
ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο

 ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
 ΣΥΝΘΕΣΗΣ και ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Καλλιτεχνικός διευθυντής: Αλέξανδρος Καλογεράς 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

 20-21 20-21 20-21 20-21 20-21
Σάββατο, 11 Ιουνίου, 2011, 9:00 μ.μ.

Mέλη του εργαστηρίου παρουσιάζουν έργα ρεπερτορίου του εικοστού αιώνα,
καθώς και δικά τους έργα σε πρώτη εκτέλεση.

György Ligeti - Alfred Schnittke - Κarlheinz Stockhausen
György Kurtág - Paul Hindemith - Juliusz Łuciuk

Νικόλαος Αθανασόπουλος - Αλέξανδρος Γεωργιάδης - Μαρία Δελή
Γεωργία Καλοδίκη - Αλέξανδρος Λύκουρας - Ηλίας Νικολαΐδης
Νίκος Ξανθούλης - Γιώργος Παπαμήτρου - Γιάννης Σφυρής

Γιώργος Ταμιωλάκης - Αλεξάνδρα Τσούκη

Συμμετέχουν:
Αντώνης Βλάχος, Τζένη Σουλκούκη, Μιράντα Γεωργάκη, Μαρία Στέλλιου,
Κυριακή Ανωμεριανάκη, Χρύσα Γρένδα, Μαρία Δελή, Σταύρος Παργινός, 

Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Λαέρτης Κοκολάνης, Γιάννος Γιοβάνος, 
Δημήτρης Μαρίνος, Μαριάννα Μπαρούτα, Κατερίνα Γκίρδη,

Δάφνη Ποταμίτη, Ελένη Καραγιαννίδου, Δημήτρης Πίνης, Λεωνίδας Ξυλούρης

Συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής “Μεσόγειος”

Είσοδος ελεύθερη

Θέατρο Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης
Πειραιώς 206, Ταύρος

Πληροφορίες στο  210 - 34 18 550,
kalogeras@earthlink.net
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Μουσικό Εργαστήρι Σύνθεσης και Εκτέλεσης
Καλλτεχνικός διευθυντής: Αλέξανδρος Καλογεράς

Το Μουσικό Εργαστήρι Σύνθεσης και Εκτέλεσης ιδρύθηκε το 2002 από τον Αλέξανδρο Καλογερά, συνθέτη, 
διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και καθηγητή του Berklee College of Music της Βοστόνης. Από 
την ίδρυσή του το Εργαστήριο φιλοξενείται στο Ωδείο Μουσικοί Ορίζοντες. 

Ο Σκοπός του Εργαστηρίου είναι εκπαιδευτικός και επιτυγχάνεται με τα εξής προγράμματα:

1/	
 Διοργάνωση σεμιναρίων και μαθημάτων με ποικίλα θέματα σχετικά με τη συμφωνική μουσική και 
τη μουσική δωματίου, όπως αναπτύχθηκαν από τον 18 αιώνα μέχρι τις μέρες μας.

2/	
 Παρουσίαση συναυλιών μουσικής δωματίου από τα μέλη του εργαστηρίου με ελεύθερη είσοδο για 
το κοινό.  Οι συναυλίες συνοδεύονται από λεπτομερείς εισαγωγικές σημειώσεις για τα 
παρουσιαζόμενα έργα που προσφέρονται επίσης δωρεάν στο κοινό.

3/	
 Διοργάνωση διαλέξεων με θέματα που εκτείνονται από την παραδοσιακή ελληνική μουσική μέχρι 
τις πλέον πρωτοποριακές τάσεις διεθνώς.  Ομιλητές είναι επιστήμονες ή καλλιτέχνες με ειδίκευση 
στο χώρο, συνήθως με διεθνείς σπουδές και αναγνωρισμένη καλλιτεχνική προσφορά.

	
 Οι διαλέξεις προσφέρονται επίσης με ελεύθερη είσοδο και στόχο έχουν να προσεγγίσουν ένα 
ευρύτερο μουσικόφιλο κοινό και να λειτουργήσουν σαν είδος ανοικτού πανεπιστημίου.

4/	
 Παρουσίαση παιδικών συναυλιών σε δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς.  
Στις συναυλίες συμμετέχουν τα μέλη του εργαστηρίου και σκοπό έχουν να φέρουν σε επαφή τα 
παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας με τα μουσικά όργανα και τη μουσική γενικότερα.

Τη σχολική περίοδο 2010 - 2011 στο Μουσικό Εργαστήριο συμμετέχουν σαράντα μέλη με πολύ ταλέντο που 
έχουν ήδη στη κατοχή τους πτυχίο και δίπλωμα πιάνου ή άλλων οργάνων, πτυχία ανώτερων θεωρητικών 
(αρμονίας, αντίστιξης, φούγκας, σύνθεσης), διδακτορικό, βυζαντινής μουσικής, παραδοσιακής μουσικής και 
άλλα.

Για τη φετινή χρονιά έχουν προγραμματιστεί 324 ώρες διδασκαλίας, 4 συναυλίες μουσικής δωματίου, οκτώ 
διαλέξεις και 16 παιδικές συναυλίες σε δημοτικά σχολεία του λεκανοπεδίου Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωννο (697) 29 27 089, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
kalogeras@earthlink.net

http://mousikoergastiri.wordpress.com/
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