
 
 

ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 
Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο 

Αραχώβης 39, Εξάρχεια 
Ιδρυτής: Κώστας Γαϊτάνος 

 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΣΥΝΘΕΣΗΣ και ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Αλέξανδρος Καλογεράς 
 

 

Συναυλία Εργαστηρίου 
Σάββατο 17 Ιουνίου 2017, 6:30 µ.µ. 

 
 

Έργα των: 

Θόδωρου Αντωνίου, Sergei Rachmaninoff, César Cui, 
Samuel Barber, Jean Sibelius, Heitor Villa-Lobos,  

Kurt Weill, Μαρίας Δελή, Λέτας Κρίσιλα,  
Δηµήτρη Μακρή, Νίκου Παναγιωτάκη,  

Αναστάση Φιλιπακόπουλου  
 
 

Συµµετέχουν: 
Θάλεια Μουτοπούλου – σοπράνο 

Αθανασία Μάνου και Ηλέκτρα Πελέκη – άρπα 
 Διονύσιος Βερβιτσιώτης – βιολί 

Χρυσόστοµος Καλογριδάκης - κιθάρα 
Μαρία Δελή – µπαγιάν 

Πάνος Κραµπής, Κωνσταντίνος Σπηλιώτης, Κατερίνα Δροµιάδη, 
Χρήστος Γιώνας-Κοντός, Μαριάνθη Μακροπούλου, Aλεξάνδρα Τσούκη – πιάνο 

Μαρία Κοµπότη, Ιωάννα Σταύρου – πιάνο 4 χέρια 
 
	

Είσοδος ελεύθερη 
 

 
Σπυροπούλειο Πνευµατικό Κέντρο Δήµου Ψυχικού 

Αγίας Σοφίας 1 & Ολυµπιονικών, Νέο Ψυχικό 
Πληροφορίες στα 210 67 49 137, 697 29 27 089 

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

1/ Διοργάνωση σεµιναρίων και συναντήσεων 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 2016 - 2017 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 
 

 


