Αγαπητϊ μασ μϋλη τησ Θερινόσ Ακαδημύασ Διεύθυνςησ Παιδικόσ ,χολικόσ & Νεανικόσ
Χορωδύασ,
Εύμαςτε ςτην ευχϊριςτη να ςασ ανακοινώςουμε ότι η 12η Θερινή Ακαδημία Διεύθυνςησ
Φορωδίασ του Ιονίου Πανεπιςτημίου θα πραγματοποιηθεί ςτην Κέρκυρα, δια ζώςησ, ςτισ
30.06 – 06.07. 2022.
Ο φετινόσ προςκεκλημϋνοσ διδϊςκων, Romans Vanags από τη Λετονύα, εύναι ϋνασ διαπρεπόσ
μαϋςτροσ και καθηγητόσ ςτη Μουσική Ακαδημία Jazeps Vitols τησ Ρύγασ. Εύναι επύςησ
διευθυντόσ τησ χορωδύασ αγοριώνJMMSBoysChoir, μια από τισ ςημαντικότερεσ τησ Λετονύασ
(http://jmms.lv/boyschoir/?id=press&aid=434c2c162d2c8 ιςτοςελύδα τησ χορωδύασ).
τη φετινό μασ διοργϊνωςη, που ελπύζουμε να εύναι μια ευκαιρύα για ΟΛΟΤ μασ να
ανταμώςουμε και πϊλι μετϊ από δύο χρόνια υποχρεωτικόσ αργύασ και χορωδιακόσ ςιωπόσ, η
διδαςκαλύα θα επικεντρωθεύ ςε δύο τομεύσ που αφορούν τουσ περιςςότερουσ μαϋςτρουσ
ςχολικών, παιδικών και νεανικών χορωδιών και μϊλιςτα ςτην παρούςα κατϊςταςη μετϊ την
πανδημύα που οι περιςςότεροι αναδιοργανώνουν τισ χορωδύεσ τουσ:
Α) ςτον τρόπο οργάνωςησ και διδαςκαλίασ μιασ παιδικήσ χορωδίασ από το ςημείο «μηδέν».
Β) ςτα ειδικότερα θέματα που αφορούν τη διδαςκαλία τησ αγορίςτικησ φωνήσ, ϋνα
αντικεύμενο ςτο οπούο ο Vanags εύναι ϋνασ από τουσ πιο ϋμπειρουσ επιςτόμονεσ.
Γ)ςτην παιδαγωγική και διδαςκαλία τησ παιδικήσ – νεανικήσ χορωδίασ μϋςα από την
προςϋγγιςη του διεθνούσ προςκεκλημϋνου μαϋςτρου.
Δ) ςτην κινηςιολογύα – τεχνική διεύθυνςησ χορωδίασ ςε προετοιμαςμϋνο ρεπερτόριο που θα
λϊβουν εγκαύρωσ οι ςυμμετϋχοντεσ για μελϋτη.
Ε) ςτη διδαςκαλύα χορωδιακού ρεπερτορίου SATB για νεανικέσ χορωδίεσ (με κατϊλληλη
tessituraφωνών και χαμηλό βαθμό δυςκολύασ).
Επιπλϋον, ςτη φετινό διοργϊνωςη θα γύνει μύα παρουςύαςη, με αντύςτοιχο οπτικοακουςτικό
υλικό, από πρωτοποριακέσ πρακτικέσ χορωδιακού τραγουδιού και μουςικών παραςτϊςεων με
choralography,overtonesκαι ϊλλα νεωτεριςτικϊ ςτοιχεύα φωνητικόσ τεχνικόσ που ϋχουν
εφαρμοςτεύ απόδιεθνεύσ χορωδύεσ.
Σϋλοσ, η φετινό Θερινό, προςφϋρει ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ μαϋςτρουσ τη δυνατότητα να
πραγματοποιήςουν ςυναυλία με τη χορωδία τουσ κατά τη διάρκεια τησ Θερινήσ Ακαδημίασ,
καθώσ και ςτισ 6 Ιουλύου μια μϋρα μετϊ τη λόξη των μαθημϊτων, ςε μια βραδιϊ αφιερωμϋνη ςτη
χορωδιακό μουςικό.
Σο ημερόςιο πρόγραμμα διδαςκαλύασ θα αποςταλεύ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ μαζύ με το χορωδιακό
υλικό. Όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ θα λϊβουν Βεβαύωςη παρακολούθηςησ των μαθημϊτων από το
Ιόνιο Πανεπιςτόμιο.
ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ:
Προπτυχιακού φοιτητϋσ ϊλλων πανεπιςτημύων
Προπτυχιακού φοιτητϋσ ΣΜ

250 ευρώ
180 ευρώ
50 ευρώ

Σα δίδακτρα καταβάλλονται ςτον ειδικό λογαριαςμό του Πανεπιςτημίου:
ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ : ΙΒΑΝ GR 9801724510005451059102893BIC: PRBGRAA
με την ϋνδειξη «Για το ςεμινάριο διεύθυνςησ παιδικήσ-νεανικήσ χορωδίασ».
Η αύτηςη ςυμμετοχόσ μαζύ με το απόκομμα πληρωμόσ των διδϊκτρων αποςτϋλλεται
ηλεκτρονικϊ ςτη διεύθυνςη chortherini@gmail.com.. Οι ςυμμετϋχοντεσ ϋχουν τη δυνατότητα
διαμονόσ ςτην Εςτύα του Πανεπιςτημύου.
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 30 ΜΑΙΟΤ 2022
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 ό ερωτόςεισ,μπορεύτε να μασ γρϊψετε ςτο
chortherini@gmail.com

ε αυτό το ςύνδεςμο μπορεύτε να διαβϊςετε ϋνα ςύντομο βιογραφικό του διεθνούσ
προςκεκλημϋνου
μασ
μαϋςτρου
Romans
Vanags.
https://www.jvlma.lv/en/academy/administrative-staff/romans-vanags

ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Ονοματεπώνυμο:_____________________________________________________________
Ιδιότητα: _________________________________________________________________
Διεύθυνςη:______________________________Πόλη_______________________________
Σηλ: ___________________________________Υαξ: ______________________________
E-mail: __________________________@________________________________________
Eπιθυμώ διαμονή ςτην Εςτία

ΝΑΙ _____

ΟΦΙ _____

Επιθυμώ να ςυμμετάςχω ςτο εμινάριο Διεύθυνςησ Φορωδίασ του Romans Vanags

Με φιλικούσ χαιρετιςμούσ
Οι Επιςτημονικοί ςυνεργάτεσ τησ θερινήσ
Χριςτύνα Καλλιαρύδου, ΕΕΠ ΣΜ Ιουνύου Πανεπιςτημύου
Μαρύα ‘Εμμα Μελιγκοπούλου, Επύκουρη Καθηγότρια ΣΜΕΣ Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ

