ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2007-2008

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Με υπερηφάνια η κα Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, διευθύντρια του Εθνικού Ωδείου
Χαλανδρίου, ανακοίνωσε τη βράβευση των αποφοίτων του Ωδείου μας, Πέτρου Σακελλίου και
Δημλητρη Κατή στο Λος Αντζελες.
Α)Ο Πέτρος Σακελλίου, Συνθέτης Jazz Μουσικής και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
της Βοστώνης, απόφοιτος του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, από την τάξη πιάνου της κας
Σταυρούλας Παπαδιαμάντη-Χρυσοστόμου, στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Σύνθεσης
Μουντέρνας Μουσικής «Thelonious Monk», που έγινε στο Λος Αντζελες στις 27 & 28
Οκτωβρίου 2007, έλαβε το 1ο Βραβείο με έπαθλο 10.000 $ και συναυλία, στο γνωστό από
τις απονομές των βραβείων Oscar, Kodak Theater.
Εκεί παρουσία 3.000 θεατών ερμήνευσε τις συνθέσεις του διευθύνοντας τη δική του
ορχήστρα η οποία αποτελείται από Ελληνες και Αμερικανούς μουσικούς.
Β)Ο Δημήτρης Κατής, Συνθέτης Κλασσικής Μουσικής και Μουσικής
Κινηματογράφου, υπήρξε ο μοναδικός Ελληνας Νικητής στα Μουσικά Βραβεία του Λος
Αντζελες στο Χόλυγουντ.
Κατέκτησε το τρόπαιο στην κατηγορία της Κλασσικής Ορχηστρικής Μουσικής αφού πρώτα
απέσπασε πανηγυρικά 2 υποψηφιότητες στις κατηγορίες της Κλασσικής Μουσικής και
Μουσικής Κινηματογράφου αντίστοιχα.
Η λαμπρή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην καρδιά του Χόλυγουντ στη «Λεωφόρο των
Αστέρων» στο Henry Fonda Music Box Theater στις 29 Νοεμβρίου 2007.
Σύντομα, εδώ στην Αθήνα, θα γίνει παρουσίαση της βράβευσης στους δημοσιογράφους και
στο κοινό και θα ακολουθήσει ένα εορταστικό πάρτι.
Να υπενθυμίσουμε πως ο Δημήτρης Κατής εκτός από συνθέτης είναι δημοσιογράφος, τακτικό
μέλος της ΕΣΗΕΑ.
12/03/2008
Ο απόφοιτος του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, Δημήτρης Ανούσης, της τάξεως της κας Μαρίας
Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, μετά τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Βουδαπέστη έδωσε
ρεσιτάλ πιάνου στην αίθουσα «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» του Πολιτιστικού Κέντρου του
Δήμου Χολαργού.

-*-*-*ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
15/12/2007 Χριστουγεννιάτικη μαθητική συναυλία όλων των οργάνων στην αίθουσα
συναυλιών του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 16.
16/12/2007 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Εξαιρετική ήταν η συναυλία των Χριστουγέννων της Φιλαρμονικής Χαλανδρίου σε
συνεργασία με το Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου που
έδωσε την Κυριακή 16/12/2007.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απενεμήθησαν από τον Δήμαρχο χαλανδρίου κο Γρηγόρη
Ζαφειρόπουλο Τιμητικές Πλακέτες στα παλαιά μέλη της Φιλαρμονικής Χαλανδρίου κα

Κατερίνα Κατσουλιέρη, κα Φλωρεντία Πάνου, κο Σπύρο Σιώζο, και κο Θωμά ΧρισταντώνηΜπούτλα για την πολυετή προσφορά τους στη Φιλαρμονική του Χαλανδρίου.
Στη συνέχεια, μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα των Αγιων αυτών ημερών, όπως άρμοζε,
ακούστηκαν οι δροσερές φωνές της Παιδικής Χορωδίας «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» σε
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Σκεντέρη, ενώ η Μεικτή Χορωδία
«ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ», υπό τη διεύθυνση του Νίκου Καριώτη, ερμήνευσε έργα
προκλασσικής μουσικής και παραδοσιακά κάλαντα Προποντίδος.
Τη μουσική πανδαισία συνέχισε η Φιλαρμονίκη του Δήμου Χαλανδρίου, υπό τη
διεύθυνση του Γιώργου Καλαΐτζή, ερμηνεύοντας με εξαιρετικό τρόπο αποσπάσματα από
γνωστά μιούζικαλ.
Κορυφαία όμως υπήρξε η σύμπραξη της Μεικτής Χορωδίας του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου
και της Φιλαρμονικής του Δήμου Χαλανδρίου, όταν με τρόπο συναρπαστικό ερμήνευσαν ένα
πρόγραμμα με τις ωραιότερες Χριστουγεννιάτιες Μελωδίες του σύγχρονου ρεπερτορίου.
Η ερμηνείες όλως των καλλιτεχνών συγκίνησαν και ενθουσίασαν το κοινό που τους
χειροκρότησε με θέρμη.
Η Εορταστική αυτή βραδιά έκλεισε με τις χαρούμενες Αγιοβασιλίνες της Σχολής Μπαλλέτου
«ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» που με χάρη περισσή χόρεψαν πάνω στις μελωδίες μοιράζοντας
δώρα σε μικρούς και μεγάλους.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Χαλανδρίου κος Γρηγόρης
Ζαφειρόπουλος, ο Πρόεδρος του Αετοπουλείου Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Χαλανδρίου κος
Αθανάσιος Κανατσούλης, ο Πρόεδρος της Φιλαρμονικής Χαλανδρίου κος Γιώργος Μιρασγίδης
και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Κική Γκότση-Μάγκουρα, κα Ειρήνη Γιαλουρίδου, κα Αννα
Βυτινάρου και ο κος Γιώργος Θεοδώρου.
Επίσης τίμησαν με την παρουσία τους ο υποψήφιος βουλευτής κος Μπάμπης Καραθάνος, και
ο γνωστός δημοσιογράφος κος Σταύρος Μονεμβασιώτης.
17/12/2007 Η παιδική χορωδία «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» του Εθνικού Ωδείου
Χαλανδρίου στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεών της, τραγούδησε γνωστά
τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου σε Αθηναϊκή αίθουσα με σκοπό να δώσει χαρά σε
ηλικιωμένα άτομα που είναι μόνα τους στη ζωή. Στο τέλος της εκδήλωσης όλοι οι
παρευρισκόμενοι, ενθουσιασμένοι από την παρουσίαση της χορωδίας, τργούδησαν μαζί τους
παλιές αξέχαστες μελωδίες συνοδευόμενοι στο πιάνο από τον μαέστρο της χορωδίας μας κο
Γιάννη Σκεντέρη.
28/12/2007 Στην εκπομπή της κας Τατιάνας Στεφανίδου στον ΑΝΤ1 με θέμα «ΠΑΙΔΙΑΤΑΛΕΝΤΑ» η σπουδάστρια Χριστίνα-Λίζα Νοκ, της τάξης βιολιού του κου Σπύρου Στεργίου,
παρουσίασε ένα μέρος concerto του Bach ενώ η Ντόρα Γκέκα μέλος της παιδικής χορωδίας
ερμήνευσε δύο τραγούδια του σύγχρονου ρεπερτορίου.
31/12/2007 Η παιδική χορωδία «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» έψαλε τα κάλαντα και
τραγούδησε γνωστές Χριστουγεννιάτικες μελωδίες στην πρωϊνή εκπομπή του ΑΝΤ1
«ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ» με παρουσιαστή τον γνωστό δημοσιογράφο κο Γιώργο Παπαδάκη.
31/12/2007
Η
παιδική
χορωδία
«ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ»
τραγούδησε
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και γνωστά τραγούδια από το ελληνικό σύγχρονο ρεπερτόριο,
στην εκπομπή του γνωστού στο πανελλήνιο δημοσιογράφου κου Σταύρου Μονεμβασιώτη στο
Ραδιόφωνο του ΑΝΤ1.
Στην ίδια εκπομπή ο καταξιωμένος δημοσιογράφος συνομίλησε με τη διευθύντρια του Εθνικού
Ωδείου Χαλανδρίου κα Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη για τη Μουσική και τις επιδράσεις
της στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών και για την ανάπτηξη της φιλίας μεταξύ των
παιδιών μέσα στο χώρο της Μουσικής.
Εξαιρετική ήταν η στιγμή που ο κος Μονεμβασιώτης ζήτησε από τον Δημήτρη Κουρτικάκη,
κιθαριστή και μέλος της χορωδίας, να παίξει ένα κομμάτι με την κιθάρα του και εκείνος
ερμήνευσε μία δική του σύνθεση που μιλούσε για τη φίλια.
Ο κος Μονεμβασιώτης συνεχάρει την κα Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη για την πολυετή
προσφορά της στη σωστή διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών μέσα από τη Μουσική.

13/01/2008 Η τελειόφοιτος σπουδάστρια Γρηγορία Πετούμενου του τμήματος πιάνου, της
τάξης της κας Μαρίας Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, έδωσε ρεσιτάλ με έργα Bach, Beethoven,
Mozart, Chopin, Moschkowski, Liszt, Kabalevsky και Καλομοίρη στην αίθουσα συναυλιών του
Ωδείου, Αγίου Γεωργίου 16.
01/03/2008 Οι σπουδαστές του τμήματος του πιάνου, των τάξεων της κας Ελσας Κυλπάση
και Κατερίνας Γκίρδη, έδωσαν συναυλία στην αίθουσα συναυλιών του Εθνικού Ωδείου
Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 16.
03/03/2008 Το σύνολο εγχόρδων του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, υπό τη διεύθυνση του
μαέστρου κου Σπύρου Στεργίου, ερμήνευσε μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι, στην εκδήλωση
που διοργάνωσε ο Δήμος Νέας Σμύρνης για τα 100 χρόνια από τη γένηση του ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΟΥΝ.
25/03/2008 Η Στέλλα Ζιοπούλου, σπουδάστρια του τμήματος βιολιού και η Δώρα
Ζιοπούλου, σπουδάστρια του τμήματος πιάνου, κατέθεσαν στεφάνι στο Ηρώο του Αγνστου
Στρατιώτη στο Χαλάνδρι για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
19/04/2008 Οι σπουδαστές του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου έδωσαν την ετήσια Πασχαλινή
Συναυλία στην αίθουσα συναυλιών, Αγίου Γεωργίου 16.
20/04/2008 Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε η συναυλία που έδωσαν οι σπουδαστές του
Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου την Κυριακή 20 Απριλίου 2008 στη Γερμανική Εκκλησία, Σίνα 68,
Αθήνα.
Στον Αγιο αυτό χώρο με την καταπληκτική ακουστική οι βελούδινες φωνές της μεικτής
χορωδίας «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» υπό τη διεύθυνση του κου Νίκου Καριώτη
τραγούδησαν ύμνους θεϊκούς των Bach, Vivaldi, Pergolesi.
Στη συνέχεια, το σύνολο εγχόρδων υπό τη διεύθυνση του κου Σπύρου Στεργίου με ήχους
αγγελικούς μας οδήγησαν στην κατανυκτική ατμόσφαιρα των Αγιων Ημερών, ενώ νεαροί
σολίστ της τάξης της μονωδίας των κας Μαρίας Θωμά και Παναγιώτη Καριώτη
ερμήνευσαν έργα των Handel, Bizet, Pergolesi συνοδεία εκκλησιαστικού οργάνου.
Ηταν μια συγκλονιστική συναυλία που οργάνωσε και επιμελήθηκε η διευθύντρια του Εθνικού
Ωδείου Χαλανδρίου κα Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη.
10/05/2008 Η τελειόφοιτος σπουδάστρια του τμήματος πιάνου Βάσω Καριώτη, της τάξεως
της κας Μάρθας Κυλάφη, ερμήνευσε το πρόγραμμα του Πτυχίου της στην αίθουσα συναυλιών
του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 16.
18/05/2008 Ο υπουργός Πολιτισμού κος Μιχάλης Λιάπης, στα πλαίσια των
πολιτιστικών δρώμενων που διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού για την «ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ», συνεχάρει τη διευθύντρια του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, κα Μαρία
Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, για την τόσο άψογη συμμετοχή των σπουδαστών του Ωδείου
στις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρο στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης και στη Στοά του
Αττάλου.
Συγκεκριμένα η παιδική χορωδία «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» υπό τη διεύθυνση του
μαέστρου κου Γιάννη Σκεντέρη ενθουσίασε το κοινό, μικρούς και μεγάλους, που με χαρά
ανακάλυπταν το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, πολύτιμο
στολίδι της Αθήνας, ενώ
καταχειροκριτήθηκαν οι νεαροί καλλιτέχνες σε έργα μουσικής δωματίου, Ιργουαν Ηστυ
κιθάρα με τον Ακη Ιατρίδη στο πιάνο, Ελένη Νικολαίδου στο πιάνο και Κέλλυ Μητροπούλου
στο βιολί καθώς και οι νεαρές σολίστες του πιάνου Λουκία Γκαρδιακού και Βάσω Καριώτη.
Η μεικτή χορωδία «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» όπως και το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι
«ΜΑΡΣΥΑΣ» υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κου Νίκου Καριώτη χάρισαν αξέχαστες
στιγμές σε Γάλλους και Γερμανούς τουρίστες που θαύμασαν και συνεχάρισαν όλους τους
συντελεστές για την ερμηνεία τους σε έργα ελλήνων και ξένων συνθετών.
Οπως όλοι είπαν, ήταν «ΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΓΙΚΗ».

02/06/2008 Τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2008 το σύνολο εγχόρδων του Εθνικού Ωδείου
Χαλανδρίου υπό τη διεύθυνση του κου Σπύρου Στεργίου, η καθηγήτρια και σολίστ
φλάουτου κα Αλλέγρη Βουλγαράκη, η απόφοιτος της σχολής μπαλλέτου «Μ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» και γνωστή ηθοποιός κα Ιλια Καρακώστα μαζί με τη νεαρή μαθήτρια της
σχολής Αλεξάνδρα Τσιάπη, συμμετείχαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ με θέμα «Ολυμπιακοί αγώνες, Πεκίνο
2008, η Αθήνα παραδίδει τη φλόγα στο Πεκίνο» στο Πολεμικό Μουσείο υπό την αιγίδα του
Δήμου Αθηναίων.
Στο πέρας της εκδήλωσης, η Πρόεδρος του Κέντρου κα Αννα Λαουτάρη τίμησε τη
διευθύντρια του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου κα Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη για το
παιδαγωγικό και πολιτιστικό μουσικό της έργο και για την υποστήριξή της στις εκδηλώσεις για
την Ειρήνη, τον Πολιτισμό και τα Ατομικά Δικαιώματα των Παιδιών όλου του Κόσμου.
Επίσης τιμήθηκε ο καθηγητής βιολιού του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, κος Σπύρος
Στεργίου για την πολυετή προσφορά του στη Μουσική διαπαιδαγώγηση των νέων.
06/06/2008 Ο σπουδαστής Ιργουαν Ηστυ, του τμήματος Κιθάρας, της τάξεως του κου
Σπύρου Μιχαήλ, συνοδευόμενος στο πιάνο από τον Ακη Ιατρίδη, ερμήνευσε το πρόγραμμα
του διπλώματός του στην αίθουσα συναυλιών του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, Αγίου
Γεωργίου 16.
06/06/2008 Η Βάσω Καριώτη, της τάξεως της κας Μάρθας Κυλάφη έδωσε συναυλία με
έργα Bach, Mozart, Beethoven στην αίθουσα συναυλιών, Αγίου Γεωργίου 16.
07/06/2008 Οι σπουδαστές του τμήματος Βιολιού, των τάξεων του κου Τζέμπεν Κλαπάκη
και Γαλάτειας Κλαπάκη έδωσαν συναυλία στο χώρο του βιβλιοπωλείου «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ» με
θέμα « Μετά το Σχολείο Μουσική και Βιβλίο».
27/06/2008 Οι σπουδαστές του τμήματος πιάνου, της τάξεως της κας Μαρίας Φραγκούλη,
έδωσαν την αποχαιρετιστήρια καλοκαιρινή τους συναυλία στην αίθουσα συναυλιών του
Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 16.
-*-*-*ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ & ΡΕΣΙΤΑΛ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
10/04/2008 Ο καθηγητής της κιθάρας, Κωνσταντίνος Κηρολύτης ερμήνευσε έργα ξένων
συνθετών: Albeniz, Granados, Aguado, Rodrigo, Walton, Koshkin, Vivaldi, στο θέατρο του
Athenaeum.
10/05/2008 η καθηγήτρια φλάουτου Αλλέγρη Βουλγαράκη και η Αλεξάνδρα Νικολίτση
πιάνο, έδωσαν συναυλία μουσικής δωματίου στην κατάμεστη αίθουσα συναυλιών του Εθνικού
Ωδείου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 16.
05/06/2008 Η καθηγήτρια πιάνου, Ελένη Γιαννακοπούλου μαζί με τον φλαουτίστα Δημήτρη
Πολυχρόνη, ερμήνευσαν έργα κλασσικής και Jazz μουσικής, στο γνωστό καλλιτεχνικό στέκι
«Το μπαράκι του Βασίλη».

-*-*-*-

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
17/03/2008

Το Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου διοργάνωσε σεμινάρια Ερμηνίας και Τεχνικής για το τμήμα
Μονωδίας με τον διάσημο γάλλο τενόρο και καθηγητή του Conservatoire National de Musique
de Paris Mr. Christian Papis.
15-16/04/2008 Το Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου διοργάνωσε, για τρίτη συνεχή χρονιά,
σεμινάρια πιάνου με τη διεθνούς φήμης γαλλίδα πιανίστα, France Clidat, στις 14, 15 και 16
Απριλίου 2008.
Η France Clidat έχει εμφανισθεί στο ελληνικό κοινό παρουσιάζοντας έργα των Liszt,
Tchaikovsky, Chopin και Rachmaninoff στο θέατρο Σφενδώνη το 2001 και στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών το 2002 προσκεκλημένη από την κα Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη,
διευθύντρια του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, για τον εορτασμό των 60 χρόνων λειτουργίας
του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου.
02-03/05/2008 Οι σπουδαστές του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου του τμήματος πιάνου των
τάξεων της Μέσης και Ανωτέρας σχολής καθώς επίσης και του τμήματος του Μεταπτυχιακού
Κύκλου Σπουδών, καθώς και τελειώφοιτοι από άλλα Ωδεία της Αττικής, παρακολούθησαν τα
σεμινάρια που έδωσε η γνωστή στο ελληνικό κοινό, γαλλίδα πιανίστα Chantal Stigliani στην
αίθουσα σεμιναρίων του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 16.
Η Chantal Stigliani, προσκεκλημένη της διευθύντριας του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, κας
Μαρίας Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη έχει δώσει ρεσιτάλ πιάνου στο Θέατρο του Κολλεγίου
Αθηνών για τον εορτασμό των 50 χρόνων λειτουργίας του Ωδείου.
-*-*-*ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
12/04/2008 Στον πανελλήνιο διαγωνισμό πιάνου που διοργάνωσε η Χ.Ο.Ν., η σπουδάστρια
Ανδρονίκη Πάσαη, της τάξεως της κας Δήμητρας Ζησοπούλου έλαβε το 2ο Βραβείο.
13/04/2008 Στον πανελλήνιο διαγωνισμό βιολιού, «ΦΙΛΩΝ» οι σπουδάστριες του Εθνικού
Ωδείου Χαλανδρίου
α) Χριστίνα-Λίζα Νοκ, της τάξεως του κου Σπύρου Στεργίου, στην 1η κατηγορία έλαβε 1ο
Επαινο και
β) Κέλλυ Μητροπούλου, της τάξεως του κου Σπύρου Στεργίου, στη 2η κατηγορία έλαβε 1ο
Επαινο.
-*-*-*ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
LOUD ROCK, POP AND JAZZ
MUSIC CONTEST
For bands and solo performers

Το Εθνικό Ωδείο Χαλαδνρίου διοργάνωσε μεγάλο διαγωνισμό Μοντέρνας Μουσικής, ανοιχτό
σε όλους τους νέους που αγαπούν τη μοντέρνα μουσική και εκφράζονται μέσα από αυτή.
Η πρώτη φάση του Διαγωνισμού έγινε στο Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου, Κ. Βάρναλη 8, Χαλάνδρι,
και τα τελικά στις 22 Ιουνίου 2008 στο Κέντρο Τεχνών Χαλανδρίου, Γαρυττού 54, Χαλάνδρι.
Οι κατηγορίες του Διαγωνισμού ήταν οι ακόλουθες:

•

Κατηγορία Μοντέρνου Τραγουδιού.

•

Κατηγορία Μοντέρνου Πιάνου.

•

Κατηγορία Σύνθεσης Πρωτότυπου Τραγουδιού.

•

Κατηγορία Νεανικών Συγκροτημάτων.

Για κάθε κατηγορία υπήρχαν δύο ομάδες ηλικιών για τους διαγωνιζόμενους: 1η ομάδα για
παιδία από 8 έως 15 ετών και 2η ομάδα για παιδιά από 16 έως ενήλικες 25 ετών.
Τα Βραβεία συνοδεύονταν από πλούσια δώρα που υπήρχαν για κάθε κατηγορία και στις δύο
ομάδες ηλικιών.
Χορηγοί του διαγωνισμού μας ήταν ο Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας, το AKRON STUDIO
massive productions «Επαγγελματικές Παραγωγές Ηχου και Εικόνας» και το Εθνικό Ωδείο
Χαλανδρίου .
Τα μέλη της επιτροπής ήταν:
Πρόεδρος: Ο Μαέστρος Μίλτος Λογιάδης.
Μέλος:

Ο Συνθέτης Νίκος Πλατύραχος.

Μέλος:

Η γνωστή ερμηνεύτρια Νένα Βενετσάνου.

Μέλος:

Η διευθύντρια του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ κας ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ-ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2007/2008
18 έως 23/03/2008
Η κα Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη υπήρξε μέλος της επιτροπής στον πανελλήνιο
διαγωνισμό πιάνου «ΜΑΡΙΑ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ» ο οποίος έγινε στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών.
12/04/2008
Η κα Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη έδωσε για άλλη μια φορά το παρόν της ως μέλος της
εξεταστικής επιτροπής στον πανελλήνιο διαγωνισμό της «Χ.Ο.Ν.» που αφορούσε τους
διαγωνιζόμενους στο πιάνο.
02/07/2008
Η κα Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Χαλανδρίου κου
Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου, υπήρξε μέλος της εξεταστικής επιτροπής η οποία επέλεξε τους
μουσικούς που θα εργασθούν ως τακτικά μέλη στη Φιλαρμονική του Δήμου Χαλανδρίου.

