ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ομάδα Μουσικοπαιδαγωγικών Δράσεων
Ανέβα μήλο – Κατέβα ρόδι
«Στο σχολειό με τη Μαρίζα»
Ένα μουσικό αφιέρωμα στο παιδί και το σχολείο
μέσα από το βλέμμα της Μαρίζας Κωχ
Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, 9.30 μ.μ.
Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 στις 21.30 η Ομάδα μουσικοπαιδαγωγικών
δράσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου «Ανέβα μήλο-Κατέβα ρόδι» θ α
πραγματοποιήσει παράσταση στο Πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης
Κέρκυρας με τίτλο: «Στο σχολειό με τη Μαρίζα». Η παράταση εντάσσεται στο
πλαίσιο του συνεδρίου «Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα: Διδακτικές
μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και πολιτισμικές δεξιότητες», π ο υ
διοργανώνεται από το 1ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ιονίων
Νήσων και θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα μεταξύ 4-6 Οκτωβρίου 2019.
Με αφορμή το θέμα του συνεδρίου η ομάδα παρουσιάζει τραγούδια της Μαρίζας
Κωχ για παιδιά, που προέρχονται από το μουσικοπαιδαγωγικό υλικό που η
δημιουργός παραχώρησε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο τον Δεκέμβριο του 2017. Θα
ακουστούν αποσπάσματα που προέρχονται από το βιβλίο της «Το ξανθό κορίτσι της
Σαντορίνης» (Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, 2018), που περιγράφουν τις γλυκόπικρες
αναμνήσεις της καλλιτέχνιδος από το σχολείο, ικανές να προβληματίσουν και να
εμπνεύσουν τους εκπαιδευτικούς της εποχής μας.
Στην παράσταση που θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης
Κέρκυρας εκ μέρους του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Ομάδας «Ανέβα μήλο Κατέβα ρόδι» συμμετέχουν οι: Νικόλας Γεωργίου, Βασιλική Διαβάτη, Ζωή
Διονυσίου, Αλεξάνδρα Κυριάκου, Κλειώ Κωνσταντάκου, Ελίνα Λευθεριώτη,
Χριστίνα Λιάνου, Αμαλία Μπελιά, Στέφανη Νεοφύτου, Χάρης Πανδής, Θέα
Παπαδοπούλου, Ελίζα Πατσιώλη, Ευτύχιος Σελεάρης, Έλλη Σίδερη, Λεωνίδας
Φιλόπουλος.
Η Ομάδα Μουσικοπαιδαγωγικών Δράσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου «Ανέβα
μήλο - Kατέβα ρόδι» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2012 από την Επίκουρη Καθηγήτρια
Ζωή Διονυσίου και ομάδα φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Λειτουργεί
από το 2012 με συνεχή ανανέωση των μελών της. Στόχος της ομάδας είναι να
προάγει τον προφορικό λόγο και τη λαϊκή μουσική παράδοση αντλώντας από

παραμύθια, παιχνιδοτράγουδα, τραγούδια και λαϊκά δρώμενα. Το υλικό των
παραστάσεων προέρχεται από γραπτές πηγές, προφορικές μαρτυρίες και επιτόπια
εθνομουσικολογική και λαογραφική έρευνα. Η ομάδα έχει παρουσιάσει περισσότερες
από 60 παραστάσεις σε θέατρα, πλατείες, σχολεία, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις.
Κάποιες από αυτές πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Σολωμού στην Κέρκυρα, στη
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, στην Ιόνιο Ακαδημία, στην Εθνική
Πινακοθήκη - Παράρτημα Κέρκυρας, στο Πολύτεχνο, στο Μουσείο Ασιατικής
Τέχνης, στην ΕΡΑ Κέρκυρας, στο 7ο και 8ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη
Μουσική Εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη, στους Παξούς, στην Αρχαία Ολυμπία, στην
Αμαλιάδα, στην Παβία, στο Μέτσοβο, στα Ιωάννινα, στη Βιέννη, στις Σέρρες, κλπ.
https://anevamilokatevarodi.wordpress.com
https://www.facebook.com/anevamilokatevarodi
https://www.instagram.com/milo_rodi/?hl=el

