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ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 
Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο 

Αραχώβης 39, Εξάρχεια 
Ιδρυτής:  Κωστής Γαϊτάνος 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΣΥΝΘΕΣΗΣ και ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Αλέξανδρος Καλογεράς

Καλλιτεχνική περίοδος 2016 - 2017
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Οι πτωτικές δοµές της αναγεννησιακής πολυφωνίας µας παρέχουν  
ένα κλειδί  που µας επιτρέπει να προσεγγίσουµε την  συνθετική σκέψης της περιόδου. 

Παρακολουθώντας τον τρόπο µε τον οποίο οι ίδιοι οι θεωρητικοί  
µιλούν για τη µουσική της εποχής τους, θα προσπαθήσουµε να αλιεύσουµε  

µερικά από τα στοιχειώδη δοµικά συστατικά των πτωτικών δοµών,  
που φαίνεται να αποτελούν κοινό τόπο στα θεωρητικά συγγράµµατα  

αλλά και τη µουσική πράξη της Αναγέννησης. 

Οµιλητής 
Σωκράτης Γεωργιάδης 
Συνθέτης, πιανίστας, µουσικολόγος 

Υποψήφιος διδάκτωρ 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Είσοδος ελεύθερη 

�

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

Συνθετική σκέψη και πτωτικές δομές
στην αναγεννησιακή πολυφωνία

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017, 6:30 - 9:00 µ.µ. 
Αίθουσα Συναυλιών Ωδείου 
Αραχώβης 39, Εξάρχεια

mailto:kalogeras@earthlink.net


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 2016 - 2017 στο Μουσικό Εργαστήριο συµµετείχαν 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 

Σωκράτης Γεωργιάδης

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά, σύνθεση, πιάνο και µουσικολογία. Είναι απόφοιτος 
του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και υποψήφιος 
διδάκτορας του ίδιου τµήµατος στον τοµέα Ιστορικής και Συστηµατικής Μουσικολογίας, µε επιβλέποντα 
καθηγητή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργο Φιτσιώρη, καθώς και απόφοιτος του Παναρµόνιου Ωδείου.  

Έχει γράψει µουσική για το θέατρο και την τηλεόραση, έργα συµφωνικής, ακουσµατικής και χορωδιακής 
µουσικής, µουσική για πιάνο, φωνή και ποικίλους συνδυασµούς οργάνων και µουσικών συνόλων.   

Παράλληλα µε την ενασχόλησή του µε τη σύνθεση, δραστηριοποιείται ως πιανίστας, παραγωγός και 
ενορχηστρωτής, έχοντας στο ενεργητικό του συµµετοχές σε δισκογραφικές παραγωγές, αλλά και συνεργασίες 
µε ορχηστρικά, καθώς και µικρότερα οργανικά και φωνητικά σύνολα. Διδάσκει ανώτερα θεωρητικά και πιάνο 
για πάνω από δύο δεκαετίες, ενώ παράλληλα µε το καλλιτεχνικό και παιδαγωγικό του έργο ασχολείται µε τη 
µουσικολογική έρευνα µε κύριο αντικείµενο τη συνθετική σκέψη και την επίδραση της στη σύγχρονη µουσική 
δηµιουργία.

http://mousikoergastiri.wordpress.com/
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