


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για έκτη συνεχή χρονιά το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης σε συνδιοργάνωση με το Κέντρο 

Πολιτισμού Ξάνθης θα πραγματοποιήσουν τη καθιερωμένη πλέον πανελλήνια  

συνάντηση Μουσικών Σχολείων. Οι δράσεις θα λάβουν χώρα από τις 17 έως 21 

Απριλίου 2019. Κεντρικό θέμα των φετινών εκδηλώσεων θα είναι «Μουσική και 

Κινηματογράφος». Η επιλογή των τραγουδιών που αφορούν θέματα - soundtracks 

ξένου ή ελληνικού κινηματογράφου είναι ελεύθερη. Η παρουσίαση του 

προγράμματος του εκάστοτε σχολείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μισή ώρα. Οι 

παρουσιάσεις των προγραμμάτων των σχολείων θα τελεστούν σε υπαίθριους χώρους 

και κυρίως απογευματινές ώρες.  

Δεδομένου ότι τα κύρια χαρακτηριστικά του κινηματογράφου είναι ο λόγος, η εικόνα 

και ο ήχος/μουσική τα φετινά βιωματικά εργαστήρια θα κινηθούν γύρω από τους 

συγκεκριμένους άξονες με ιδιαίτερη έμφαση στη μουσική. Καταξιωμένοι 

καλλιτέχνες, συνθέτες και μουσικοί θα συμμετέχουν διδάσκοντας, εμπνέοντας και 

συμπράττοντας με τους μαθητές των μουσικών σχολείων.  

Τη μεγάλη μαθητική ορχήστρα θα διευθύνει ο συνθέτης και μαέστρος Νίκος 

Κυπουργός, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει συνθέσει και τη μουσική για πάνω από 

εξήντα κινηματογραφικές ταινίες. Ιδιαίτερη τιμή για όλους θα είναι η διδασκαλία 

γνωστών συνθέσεων του ίδιου του δημιουργού, οι οποίες έχουν αποσπάσει βραβεία 

παγκοσμίου επιπέδου, καθώς και συνθέσεις άλλων αξιόλογων συνθετών. Θα 

«Έτσι γεννήθηκε η μουσική του κινηματογράφου, θα έλεγε 

κανείς. Από τη σιωπή. Και η μουσική αυτή υπήρξε στην αρχή 

λίγο σκοτάδι, τίτλοι ηχητική περιγραφή του ονείρου, πράξη 

ζωής και θάνατος, ενέργεια, νίκη, τέλος-διέξοδος, επιστροφή 

στο σπίτι. Η μουσική του κινηματογράφου συντηρεί στη μνήμη 

την εικόνα, την ερμηνεύει ενώ συγχρόνως χρωματίζει επιθυμίες 

και μνήμες και την προσωπική μας ταύτιση με τις πτυχές ενός 

ονείρου 35 χιλιοστών».  

                                                                                  Μάνος Χατζιδάκις 



αποσταλεί ειδική φόρμα συμμετοχής των μαθητών ανά όργανο, ώστε να γίνουν οι 

απαραίτητες ενορχηστρώσεις από τον συνθέτη. Παρτιτούρες θα μοιραστούν 

εγκαίρως ώστε οι μαθητές να είναι προετοιμασμένοι κατά τη διάρκεια των προβών. 

Η Εριφύλη Δαμιανού, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα 

διδάξει το χορωδιακό σύνολο, το οποίο θα απαρτίζεται από μαθητές των μουσικών 

σχολείων. Θα αποσταλεί ειδική φόρμα συμμετοχής των μαθητών ανά φωνή 

(Soprano, Alto, Tenor, Basso).  

Ο Μιχάλης Χουρδάκης, δρ. Μουσικής Τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης, 

καθηγητής στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου, θα διδάξει στο σεμινάριο με τίτλο 

«Μουσική Τεχνολογία-Ηχοληψία-Βιντεοληψία-Παραγωγή-Εφέ». Στο συγκεκριμένο 

σεμινάριο θα διδαχτούν τεχνικές με μοντέρνες προσεγγίσεις που αφορούν στην 

παραγωγή εικόνας, ήχου και μουσικής επένδυσης. Θα αποσταλεί ειδική φόρμα 

συμμετοχής για τους συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο σεμινάριο.   

Η ‘Ασπα Φούτση αναγνωρισμένη και έμπειρη καθηγήτρια κλασικού και σύγχρονου 

χορού, θα διδάξει στο βιωματικό σεμινάριο με τίτλο «Χορογραφώντας τη Σκιά». 

Μαθητές και μαθήτριες από όλα τα σχολεία καλούνται να συμμετέχουν σε 

χορογραφίες με την μουσική υπόκρουση γνωστών μουσικών θεμάτων από την 

ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο οι μαθητές 

θα δημιουργήσουν σκηνές, με μοναδικό τους εργαλείο το φως και τις σκιές που θα 

δημιουργούν τα σώματά τους. Τον φωτισμό θα επιμεληθεί ο Τριαντάφυλλος 

Βαΐτσης, ο οποίος έχει διακριθεί για τα «γλυπτά σκιάς» που δημιουργεί. Θα 

αποσταλεί ειδική φόρμα συμμετοχής για τους συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο 

σεμινάριο. Ο αριθμός των ατόμων για το εν λόγω βιωματικό σεμινάριο δεν πρέπει να  

υπερβαίνει τους πέντε μαθητές ανά σχολείο.  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν συνεννοήσεως του Κέντρου 

Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης με τους ξενοδόχους της πόλης, προσφέρεται δωρεάν 

η πρώτη διανυκτέρευση (αποκλειστικά για την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019) για τους 

πρώτους 400 συμμετέχοντες, οι οποίοι θα παραμείνουν σε όλη τη διάρκεια του 

φεστιβάλ. Θα πρέπει να μας αποστέλλεται το email της κράτησης του ξενοδοχείου 

ώστε το Κέντρο Πολιτισμού να προβεί στις δέουσες ενέργειες. 

Οι προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 

2019. 

Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε πλάνο σκηνής καθώς και τους τίτλους των 

τραγουδιών που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά σας. 

Επισυνάπτεται η έγκριση από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων. 

Για πληροφορίες καλέστε στα εξής τηλέφωνα: 

Μουσικό Σχολείο Ξάνθης: 2541092212 

Ηρώ Παυλοπούλου: 6972704427  



 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

             Μουσικό Σχολείο:…………………………………………….................. 

             Υπεύθυνος Καθηγητής:…………………………………………………….. 

             Email: ………………………………………………………………………………. 

             Τηλέφωνο:………………………………………………………………………… 

            Αριθμός Μαθητών:…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Βιολί  

Βιόλα  

Βιολοντσέλο  

Κόντρα Μπάσο  

Κλασική Κιθάρα  

Ακουστική Κιθάρα  

Ούτι  

Μπουζούκι  

Λαούτο  

Κανονάκι  

Σαντούρι  

Μαντολίνο  

Άρπα  

Λύρα  

Ηλεκτρ. Κιθάρα  

Ηλεκτρ. Μπάσο  

Φλάουτο  

Όμποε  

Κλαρινέτο  

Φαγκότο  

Τρομπέτα  

Τρομπόνι  

Τούμπα  

Κόρνο  

Σαξόφωνο Άλτο  

Σαξόφωνο Τενόρο  

Σαξόφωνο Σοπράνο  

Κρουστά  

Ξυλόφωνο  

Μεταλλόφωνο  

Ακορντεόν  

Λάφτα  

Άλλο...  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ  
 

 

➢ Δίπλα από το κάθε όργανο παρακαλούμε να γράψετε τον αριθμό των 
συμμετεχόντων μαθητών του σχολείου σας.  

➢ Οι μαθητές παρακαλούνται να μεταφέρουν τα δικά τους αναλόγια. 



 
 

ΦΩΝΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
Σοπράνο  
Άλτο   
Τενόροι  
Μπάσοι   
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΚΗΝΗΣ 

ΧΟΡΩΔΙΑ 

  

 


