
ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο

Αραχώβης 39, Εξάρχεια
Ιδρυτής:  Κωστής Γαϊτάνος

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
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Καλλιτεχνική διεύθυνση: Αλέξανδρος Καλογεράς

Διάλεξη - Παρουσίαση

Η τέχνη και η επιστήμη του ρυθμού
- - Δεύτερη διάλεξη - -

Εισαγωγή στις ρυθµικές υποδιαιρέσεις, οµαδοποιήσεις, πολυρυθµούς, επίπεδα ρυθµικής οργάνωσης, 
και στα εργαλεία που χρησιµοποιεί η σύγχρονη επιστηµονική κοινότητα για τη µελέτη τους 

και το πως εµφανίζονται και λειτουργούν στις µουσικές του κόσµου.
Ένα ζωντανό πεδίο συνεργασίας της - σύγχρονης, κυρίως - λόγιας µουσικής 

µε την jazz (µε όλα της τα παρακλάδια), τις µουσικές παραδόσεις της Ινδίας, Ινδονησίας, 
Αφρικής, Αραβίας, Καραϊβικής και Βαλκανίων - µεταξύ άλλων - και βέβαια, 

των µαθηµατικών και της µαθηµατικής µουσικολογίας.
Για αυτοσχεδιαστές, εκτελεστές, συνθέτες και όσους άλλους ενδιαφέρονται να εµβαθύνουν 

στην επιστήµη και την τέχνη του ρυθµού. Θα δοθούν παραδείγµατα από διάφορες µουσικές παραδόσεις 
µε ισχυρά ρυθµικά στοιχεία, θα αναλυθούν κάποια µαθηµατικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται 

στη µελέτη του ρυθµού, και θα υπάρξει πρακτικό µέρος όπου οι συµµετέχοντες 
θα δοκιµάσουν κάποιες ρυθµικές φόρµες.

Οµιλητής

Σάµι Αµίρης
Jazz πιανίστας, συνθέτης, arranger

Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015, 6:00 µ.µ.
Αίθουσα Συναυλιών Ωδείου
Αραχώβης 39, Εξάρχεια

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο
210- 38 21 396, 697 - 29 27 089  kalogeras@earthlink.net

http://mousikoergastiri.wordpress.com/
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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 2014 - 2015 στο Μουσικό Εργαστήριο συµµετέχουν 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 περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο (697) 29 27 089, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
kalogeras@earthlink.net

Σάμι - Βασίλειος Αμίρης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονική, όπου υπήρξε µαθητής µε πλήρη υποτροφία στο Αµερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια», 
παράλληλα σπουδάζοντας µουσική, στην αρχή µε τον κ.Παναγιώτη Μόραλη, και µετά στο Σ.Ω.Θ. Σπούδασε µαθηµατικά 
στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Υπήρξε µαθητής του Δηµήτρη Τουφεξή στο κλασσικό πιάνο, και του.Mal Waldron στο jazz 
πιάνο. Έχει παρακολουθήσει µαθήµατα σύνθεσης µε τον Θ. Αντωνίου και τον Αθ. Ζέρβα. Είναι τελειόφοιτος 
µεταπτυχιακός φοιτητής στο London College of Music, µε υποψηφιότητα για FLCM σε jazz piano performance.

Έχει συνεργαστεί για πολλά χρόνια µε τον drummer Ζαχαρία Πινακουλάκη, τον οποίο και θεωρεί πηγή γνώσης και 
έµπνευσης όσον αφορά το ενδιαφέρον του για τους πολυρυθµούς και το ρυθµό εν γένει. Οι βασικές του συνεργασίες είναι 
το jazz piano trio NUKeLEUS, µαζί µε τους Γιάννη Σταυρόπουλο στα τύµπανα και Περικλή Τριβόλη στο κοντραµπάσο, 
και το ντουέτο πιάνου - σαξοφώνου Phos Duo, µε τον Αντώνη Λαδόπουλο στο σαξόφωνο. Αµφότερα τα σχήµατα έχουν 
δισκογραφία, εκτεταµένη βιντεογραφία  και διεθνείς εµφανίσεις στο ενεργητικό τους, µε διθυραµβικές κριτικές από τον 
εγχώριο και διεθνή τύπο. Επίσης είναι ο πιανίστας της Big Band του Δήµου Αθηναίων, από το 2000 µέχρι σήµερα.

Μεταξύ άλλων, έχει διδάξει και συµµετάσχει στο διεθνές φεστιβάλ του Novi Sad, στην 6η θερινή ακαδηµία jazz στην 
Κέρκυρα, στο Arts Festival στο Deree (American College of Greece), όπου και διδάσκει, κτλ. Έχει εµφανιστεί σε όλους 
τους µεγάλους συναυλιακούς χώρους της Ελλάδας, και πολλούς χώρους και φεστιβάλ του εξωτερικού, τόσο ως leader 
όσο και ως συνεργάτης, µε ονόµατα όπως οι Markus Stockhausen, Bobby Shew, Dave Garibaldi, Arild Andersen, Chico 
Freeman, Rex Richardson, Patrice Heral, Walfredo Reyes Jr., Dom Famularo, Graig Bailey, Sean McGowan, Reiner Wit-
zel, Ron McClure, κτλ, και µε τα περισσότερα σηµαντικά ονόµατα της ελληνικής jazz σκηνής.
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