Δορηαζμός ηων 30 τρόνων από ηην ίδρσζη ηοσ
Σμήμαηος Μοσζικών ποσδών (ΣΜ)
τολή Μοσζικής και Οπηικοακοσζηικών Σετνών,
Ιόνιο Πανεπιζηήμιο

Β’ ΚΤΚΛΟ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ:
ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2022-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2023
Tν Tκήκα Mνπζηθώλ πνπδώλ ιεηηνπξγεί ζηελ Kέξθπξα από ηνλ Oθηώβξην ηνπ 1992
θαη θέηνο ζπκπιεξώλεη θαη γηνξηάδεη ηα ηξηάληα ρξόληα ηεο πνιπδύλακεο παξνπζίαο
ηνπ ζηνλ ειιεληθό ρώξν, ελόο ηδεώδνπο θαη κνλαδηθνύ ζπλδπαζκνύ Παλεπηζηεκίνπ
θαη Κνπζηθήο Αθαδεκίαο, κε ζεηξέο από εθδειώζεηο πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ
πνιύπιεπξε επηζηεκνληθή θαη θαιιηηερληθή θπζηνγλσκία ηνπ. Ο ενξηαζκόο ζα
δηαξθέζεη σο ηνλ Ηνύλην ηνπ 2023. Έδξα καο ε Θέξθπξα, έλα λεζί κε κεγάιε
πνιηηηζηηθή παξάδνζε, ιίθλν ηεο Λενειιεληθήο Κνπζηθήο.
Ήδε πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία ν α’ θύθινο ησλ εθδειώζεσλ (Κάτνο Ηνύληνο 2022) ν νπνίνο έδσζε ζάξθα θαη νζηά ηνπο ζηόρνπο καο:

♪

λα δώζνπκε κηα κεγάιε δεκηνπξγηθή αλάζα δσληαλήο κνπζηθήο εξκελείαο πνπ

έιεηςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεηνύο θαηαλαγθαζηηθήο εζσζηξέθεηαο ηεο παλδεκίαο.

♪

λα αλαδείμνπκε ηηο πνηθίιεο πιεπξέο ηεο δπλακηθήο θαιιηηερληθήο καο παξνπζίαο
κε ζπλνδνηπόξνπο ζε θάζε βήκα ηνπο θνηηεηέο καο νη νπνίνη έδσζαλ ην δπλακηθό
παξόλ ηνπο ζηηο ζπλαπιίεο καδί κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο.

♪

λαζπλερίζνπκε ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ζεκαληηθνύο θνξείο ηεο Θέξθπξαο,
αξρήο γελνκέλεο κε ην Σκήκα Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Θεληξηθήο Θέξθπξαο θαη
Γηαπνληίσλ Λήζσλ, ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Θέξθπξαο, ην Κνπζείν Αζηαηηθήο
Σέρλεο θαη ην Αρίιιεην Αλάθηνξν, θαζώο ζπλδηνξγαλώζακε ζεκαληηθέο εθδειώζεηο
ζε ρώξνπο ηνπο.

♪

λα θάλνπκε όινη καδί έλα κεγάιν δεκηνπξγηθό ηαμίδη ζηνλ απέξαλην θόζκν ηεο
κνπζηθήο, θάηη πνπ επηζθξάγηζε ε κεγάιε θαη έλζεξκε αληαπόθξηζε ηνπ
Θεξθπξατθνύ –θαη όρη κόλν- θνηλνύ.
Ο β’ θύθινο εθδειώζεσλ γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ 30 ρξόλσλ ηνπ ΣΚ, αλνίγεη κε έλαλ
ηδηαίηεξα ζπγθηλεηηθό ηξόπν γηα εκάο ηνπο θαζεγεηέο: κε κηα ζπλαπιία απόθνηησλ
ηνπ ηκήκαηόο καο, ζε δηδαζθαιία θαη δηεύζπλζε ηεο νκόηηκεο θαζεγήηξηαο ηνπ
ηκήκαηόο καο θαη αγαπεκέλεο ζπλαδέιθνπ Κηξάληαο Θαιδή. Σα κέιε ηνπ
θσλεηηθνύ ζπλόινπ πνπ έρνπλ πιένλ απνθνηηήζεη, ζα έξζνπλ από ηε Βξεηαλία, ηελ
Οιιαλδία, ηελ Απζηξία, ηε Θύπξν, ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Αζήλα. Θαη ζα ην θάλνπλ
κε κεγάιε ηνπο ραξά. Σνικώ λα πσ όηη απηή ε ζπλαπιία είλαη γηα καο ε ηζρπξόηεξε
απόδεημε όηη ηα ηξηάληα ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηόο καο άμηδαλ ηνλ θόπν. Θαη

απνηειεί κηα επθαηξία λα ππνζρεζνύκε όηη ζα ζπλερίζνπκε κε δύλακε, επηκνλή θαη
πνιιή αγάπε λα εθπαηδεύνπκε ηελ κνπζηθή εδώ, ζην Σκήκα Κνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ
Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαη ζην ηδηαίηεξα κνπζηθό θαη παλέκνξθν λεζί ηεο Θέξθπξαο.
Άιισζηε, είκαζηε πεξήθαλνη πνπ πνιινί απόθνηηνί καο δηδάζθνπλ ήδε ζε Α.Δ.Η. ηεο
Διιάδαο, ηεο ππόινηπεο Δπξώπεο θαη ησλ Ζ.Π.Α., όπσο θαη γηα ηηο δηαθξίζεηο πνπ
ιακβάλνπλ θάπνηνη από απηνύο ζηνπο ηνκείο ηεο κνπζηθήο εξκελείαο, ηεο ζύλζεζεο
θαη ηεο έξεπλαο.
Οη επόκελεο εθδειώζεηο πξνβάιινπληελ έξεπλα ησλ Κνπζηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ
ηκήκαηόο καο, όπσο θαη ηεο ζύλδεζήο ηεο κε ηε κνπζηθή πξάμε. Σν Σκήκα Κνπζηθώλ
πνπδώλ, άιισζηε, βξίζθεηαη ζηελ πξσηνπνξία ηεο Κνπζηθνινγηθήο έξεπλαο, κε
πνιπάξηζκεο εθδόζεηο (κεηαμύ άιισλ ηα έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά «Κνπζηθόο
Ιόγνο» θαη «Κνπζηθόο Διιελνκλήκσλ»). Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνύλ ηα
αθόινπζα ζεζκνζεηεκέλα εξγαζηήξηα: α) ην Δξγαζηήξην Διιεληθήο Κνπζηθήο β) ην
Δξγαζηήξην Ζιεθηξναθνπζηηθήο Κνπζηθήο Έξεπλαο θαη Δθαξκνγώλ (ΔΡΖΚΔΔ) γ)
ην Δξγαζηήξην Παιαηάο Κνπζηθήο (ην Σ.Κ.. δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζπάληα ή
εμεηδηθεπκέλα θαιιηηερληθά αληηθείκελα, όπσο ε εθηέιεζε παιαηάο κνπζηθήο, πνπ
παξάγνπλ πςειή αθαδεκατθή θαη θαιιηηερληθή πξνζηηζέκελε αμία). Σέινο, ην Σ.Κ..
πξνζθέξεη πςεινύ επηπέδνπ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζηνπο ηνκείο ηεο
«Κνπζηθήο Παηδαγσγηθήο» θαη «Σερλώλ θαη ηερλνινγηώλ ηνπ ήρνπ» (Γηαηκεκαηηθό
πξόγξακκα ζε ζπλεξγαζία κε ην ‘αδειθό’ ηκήκα «Σερλώλ Ήρνπ θαη Δηθόλαο») όπσο
θαηδηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζηηο ηξεηο θαηεπζύλζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε απηό (Κνπζηθή
ύλζεζε, Κνπζηθή Δθηέιεζε, Κνπζηθή Δπηζηήκε).
Σας προζκαλούμε ζηις εκδελώζεις ηοσ β’ κύκλοσ εορηαζμού ηφν 30
τρόνφν λειηοσργίας ηοσ ημήμαηός μας οι οποίες ελπίδοσμε να αποηελέζοσν
εναύζμαηα για δεμιοσργική ζκέυε και ακρόαζε!

Η Πξόεδξνο ηνπ Τ.Μ.Σ.
Καζεγήηξηα Αλαζηαζία Σηώςε

ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΔΚΓΗΛΩΣΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 -ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023:

1. Φσλεηηθό ύλνιν Απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο Κνπζηθώλ πνπδώλ
Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ
2 Οθησβξίνπ, Ναόο Αγίνπ Γεσξγίνπ, Παιαηό Φξνύξην ζηηο
19:00.
Πρόγραμμα ζσνασλίας:
Miserere – (Grεgorio Allegri)
ζε ζύγτρονη εκδοτή ηοσ Γρ.Vladimir Ivanoff
Σσμμεηέτοσν:

Φσλεηηθό Σύλνιν Απνθνίησλ ηνπ Τκήκαηνο Μνπζηθώλ Σπνπδώλ, Ι.Π.
Σόλίζη
ΣνπξαλνI - Ήξα Εέξβα
Σνπξάλν II- Καξίλα Θενδσξνπνύινπ
Κόληξα-ηελόξνο – Will Prior
Μπάζνο - BenjaminWatkins
Βπδαληηλόο ςάιηεο - Ζξαθιήο Παλαγόπνπινο
Σύξηνο ςάιηεο – Abdalhade Deb
Σαμόθσλν &θιαξηλέην-Hugo Siegmeth
Πνιίηηθε Λύξα - Δπζηξάηηνο Ψαξαδέιιεο
Oud – Abdalhade Deb
Γηεύζπλζε – Μηξάληα Καιδή, Οκόηηκε Θαζεγήηξηα ηνπ Σ.Κ.. Ηνλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ

2. ύλνιν Παιαηάο Κνπζηθήο:«Κηα ζύληνκε ηζηνξία ηεο κνπζηθήο: από
ην Κεζαίσλα ζηνλ 21ναηώλα»
4-5
Ννεκβξίνπ
2022,
Ιόληνο
Αθαδεκία
Σν πξόγξακκα πξνβάιιεη ραξαθηεξηζηηθά ζηπι όισλ ησλ επνρώλ ηεοδπηηθήο
κνπζηθήο από ην έηνο 1000 κέρξη ζήκεξα. Παξνπζηάδεη πνιύζπλνπηηθά (ζε κόιηο
60΄) δέθα αηώλεο κνπζηθήο κέζα απόγξεγνξηαλνύο ύκλνπο, έξγα ησλ Guillaumede
Machaut, Francesco Landini, Jakob Obrecht, Pierre Attaignant, J.S.Bach, J.Haydn,
Cl.Debussy,BenjaminBrittenθ.α.
Πξόθεηηαη γηα κηα ζπλαπιία ζύληνκεο δηάξθεηαο κε ζύλνιν παιαηάο κνπζηθήο–πνπ
απαξηίδεηαη από θιάνπηα θαη θσλέο - ην νπνίν δηδάζθεη ν θαζεγεηήο Γεκήηξεο
Θνύληνπξαο. ην ζύλνιν πεξηιακβάλνληαη θνηηεηέο θαη απόθνηηνη ηνπ ΣΚ.

3. πλδηνξγάλσζε ηεο Δηαηξείαο Θεξθπξατθώλ πνπδώλ κε ην Σκήκα
Κνπζηθώλ πνπδώλ
11-13 Ννεκβξίνπ, Ιόληνο Αθαδεκία
πλέδξην κε ζέκα «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ: Κη αλ ζα δηςάζεηο γηα λεξό/ζα
ζηύςνπκε έλα ζύλλεθν»

4. Γηνξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο Κνπζηθώλ πνπδώλ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Κεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Κνπζηθή Παηδαγσγηθή ζην ζρνιείν θαη
ζηελ θνηλόηεηα»

Κύθινο ηξηώλ δηαδηθηπαθώλ εκεξίδσλ κε αθνξκή ηα 30
ρξόληα ηνπ ΤΜΣ κε ηίηιν «Μνπζηθνί δηάινγνη, εθπαηδεπηηθνί
πξνβιεκαηηζκνί»
Οη ζεκαηηθέο θαη νη εκεξνκελίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη εκεξίδεο είλαη:
Σάββαην, 19 Ννεκβξίνπ 2022, 17:00-19:00, «Η άηππε κάζεζε ζηε κνπζηθή
ηάμε»
Σάββαην, 18 Φεβξνπαξίνπ 2023, 17:00-19:00, «Μνπζηθέο γέθπξεο
αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλόηεηα»
(Θα αθνινπζήζεη θαη κηα ηξίηε εκεξίδα ζηνλ επόκελν θαη ηειεπηαίν θύθιν
εθδειώζεσλ, ην Σάββαην, 29 Απξηιίνπ 2023, 17:00-19:00, κε ζέκα «Mε ην
βιέκκα ζηελ πγεία ησλ κνπζηθώλ»)

5. Τκήκα Μνπζηθώλ Σπνπδώλ, θαηεύζπλζε Μνπζηθώλ
Δπηζηεκώλ
14-15 Ιαλνπαξίνπ 2023, Ιόληνο Αθαδεκία.
Γηεκεξίδα ηνπ ηνκέα ηεο Κνπζηθνινγίαο. Θέκα: «Η κνπζηθνινγία ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηνπ 21νπ αηώλα». ηελ δηεκεξίδα πξόθεηηαη λα
ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο πνπ ζεξαπεύνπλ ηελ επηζηήκε ηεο
Κνπζηθνινγίαο ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο (πζηεκαηηθή, Ηζηνξηθή,
Δζλνκνπζηθνινγηθή), θαζώο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο.

