ΔΕΤΣΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΚΡΟΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:
Προσ όλουσ τουσ υποψόφιουσ για την κατεύθυνςη τζαζ:
Θϋλουμε να ςασ ευχαριςτόςουμε θερμϊ για τη ςυμμετοχό ςασ ςτη διαδικαςύα, την
προετοιμαςύα και την ανϊρτηςη των βύντεο με τισ εκτελϋςεισ ςασ.
Φαιρόμαςτε ιδιαύτερα για την αυξημϋνη ςυμμετοχό ςασ, το ενδιαφϋρον ςασ για την
τζαζ και το καλό επύπεδο προετοιμαςύασ όλων ςασ.
Δυςτυχώσ οι υψηλϋσ επαγγελματικϋσ απαιτόςεισ του προγρϊμματοσ κατεύθυνςησ
τζαζ και οι λύγεσ διαθϋςιμεσ θϋςεισ δεν μασ επιτρϋπουν να ςασ δεχθούμε όλουσ. την
επιλογό μασ αναζητούμε τισ ενδεύξεισ οτι αυτό τη ςτιγμό, το επύπεδο προετοιμαςύασ
και οι ικανότητϋσ ςασ εύναι τϋτοια ώςτε να μπορϋςετε να ολοκληρώςετε με
επιτυχύα την κατεύθυνςη ςε εύλογο χρόνο.
Σα οριςτικϊ αποτελϋςματα θα ανακοινωθούν μετϊ τη δεύτερη φϊςη των
ακροϊςεων.
ε πρώτη φϊςη γύνονται δεκτού οι παρακϊτω:
ΔΕΚΣΟΙ ΣΗΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΣΖΑΖ
Μϊνοσ Θεοδοςϊκησ
Αμαλύα Παύλου
Αχιλλϋασ Κανϋλλοσ
Γιϊννησ Λουντζόσ

τρομπϋτα
φωνό
πιϊνο
κιθϊρα

ημειώνουμε οτι η παραμονό ςτην κατεύθυνςη δεν εύναι δεδομϋνη αλλϊ
επανεξετϊζεται ςτισ εξετϊςεισ οργϊνου κατεύθυνςησ IV με βϊςη την πρόοδο
των φοιτητών.
τη δεύτερη φϊςη καλούνται για ατομικό ςυνϋντευξη-ακρόαςη οι:
ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ-ΑΚΡΟΑΗ
ΥΩΝΗ
οφύα Αςημακοπούλου
Αμαλ Ιντ αμπούν
Νικόλ Υυτροπούλου

ΠΝΕΤΣΑ
Κωςταντύνα Μπιζιντό
Ηλύασ Φατζηδημητρύου
Λϊμπροσ Χωμϊσ
Κωςταντύνοσ Δελόσ
Γεωργύα Ελευθεριϊδου

ΝΣΡΑΜ
Ορφϋασ Κυριακϊκησ
Φρόςτοσ Αριγκώνησ

ΠΙΑΝΟ
αρόογλου Αναςτϊςιοσ
Διονύςησ Μαλλιώρησ

ΚΙΘΑΡΑ
Νικολϊου ταύροσ
κούλικασ Φρόςτοσ
Γεωργύου Ιωϊννησ
Έραςτοσ Πϋτρου
πύροσ τούπασ

Μετϊ τισ ςυνεντεύξεισ θα αποφαςιςτεύ εϊν κϊποιοι επι πλϋον θα γύνουν
δεκτού αλλϊ και υπο ποιϋσ προώποθϋςεισ.

Η ςυνϋντευξη θα γύνει μϋςω τηλεδιϊςκεψησ ανα ομϊδα οργϊνων με προςωπικό
πρόςκληςη ςτα μϋιλ που ϋχετε δηλώςει. Παρακαλούμε να εύςτε ϋτοιμοι με τα
όργανϊ ςασ για τυχόν εκτελϋςεισ που μπορεύ να ζητηθούν.
Όςοι δεν γύνατε δεκτού ςτην πρώτη φϊςη και όςοι δεν γύνετε δεκτού ςτην δεύτερη
μπορεύτε, εφ’ όςον το επιθυμεύτε, να ζητόςετε, με απ’ ευθεύασ επικοινωνύα με τουσ
διδϊςκοντεσ, μαθόματα προετοιμαςύασ για την κατεύθυνςη ώςτε να ϋχετε μιϊ
επόμενη ευκαιρύα όταν θα εύςτε ϋτοιμοι. Σα μαθόματα προετοιμαςύασ γύνονται με
την επικουρύα τελειόφοιτων φοιτητών.
Καλό χρονιϊ ςε όλουσ!
Οι διδϊςκοντεσ,
Δημητριϊδησ, Κοντραφούρησ, Ανδρεϊδησ, Πουλημϋνου, Ποδαρϊσ, Μϊνοσ

