Ακροάςεισ κατεφκυνςθσ παιδαγωγικισ του πιάνου
Η ςυμμετοχι ςτα Προγράμματα Κατεφκυνςθσ Εκτζλεςθσ γίνεται μετά από ακροάςεισ και με
βάςθ τισ διακζςιμεσ κζςεισ οι οποίεσ ποικίλουν ανάλογα με το ζτοσ και το όργανο.
Λόγω των ειδικών ςυνκθκών του COVID-19 οι φετινζσ ακροάςεισ Κατεφκυνςθσ Εκτζλεςθσ
για τθν ειδίκευςθ Παιδαγωγικισ του Πιάνου κα πραγματοποιθκοφν μζςω αποςτολισ
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ (βίντεο).
Α) ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΡΕΠΕΡΣΟΡΙΟΤ
Για τθν Κατεφκυνςθ Παιδαγωγικισ του Πιάνου οι ενδιαφερόμενοι ετοιμάηουν τρία
πρωτότυπα ζργα του πιανιςτικοφ ρεπερτορίου (όχι μεταγραφζσ), που πρζπει να αποδοκοφν
ολόκλθρα (εφόςον το ζργο αποτελείται από περιςςότερα μζρθ) εκ των οποίων: ζνα ζργο
του 18ου αιώνα, ζνα του 19ου και ζνα του 20ου ι 21ου. Συνολικι ελάχιςτθ διάρκεια του
προγράμματοσ προσ παρουςίαςθ: 30´ *
https://music.ionio.gr/gr/candidates/after-admission/
Β) ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΑΚΡΟΑΗ
Παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να αποςτείλουν θλεκτρονικά μζχρι τισ 2 Νοεμβρίου
2020:
1) Ένα αρχείο word ι pdf με
α) βιογραφικό τουσ ςθμείωμα ςτο οποίο να περιγράφουν αναλυτικά τθν μουςικι
τουσ κατάρτιςθ: ςπουδζσ, διακρίςεισ, ςυμμετοχι ςε μουςικά ςφνολα, παιδαγωγικι
εμπειρία (αν υπάρχει), και
β) το πρόγραμμα με τα ζργα που ζχουν ετοιμάςει για τθν ακρόαςθ
2) Αντίγραφα ςε μορφι αρχείου pdf από τισ παρτιτοφρεσ των παραπάνω ζργων (κατά
προτίμθςθ κακαρζσ παρτιτοφρεσ χωρίσ ςθμειώςεισ)
Οι ενδιαφερόμενοι κα ειδοποιθκοφν ζπειτα μζχρι τισ 6 Νοεμβρίου από τθν τριμελι επιτροπι
για τα ακριβι αποςπάςματα των ζργων και τθ ςειρά εκτζλεςισ τουσ που κα
βιντεοςκοπιςουν.
Γ) ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΒΙΝΣΕΟ:
1) To οπτικοακουςτικό αρχείο κα πρζπει να είναι ακατζργαςτο / αμοντάριςτο και να δείχνει
τον εκτελεςτι ςε κζςθ που να φαίνονται τόςο το ςώμα και το πρόςωπό του όςο και τα
χζρια του και το πλθκτρολόγιο του πιάνου. Η εκτζλεςθ όλων των αποςπαςμάτων πρζπει να
γίνει χωρίσ διακοπζσ.
2) Η βιντεοςκόπθςθ πρζπει να γίνει ςε ακουςτικό πιάνο (όχι θλεκτρικό), όρκιο ι με ουρά.
Δ) ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΒΙΝΣΕΟ:
Η αποςτολι των βίντεο κα πρζπει να γίνει μεταξφ 9 και 16 Νοεμβρίου 2020 (ώρα 23.59 μμ).
Ε) ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι κα αποςτζλλουν το υλικό τουσ ςτο afytika@ionio.gr
Για τθν αποςτολι του οπτικοακουςτικοφ υλικοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το WeTransfer
https://wetransfer.com/
Σ) υηιτθςθ με τθν επιτροπι
Οι ενδιαφερόμενοι κα ειδοποιθκοφν μζχρι τισ 18 Νοεμβρίου από τθν τριμελι επιτροπι για
οριςμό διαδικτυακισ (ςφγχρονθσ) ςφνδεςθσ για ςυηιτθςθ πάνω ςε κζματα που ςχετίηονται

με το ρεπερτόριο, τθ διαδικαςία τθσ ακρόαςθσ και τισ ςπουδζσ τουσ, κακώσ και για τθν
ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων.

Καλι επιτυχία!
H διδάςκουςα
Ακθνά Φυτίκα

