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Τεχνικές Διεύθυνσης Ορχήστρας 

και Χορωδίας 

 
  

Το εργαστήριο έχει ως κύριο στόχο να εφοδιάσει τους σπουδαστές 
µε τις βασικές τεχνικές κινησιολογίας και τις αρχές ανάγνωσης παρτιτούρας µαέστρου. 

 
Απευθύνεται σε σπουδαστές σύνθεσης, θεωρητικών, οργάνων, 

άτοµα που θα διδάξουν σε σχολεία και οιονδήποτε άλλον ενδιαφερόµενο. 
 

Θα µελετηθούν έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, 
τα οποία θα αποδίδονται από δύο πιάνα και αργότερα από µικρά σύνολα,  

χορωδία και σε κάποιες περιπτώσεις ορχήστρα. 
 

Το εργαστήριο περιλαµβάνει 12 συναντήσεις κατά την ακαδηµαϊκή χρονιά 2012-13. 
Θα διδάξει ο µαέστρος και συνθέτης 

 
Μιχάλης Οικονόµου 

Διευθυντής της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του Κατάρ 
Aρχιµουσικός της Συµφωνικής Ορχήστρας του Δήµου Αθηναίων 
Διευθυντής του Μουσικού Τµήµατος του Ε.Μ.Πολυτεχνείου 

 

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει την 
Kυριακή 9 Δεκεµβρίου 2012, ώρα 18:00 - 20:30 

 

 
 

Πληροφορίες 

michaliseconomou@gmail.com 
http://mousikoergastiri.wordpress.com/ 

kalogeras@earthlink.net 



 
Μουσικό Εργαστήρι Σύνθεσης και Εκτέλεσης 
Καλλιτεχνικός 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. 
 
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 2012 - 2013 στο Μουσικό Εργαστήριο συµµετέχουν πενήντα µέλη µε πολύ ταλέντο που έχουν ήδη στην κατοχή 
τους πτυχίο και δίπλωµα πιάνου ή άλλων οργάνων, πτυχία ανώτερων θεωρητικών (αρµονίας, αντίστιξης, φούγκας, σύνθεσης), 
διδακτορικό, βυζαντινής µουσικής, παραδοσιακής µουσικής κ.ά. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο (697) 29 27 089, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kalogeras@earthlink.net 
 
 
Μιχάλης Οικονόµου 
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973.  Σπούδασε Μουσικολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, από όπου αποφοίτησε µε άριστα το 1996.  
Σπούδασε επίσης Βιολί, Ανώτερα Θεωρητικά και Σύνθεση στο Εθνικό Ωδείο, αποκτώντας πέντε διπλώµατα µε εξαιρετικές διακρίσεις, 
πρώτα βραβεία και αριστεία εξαιρετικής επιδόσεως. Λαµβάνοντας έξι υποτροφίες, συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήµιο της 
Βοστόνης από όπου αποφοίτησε µε Master στη Διεύθυνση Ορχήστρας και Χορωδίας και Διδακτορικό στη Σύνθεση.  Δάσκαλοι του 
υπήρξαν µερικές από τις σηµαντικότερες προσωπικότητες της διεθνούς µουσικής σκηνής, οι Θόδωρος Αντωνίου, Lukas Foss, Jorma 
Panula, Gianluigi Gelmetti και David Hoose.  Έχει τιµηθεί µε έντεκα βραβεία σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισµούς µεταξύ των 
οποίων το Α΄ βραβείο του διεθνούς διαγωνισµού σύνθεσης “ALEA III” και το Β΄ βραβείο του διεθνούς διαγωνισµού σύνθεσης 
“Δηµήτρης Μητρόπουλος”.   
 
Ο κύριος Οικονόµου έχει διευθύνει τις Φιλαρµονικές Ορχήστρες του Κατάρ και της Ταϋλάνδης, την Ορχήστρα του Φεστιβάλ της 
Σόφιας, την Ορχήστρα ALEA III της Βοστώνης, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Καµεράτα Ορχήστρα των Φίλων της 
Μουσικής, την Ορχήστρα των Χρωµάτων, την Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, την Κρατική και την Δηµοτική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης, την Ορχήστρα Πατρών, το Ελληνικό Συγκρότηµα Σύγχρονης Μουσικής, και πολλές άλλες ορχήστρες και σύνολα του 
εξωτερικού.  Παράλληλα, η µουσική του έχει παιχτεί µε µεγάλη επιτυχία ανά τον κόσµο έχοντας στο ενεργητικό του τουλάχιστον 
πενήντα παγκόσµιες εκτελέσεις έργων του, καθώς επίσης παραγγελίες από κορυφαίους φορείς όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
και το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης.   
 
Τον Μιχάλη Οικονόµου έχουν επαινέσει δηµόσια σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος, ο 
George Crumb, ο Gunther Schuller και ο Μίκης Θεοδωράκης, ενώ έχει λάβει πλήθος θετικών κριτικών από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Σήµερα, έχει εγκατασταθεί µόνιµα στην πατρίδα του και υπηρετεί ως µόνιµος 
αρχιµουσικός της Συµφωνικής Ορχήστρας του Δήµου Αθηναίων και ως Διευθυντής του Μουσικού Τµήµατος και της Χορωδίας του 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.  Τα τελευταία χρόνια έχει δηµιουργήσει την πιο ενεργή σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας και 
Χορωδίας στην Ελλάδα, έχοντας διδάξει περισσότερους από πενήντα νέους έλληνες µαέστρους σε συνεργασία µε το Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, το Hellenic American University, το Ωδείο Μουσικοί Ορίζοντες, το Ωδείο Κατερίνα Μάσκα, το Ωδείο Αναγέννηση, το 
Μουσικό Εργαστήρι Σύνθεσης και Εκτέλεσης και τα Μουσικά Σύνολα του Δήµου Αθηναίων.  Τέλος, για τέσσερα συνεχή έτη υπήρξε 
παραγωγός και παρουσιαστής της εκποµπής «Στο Πόντιουµ» του τρίτου προγράµµατος της ΕΡΤ, ενώ από το 1998 είναι τακτικό µέλος 
της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. 
 
Πρόσφατα και κατόπιν ψηφοφορίας εκατό µουσικών διαφορετικών εθνικοτήτων, ο κύριος Οικονόµου εξελέγη Καλλιτεχνικός 
Διευθυντής και πρώτος µαέστρος της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του Κατάρ, θέση την οποία υπηρετεί από τον Σεπτέµβρη του 2011. 
Από το 2012 τον κύριο Οικονόµου εκπροσωπεί το κορυφαίο καλλιτεχνικό πρακτορείο IMG Artists International. 


