí ïñãÜíùí) êáé Äéäáóêáëßá ôçò ìïõóéêÞò (ìïõóéêþí ïñãÜíùí) ìÝóù óçìåéïãñáößáò". Áêïëïýèçóå ìéá ãüíéìç
óõæÞôçóç üðïõ áíáðôý÷èçêáí ïé äéÜöïñåò ôÜóåéò óôç äéäáóêáëßá ôùí ìïõóéêþí ïñãÜíùí, óôçí ðáñáäïóéáêÞ áëëÜ êáé óôçí ÅõñùðáúêÞ ìïõóéêÞ, äéá÷ñïíéêÜ, êáé ðáñïõóéÜóôçêáí ôá ìïíôÝëá äéäáóêáëßáò óôçí ÅõñùðáúêÞ ìïõóéêÞ áðü ôçí ßäñõóç ôùí Ùäåßùí ìÝ÷ñé óÞìåñá.
2ç ÓõæÞôçóç: 1 Ìáñôßïõ 2013
Ï Êþóôáò Ôóïýãêñáò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ôïõ ÔìÞìáôïò Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ Á.Ð.È., óå ìéá éäéáßôåñá åìðåñéóôáôùìÝíç êáé óõíÜìá ëéôÞ ïìéëßá, ìå ôßôëï "Ãíùñéµßá µå ôçí ðñïóùðéêüôçôá ôïõ Íßêïõ Óêáëêþôá êáé ôç µïõóéêÞ ôïõ", ðáñïõóßáóå êáé áíÝëõóå óçìáíôéêÝò ðôõ÷Ýò ôïõ Ýñãïõ êáé ôçò ðñïóùðéêüôçôáò ôïõ óçìáíôéêïý áõôïý
¸ëëëçíá óõíèÝôç.
3ç ÓõæÞôçóç: 29 Ìáñôßïõ 2013
Ç Ó÷ïëéêÞ Óýìâïõëïò ÌïõóéêÞò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, Ãåùñãßá ÔóåñðÝ, ìßëçóå ìå èÝìá: "ÂáóéêÝò áñ÷Ýò ãåíéêÞò
ðáéäáãùãéêÞò ìå åöáñìïãÞ óôç ìïõóéêÞ. ÊáôáóêåõÞ ó÷åäßïõ ìáèÞìáôïò".
4ç ÓõæÞôçóç: 9 Áðñéëßïõ 2013
Ç ÄáíÜç ÓôåöÜíïõ, Åðßêïõñç ÊáèçãÞôñéá ôïõ ÔìÞìáôïò Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ Á.Ð.È. êáé ï Ðáíáãéþôçò Êáíåëëüðïõëïò, ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ôïõ Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ðñïó÷ïëéêÞò Åêðáßäåõóçò ôïõ Ðáí/ìßïõ Èåóóáëßáò ðáñïõóßáóáí ôç ìåôáöñáóìÝíç óôá ÅëëçíéêÜ Ýêäïóç ôïõ âéâëßïõ ôïõ Ìichael Nyman, "ÐåéñáìáôéêÞ ÌïõóéêÞ". Ç ÄáíÜç ÓôåöÜíïõ åß÷å ôçí åõèýíç ôçò ìåôÜöñáóçò óôá ÅëëçíéêÜ êáé ôçí åðéóôçìïíéêÞ åðéìÝëåéá ôïõ âéâëßïõ åíþ ï Ðáíáãéþôçò Êáíåëëüðïõëïò Þôáí õðåýèõíïò ôçò èåþñçóçò ôïõ êåéìÝíïõ ôçò ÅëëçíéêÞò Ýêäïóçò. Óôï
ðëáßóéï ôçò ðáñïõóßáóçò, êáé óå óõíåñãáóßá ìå öïéôçôÝò ôïõ ÔìÞìáôïò Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ Á.Ð.È., ðñáãìáôïðïéÞèçêå åñãáóôÞñéï ìå èÝìá ôïí áõôïó÷åäéáóìü.
5ç ÓõæÞôçóç: 19 Áðñéëßïõ 2013
Ï David Pinto, äéåõèõíôÞò ôçò âéâëéïèÞêçò ôïõ Richard Stockton College of New Jersey, ðáñïõóßáóå ìéá óýíôïìç éóôïñßá ôïõ äçìïöéëïýò áìåñéêáíéêïý ìïõóéêïý ïñãÜíïõ, banjo, óôçí åéóÞãçóÞ ôïõ ìå ôßôëï: "Banjo: ¸ñãá êáé ÇìÝñåò". ÐáñÜëëçëá, Ýãéíå ìéá óýíôïìç áíáöïñÜ óôï ñüëï ôïõ banjo óôï èåáôñéêü Ýñãï "Ajax", ðïõ ðáñïõóéÜóôçêå áðü ôç ÈåáôñéêÞ ÏìÜäá ôïõ Richard Stockton College of New Jersey, ôçí ÐÝìðôç 18 Áðñéëßïõ óôï èÝáôñï ¢íåôïí, óôç
Èåóóáëïíßêç êáé ðáñïõóéÜóôçêáí Ýñãá ôïõ ñåðåñôïñßïõ ôïõ ïñãÜíïõ áðü ôçí áìåñéêÜíéêç ðáñáäïóéáêÞ ìïõóéêÞ.
6ç ÓõæÞôçóç: 8 ÌáÀïõ 2013
Ï ÃéÜííçò ÌõñÜëçò, ìÝëïò ÄÅÐ ôïõ Åõñùðáúêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Êýðñïõ, ìßëçóå ãéá ôéò ìåôáðôõ÷éáêÝò óðïõäÝò
óôç ÌïõóéêÞ ÐáéäáãùãéêÞ êáé ðáñïõóßáóå ôï íÝï ìåôáðôõ÷éáêü ðñüãñáììá óôç ÌïõóéêÞ ÐáéäáãùãéêÞ ôïõ
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E.E.M.E.ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓE.E.M.E.ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓE.E.M.E.ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓE.E.M.E.ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓE.E.M.E.ÅÊÄÇËÙÓÅ

Óõíáõëßåò - ÌïõóéêÜ Áöéåñþìáôá
27 Áðñéëßïõ 2013
ÌïõóéêÞ Ìðáñüê êáé Ðïßçóç ôçò Åõñþðçò
Ï Óðýñïò ÔÜêáò, âéïëß, êáé ç Êáôåñßíá ÐáðÜæïãëïõ, ðéÜíï, Ýäùóáí ìéá óõíáõëßá ìå Ýñãá åðï÷Þò Ìðáñüê ôùí Ô. Ôáñôßíé, Ö. ÌðÝíôá, Ã.Ö. ×áßíôåë ê.Ü. Ç ìïõóéêÞ óõíáõëßá óõíïäåõüôáí áðü áíÜãíùóç ðïéçìÜôùí ôùí Ô. ÐáâÝæå, Ì. Ìáßôåñëéíãê êáé Ô. Ìðùëíôáßñ
áðü ôçí Åñéöýëç Äáìéáíïý.
17 ÌáÀïõ 2013
ÅêäÞëùóç ãéá ôïí Íéêüëáï Äïýìðá, ÌáéêÞíá ôùí Ôå÷íþí êáé ôçò ÌïõóéêÞò, Åèíéêïý åõåñãÝôç ôçò Áõóôñßáò
êáé ôçò ÅëëÜäáò
Ôï ðñüãñáììá ðåñéåëÜìâáíå:
- ÅéóáãùãéêÞ ïìéëßá ôïõ ÊáèçãçôÞ ÉáôñéêÞò Á.Ð.È., ÉùÜííç ÔæáöÝôôá
- ÐñïâïëÞ ôïõ íôïêéìáíôÝñ: "Íéêüëáïò Äïýìðáò, ÌáéêÞíáò ôùí Ôå÷íþí"
- Åñìçíåßá óõíèÝóåùí ôùí Johann Strauss êáé Anton Kral, áöéåñùìÝíùí óôïí Íéêüëáï Äïýìðá, áðü ôçí ðéáíßóôá Á.
Óåñåíßäïõ.
1 Éïõíßïõ 2013
ÅêäÞëùóç áöéÝñùìá óôá Ýñãá ãéá öùíÞ ôïõ ÃéÜííç Êùíóôáíôéíßäç
Ç ÅêäÞëùóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ÖïõáãéÝ ôïõ ÔìÞìáôïò Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ Á.Ð.È., óôç ÈÝñìç. Óôï ðñþôï ìÝñïò ôçò åêäÞëùóçò ìßëçóáí ï Ãéþñãïò ÓáêáëéÝñïò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÉóôïñéêÞò Ìïõóéêïëïãßáò ôïõ ÔìÞìáôïò, êáé ï Êþóôáò Ôóïýãêñáò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÓõóôçìáôéêÞò Ìïõóéêïëïãßáò ôïõ ÔìÞìáôïò. Ôá èÝìáôá
ôùí ïìéëéþí ôïõò Þôáí, áíôßóôïé÷á, "ÃéÜííçò Êùíóôáíôéíßäçò/Êþóôáò Ãéáííßäçò: ôï åëëçíéêü ôñáãïýäé óôç äçìéïõñãéêÞ ðïñåßá åíüò óõíèÝôç ìå äýï êáëëéôå÷íéêÝò ôáõôüôçôåò" êáé "Ç åíáñìüíéóç åëëçíéêþí ëáúêþí ìåëùäéþí áðü
ôïõò M. Ravel êáé Ã. Êùíóôáíôéíßäç. Ìéá óõãêñéôéêÞ ìåëÝôç". Óôï äåýôåñï ìÝñïò ôçò åêäÞëùóçò ç ÊïñôÝóóá ÔóéöïäÞìïõ (öùíÞ) êáé ï ÓôÝöáíïò Íôéíáðüãéáò (ðéÜíï) ðáñïõóßáóáí ôï Ýñãï ôïõ Maurice Ravel: "Cinq Melodies
Populaires Grecques" êáé ôï Ýñãï ôïõ ÃéÜííç Êùíóôáíôéíßäç: "Ôñáãïýäéá ôçò ÁãÜðçò". Ç åêäÞëùóç ïëïêëçñþèçêå ìå
ôçí ðñþôç åðßóçìç åìöÜíéóç ôçò íåïóýóôáôçò ÌéêôÞò ×ïñùäßáò ôçò Å.Å.Ì.Å., ç ïðïßá ðáñïõóßáóå 4 ôñáãïýäéá
ôïõ ÃéÜííç Êùíóôáíôéíßäç, áðü ôïí êýêëï ôñáãïõäéþí "8 ÌéêñáóéÜôéêá Ôñáãïýäéá", õðü ôç äéåýèõíóç ôçò Åñéöýëçò Äáìéáíïý.

Çìåñßäåò
9 Éïõíßïõ 2013
Çìåñßäá ÐáéäáãùãéêÞò ôïõ ÐéÜíïõ
Ç OìÜäá ÐáéäáãùãéêÞò ôïõ ÐéÜíïõ ôçò Å.Å.Ì.Å. äéïñãÜíùóå Çìåñßäá ÐáéäáãùãéêÞò ÐéÜíïõ ìå äéáëÝîåéò, óåìéíÜñéá êáé äéáäñáóôéêÝò äéäáóêáëßåò. Óôçí Çìåñßäá ìßëçóáí:
- Ï Cole Burger, áðü ôï Bowling Green State University, ìå èÝìá: "Creative Sight-reading at the Piano".
- Ï Andrew Strietelmeier, áðü ôï Denison University, ìå èÝìá: "Goal-Directed Behavior in Musical Practice".
- Ï Íßêïò Ôáóüðïõëïò, ÊáèçãçôÞò ðéÜíïõ ôïõ Êñáôéêïý Ùäåßïõ Èåóóáëïíßêçò êáé ôïõ Ùäåßïõ Ö. ÍÜêáò ìå èÝìá:
"Ôï ðéáíéóôéêü Ýñãï ôïõ Ã. Êùíóôáíôéíßäç: Åñìçíåßá (8 Íçóéþôéêïé ×ïñïß êáé 3ç Óïíáôßíá), äéäáóêáëßá (44 ðáéäéêÜ
êïììÜôéá - åðéëïãÞ)".

ÓåìéíÜñéá-ÅñãáóôÞñéá
8-10 Ìáñôßïõ 2013
Äéïñãáíþèçêå ôñéÞìåñï åñãáóôÞñéï ìïõóéêÞò Gospel êáé Spiritual ìå ôçí êáèçãÞôñéá ôïõ
Stockton College, Dr. Beverly Vaughn. Ç Dr. Vaughn áó÷ïëåßôáé ìå ôçí éóôïñßá ôçò áöñïáìåñéêÜíéêçò ìïõóéêÞò, ôéò äéÜöïñåò ìïñöÝò êáé ôá åßäç ôçò êáé ôç èñçóêåõôéêÞ ìïõóéêÞ
óôçí áöïñáìåñéêÜíéêç ðáñÜäïóç áðü ôï 19ï áé. ìÝ÷ñé óÞìåñá. Ôï åñãáóôÞñéï ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôá ãñáöåßá ôçò ¸íùóçò óôç Èåóóáëïíßêç êáé ïëïêëçñþèçêå ìå óõíáõëßá
ôùí óõììåôå÷üíôùí ôçí ÊõñéáêÞ 10 Ìáñôßïõ óôçí ðëáôåßá ¢èùíïò óôç Èåóóáëïíßêç.

¢ëëåò äñáóôçñéüôçôåò
Ç Å.Å.Ì.Å. îåêßíçóå Ýíá êýêëï óõíáíôÞóåùí ìå èÝìá: "Ãéüãêá ãéá Ìïõóéêïýò" ìå ôç ÍáôÜóá Óõìåùíßäïõ. Ïé óõíáíôÞóåéò ãßíïíôáí êÜèå ÓÜââáôï 15:00-16:30 óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. óôç Èåóóáëïíßêç. ¼óïé åäéáöÝñåóôå íá ôï
ðáñáêïëïõèÞóåôå åðéêïéíùíÞóôå ìå ôç ãñáììáôåßá ôçò Å.Å.Ì.Å.
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Δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες
και εκτελέσεις Μουσικών Συνόλων
των Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα
Χριστίνα Σωτηρίου

Τ

ο κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια προσωπική θεώρηση για τη δημιουργία και παρουσίαση των μουσικών συνόλων
των Μουσικών Σχολείων από την εμπειρία μου και τη γνωριμία μου με κάποια Μουσικά Σχολεία της χώρας μας. Παρ’ όλες
τις αντιξοότητες που βιώνουμε στις μέρες μας σχετικά με την εκπαίδευση στα Μουσικά Σχολεία, πολλοί αξιόλογοι
συνάδελφοι σε συνεργασία με τους μαθητές διοργανώνουν καταπληκτικά μουσικά σύνολα πολλών ειδών, που πραγματικά,
ανάλογα με το δυναμικό του κάθε σχολείου και την περιοχή, πραγματοποιούνται φωτεινά και ελπιδοφόρα «θαύματα τέχνης και
πολιτισμού».
Εισαγωγή
Η ενασχόληση μου με τη μουσική ξεκίνησε αρκετά νωρίς, περίπου στα 8 μου χρόνια με σπουδές σε Ωδεία, σε Πανεπιστήμια και σε πολλούς φορείς στην Ελλάδα
και στο Εξωτερικό. Στη συνέχεια, εργάστηκα σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Πανεπιστήμια, και τα τελευταία χρόνια δίδαξα και σε Μουσικό
Σχολείο! Από την πορεία μου αυτή πιστεύω ότι έχω γνωρίσει και έχω ζήσει
αρκετές μουσικές εμπειρίες και νιώθω
ιδιαίτερα τυχερή για αυτό!
Από την πρώτη κιόλας χρονιά στο Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων1, συνειδητοποίησα πόση δουλειά γίνεται από συναδέλφους μουσικούς για την εκμάθηση πολλών μουσικών οργάνων και για την προσπάθεια τελειοποίησης και ανάδειξης
των μουσικών συνόλων του σχολείου. Τα
μουσικά σύνολα που υπάρχουν στο
σχολείο είναι: Το Ελληνικό Παραδοσιακό
Σύνολο, το Μοντέρνο ή Μουσική Τζαζ, το
Έντεχνο, η Συμφωνική Ορχήστρα, η Λαϊκή Ορχήστρα, το Σύνολο Κρουστών, το
Σύνολο της Κλασσικής κιθάρας, της Παραδοσιακής και Βυζαντινής Χορωδίας,
της Έντεχνης Χορωδίας και το Σύνολο
Μουσικοπαιδαγωγικής έκφρασης2.
Το κάθε μουσικό σχολείο, σύμφωνα με
τους καθηγητές που διαθέτει και το
δυναμικό των μαθητών, προσαρμόζει
πέρα από αυτά που προανέφερα και
άλλα Μουσικά Σύνολα, όπως στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης3 έχει δημιουργηθεί το σύνολο ‘’Οι Μουσικές του
Κόσμου’’ που έχει συμμετάσχει σε πολ-

λές μουσικοθεατρικές παραστάσεις, το
Σύνολο με Αναγεννησιακή και Μπαρόκ
Μουσική, της Συμφωνιέτας (ορχήστρας),
της Νεότερης Ελληνικής Μουσικής, της
Θεατρικής Μουσικής, τα σύνολα ‘’Μάνου
Χατζηδάκη” και ‘’Ασκήσεις ύφους’’, των
Κλαρινέτων και πολλών άλλων μουσικών
οργάνων που πραγματικά ξεπερνούν κάθε προσδοκία!!! ‘’Συναυλία τοξωτών εγχόρδων και πιάνο’’, ‘’Συναυλία Νυκτών
εγχόρδων και πνευστών’’ από το Μουσικό Σχολείο Ιλίου4 στην Αττική, συναυλίες με τον Γιώργο Νταλάρα, αφιερωμένη στη Σμύρνη, με το Μουσικό Σχολείο
Βόλου5, Ορχήστρα Νυκτών εγχόρδων και
πολλών άλλων του Μουσικού Σχολείου
Πατρών6, Σύνολο Ταμπουράδων, ακορντεόν, μαντολινάτες, Σύνολο Εστουδιαντίνα από το Μουσικό Σχολείο Παλλήνης7
και πολλά άλλα!!!
Όλα αυτά, με προγραμματισμένη μελέτη του ρυθμού και των μελωδιών, με σωστές κινήσεις και αναπνοές, συγκέντρωση, τραγούδι, εκτελέσεις πολλών μουσικών οργάνων, χορό, αυτοσχεδιασμό (όπου απαιτείται), με πολλές πρόβες και
επαναλήψεις για καλύτερη εμπέδωση
και εκμάθηση και πολύ αγάπη γι αυτό
που γίνεται, παρουσιάζουν εξαιρετικά
αποτελέσματα! Τα σχολεία αυτά ξεχωρίζουν για τη δουλειά που γίνεται σε σχέση με τη Μουσική Παιδεία.
Ιστορικό
Τα Μουσικά Σχολεία8 είναι σήμερα 42. Το
αρχαιότερο είναι το Πειραματικό Μουσικό Σχολείο Παλλήνης με έτος ίδρυσης το
1988. Τα σχολεία αυτά, εκτός από τις
4

1

http://gym-mous-ioann.ioa.sch.gr/
2
Το Σύνολο Μουσικοπαιδαγωγικής
έκφρασης το έτος 2012-13 στο Μουσικό
Σχολείο Ιωαννίνων το είχα οργανώσει εγώ.
3
http://lyk-mous-thess.thess.sch.gr/
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http://www.mous-sxol-ilion.gr/
http://gym-mous-volou.mag.sch.gr/auto/
6
http://lyk-mous-patras.ach.sch.gr/
7
http://www.pmglp.org/
8
www.pi-schools.gr/.../
katalog_mous_sxoleion.doc
5

αίθουσες των γενικών μαθημάτων, παρέχουν και αίθουσες για τη διδασκαλία
των ατομικών μαθημάτων. Επίσης, σε
κάποια Μουσικά Σχολεία υπάρχουν αίθουσες εκδηλώσεων, κατάλληλα διαμορφωμένες για τις πρόβες και τις
εκδηλώσεις των σχολείων, βιβλιοθήκη,
αυλή, κυλικείο και αίθουσα τραπεζαρίας
για τη σίτιση των μαθητών! Υποχρεωτικά
μουσικά όργανα διδάσκονται στα περισσότερα Μουσικά Σχολεία το Πιάνο και ο
Ταμπουράς, ενώ σε κάποιες περιοχές της
Ελλάδας, όπως στην Ήπειρο, παραδοσιακό υποχρεωτικό μουσικό όργανο διδάσκεται το κλαρίνο και στις περιοχές της
Κρήτης9, η κρητική λύρα.
Επίσης, διδάσκονται και μαθήματα θεωρητικών της Μουσικής όπως: Αρμονία,
Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Μορφολογία, Εφαρμογές Πληροφορικής στη
Μουσική, Ιστορία της Μουσικής κ.α. Οι
μαθητές εισάγονται με κατατακτήριες
εξετάσεις μουσικών δεξιοτήτων. Η μόνη
απαίτηση των εξετάσεων είναι ο εξεταζόμενος να διαθέτει φωνητική ικανότητα
καθώς και σωστή αντίληψη ρυθμού και
μελωδίας. Η επιλογή τους γίνεται από
επιτροπές τις οποίες ορίζει με υπουργική
απόφαση το ΥΠΕΠΘ, οι οποίες μεταβάλλονται κάθε χρόνο.
Ο ρόλος των Μουσικών Σχολείων
Για να καθορίσουμε το ρόλο που μπορεί
να διαδραματίσει η μουσική στο σχολείο, θα πρέπει πρώτα να ορίσουμε τι
είναι μουσική. Σύμφωνα με τον Μ.
Γρηγορίου: «Μουσική είναι οι ήχοι που
οργανώνει ο άνθρωπος με σκοπό να
εκφραστεί και να επικοινωνήσει καλλιτεχνικά, με σκοπό να κάνει τέχνη. [...] Η
μουσική είναι μία τέχνη. Είναι ένας από
9

Στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου, στο
Μουσικό Ηρακλείου, Χανίων και στο
Μουσικό Σχολείο Θερίσου.

τους τρόπους με τους οποίους μπορούν
οι άνθρωποι να εκφράζονται καλλιτεχνικά, να συμμετέχουν και να επικοινωνούν, να παίζουν και να επινοούν».
(Γρηγορίου, 1994).
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατυπώσεις,
η σχέση της μουσικής με το παιδί και την
εκπαίδευση μπορεί να περιγραφεί ως
εξής: το παιδί μπορεί, μέσω της μουσικής, να «παίζει και να επινοεί», να
ανακαλύπτει τον κόσμο και τον εαυτό
του. Μπορεί να εκφράζεται και να επικοινωνεί, να μοιράζεται τις εμπειρίες του
και να συμμετέχει στις εμπειρίες των
άλλων, αναπτύσσοντας μέσα από την
καλλιτεχνική δημιουργία τον ψυχοσυναισθηματικό του κόσμο. Μπορεί να θέτει
ερωτήματα, για τον εαυτό του και τους
άλλους που θα το οδηγήσουν να ωριμάσει μέσα από την εμπειρία της δημιουργίας.
Ένα από τα σημαντικά συμβάντα των
Μουσικών Σχολείων, είναι οι δημιουργικές ανταλλαγές -επισκέψεις μεταξύ
των Σχολείων αυτών- με σκοπό την
ανατροφοδότηση μουσικών εμπειριών
και ακουσμάτων. Με τις συναντήσεις αυτές, τα παιδιά των δύο σχολείων, συνηθίζεται να παρουσιάζουν κάποια δυολειά που έχουν προετοιμάσει ξεχωριστά,
ή παίζουν και μαζί και ανταλλάσουν
ιδέες, νέες μορφές διδασκαλίας και
πιθανές συνεργασίες για το μέλλον!

Οι εκδηλώσεις επίσης που πραγματοποιούνται καθ’όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εντός και εκτός σχολείου,
ενισχύουν και αναπτύσσουν την ομαδικότητα, την πειθαρχία, την καλύτερη επικοινωνία μαθητών μεταξύ τους, το ήθος
και τη συμπεριφορά τους, την αυτοπεποίθησή τους, το ταλέντο τους και τη
δημιουργικότητά τους! Επίσης, με τη
συνεχή ενασχόλησή τους με τη μουσική,
οξύνεται η ακουστική τους μνήμη, που
είναι μία σημαντική δεξιότητα για τους
μαθητές γιατί τους βοηθά και στα
γλωσσικά μαθήματα.
Αναμφισβήτητα, θα υπάρχουν σε όλες
αυτές τις προσπάθειες και περιθώρια
βελτίωσης και καλύτερης οργάνωσης για
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ωστόσο, οι μαθητές των Μουσικών Σχολείων
αποφοιτώντας, έχουν ήδη ένα σημαντικό
εφόδιο στη ζωή τους! Έχουν επενδύσει
στη Μουσική, την έχουν κατακτήσει και
νιώθουν πιο δυνατοί για να αξιοποιήσουν την Τέχνη τους ή να ασχοληθούν με
οτιδήποτε άλλο επιθυμούν.
Επίλογος
Ο πολυδιάστατος και ποικιλόμορφος
χαρακτήρας των Μουσικών Συνόλων των
Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα δίνει
την ευκαιρία στα παιδιά να έχουν ένα
ενεργό ρόλο ερμηνευτικής έκφρασης, να
μετέχουν στην εξέλιξη των μουσικών
έργων, να γνωρίζουν μουσικά είδη, τε-

χνοτροπίες, νέα παραδοσιακά και έντεχνα τραγούδια, μουσικοθεατρικές παραστάσεις, συνθέτες, είδη χορών και
ρυθμών, να προβαίνουν σε συνθέσεις ή
και αυτοσχεδιασμούς (όταν τους επιτρέπεται), να εξοικειώνονται με τη σκηνική παρουσία, με σκηνικά, φωτισμούς,
κουστούμια, να ενθαρρύνονται για τους
στόχους τους και τις ικανότητές τους, να
εκφράζονται μέσω της τέχνης τους, να
αναπτύσσονται
ψυχοσυναισθηματικά
και να επωφελούνται πολύπλευρα από
όλες αυτές τις μουσικές δραστηριότητες.
Σίγουρα στην ανάμνηση τους από τα
σχολικά τους χρόνια θα έχουν να
θυμούνται ένα μαγικό μουσικό ταξίδι
που τους ταξίδεψε ‘’σε πολλούς όμορφους προορισμούς’’.
Άλλωστε, ο στόχος είναι να διαπλάσουμε
τα παιδιά ως άτομα με την ευαισθησία
τους και την κρίση τους, ώστε όταν μεγαλώσουν να μπορούν να προβούν σε
ποιοτικές αλλαγές που θα αφορούν όχι
μόνο τη μουσική αλλά και όλες τις πτυχές της ζωής τους (Ανδρούτσος, 1996).
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ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ
Εργαστήρι Τέχνης και ∆ηµιουργίας
Σερίφου 13 (στροφή Τριανδρίας Θεσσαλονίκη) τηλ. 2310948425
Νέο Τµήµα:
Μουσικοθεατρικά παιχνίδια για παιδιά 2,5 – 3,5 ετών και γονείς.
Τραγούδια, παραµύθια, κίνηση, µουσικά όργανα, ρυθµός, δραµατοποίηση, ακρόαση,
συναισθήµατα, αλληλεπίδραση.
Πού; Στο Εργαστήρι τέχνης και δηµιουργίας Ανεµόσκαλα.
Γιατί; Καλλιεργούν τη δηµιουργικότητα, τη φαντασία, τη συνεργασία,
την έκφραση, συµβάλλουν στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και διαµορφώνουν
την προσωπικότητα του παιδιού. Οι γονείς. ανακαλύπτουν νέους τρόπους
επικοινωνίας µε τα παιδιά τους και διασκεδάζουν µαζί τους µέσα σ’ ένα κλίµα χαράς και δηµιουργίας.
ΕΠΕΙ∆Η Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΕΞΥΠΝΑ ΠΑΙ∆ΙΑ!
ΕΠΕΙ∆Η ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΓΩ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΕΙ ΤΑ ΘΕΛΩ ΤΟΥ ΤΑ ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΩ.
Επίσης συνεχίζονται τα τµήµατα:
1. Πρόγραµµα Καλλιτεχνικής Παιδαγωγικής Οµάδας «Ελάτε να Παίξουµε»: παιχνίδια έκφρασης µε µουσική - κίνηση - εικαστικά και θεατρικό
παιχνίδι, για παιδιά 4-6 ετών.
2. Μουσική προπαιδεία - θεατρικό παιχνίδι - µαύρο θέατρο - θέατρο σκιών - εικαστικά, για παιδιά 6-8 ετών.
3. Θεατρικό παιχνίδι - µαύρο θέατρο - θέατρο σκιών για παιδιά 8-12 ετών.
4. Θεατρικό παιχνίδι - Θέατρο για εφήβους.

Οι εγγραφές άρχισαν!!! Ειδικές τιµές – έκπτωση στους γονείς µέλη της Ε.Ε.Μ.Ε.
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Θερινή Ακαδημία Μουσικής Παιδαγωγικής 2013 – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

«Ήχος, Φύση και Δημιουργία στη Μουσική Εκπαίδευση»
27-30 Ιουνίου 2013 - Κέρκυρα

Μ

εταξύ 27 και 30 Ιουνίου 2013
πραγµατοποιήθηκε στην Κέρκυρα η Θερινή Ακαδηµία
Μουσικής Παιδαγωγικής 2013 του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου µε τίτλο: «Ήχος, Φύση και
∆ηµιουργία στη Μουσική Εκπαίδευση». Η
Θερινή Ακαδηµία Μουσικής Παιδαγωγικής ήταν αφιερωµένη στη σχέση της φύσης µε τη µουσική στο πλαίσιο της µουσικής εκπαίδευσης. Ήταν ενταγµένη στη
∆ιεθνή Θερινή Μουσική Ακαδηµία του
Ιονίου Πανεπιστηµίου 2013 και έγινε σε
συνεργασία µε το Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρµογών [ΕΡΗΜΕΕ] στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ήχος και Πόλη 2013, και την
Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας. ∆ίδαξαν οι Carole de Haut-Darwiche,
Τζίνα Γιωτάκη, Κατερίνα Τζεδάκη, Ζωή
∆ιονυσίου, και Ιωάννα Ετµεκτσόγλου.

Στιγµιότυπο από το σεµινάριο στον κήπο της
Εθνικής Πινακοθήκης - Παράρτηµα Κέρκυρας
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Κάποια από τα θέµατα που ερευνήθηκαν ήταν: Πώς οι ήχοι της φύσης µπορούν να αξιοποιηθούν στη σύγχρονη µουσική εκπαίδευση; Πώς µπορεί η φύση να
λειτουργήσει ως αφορµή για µια σύγχρονη µουσική δηµιουργία; Πώς µπορεί να
γίνει µια δηµιουργική ακρόαση και εκτέλεση έργων που σχετίζονται µε τη φύση;
Ποιος είναι ο ρόλος και η λειτουργία της
φύσης στο παραδοσιακό παιδικό τραγούδι;
Πώς οι ήχοι και εικαστικές απεικονίσεις της
φύσης µπορούν να εµπνεύσουν κινητικούς
και µουσικούς αυτοσχεδιασµούς; Το
τετραήµερο πρόγραµµα περιλάµβανε ένα
πλήθος εργαστηρίων, µία περιγραφή των
οποίων ακολουθεί στη συνέχεια.
Την πρώτη µέρα, Πέµπτη 27 Ιουνίου,
ώρες 10.00-13.00, η Ιωάννα Ετµεκτσόγλου δίδαξε το πρώτα σεµινάριο µε θέµα:
«Εισαγωγή στην Ακουστική Οικολογία
µε έµφαση στην παιδαγωγική της

διάσταση». Το εργαστήριο εισήγαγε τους
συµµετέχοντες στον διεπιστηµονικό και
µουσικό τοµέα της Ακουστικής Οικολογίας. Έγινε σύντοµη εξέταση της ιστορικής εξέλιξης του τοµέα µε αναφορές σε
έρευνα, εφαρµογές, µουσική δηµιουργία
καθώς και σε πιθανές κοινωνικές και
οικολογικές παραµέτρους. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην παιδαγωγική διάσταση
της Ακουστικής Οικολογίας µε παραδείγµατα εφαρµογών της στη µουσική εκπαίδευση. Οι συµµετέχοντες εξασκήθηκαν
στη χρήση σχετικής ορολογίας µέσα από
ακροάσεις, ασκήσεις, παιχνίδια και προβολές οπτικοακουστικού υλικού. Στο δεύτερο µέρος του σεµιναρίου κάναµε «Βουτιά
στους ήχους της θάλασσας». Αναρωτηθήκαµε αν κάναµε µια φανταστική βουτιά
µέσα στο βυθό της θάλασσας, τι ήχους θα
ακούγαµε; Τι ήχους κάνουν τα ψάρια και
τα θαλάσσια θηλαστικά; Γιατί χρησιµοποιούν τους ήχους; Τι είναι το βιολογικό και
το τεχνητό SONAR και πώς τα χρησιµοποιούν τα θαλάσσια θηλαστικά και ο
άνθρωπος; Πώς ακούγονται µέσα στο βυθό οι ήχοι που κάνουµε εµείς οι άνθρωποι
µε τις διάφορες δραστηριότητές µας και
πώς επηρεάζουν τους οργανισµούς του
βυθού; Μέσα από παιχνίδια µε ήχους,
εικόνες και κίνηση, αποσπάσµατα από το
βίντεο “Sea of Sound” του Cornell Lab of
Ornithology, πειραµατισµούς µε υδρόφωνα, οι συµµετέχοντες θεωρούµε ότι ευαισθητοποιήθηκαν στον πλούσιο ηχητικό
κόσµο του βυθού της θάλασσας, εξερεύνησαν τις δηµιουργικές και παιδαγωγικές
του δυνατότητες για το µάθηµα της
µουσικής και προβληµατίστηκαν για το
πώς µπορούµε όλοι να συµβάλλουµε στην
ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης σε
παιδιά και ενήλικους.
Το απόγευµα της ίδιας µέρας, η Ιωάννα Ετµεκτσόγλου µάς ταξίδεψε σε «Καλέσµατα και Τραγούδια των Πουλιών
ως µέσον για αντιληπτική µάθηση, µουσική δηµιουργία και περιβαλλοντική
εκπαίδευση». Τα καλέσµατα και τα τραγούδια των πουλιών αποτελούν σηµαντικό
στοιχείο των ηχοτοπίων της φύσης αλλά
ακόµα και της πόλης. Είναι δυνατόν να
προσεγγισθούν ως µηνύµατα προς αποκωδικοποίηση αλλά και για τα µουσικά τους
χαρακτηριστικά. Στην παρουσίαση-εργαστήριο µέσα από βίντεο και ακροάσεις ήχων πουλιών, οι συµµετέχοντες γνώρισαν
τη σηµασία του ήχου στην επικοινωνία
των πουλιών µέσα από την εξέταση δια-

φόρων τύπων καλεσµάτων και τραγουδιών. Πειραµατίστηκαν στην αναγνώριση
γνωστών πουλιών από τους ήχους τους και
µέσα από σχετικές ακουστικές ασκήσεις και
παιχνίδια πήραν ιδέες για το πώς οι ήχοι
των πουλιών είναι δυνατόν να λειτουργήσουν στην εκπαίδευση ως ερεθίσµατα για
ακουστικές ασκήσεις-σοφλέζ, ως υλικό για
σύνθεση και µουσικό αυτοσχεδιασµό αλλά
και ως έναυσµα για κατανόηση, εκτίµηση
και προστασία του περιβάλλοντος.
Στο δεύτερο µέρος του απογευµατινού
σεµιναρίου, η Κατερίνα Τζεδάκη µάς
οδήγησε στον πρώτο «Ηχητικό Περίπατο» στο Παλαιό Φρούριο και στην Πόλη
της Κέρκυρας. Στο εργαστήριο αυτό οι
συµµετέχοντες προσέγγισαν µέσα από την
πρακτική άσκηση του ηχητικού περιπάτου
την µουσική που κρύβεται στην καθηµερινότητά µας. Όλοι οι ήχοι, σύντοµοι ή µακρείς, δυνατοί ή ανεπαίσθητοι, ευχάριστοι

Ηχητικός περίπατος στην πόλη µε την
Κατερίνα Τζεδάκη και την Ιωάννα
Ετµεκτσόγλου

ή ενοχλητικοί, φυσικοί ή µηχανικοί, αποτελούν εκτός από ενδείξεις για τις δραστηριότητες στο περιβάλλον µας και µέρος
µιας αέναης µουσικής σύνθεσης στην οποία και εµείς µετέχουµε µε διάφορους
τρόπους. Στόχοι της δραστηριότητας αυτής ήταν: η αύξηση της συγκέντρωσης,
της προσοχής, η ενίσχυση της µουσικής
µνήµης, η ανάπτυξη της ικανότητας αλλαγής της εστίασης σε διαφορετικά ηχητικά
ερεθίσµατα, η βιωµατική κατανόηση της
ηχοποικιλότητας στο περιβάλλον, η συνειδητή δηµιουργική ακρόαση και η κάθαρση
της ακοής.
Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 µεταφερθήκαµε στον υπέροχο χώρο του Παραρτήµατος της Εθνικής Πινακοθήκης,
στην Κάτω Κορακιάνα. Η Ζωή ∆ιονυσίου
δίδαξε το πρώτο πρωινό εργαστήριο και
είχε τίτλο: «Από την εικαστική τέχνη

στη µουσική δηµιουργία». Το Εργαστήριο ήταν εµπνευσµένο από τα έργα της
Εθνικής Πινακοθήκης του Παραρτήµατος
Κέρκυρας. Προβληµατιστήκαµε γύρω από
θέµατα όπως: Τι ηχητικά µηνύµατα αντιλαµβανόµαστε ως θεατές ενός έργου τέχνης; Τι µουσικούς συνειρµούς προκαλεί
ένα εικαστικό έργο και πώς ενεργοποιεί τη
µουσική εµπειρία του θεατή; Πώς οι ήχοι
της φύσης µπορούν να αποτυπωθούν σε
ένα εικαστικό έργο; Τα έργα του Παραρτήµατος της Εθνικής Πινακοθήκης στην
Κέρκυρα αποτέλεσαν την αφορµή για να
ταξιδέψουµε µουσικά επιχειρώντας µία
περιγραφική, αφηρηµένη ή φαντασιακή
απεικόνιση των ήχων διαφόρων έργων της
Νεοελληνικής Τέχνης.
Μετά από ένα χαλαρωτικό διάλειµµα
και γεύµα που προσφέρθηκε στους συµµετέχοντες στον κήπο της Πινακοθήκης, η
Τζίνα Γιωτάκη δίδαξε το δεύτερο σεµινάριο της ηµέρας µε τίτλο: «Από την εικαστική τέχνη στη χορογραφική δηµιουργία». Το εργαστήριο περιλάµβανε κινητικούς αυτοσχεδιασµούς και δηµιουργικές δραστηριότητες βασισµένες σε έργα
της Εθνικής Πινακοθήκης του Παραρτήµατος Κέρκυρας. Οι συµµετέχοντες, µέσα
από την κίνηση, µελέτησαν φόρµες, µοτίβα, χρώµα, διαστάσεις αλλά και το χώρο
ως φυσικό ή δοµηµένο περιβάλλον όπως
πηγάζει από τα έργα, και τα απέδωσαν κινητικά σε σύντοµες χορογραφικές συνθέσεις. Έγινε αναφορά σε ζητήµατα σύνθεσης, όπως για παράδειγµα στο πώς επιτυγχάνεται συνοχή στο εικαστικό ή το χορογραφικό έργο. Οι δραστηριότητες εστίασαν επίσης στην εφαρµογή της δηµιουργικής διαδικασίας της χορογραφίας µε παιδαγωγικό στόχο.

Στιγµιότυπο από το σεµινάριο
της Τζίνας Γιωτάκη

Το Σάββατο 29 Ιουνίου στις 9.30 το
πρωί η Ιωάννα Ετµεκτσόγλου δίδαξε το
σεµινάριο: «Ο µουσικός αυτοσχεδιασµός
ηχοτοπίου ως ψυχολογική και παιδαγωγική βιωµατική προσέγγιση». Ο ήχος
διαποτίζει τα βιώµατα των ανθρώπων και
των άλλων ειδών που µοιράζονται κάθε
οικοσύστηµα. Η µουσική -οργανωµένος
ήχος που γίνεται αντιληπτός από ένα ή
περισσότερα είδη- είναι από-τέλεσµα µιας
δηµιουργικής επεξεργασίας του ηχητικού
υλικού. Ο Προετοιµασµένος Μουσικός
Αυτοσχεδιασµός Ηχοτοπίου, µε τη µορφή
που προτάθηκε στο παρόν σεµινάριο, έγινε

αντιληπτός ως µια µουσική, δυναµική
προσέγγιση της ζωής µέσα σε ένα οικοσύστηµα, µια δηµιουργική βιωµατική εµπειρία η οποία τροφοδοτείται από την επιστηµονική γνώση αλλά και παράγει γνώση
µεσω της τέχνης της µουσικής. Το σεµινάριο περιλάµβανε ηχητικό περίπατο στη
φύση, χρήση των όρων και τεχνικών της
Ακουστικής Οικολογίας, και αναπαραστάσεις του αρχικού ηχοτοπίου µέσα από
αυτοσχεδιασµό και µουσική δηµιουργία.
Οι συµµετέχοντες γνώρισαν τι είναι και
πού βασίζεται ο Προετοιµασµένος Μουσικός Αυτοσχεδιασµός Ηχοτοπίου (ΠΜΑΗ)
και ασκήθηκαν στο πώς να προετοιµάζουν
και να παρουσιάζουν µουσικούς αυτοσχεδιασµούς ηχοτοπίου.
Η Κατερίνα Τζεδάκη συνέχισε να οδηγεί την οµάδα σε ένα Ηχητικό Περίπατο
στο δάσος του Μον Ρεπό. Αυτή τη φορά οι
εµπειρίες που µοιράστηκε η οµάδα και οι
δραστηριότητες που γίνανε ήταν διαφορετικές από τον ηχητικό περίπατο στο περιβάλλον της πόλης που έγινε την πρώτη µέρα
του σεµιναρίου και µάλλον πρωτόγνωρες
για τους περισσότερους συµµετέχοντες.
Το απόγευµα της ίδιας µέρας η Ζωή
∆ιονυσίου δίδαξε το σεµινάριο: «Η φύση
και ο κύκλος της ζωής στα ελληνικά παραδοσιακά παιδικά τραγούδια: Μεταδίδοντας τα υλικά και τα άυλα ενός µουσικού πολιτισµού από το χθες στο σήµερα». Στο σεµινάριο εστιάσαµε στα ελληνικά παραδοσιακά παιδικά τραγούδια (νανουρίσµατα, ταχταρίσµατα, παιχνιδοτράγουδα, κάλαντα, αγερµοί, σκωπτικά, και
εθιµικά τραγούδια) και στο πώς αντικατοπτρίζουν ποικιλοτρόπως τη σχέση του
ανθρώπου µε τη φύση στην παραδοσιακή
κοινωνία. Εκτός από το ότι στα τραγούδια
αντανακλώνται τα βιώµατα των παιδιών,
µέσα από αυτή τη ζωντανή παράδοση τα
παιδιά καταφέρνουν να αντιληφθούν και
να βιώσουν τον κύκλο της ζωής µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Αναφερθήκαµε
σε κάποια από τα µουσικά και κοινωνικοπολιτισµικά χαρακτηριστικά του ελληνικού παιδικού τραγουδιού, καθώς και στο
αν και πώς µπορούν αυτά να µεταφερθούν
στη σύγχρονη µουσική εκπαίδευση. Μπορεί η παράδοση να διδαχθεί; ∆ιδάσκοντας
παραδοσιακή µουσική συµπεριλαµβάνουµε υλικά και άυλα στοιχεία του παραδοσιακού πολιτισµού, ή συνήθως περιοριζόµαστε µόνο στα υλικά; Είναι δυνατόν να
διδαχθούν τα άυλα αυτά στοιχεία; Σε µία
σύγχρονη εκπαίδευση που στο επίκεντρό
της έχει το µαθητή και στόχο την ολοκλήρωση και εξέλιξή του, προβληµατιστήκαµε για το πώς µπορεί η παραδοσιακή
µουσική να αποτελεί µία καινοτόµο και
χρήσιµη πρόταση στη σηµερινή τάξη µουσικής; Σκεφτήκαµε δηµιουργικές δραστηριότητες ακρόασης, εκτέλεσης και αυτοσχεδιασµού που µπορούν να εφαρµοστούν
στην διδασκαλία παραδοσιακής µουσικής.
Παρουσιάστηκαν κάποια παιχνιδοτράγουδα, ένα ταχτάρισµα, ένα λαϊκό παραµύθι
µε επένδυση µουσικής, και άλλα τραγού-

δια παιδικού κυρίως ρεπερτορίου. ∆ύο
τελειόφοιτες φοιτήτριες, η Ελένη Πάπαρη
και η Κωνσταντίνα Λουλέ παρουσίασαν
συνοπτικά τις πτυχιακές τους εργασίες σε
σχετικό µε το σεµινάριο θέµα, καθώς και ο
φοιτητής Ζαχαρίας Ζαχούλης παρουσίασε
µία οµαδική εργασία ενός µαθήµατος.
Το τελευταίο εργαστήριο της Ακαδηµίας πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 30
Ιουνίου, στις 11.00 π.µ. από την Carole de
Haut-Darwiche στον πάντα ανοιχτό και
φιλόξενο χώρο του Πολύτεχνού, µε τίτλο:
«Η µουσική είναι ήχοι, ήχοι γύρω µας,
είτε βρισκόµαστε µέσα είτε έξω από
αυτούς». Στόχος του εργαστηρίου ήταν να
µοιραστούν οι συµµετέχοντες µουσικές
εµπειρίες µέσα από παιχνίδια ήχων που
προέρχονται από την εξερεύνηση των
ήχων του σώµατος και ποικίλων άλλων
ηχογόνων αντικειµένων. Έγιναν δραστηριότητες εντός της αίθουσας από όλους
τους συµµετέχοντες. Κάποιοι όροι που
επεξεργαστήκαµε στο ταξίδι µας στους
ήχους ήταν: η αίσθηση, η εξερεύνηση, η
φαντασία. Στο δεύτερο µέρος του εργαστηρίου εστιάσαµε στην παιδική και σχολική ηλικία και εξερευνήσαµε ποιος είναι
ο ρόλος των ενηλίκων στη µουσική και
ακουστική ανάπτυξη των παιδιών. Έγινε
προβολή οπτικοακουστικού υλικού που
σχετίζεται µε τις δραστηριότητες της
διδάσκουσας στη Γαλλία.

Carole de Haut-Darwiche: ∆ραστηριότητα
συµµετεχόντων στο Μον Ρεπό

Το σεµινάριο έκλεισε µε συζήτηση και
γόνιµη ανταλλαγή απόψεων ανάµεσα στους
συµµετέχοντες. Πιστεύουµε ότι δόθηκε µία
διαφορετική εµπειρία στους συµµετέχοντες
καθώς ήρθαν σε επαφή µε την Ακουστική
Οικολογία και το πώς να ενσωµατώσουν
δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη
φύση στα µαθήµατά τους. Στόχος µας ήταν
να αποτελέσει η Θερινή Ακαδηµία Μουσικής Παιδαγωγικής του Ιονίου Πανεπιστηµίου τόπο συνάντησης, γόνιµου διαλόγου και επιµόρφωσης των συµµετεχόντων
γύρω από θέµατα που αφορούν τη διδασκαλία και µάθηση της µουσικής στη σηµερινή
κοινωνία.
Οι Επιστηµονικά Υπεύθυνες της Θερινής
Ακαδηµίας Μουσικής Παιδαγωγικής
Ζωή ∆ιονυσίου
Επίκουρος Καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγικής
Ιωάννα Ετµεκτσόγλου
Επίκουρος Καθηγήτρια Ψυχολογίας της
Μουσικής, Μουσικοθεραπεύτρια
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ÄéåèíÞ Âñáâåßá ISME - Gibson ãéá ôç ÌïõóéêÞ
Åêðáßäåõóç 2012-2014

ÅõôÝñðç: ÅëëçíéêÜ
ôñáãïýäéá ãéá äéäáêôéêÞ
÷ñÞóç - Øçöéáêü Ìïõóéêü
Áíèïëüãéï
Óïößá Áããåëßäïõ

Ô

ï Øçöéáêü Ìïõóéêü Áíèïëüãéï ÅÕÔÅÑÐÇ, åßíáé Ýíá project ðïõ
ãåííÞèçêå áðü ôá ÄéåèíÞ Âñáâåßá ISME - Gibson. Ôá ÄéåèíÞ
Âñáâåßá ISME - Gibson ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç äßíïíôáé óå
êÜèå óõíÝäñéï ôçò Äéåèíïýò ¸íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç óôç
÷þñá ðïõ öéëïîåíåß ôï óõíÝäñéï ôçò ISME. Ôï âñáâåßï ãéá ôï 2012
äüèçêå óå äýï öïñåßò: óôçí ÅëëçíéêÞ ¸íùóç ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (Å.Å.Ì.Å.) êáé óôç ÌåãÜëç ÌïõóéêÞ ÂéâëéïèÞêç "Ëßëéáí Âïõäïýñç" (ÌÌÂ) ãéá ôç äçìéïõñãßá åíüò êïéíïý project ðïõ áöïñÜ ôç ìïõóéêÞ åêðáßäåõóç óôçí ÅëëÜäá.
Ïé äýï öïñåßò êáôÝëçîáí óôçí ÅõôÝñðç, ìéá øçöéáêÞ âÜóç äåäïìÝíùí, Ýíá øçöéáêü Ìïõóéêü Áíèïëüãéï äçëáäÞ, ìå åëëçíéêÜ êõñßùò
ôñáãïýäéá ãéá äéäáêôéêÞ ÷ñÞóç óå ó÷ïëåßá. ÊÜèå ôñáãïýäé ðïõ èá
óõìðåñéëáìâÜíåôáé óôç âÜóç, èá åßíáé äéáèÝóéìï óå ìïõóéêÞ óçìåéïãñáößá, óå ç÷çôéêü áñ÷åßï êáé óå áñ÷åßï pdf. Ãéá êÜèå ôñáãïýäé èá õðÜñ÷ïõí ðñïôåéíüìåíåò éäÝåò äéäáóêáëßáò, äñáóôçñéüôçôåò, ìïõóéêïß
êáé øõ÷ïðáéäáãùãéêïß óôü÷ïé ðïõ ìðïñïýí íá åðéôåõ÷èïýí ìÝóù
ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ ôñáãïõäéïý êáèþò åðßóçò êáé äéáèåìáôéêÝò óõíäÝóåéò ìå äéÜöïñïõò ðáéäáãùãéêïýò ôïìåßò, êëð. Ãéá ðáñÜäåéãìá, Ýíáò åêðáéäåõôéêüò ðïõ åðéèõìåß íá äéäÜîåé óôçí Ã' äçìïôéêïý Ýíá
ôñáãïýäé ìå Ýêôáóç 6çò ìåãÜëçò, óå êëßìáêá Ñå ìåßæïíá, ðïõ íá ðñïÜãåé ôçí óõíåñãáóßá êáé íá óõíäÝåôáé ìå ôç ÌåëÝôç ÐåñéâÜëëïíôïò,
èá ìðïñåß åýêïëá íá åíôïðßóåé ôï ôñáãïýäé ðïõ ôáéñéÜæåé óôçí ôÜîç
ôïõ. ¹ Ýíáò åêðáéäåõôéêüò ðïõ èÝëåé íá äéäÜîåé óå ôÜîç ãõìíáóßïõ Þ
ìïõóéêïý ó÷ïëåßïõ ãéá ìéá ó÷ïëéêÞ ãéïñôÞ Ýíá ôñßöùíï ôñáãïýäé, ìå
Ýêôáóç ìéêñüôåñç ôçò ïêôÜâáò èá ìðïñÝóåé ü÷é ìüíïí íá áêïýóåé ôéò
åðéëïãÝò ôïõ áëëÜ íá âñåé ôçí ðáñôéôïýñá êáé ó÷åôéêÝò áóêÞóåéò ãéá
ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõ ôñáãïõäéïý.
Ç âÜóç, ðïõ èá åßíáé åëåýèåñçò ðñüóâáóçò ãéá üëïõò, óôï÷åýïõìå
íá áðïôåëÝóåé Ýíá ÷ñÞóéìï åñãáëåßï ãéá êÜèå åêðáéäåõôéêü ìïõóéêÞò
Þ ãåíéêÞò ðáéäåßáò ðïõ åðéèõìåß íá åìðëïõôßóåé ôï ìÜèçìÜ ôïõ ôüóï
ìå íÝåò éäÝåò üóï êáé ìå íÝåò ðáñôéôïýñåò. Óôç âÜóç èá ìðïñåß íá
âñåé êáíåßò åðéëïãÝò ðïõ åîõðçñåôïýí åêðáéäåõôéêïýò óôü÷ïõò.
Ôñáãïýäéá ðáëéÜ ðïõ Ý÷ïõí áðü êáéñü îå÷áóôåß, âõæáíôéíïýò ýìíïõò, ôñáãïýäéá ðáñáäïóéáêÜ, óýã÷ñïíá êáé äçìïöéëÞ óå äéáóêåõÝò ãéá ìéá Þ ðåñéóóüôåñåò öùíÝò, ãéá ìïõóéêÜ üñãáíá Þ ãéá üñãáíá ôÜîçò.
Áîßæåé íá áíáöÝñïõìå üôé ìÝ÷ñé óÞìåñá ãéá ôçí ÅõôÝñðç Ý÷åé óõíåñãáóôåß ìßá ìåãÜëç ïìÜäá ðïõ áðïôåëåßôáé áðü ìïõóéêïðáéäáãùãïýò, ìïõóéêïëüãïõò, âéâëéïèçêïíüìïõò, ôå÷íéêïýò, êëð. Óôçí ðñüóêëçóç óõíåñãáóßáò ðïõ åß÷áìå áðåõèýíåé áíôáðïêñßèçêáí ðïëëïß
ìïõóéêïß, óõíèÝôåò êáé åêðáéäåõôéêïß êáé ôïõò åõ÷áñéóôïýìå èåñìÜ ãé
áõôü. ÅðéóôçìïíéêÜ õðåýèõíåò ãéá ôï Ýñãï åßíáé ç ÆùÞ Äéïíõóßïõ, Åðßêïõñïò ÊáèçãÞôñéá ÌïõóéêÞò ÐáéäáãùãéêÞò ôïõ ÔìÞìáôïò Ìïõóéêþí Óðïõäþí Éïíßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ êáé ç Óôåöáíßá ÌåñÜêïõ, Ìïõóéêïëüãïò, Äéåõèýíôñéá ôçò ÌåãÜëçò ÌïõóéêÞò ÂéâëéïèÞêçò "Ëßëéáí
Âïõäïýñç".
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ôï Ðïëýôå÷íï
ÓðÜñôçò 22
15233 ×áëÜíäñé, ÁèÞíá
www.topolytexno.gr
ôçë: 2106859383

ÓåìéíÜñéá óôï Ðïëýôå÷íï
ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÌÏÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ:
Ç ÌÏÕÓÉÊÇ ÓÔÇÍ ÅÉÄÉÊÇ ÁÃÙÃÇ ÊÁÉ
ÈÅÑÁÐÅÉÁ
Ôï óåìéíÜñéï äéåîÜãåôáé ôéò ÊõñéáêÝò (30 þñåò)
¸íáñîç: ÊõñéáêÞ 20 Ïêôùâñßïõ
Äéäáóêáëßá: Ìé÷Üëçò Ôüìðëåñ
ÇÌÅÑÉÄÁ: Ç ÌÏÕÓÉÊÏÊÉÍÇÔÉÊÇ
ÁÃÙÃÇ ORFF & Ç ÄÉÁÈÅÌÁÔÉÊÇ
ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÇ ÔÇÓ ÃÍÙÓÇÓ ÓÔÇÍ
ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇ ÇËÉÊÉÁ & ÓÔÉÓ ÐÑÙÔÅÓ
ÔÁÎÅÉÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ Ó×ÏËÅÉÏÕ
ÓÜââáôï 2 Íïåìâñßïõ
ÅéóçãÞôñéá: Ìáñßá ÖéëéÜíïõ
ÇÌÅÑÉÄÁ: ÌÏÕÓÉÊÏÊÉÍÇÔÉÊÅÓ
ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÃÉÁ ÔÏ
ÍÇÐÉÁÃÙÃÅÉÏ, ÌÅ ÁÎÏÍÁ ÔÁ
×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÁ: Ðþò ðñïåôïéìÜæïõìå ôá
ðáéäéÜ ãéá ìéá ìïõóéêïêéíçôéêÞ ðáñÜóôáóç
ìå ÷ïñü & ôñáãïýäé
ÓÜââáôï 9 Íïåìâñßïõ
ÅéóçãÞôñéá: Ãùãþ Áããåëïðïýëïõ
ÊÑÉÔÇÑÉÁ ÅÐÉËÏÃÇÓ ÐÁÉÄÉÊÙÍ
ÔÑÁÃÏÕÄÉÙÍ ÓÅ ÓÕÍÄÕÁÓÌÏ ÌÅ ÔÇ
×ÑÇÓÇ ÌÉÊÑÙÍ ÌÏÕÓÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÙÍ
ÓÜââáôï 23 êáé ÊõñéáêÞ 24 Íïåìâñßïõ
ÅéóçãçôÞò: Íéêüëáò Ôóáöôáñßäçò
ÇÌÅÑÉÄÁ: ÔÏ ÐÁÉÄÉ & ÔÁ ÌÁÃÉÁ ôïõ Ì.
Ravel: ÁÍÁÐËÁÈÏÍÔÁÓ ÔÇÍ ÐÁÉÄÉÊÇ
ÏÐÅÑÁ (ÌÝóù ôçò ÁöÞãçóçò, ôçò
ÅíåñãçôéêÞò Áêñüáóçò, ôïõ Ôñáãïõäéïý, ôçò
ÅêôÝëåóçò ìå ÌïõóéêÜ ¼ñãáíá ê.á)
ÓÜââáôï 30 Íïåìâñßïõ
ÅéóçãÞôñéá: Åõáããåëßá Êïøáëßäïõ
ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ ÌÅ Ç×ÏÕÓ, Ç×ÇÑÅÓ
ÊÉÍÇÓÅÉÓ & ÖÙÍÅÓ. Ç ÅÉÓÁÃÙÃÇ
ÂÁÓÉÊÙÍ ÌÏÕÓÉÊÙÍ ÅÍÍÏÉÙÍ ÓÔÇÍ
ÌÏÕÓÉÊÇ ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÇ
ÓÜââáôï 7 Äåêåìâñßïõ
ÅéóçãçôÞò: Íéêüëáò Ôóáöôáñßäçò
ÇÌÅÑÉÄÁ:ÌÏÕÓÉÊÅÓ ÄÑÁÓÅÉÓ &
ÐÑÁÎÅÉÓ ÌÅÓÁ ÁÐÏ ÔÁ ÌÁÔÉÁ ÔÙÍ
ÐÁÉÄÉÙÍ
ÊõñéáêÞ 8 Äåêåìâñßïõ
ÅéóçãÞôñéá: ÌÜñù ÈåïäùñÜêç
ÇÌÅÑÉÄÁ: ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÁ ÓÔÏÍ
ÊÏÓÌÏ ÈÅÁÔÑÉÊÏ ÐÁÉ×ÍÉÄÉ &
ÌÏÕÓÉÊÏÊÉÍÇÔÉÊÇ ÁÃÙÃÇ
ÓÜââáôï 14 Äåêåìâñßïõ
ÅéóçãÞôñéá: Ãùãþ Áããåëïðïýëïõ
ÇÌÅÑÉÄÁ: Ç ÐÏËÕÔÉÌÇ ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ
ÔÏÕ Ç×ÏÕ ÌÅ ÔÇÍ ÃËÙÓÓÁ
ÊÁÉ ÔÇÍ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇ ÔÇÓ ÓÔÏ
ÍÇÐÉÁÃÙÃÅÉÏ & ÔÏ ÄÇÌÏÔÉÊÏ
ÊõñéáêÞ 15 Äåêåìâñßïõ
ÅéóçãçôÝò: ÃéÜííçò Óðåôóéþôçò êáé ×ñÞóôïò Óôáìáôßïõ

www.topolytexno.gr
êáé óôï ôçë 2106859383
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Ìïõóéêïß Äéáãùíéóìïß
ÅëëÜäá
6ïò Äéáãùíéóìüò Óýíèåóçò
óôç ìíÞìç Ä. ÄñáãáôÜêç
Ç Åíùóç ÅëëÞíùí Ìïõóïõñãþí, èÝëïíôáò
íá ôéìÞóåé ôç ìíÞìç ôïõ ìåãÜëïõ Åëëçíá óõíèÝôç êáé ìÝëïõò ôçò, ÄçìÞôñç ÄñáãáôÜêç,
ðñïêçñýóóåé óå óõíåñãáóßá ìå ôï Óýëëïãï
Ößëùí ÄçìÞôñç ÄñáãáôÜêç ôïí 6ï Äéáãùíéóìü Óýíèåóçò óôç ìíÞìç ôïõ.
Ï äéáãùíéóìüò áöïñÜ óå Åëëçíåò óõíèÝôåò
ìÝ÷ñé 40 åôþí. Ïé õðïøÞöéïé èá ðñÝðåé íá õðïâÜëïõí Ýíá Ýñãï óå äýï áíôßôõðá ãéá óüëï
üñãáíï Þ ãéá ïñãáíéêü óýíïëï, ðïõ äåí ðñÝðåé
íá õðåñâáßíåé ôïõò 6 åêôåëåóôÝò. Óôçí åíïñ÷Þóôñùóç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ïðïéïóäÞðïôå óõíäõáóìüò áðü ôá ðáñáêÜôù üñãáíá:
öëÜïõôï, üìðïå, êëáñéíÝôï, êüñíï, ôñïìðüíé,
ðéÜíï, 2 âéïëéÜ, âéüëá, ôóÝëï, êïíôñáìðÜóï
êáé ìáãíçôïôáéíßá. Ç äéÜñêåéá ôïõ Ýñãïõ èá
ðñÝðåé íá åßíáé áðü 8 Ýùò 12 ëåðôÜ.
ÊáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá áðïóôïëÞò
Ýñãùí: 31 Äåêåìâñßïõ 2013
Ðëçñïöïñßåò êáé Ýíôõðá óõììåôï÷Þò:
ÄåõôÝñá, Ôñßôç êáé ÐÝìðôç, 11.00-15.00.
Åíùóç ÅëëÞíùí Ìïõóïõñãþí, ÌÝãáñï
ÌïõóéêÞò Áèçíþí, Âáó. Óïößáò & Êüêêáëç,
115 21 ÁèÞíá,
Ôçë./Öáî: 2107256607,
gcu@otenet.gr, http://www.eem.org.gr.

Öéíëáíäßá
International Uuno Klami
Composition Competition
Öèéíüðùñï 2014
Kouvola and Kotka
Öéíëáíäßá
ÊáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá áðïóôïëÞò
Ýñãùí: 2 Äåêåìâñßïõ 2013
Ðëçñïöïñßåò:
klamicompetition@kymisinfonietta.fi

ÓõíÝäñéá 2013-2014
Áõóôñßá
The World Congress
of Music Therapy 2014
“Cultural Diversity in Music
Therapy, Practice, Research and
Education”
7-12 Éïõëßïõ 2014
IMC University of Applied Sciences,
Krems
Ðëçñïöïñßåò:
http://www.musictherapy2014.org/

ÇíùìÝíï Âáóßëåéï
The Work and Ideas
of Jani Christou
16 Íïåìâñßïõ 2013
Goldsmiths College,
University of London
Ëïíäßíï
Ðëçñïöïñßåò:
Maria Yerosimou
e-mail: christoulondon@gmail.com

Ç.Ð.Á.
2014 NAfME Music Research &
Teacher Education National
Conference
10-12 Áðñéëßïõ 2014
Missouri
Ðëçñïöïñßåò:
National Association for Music
Education
http://musiced.nafme.org

Early Childhood Music &
Movement Association (ECMMA)
International Biennial Convention 2014

1ï ÄéåèíÝò ×ïñùäéáêü
ÖåóôéâÜë
“Íßêïò Áóôñéíßäçò”

AND
National Association for Music
Education (NAfME)
Early Childhood Special Research
Interest Group

ÊõñéáêÞ, 3 Íïåìâñßïõ

“Grow in Harmony”

þñá 11:00

22-25 Éïõíßïõ 2014
Simpsonwood Conference Center
Atlanta, Georgia

óôï Âáöïðïýëåéï Ðíåõìáôéêü
ÊÝíôñï, Èåóóáëïíßêç
Ðëçñïöïñßåò
nikosastrinidischorus.blogspot.gr

ËÞîç ðñïèåóìßáò õðïâïëÞò åñãáóéþí
ðñïò ðáñïõóßáóç: 1 Äåêåìâñßïõ 2013
Ðëçñïöïñßåò:
www.ecmma.org/

Êýðñïò
International Music Education
Conference
15-17 Íïåìâñßïõ 2013
European University Cyprus
Ëåõêùóßá
Ðëçñïöïñßåò:
Yannis Miralis and Rania Neokleous
e-mail: Y.Miralis@euc.ac.cy
http://www.cymic.org.cy/

22nd European Association for
Music in Schools Conference EAS2014
"Every learner counts"
21-24 ÌáÀïõ 2014
Cyprus Music Institute and
Department of Music and Dance of
the University of Nicosia
Ëåõêùóßá
ËÞîç ðñïèåóìßáò õðïâïëÞò åñãáóéþí
ðñïò ðáñïõóßáóç: 31 Ïêôùâñßïõ 2013
Ðëçñïöïñßåò:
Natassa Economidou Stavrou
e-mail: eas2014@unic.ac.cy
http://www.eas-music.org/activities/easconferences/2014-nicosia-cy/call-forpapers/

Öéíëáíäßá
Critical Perspectives on Music,
Education, and Religion
20-22 Áõãïýóôïõ 2014
Sibelius Academy,
University of the Arts
Åëóßíêé
Ðëçñïöïñßåò:
e-mail: alexis.kallio@siba.fi.
http://sites.siba.fi/web/cpmer

ÅëëÜäá
Ôï ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ
Á.Ð.È. óå óõíåñãáóßá ìå ôï
ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ
ÅÊÐÁ äéïñãáíþíïõí
äéáôìçìáôéêü óõíÝäñéï
õðü ôçí áéãßäá ôçò ÅëëçíéêÞò
ÌïõóéêïëïãéêÞò Åôáéñåßáò
“Guiseppe Verdi êáé Richard
Wagner: Äýï áíôßðïäåò ôçò
ìïõóéêÞò äéáêüóéá ÷ñüíéá ìåôÜ”
8-10 Íïåìâñßïõ 2013, ÁèÞíá
Ðëçñïöïñßåò:
http://www.mus.auth.gr/cms/
?q=node/1578
15

Ôï çìåñïëüãéï ôçò Å.Å.Ì.Å. 2013
ÅìöÜíéóç ôçò ×ïñùäßáò ôçò Å.Å.Ì.Å.
óôï 1ï ÄéåèíÝò ×ïñùäéáêü ÖåóôéâÜë
“Íßêïò Áóôñéíßäçò”

ÊõñéáêÞ, 3 Íïåìâñßïõ þñá 11:00
óôï Âáöïðïýëåéï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï
(âë. nikosastrinidischorus.blogspot.gr)
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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 2014...
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...
ÁíáíÝùóç óõíäñïìþí

ÖïéôçôÝò
(1 Ýôïò) (2 Ýôç)
ìÝ÷ñé ôéò 28/2/2014
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

ÁðïóôïëÞ ÷ñçìÜôùí:
(á) ìå ôá÷õäñïìéêÞ åðéôáãÞ*
Å.Å.Ì.Å., Åñéöýëç Äáìéáíïý
Åñìïý 7, 54625 Èåóóáëïíßêç
ôçë. 2310858658 êáé 6939560404

Þ (â) ìå êáôÜèåóç óôï ëïãáñéáóìü*
ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò
IBAN: GR06 0110 2230 0000 2234 8020 557
BIC: ETHNGRAA
ÅëëçíéêÞ ¸íùóç ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç

* ìå áíáãñáöÞ ôïõ ïíïìáôåðþíõìïõ ôïõ áðïóôïëÝá!

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
ÄùñåÜí ÅñãáóôÞñéï êáé ÄéÜëåîç
12 Ïêôùâñßïõ 2013
ÅñãáóôÞñéï êáé ÄéÜëåîç Ãíùñéìßáò
ÅéóçãçôÝò: ÌÝëç êáé óõíåñãÜôåò
ôïõ Êñïõóôüöùíïõ
1ï ÅñãáóôÞñéï
9 êáé 10 Íïåìâñßïõ 2013
ÅëëçíéêÞ ðáñÜäïóç
êáé ìïõóéêïêéíçôéêÞ áãùãÞ Carl Orff
ÅéóçãÞôñéá: Ïëõìðßá Áãáëéáíïý
2ï ÅñãáóôÞñéï
14 êáé 15 Äåêåìâñßïõ 2013
Ößëïé Ìïõóéêüöéëïé: ÅéóáãùãÞ êáé âáóéêü
ñåðåñôüñéï ãéá ôçí ïñãÜíùóç åíüò
åôÞóéïõ ðñïãñÜììáôïò ÌïõóéêÞò ÁãùãÞò
ãéá íçðéáãùãåßá, ó÷ïëåßá êáé ü÷é ìüíï
ÅéóçãçôÝò: Íßêïò Èåïäùñßäçò
êáé ÄÝóðïéíá Êáëáíôáñßäïõ
3ï ÅñãáóôÞñéï
18 êáé 19 Éáíïõáñßïõ 2014
ÖùíçôéêÞ áãùãÞ îåêéíþíôáò
ãéá âñÝöç êáé Üíù!
ÅéóçãÞôñéá: ×áñßêëåéá ÐáðáíéêïëÜïõ
4ï ÅñãáóôÞñéï
15 êáé 16 Öåâñïõáñßïõ 2014
ÓÜââáôï: Áð’ôï ðáé÷íßäé óôç äçìéïõñãßá,
ðáßæïíôáò ìå ôá ÅëëçíéêÜ ëáúêÜ
ðáñáìýèéá
ÅéóçãçôÞò: ÔÜóïò ÑÜôæïò
ÊõñéáêÞ: Ïé ìïõóéêÝò êáé ïé Þ÷ïé ôùí
ðáñáìõèéþí - ÌïõóéêÝò éóôïñßåò êáé
ôñáãïõäïðáñáìýèéá
ÅéóçãçôÞò: Íßêïò Èåïäùñßäçò
5ï ÅñãáóôÞñéï
15 êáé 16 Ìáñôßïõ 2014
ÓÜââáôï: ÅêðáéäåõôéêÝò
ìïõóéêïèåáôñéêÝò åöáñìïãÝò
ôïõ playback theater
ÐáñïõóéÜæïõí ìÝëç
ôïõ Åëëçíéêïý Playback ÈåÜôñïõ
ÊõñéáêÞ: Ñõèìüò - Êßíçóç - ÊñïõóôÜ
ÅéóçãçôÞò: ËåõôÝñçò ÁããïõñéäÜêçò
6ï ÅñãáóôÞñéï
5 êáé 6 Áðñéëßïõ 2014
Óõíïìéëßåò åðßãåéùí óùìÜôùí: ÑõèìüòÊßíçóç-Èåáôñéêïß áõôïó÷åäéáóìïß
ÅéóçãÞôñéá: ÄÝóðïéíá ØõìÜñíïõ
7ï ÅñãáóôÞñéï
17 êáé 18 Ìáßïõ 2014
... åíþ áõôü åßíáé Ýíá üñãáíï ôïõ ìõáëïý:
Ðåéñáìáôéóìüò, Áõôïó÷åäéáóìüò êáé
ÓõíåñãáôéêÞ Óýíèåóç óôç ÌïõóéêÞ
Åêðáßäåõóç
ÅéóçãçôÞò: Ðáíáãéþôçò Êáíåëüðïõëïò
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