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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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Από το πρώτα του έργα ο Νίκος Σκαλκώτας χρησιµοποιεί την παραλλαγή  
σαν βασική συνθετική τεχνική ανάπτυξης,  

ακόµα κι όταν δεν πρόκειται για φόρµα θέµατος µε παραλλαγές.  
Στη διάλεξη παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτής της τεχνικής  

µε επιλεγµένα παραδείγµατα από τα πιανιστικά του έργα, καθώς και 
ερµηνευτικές προσεγγίσεις σε ορισµένα από αυτά. 

Οµιλήτρια 
Λορέντα Ράµου 

Πιανίστα, µουσικολόγος 
Διδάκτωρ του 

Πανεπιστηµίου της Σορβόννης και του 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris 

Είσοδος ελεύθερη 

�

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

Η τεχνική της παραλλαγής
στα πιανιστικά έργα του Νίκου Σκαλκώτα

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017, 6:30 - 9:00 µ.µ. 
Αίθουσα Συναυλιών Ωδείου 
Αραχώβης 39, Εξάρχεια
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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 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 

Λορέντα Ράμου

Η Λορέντα Ράµου έχει δώσει ρεσιτάλ σε πολλά ευρωπαϊκά φεστιβάλ, στις ΗΠΑ και στη Χιλή, τα οποία 
χαρακτηρίζονται από πρωτότυπη θεµατολογία µε εικαστική ή θεατρική διάσταση. Το ενδιαφέρον της για το 
σύγχρονο ρεπερτόριο την οδήγησε σε συνεργασίες µε συνθέτες όπως οι George Crumb, Mauricio Kagel και 
Frederic Rzewski, σεµινάρια µε τους Pierre-Laurent Aimard και Pierre Boulez, ερευνητική και εκδοτική 
δραστηριότητα για το έργο Ελλήνων συνθετών και ηχογραφήσεις για τις εταιρείες ECM, NAXOS, BIS, 
Spektral και Μουσική Εταιρεία Αθηνών. Eίχε επίσης την ιδέα και την καλλιτεχνική διεύθυνση του 
ντοκιµαντέρ Δηµήτρης Δραγατάκης: εικόνες από ένα ηµερολόγιο (2008) σε παραγωγή του Συλλόγου φίλων Δ. 
Δραγατάκη και του βίντεο Γκόγια-Μπετόβεν: δρόµοι σιωπής (2011) σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύµατος 
Ωνάση. 

Συνεργάζεται µε τη Στέγη σε διοργανώσεις και εκπαιδευτικά προγράµµατα γύρω από τη σύγχρονη µουσική 
και ως υπεύθυνη του project Μια γέφυρα µουσικής πάνω από τη Συγγρού, σε συνεργασία µε το Πάντειο 
Πανεπιστήµιο. Έχει σηµαντική παιδαγωγική δραστηριότητα γύρω από το πιανιστικό ρεπερτόριο και τη 
µουσική του 20ου και 21ου αι. µε διδασκαλία σε σεµινάρια και masterclass στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Eίναι διδάκτωρ summa cum laude του Πανεπιστηµίου της Σορβόννης και του Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, έχοντας ως θέµα της διατριβής της τα έργα για πιάνο του Νίκου Σκαλκώτα. 
Σπούδασε επίσης στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών, το City University και τo Guildhall School του Λονδίνου, 
καθώς και το New England Conservatory της Βοστώνης µε υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης, της 
Ακαδηµίας Αθηνών, του British Council και των Ιδρυµάτων Fulbright, Meyer και Λεβέντη..

http://mousikoergastiri.wordpress.com/
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