
	
	

 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

Project Πatriδa 
 

“Κύκλος Online Διαλέξεων” 
 

 
 
To Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και το 
Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο “Voci Contra Tempo”, (ensemble-in-residence του Τ.Μ.Σ.), 
διοργανώνουν από κοινού µία σειρά τεσσάρων (4) ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (σε διαδικτυακή µορφή), 
στο πλαίσιο των δράσεων του Εργαστηρίου Σύνθεσης Χορωδιακής Μουσικής του “Project 
Πatriδa”. 
*(οι ενδιαφερόµενοι συνθέτες για ενεργό συµµετοχή στο Εργαστήρι, µπορούν να ανατρέξουν 
για πληροφορίες στη σελίδα https://vocicontratempo.com/news/) 
 
Οι διαλέξεις απευθύνονται σε συνθέτες, µαέστρους, χορωδούς, µουσικολόγους, θεωρητικούς 
και δασκάλους µουσικής Σχολείων, Ωδείων, Πανεπιστηµίων, αλλά και σε όποιον θα 
επιθυµούσε να τις παρακολουθήσει. Ο κυριότερος στόχος των διαλέξεων είναι να φέρει σε 
επαφή τους Έλληνες µουσικούς µε κάποιους από τους σηµαντικότερους εν ζωή συνθέτες 
χορωδιακής µουσικής, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν τεράστια χορωδιακή εµπειρία 
ως µαέστροι και τραγουδιστές, µε πλούσια δισκογραφία και πολλά βραβεία σε χορωδιακούς 
διαγωνισµούς. Οι προσκεκληµένοι συνθέτες θα δώσουν από µία τρίωρη online διάλεξη, 
µέσω της πλατφόρµας του Zoom, αναλύοντας το έργο τους. 
 
Μερικά από τα θέµατα που θα αναπτύξουν είναι: 
 
- Ανάλυση επιλεγµένων έργων τους µε έµφαση στο ρεπερτόριο για γυναικεία και παιδική 
χορωδία (δοµή, φόρµα, αρµονία, µελωδία κ.λπ.) 
- Σύγχρονες τεχνικές φωνητικής και χορωδιακής γραφής 
- Ιδιαιτερότητες γραφής για χορωδία οµοίων φωνών και οι διαφορές τους από τη γραφή για 
µικτή χορωδία 
- Τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την εναρµόνιση παραδοσιακών µελωδιών (µε 
παραδείγµατα από τη χώρα του κάθε συνθέτη) 
- Διαδικασία ενσωµάτωσης παραδοσιακού µουσικού υλικού σε σύγχρονη πρωτότυπη 
χορωδιακή γραφή 
 
 
 



ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
 
1) Lorenzo Donati (Ιταλία) https://www.lorenzodonaticompositions.com 
“Choral Composition: the connection of humanity and sky, the past and the dream of future” 
Σάββατο 24 Σεπτεµβρίου 
 
2) Ambrož Čopi (Σλοβενία) https://soundcloud.com/composer-ambroz-copi 
“Sound images of the past in the mirror of my soul” 
Σάββατο 1 Οκτωβρίου 
 
3) Calliope Tsoupaki (Ελλάδα/Ολλανδία) https://www.calliopetsoupaki.com 
“The shuffled time in Calliope Tsoupaki’s vocal music” 
Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
 
4) Eva Ugalde (Ισπανία) https://evaugalde.com	
“Old bricks for new buildings. Tradition in choral music from the Basque country” 
Κυριακή 9 Οκτωβρίου 
 
Όλες οι διαλέξεις θα πραγµατοποιηθούν από 10.30 έως 13.30 
 
Οι διαλέξεις απευθύνονται σε οποιονδήποτε ανά τον κόσµο επιθυµεί να τις παρακολουθήσει. 
Η επίσηµη γλώσσα είναι τα Αγγλικά. 
Στους συµµετέχοντες θα αποσταλούν Βεβαιώσεις Συµµετοχής. 
 
 
ΚΟΣΤΟΣ 
 
Κανονικό: €15 / διάλεξη 
Passepartout κανονικό: €50 (πακέτο 4 διαλέξεων) 
 
Φοιτητές, Άνεργοι (µε επίδειξη πάσο ή κάρτας ανεργίας): €10 ευρώ / διάλεξη 
 
Μέλη Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, µέλη Στέγης Ελληνικών Χορωδιών και µέλη 
Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.): €12 / διάλεξη 
 
Για τους ενεργά συµµετέχοντες συνθέτες του Εργαστηρίου και για τους φοιτητές του 
Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., οι διαλέξεις είναι δωρεάν. 
 
 
Για να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις παρακαλείστε να δηλώσετε εγκαίρως τη συµµετοχή 
σας, συµπληρώνοντας τη Δήλωση Συµµετοχής που θα βρείτε συνηµµένη στο ενηµερωτικό 
email ή µέσω του site των “Voci Contra Tempo” - https://vocicontratempo.com	 στο 
παράρτηµα NEWS (κάνετε download). 
H πληρωµή του ποσού συµµετοχής γίνεται µέσω κατάθεσης στον λογαριασµό της Αστικής 
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας “Voci Contra Tempo” (Τράπεζα Πειραιώς µε ΙΒΑΝ 



GR34 0171 5590 0065 5915 1538 427). Ως τίτλο της κατάθεσης παρακαλούµε να βάλετε 
απαραιτήτως το ΟΝΟΜΑ σας και δίπλα το “Project Patrida”.  
Π.χ.: “Γιώργος Παπαδόπουλος Project Patrida”. 
Για να κατοχυρώσετε τη θέση σας στις διαλέξεις παρακαλείστε να στείλετε τη Δήλωση 
Συµµετοχής συµπληρωµένη µέσω email στο vocicontratempo@gmail.com, µαζί µε ένα 
αντίγραφο της τραπεζικής κατάθεσης όπου θα φαίνεται το ποσό συµµετοχής (µπορείτε να 
ζητήσετε αντίγραφο της κατάθεσης σε PDF µετά την επιτυχή έκβασή της). 
 
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων Συµµετοχής: 24 ώρες πριν την έναρξη κάθε διάλεξης. 
 
Για την είσοδό σας στην πλατφόρµα του Zoom θα σας αποσταλεί εγκαίρως ο απαραίτητος 
σύνδεσµος. 
 
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 
Α) ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
 
Μέσα από το “Project Πatriδa” επιθυµούµε να φωτίσουµε διάφορες πλευρές της χορωδιακής 
µουσικής και να εγείρουµε προβληµατισµό πάνω σε διάφορα ζητήµατα. Ένα από αυτά είναι 
ο επαναπροσδιορισµός του όρου «Ελληνικότητα» στη χορωδιακή γραφή και η 
επαναπροσέγγισή του µέσα από το πρίσµα των σύγχρονων φωνητικών τεχνικών για χορωδία. 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, εκτός από τις 4 διαλέξεις των διδασκόντων συνθετών 
του Εργαστηρίου, προγραµµατίζουµε τρεις (3) επιπλέον διαλέξεις που σκοπό έχουν να 
εγείρουν προβληµατισµό ως προς το τι µπορεί να χαρακτηριστεί «ελληνικό» στη µουσική, 
προσεγγίζοντάς το διαχρονικά. 
 
Οι διαλέξεις αυτές, οι οποίες είναι δωρεάν για όλους, θα λάβουν χώρα στο Τµήµα Μουσικών 
Σπουδών του Α.Π.Θ. την πρώτη µέρα έναρξης του “Project Πatriδa”, το Σάββατο 24 
Σεπτεµβρίου 2022 και θα πλαισιωθούν από µία µικρή παρουσίαση του Γυναικείου 
Φωνητικού Συνόλου “Voci Contra Tempo” πάνω σε έργα Ελληνικής Μουσικής. Για όσους 
δεν καταφέρουν να παρευρεθούν ζωντανά, η εκδήλωση θα µεταδοθεί και σε Live Streaming. 
 
 
Πρόγραµµα Σαββάτου 24/9, Φουαγιέ Τµήµατος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.* 
 
18.00-18.20: Αθηνά Κατσανεβάκη 
(µέλος ΕΕΠ Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., Ιστορική Εθνοµουσικολογία, Ερµηνεία 
Παραδοσιακού Τραγουδιού) 
«Ανιχνεύοντας ιστορικές δοµές, ταυτότητες και σηµεία αισθητικής έµφασης στην µουσική 
προφορική παράδοση του Ελληνισµού» 
 
18.20-18.40: Μαρία Αλεξάνδρου  
(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ.) 
«Το βυζαντινό τροπάριο "Μυσταγωγών Σου Κύριε" και η µεταµόρφωσή του στα "Βυζαντινά 
Πάθη" του Μιχάλη Αδάµη και του Χρήστου Σαµαρά» 
 



18.45-19.30: Κώστας Τσούγκρας 
(Συνθέτης-Μουσικολόγος, Καθηγητής στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ.) 
«Ενσωµάτωση στοιχείων και χαρακτήρα ελληνικότητας σε έργα Ελλήνων συνθετών του 20ού 
και 21ου αιώνα»  
 
20.00-20.20: Η εκδήλωση θα κλείσει µε µία µικρή συναυλία του Γυναικείου Φωνητικού 
Συνόλου “Voci Contra Tempo” µε έργα Ελληνικής Μουσικής 
 
* Πανεπιστηµιούπολη Θέρµης, έναντι Οικισµού «Λήδα-Μαρία», 4ο χιλιόµετρο οδού Χαριλάου 
Θέρµης (λεωφορείο 66 από τέρµα Χαριλάου) 
 
 
Β) ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
 
Ο κύκλος των διαλέξεων θα ολοκληρωθεί µε µία µεγάλη Συναυλία Σύγχρονης Ελληνικής 
Χορωδιακής Μουσικής, την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 19.30 στην Αίθουσα 
Τελετών του Α.Π.Θ. 
 
Συµµετέχουν οι χορωδίες: 
 
Χορωδιακό Εργαστήρι Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. 
Μουσική Διεύθυνση: Εριφύλη Δαµιανού 
Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης “Μαίρη Κωνσταντινίδου” 
Μουσική Διεύθυνση: Μαίρη Κωνσταντινίδου 
Χορωδία Ι.Ν. Πρ. Ηλία Πυλαίας 
Μουσική Διεύθυνση: Ελεονώρα Καλαϊτσίδου 
Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο “Voci Contra Tempo” 
Μουσική Διεύθυνση: Σοφία Γιολδάση 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µας µέσω email στο 
vocicontratempo@gmail.com 
Official Website VCT: https://vocicontratempo.com 
___________________________________________________________________________ 
 
H δράση πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα και µε την οικονοµική υποστήριξη του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 
 
 

 
 
 
 

 
Συνεργαζόµενοι φορείς: 
 

 


