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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 9ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΜΕ

Η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (ΕΕΜΕ), στο πλαίσιο οργάνωσης των
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του 9ου Συνεδρίου της που θα διεξαχθεί διαδικτυακά την
περίοδο 15-17 Απριλίου 2022, προσκαλεί φορείς που οι δραστηριότητές τους σχετίζονται με
τη μουσική και τα πολύτεχνα δρώμενα (όπως πανεπιστήμια, σχολεία - γενικά και μουσικά,
ωδεία και μουσικές σχολές, καλλιτεχνικές ομάδες κ.ά.) να υποβάλουν προς κρίση βίντεο το
περιεχόμενο του οποίου μπορεί να περιλαμβάνει καταγραφή μικρών, ή μεγάλων μουσικών
συνόλων στην εκτέλεση τραγουδιού, αυτοσχεδιασμό, ή συνδυασμό συνόλων με μοντάζ.
Τα βίντεο που θα επιλεγούν θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και θα
συμπεριληφθούν στο κανάλι της Ένωσης στην πλατφόρμα YouTube.

Οι προδιαγραφές και κριτήρια αξιολόγησης των προς υποβολής βίντεο, θα πρέπει
πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

1. Οι καλλιτεχνικές δράσεις να είναι πρωτότυπες
2. Η συνολική διάρκεια του βίντεο να είναι 3’ - 5’
3. Να μην είναι δημοσιευμένο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
4. Το περιεχόμενό του να είναι συναφές με τους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου
5. Να ακολουθεί τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές

a. Ποιότητα βίντεο: 720p ή 1080p HD (Ρυθμός καρέ: 25 fps / Αναλογία: 16:9)
b. Ποιότητα ήχου: 128 kbps bitrate ή μεγαλύτερο

Τα προς κρίση βίντεο θα πρέπει να αναρτηθούν σε ιδιωτικό κανάλι στο YouTube μη
καταχωρισμένο και ο σύνδεσμος, όπως και τα στοιχεία επικοινωνίας της/του υπευθύνου
(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο και email)  να αποσταλεί στο 9th.conference@eeme.gr
μέχρι τις 20 Μαρτίου 2022.

Στη συνέχεια, τα βίντεο θα αξιολογηθούν με διπλή τυφλή κρίση και τα αποτελέσματα
θα ανακοινωθούν στις/στους υπευθύνους μέχρι τις 5 Απριλίου 2022. Προκειμένου τα
βίντεο να παρουσιαστούν στο Συνέδριο και να συμπεριληφθούν στο κανάλι του YouTube της
Ένωσης, θα πρέπει τα έργα που θα περιέχονται να είναι ελεύθερα δικαιωμάτων και να έχει
δοθεί η απαραίτητη συναίνεση από τα συμμετέχοντα μέλη. Κατά την παρουσίαση του βίντεο
στο Συνέδριο η/ο υπεύθυνη/ος μπορεί να το προλογίσει μέχρι 3’.
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