
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥ  ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ χορωδιών με θέμα  

"ΠΑΙΔΙΚΗ & ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ’’ 

Ο όμιλος της «ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑΣ & ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ» στα πλαίσια των 

καλλιτεχνικών του δραστηριοτήτων πραγματοποιεί σεμινάριο 6 ωρών με προσκεκλημένη διδάσκουσα 

την Dr. Μαρία Έμμα Μελιγκοπούλου.  Η Μαρία Έμμα  Μελιγκοπούλου είναι διδάκτωρ του 

Τμήματος Μουσικών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος 

του Boston university στην Διεύθυνση χορωδίας. (Έχει δώσει πάνω από 1000 συναυλίες σε όλη την 

Ελλάδα,την Ευρώπη,καθώς και στην Κίνα, Ν. Αφρική Αίγυπτο, Τουρκία, Ισραήλ, Ρωσία Καναδά και 

Η.Π.Α. Έχει λάβει μέρος σε χορωδιακά συνέδρια στην Ελλάδα ,Δανία, Ιαπωνία, Η.Π.Α. και Καναδά ως 

σύνεδρος και ως εισηγήτρια. Έχει αποσπάσει πανελλήνιες και διεθνείς  διακρίσεις και έχει συνεργαστεί 

με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Το 1992 ίδρυσε και διευθύνει μέχρι σήμερα τη 

Χορωδία Ι.Ν.Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης Είναι επίσης διευθύντρια της χορωδίας 

Γυμνασίου –Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου και του Νέου Ωδείου Θεσσαλονίκης.) 

Θέμα του σεμιναρίου είναι: 

"ΠΑΙΔΙΚΗ & ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ" (Συγκρότηση του σχήματος,  τεχνικές, τρόποι διδασκαλίας, 

οργάνωση πρόβας, γνώσεις της παιδικής –εφηβικής φωνής ρεπερτόριο κτλ. Στην διάρκεια του 

σεμιναρίου θα λειτουργήσει και χορωδιακό εργαστήρι.) 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε καθηγητές μουσικής  Α/θμιας και Β/θμιας εκ/σης καθώς και σε 

διευθυντές  χορωδιών (παιδικών & νεανικών).Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 23 

Μαρτίου 2014 στο 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ -Γερμανού 186 ( Συγκρότημα Γλαράκη στα 

Ταμπάχανα) 

Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η τιμή του σεμιναρίου είναι στα 25 ευρώ. Η τιμή περιλαμβάνει και το εισιτήριο της συναυλίας (5 

ευρώ) που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 24-03-2014 

8΄:00΄΄μ.μ. Στην συναυλία θα λάβουν μέρος:  

 Α) η Παιδική Χορωδία  Πατραϊκής Μαντολινάτας  

Β) το Γυναικείο Φωνητικό σύνολο «Αντηχώ» της  Πατραϊκής Μαντολινάτας  

Γ) η χορωδία  Ι.Ν.Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης. 

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στον Όμιλο της Πατραϊκής Μαντολινάτας Μιαούλη 41.Πάτρα. 

Τηλ. επικοινωνίας 2610 275571 - 6972235780 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

ΜΕΛΠΩ ΒΙΚΑΤΟΥ(ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΚΠ/ΚΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ)ΝΙΚΟΣ 

ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ(ΚΑΛ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ& ΕΚΠ/ΚΟΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ) 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΙΛΟΥ) 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

 

ΠΡΩΙ 

11.00-12.15:Παιδαγωγική της χορωδίας (μέρος α΄) 

(προσόντα μαέστρου-τρόποι ακρόασης-μουσική προετοιμασία πριν την πρόβα) 

 

12.30-14.00:Παιδαγωγική της χορωδίας (μέρος β΄) 

(επιλογή ρεπερτορίου-ζητήματα τονικότητας,φωνητικής τεχνικής-τεχνικά θέματα 

σκηνικής παρουσίας-καλλιτεχνικός προγραμματισμός) 

 

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

 

16.00-17.15:φωνητική προθέρμανση και πρόβα παιδικής χορωδίας 

17.30-19.00: φωνητική προθέρμανση και πρόβα εφηβικής & νεανικής  χορωδίας 

 

 

 

 


