Αγαπητϊ μασ μϋλη τησ Θερινόσ Ακαδημύασ Διεύθυνςησ Παιδικόσ Νεανικόσ χολικόσ Χορωδύασ,
Θα θϋλαμε να ςασ ενημερώςουμε ςχετικϊ με τη λειτουργύα τησ Θερινόσ Ακαδημύασ για το 2021. Η
αδυναμύα τησ δια ζώςησ λειτουργύα μασ, λόγω των περιοριςμών που ιςχύουν για τισ
ςυναθρούςεισ ςε κλειςτούσ χώρουσ και ο ςεβαςμόσ μασ για την αςφϊλεια και την υγεύα όλων μασ,
αποτελούν τουσ δύο λόγουσ που για φϋτοσ προςανατολιζόμαςτε ςε ϋνα διαφορετικό τρόπο
διεξαγωγόσ των μαθημϊτων.
Η προςκεκλημϋνη μασ καθηγότρια Zimfira Poloz, θα διδϊξει διαδικτυακϊ4 διαλϋξεισ που θα
αναφϋρονται ςτο γενικότερο τομϋα τησ χορωδιακόσ διδαςκαλύασ και παιδαγωγικόσ.Η
διαδικτυακό Θερινό Ακαδημύα θα διεξαχθεύ ςτισ 1 – 4 Ιουλύου 2021 μϋςω τησ πλατφόρμασ ΖΟΟΜ
και ώρα 19.00 – 20.30. Η διεύθυνςη του ΖΟΟΜ θα αποςταλεύ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτισ
27/06/2021.
Σα θέματα που θα καλυφθούν από τη διδάςκουςα είναι τα εξήσ:
-

-

Aυτοςυγκϋντρωςη, χαρτογρϊφηςη ςώματοσ (bodymapping),τεχνικό αναπνοόσ, αφετηρύα
φωνητικού τόνου,τοποθϋτηςη φωνηϋντων, υγιόσ φωνό, ηχόχρωμα, πλαςτικότητα
τουόχου,πλόρησ ςωματικόσ όχοσ(fullbodysound), η φωνό ωσ όργανο, κύνηςη και όχοσ,
χειρονομύα και όχοσ,ενεργοπούηςη ςωματικών αντηχεύων.
Κατανoώντασ την παιδικό φωνό ςτισ διϊφορεσ ηλικιακϋσ ομϊδεσ: Δημοτικό, Γυμνϊςιο,
Λύκειο.
Σονικότητα – τονικό κούρδιςμα.
“Κρεμαςτό φωνό”(hanging voice).
τρατηγικϋσ διδαςκαλύασ δύφωνων, τρύφωνων και τετρϊφωνων ϋργων.
Σρόποι επύλυςησ προβλημϊτων που αφορούν τη φωνητικό τεχνικό και την τονικό
κούρδιςμα τησ χορωδύασ.
Ρεπερτόριο.

Η κ.Poloz θα μασ αποςτεύλει τρύα χορωδιακϊ για διαφορετικϋσ ηλικιακϋσ ομϊδεσ και θα
παρουςιϊςει τον τρόπο διδαςκαλύασ τουσ.
Σιμό ςυμμετοχόσ 50 ευρώ.
Για τουσ φοιτητϋσ Διεύθυνςησ Χορωδύασ του ΣΜ η παρακολούθηςη εύναι δωρεϊν.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορεύτε να αποςτεύλετε το αύτημϊ ςασ ςτοe-mail μασ μέχρι τισ 20 Ιουνίου
2021.
Η αύτηςη ςυμμετοχόσ θα αποςτϋλλεται ηλεκτρονικϊ ςτη διεύθυνςη chortherini@gmail.com ό με
φαξ ςτον αριθμό 26610 26024, υπόψιν κ. Καλδό, και θα ςυνοδεύεται από το αντύγραφο του
καταθετηρύου των διδϊκτρων ςτον παρακϊτω λογαριαςμό τησ Επιτροπόσ Ερευνών του Ιονύου
Πανεπιςτημύου:
ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ : ΙΒΑΝ GR 9801724510005451059102893 BIC: PRBGRAA
με την ϋνδειξη «Για το ςεμινάριο διεύθυνςησ παιδικήσ-νεανικήσ χορωδίασ».

Μπορεύτε να επιςκεφθεύτε την ιςτοςελύδα του Σμόματοσ Μουςικών πουδών
https://music.ionio.gr/gr/academy/summer-music-academy/ για πληροφορύεσ και δηλώςεισ
ςυμμετοχόσ. Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ τηλ. 26610 53284 και e-mail: chortherini@gmail.com

ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Ονοματεπώνυμο:_____________________________________________________________
Ιδιότητα: _________________________________________________________________
Διεύθυνςη:______________________________Πόλη_______________________________
Σηλ: ___________________________________Υαξ: ______________________________
E-mail: __________________________@________________________________________
Επιθυμώ να ςυμμετάςχω ςτο εμινάριο Διεύθυνςησ Φορωδίασ τησ Zimfira Poloz

Με φιλικούσ χαιρετιςμούσ
Η επιςτημονικό Τπεύθυνη Θερινόσ Ακαδημύασ Διεύθυνςησ Παιδικόσ Νεανικόσ χολικόσ
Χορωδύασ.
Μιρϊντα Καλδό
Ομότιμη Καθηγότρια Διεύθυνςησ Χορωδύασ
Επιςτημονικοί ςυνεργάτεσ
Χριςτύνα Καλλιαρύδου
Δημότρησ Κτιςτϊκησ
Μαρύα ‘Εμμα Μελιγκοπούλου

