
ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο

Αραχώβης 39, Εξάρχεια
Ιδρυτής:  Κωστής Γαϊτάνος

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ και ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Αλέξανδρος Καλογεράς

Καλλιτεχνική περίοδος 2015 - 2016

Το γερμανικό Lied

Franz Schubert
Der Wegweiser - Der Doppelgänger

Συνεχίζουµε τις παρουσιάσεις µε επίκεντρο το γερµανικό Lied.
Στη τρίτη παρουσίαση θα σχοληθούµε µε τα τραγούδια

Der Wegweiser και Der Doppelgänger 
του Franz Schubert (1797 - 1828),

το οποία γράφτηκαν τα τελευταία 2 χρόνια της ζωής του
και ανήκουν στους κύκλους τραγουδιών 

Winterreise (Χειµωνιάτικο ταξίδι) και Schwanengesang (Κύκνειο Άσµα) αντίστοιχα. 

Οµιλήτρια

Μαρία Σουρτζή

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Μουσικής
και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης

Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016, 6:30 - 9:00 µ.µ.
Αίθουσα Συναυλιών Ωδείου
Αραχώβης 39, Εξάρχεια

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο
210- 38 21 396, 697 - 29 27 089  kalogeras@earthlink.net
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Μουσικό Εργαστήρι Σύνθεσης και Εκτέλεσης
Καλλιτεχνική διεύθυνση: 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 
Βοστώνης.  

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 17 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 2015 - 2016 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

Μαρία Σουρτζή

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Σπούδασε Μουσική Θεωρία στο Πανεπιστήµιο Μουσικής και 
Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης, απ’ όπου αποφοίτησε το 2003 µε διάκριση, αποσπώντας τον τίτλο 
Μagistra artium. Από το ίδιο Πανεπιστήµιο έλαβε το 2007 το διδακτορικό της δίπλωµα µε διάκριση (θέµα 
διατριβής: Η τεχνική του κανόνα στο ύστερο οργανικό έργο του Anton Webern), µε επιβλέποντα καθηγητή τον 
Prof. Dr. Dieter Torkewitz. 

Επίσης, σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου και Αθηνών πιάνο (δίπλωµα µε άριστα, τάξη Μαρίας 
Κανατσούλη), βιολί και ανώτερα θεωρητικά (πτυχία Αρµονίας και Αντίστιξης, αµφότερα µε άριστα), καθώς 
και στο ωδείο Athenaeum (πτυχίο Φούγκας µε άριστα, τάξη Παναγιώτη Αδάµ). 

 Έχει κάνει εισηγήσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και τη Γερµανία και έχει δώσει διαλέξεις στο Πανεπιστήµιο 
Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης, στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών καθώς και σε διάφορα ωδεία των Αθηνών. Άρθρα της έχουν δηµοσιευθεί σε επιστηµονικά περιοδικά, 
καθώς και σε συλλογικούς τόµους. Έχει γράψει τα βιβλία: «Franz Schuberts Große C-Dur-Sinfonie D 944. 
Analyse und Unterrichtsentwurf» (diplomica Verlag), «ANTON WEBERN. Εισαγωγή στο έργο του. Ανάλυση 
της Συµφωνίας op. 21 και του Κουαρτέτου εγχόρδων op. 28» και «W. A. Mozart, Κοντσέρτο για πιάνο και 
ορχήστρα αρ. 20 σε ρε ελάσσονα, KV 466. Ανάλυση του πρώτου µέρους».
    
Εργάζεται στο Μουσικό Γυµνάσιο και Λύκειο Παλλήνης ως µόνιµη καθηγήτρια θεωρητικών και πιάνου. 

http://mousikoergastiri.wordpress.com/
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