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ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς την Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη, 8 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 1115/8.3.2017

Θέμα: «Ανάδειξη και προβολή νεανικών μουσικών συγκροτημάτων»
Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης είναι ένας φορέας εθελοντικής προσφοράς και
δραστηριοποιείται στο χώρο του πολιτισμού εδώ και 25 χρόνια. Υπήρξε πρωτεργάτης της δημιουργίας του
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και έχει διοργανώσει πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σεμινάρια και
εκθέσεις. Προ ετών προχώρησε (από το 2008) στη δημιουργία μικτής Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας, με
έδρα το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και έχει ιδρύσει από το 2012 τον νεανικό Διαδικτυακό
Ραδιοφωνικό Σταθμό (εικόνας και ήχου) «από νέους για νέους».
Ο Σύλλογος Φ.Μ.Θ. έχοντας πάντα ως στόχο την προώθηση και ανάδειξη της μουσικής, δίνει το βήμα σε
νέους και νεανικά μουσικά σχήματα (εκτός χορωδιών) θεσμοθετώντας κύκλο εκδηλώσεων σε τακτό
χρονικό πλαίσιο με σκοπό την ανάδειξη και προβολή νέων μουσικών.
Γι’ αυτό, μετά την πολύ επιτυχημένη πρεμιέρα αυτού του Θεσμού που έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2015
στο φουαγιέ του Μ.Μ.Θ. ανακοινώνει την τέταρτη σε σειρά εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 29
Απριλίου 2017 στο Μ.Μ.Θ.
Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε θερμά μέχρι και τις 3 Απριλίου 2017, οι υπό την εποπτεία σας σχολικές
μονάδες να μας γνωστοποιήσουν το δυναμικό των νεανικών σχημάτων που διαθέτουν και επιθυμούν να
λάβουν μέρος με e-mail στο sfmth@otenet.gr ή με φαξ στο 2310895961.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία – της οποίας την συνέχεια ιδιαίτερα επιθυμούμεκαι σας ευχόμαστε καλή δύναμη στο σημαντικό έργο σας.
Ακολουθεί έγγραφο με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση καθώς και φόρμα δήλωσης
συμμετοχής.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Πυλαρινός
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

•

Ως μουσικά σχήματα λογίζονται ομάδες που αποτελούνται από 4 έως 20 άτομα (εκτός χορωδιών).

•

Το είδος της μουσικής που θα προβληθεί θα πρέπει να είναι ένα εκ των παρακάτω: έντεχνο,
ελληνικό, παραδοσιακό, jazz, κλασσικό, κυρίως με δημιουργίες και συνθέσεις νέων.

•

Ο συνολικός χρόνος συμμετοχής του κάθε σχήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.

•

Κάθε σχήμα θα πρέπει να στείλει ένα δείγμα της παρουσίασής του καταγεγραμμένο σε βίντεο (μέσω
κινητού τηλεφώνου ή άλλης πηγής) προς αξιολόγηση. Το βίντεο θα πρέπει να αποσταλεί μαζί με την
αίτηση συμμετοχής, αλλιώς η αίτηση δεν θα θεωρείται έγκυρη.

•

Τα σχήματα που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν από την γραμματεία του Σ.Φ.Μ.Θ. για να
παρουσιασθούν στο Μ.Μ.Θ. προς αναλυτική ενημέρωση.

•

Κάθε σχολική μονάδα και σχήμα πρέπει να δηλώσει έναν υπεύθυνο καθηγητή και έναν μουσικό ως
εκπροσώπους για περαιτέρω επικοινωνία.

Συντονιστής Μουσικών Σχημάτων
Π. Δημητριάδης
(Τηλ.: 6944205753)
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ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την εκδήλωση της 29ης Απριλίου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Σχολική Μονάδα:
Διευθυντής:
Διεύθυνση συγκροτήματος:
e-mail:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Τηλέφωνο σχολείου:
Υπεύθυνος καθηγητής σχήματος:
Περιγραφή – στοιχεία μουσικού σχήματος:
Α. Ονομασία σχήματος (εάν υπάρχει):
Β. Σύντομη περιγραφή ή βιογραφικό (max. 100 λέξεις):
Είδος Μουσικής:
Συνολικός χρόνος παρουσίασης:
Αριθμός και
περιγραφή
τραγουδιών
(τίτλος, συνθέτης):

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

ΣΥΝΘΕΤΗΣ

1
2
3
4

Συντελεστές
σχήματος (φωνή,
όργανο, κλπ)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ

Εκπρόσωπος μουσικού σχήματος
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
e-mail:
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