ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΔΣΟΤ ΠΟΤΓΩΝ 2011 - 2012
ΑΒΒΑΣΟ 19 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2011
Ρν Δζληθό Ωδείν Σαιαλδξίνπ ζηα πιαίζηα ηεο ζεηξάο ζεκηλαξίσλ πνπ δηνξγάλσζε θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ζρ. έηνπο 2011/2012 γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ 70 ρξόλσλ ιεηηνπξγίαο θαη πξνζθνξάο ηνπ ζηνλ
ρώξν ηεο Κνπζηθήο Δθπαίδεπζεο, νξγάλσζε ζεκηλάξην Κνξθνινγηθήο Αλάιπζεο ηεο sonata op. 31
no 2 «θαηαηγίδα» ηνπ Beethoven.
Ρε κνξθνινγηθή αλάιπζε παξάιιεια κε ηελ εξκελεπηηθή ηεο ππέξνρεο «θαηαηγίδαο» έθαλε ε θα
Καξία Πνπξηδή-Σαηδεδεκεηξίνπ, ε νπνία είλαη Γηδάθησξ ηεο Αθαδεκίαο ηεο Βηέλλεο.
Ζ Καξία Πνπξηδή-Σαηδεδεκεηξίνπ, κε ζνβαξέο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα νινθιήξσζε ηνλ θύθιν ησλ
κεηαπηπρηαθώλ ηεο ζπνπδώλ ζηα Αλώηεξα Θεσξεηηθά ζηε Βηέλλε, ιακβάλνληαο ην Γίπισκα
Πύλζεζεο θαη ηελ πξόηαζε ηεο Αθαδεκίαο λα εξγαζζεί εθεί ζηνλ ηνκέα ησλ Θεσξεηηθώλ.
Ζ Καξία Πνπξηδή-Σαηδεδεκεηξίνπ είλαη κηα πνιιά ππνζρόκελε ειιελίδα θαιιηηέρλεο.
Ρν ζεκηλάξην παξαθνινύζεζαλ ζπνπδαζηέο όισλ ησλ νξγάλσλ θαη ηάμεσλ κέζεο θαη αλσηέξαο
ζρνιήο θαζώο θαη θαζεγεηέο.
ΑΒΒΑΣΟ 10 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011
Ππλαπιία πηάλνπ, ηάμε θαο Κάγδαο Ληθνιαίδνπ.
Κσριακή 11/12/2011
Ππλαπιία πηάλνπ, ηάμε θαο Διέλεο Γηαλλαθνπνύινπ.
ΚΤΡΙΑΚΗ 11 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011
Oη καζήηξηεο ηεο Πρνιήο Σνξνύ «ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΣΟΤΛΗ» θαη ηνπ Δθνικού Ωδείοσ Υαλανδρίοσ
πνπ απνηεινύλ ηελ νκάδα «ΘΘΙΑΓΔΠ», παξνπζίαζαλ έλα πινύζην θαιιηηερληθό πξόγξακκα
Κνπζηθήο θαη Σνξνύ ζηελ Θηλεδηθή Ξξεζβεία πξνο ηηκή ηνπ Λένπ Ξξέζβε ηεο Θίλαο θνπ Du Qiwen,
ηεο ζπδύγνπ ηνπ θαη ησλ δηπισκαηηθώλ απνζηνιώλ πνπ εδξεύνπλ ζηελ Αζήλα.
Ρελ θαιιηηερληθή νκάδα «ΚΤΚΛΑΓΔ» πξνζθάιεζε ν Θηλέδνο Ξξέζβεο κεηά ηε ιακπξή επηηπρία
πνπ ζεκείσζε ζην Φεζηηβάι ηνπ Tianjin ην 2009 ζηελ Θίλα όπνπ αληηπξνζώπεπζε ηελ Διιάδα.
Ωο γλσζηόλ ε νκάδα απηή ζηνλ Ξαγθόζκην Γηαγσληζκό Σνξνύ πνπ έγηλε ζηε Βαξθειώλε ην 2011
απέζπαζε 3 Ξξώηα Βξαβεία.
Ρν πξόγξακκα πνπ παξνπζίαζαλ νη «ΘΘΙΑΓΔΠ» ήηαλ βαζηζκέλν ζηε κνπζηθή ηνπ θηλέδνπ ζπλζέηε
Li Huanzhi ηελ νπνία ρνξνγξάθεζε ε Julie Cairns (ρνξνγξάθνο θαη θαζεγήηξηα ηεο Πρνιήο Σνξνύ
«ΚΑΟΗΑ ΘΑΛΑΡΠΝΙΖ»), ελώ ε soprano Έλλη-Αζπαζία Παπαδιαμάνηη (ηξαγνύδη), ν Πάνος
Παπαδιαμάνηης (βηνιί) θαη ε Σαηιάνα Θεολόγοσ (ηζέιν) εξκήλεπζαλ ηηο πην γλσζηέο κεισδίεο
ηεο Θίλαο όπσο απηή πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζην Γηαζεκί (Jasmine song).
Ρα έζνδα ηεο δηνξγάλσζεο απηήο δηαηέζεθαλ από ηνλ Ξξέζβε θν Du Qiwen γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ
Ηδξύκαηνο ΔΙΗΕΑ.
Σνξεγόο επηθνηλσλίαο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ν ΑΛΡ1 θαη ε εθεκεξίδα «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ».
άββαηο 17/12/2011
Ππλαπιία ηάμεσλ ησλ θαζεγεηώλ ηξαγνπδηνύ, θηζάξαο, πηάλνπ, αθνξληεόλ θαη βηνιηνύ ζηελ
αίζνπζα ζπλαπιηώλ ηνπ Δζληθνύ Ωδείνπ Σαιαλδξίνπ.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 23 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011
Ρν θσλεηηθό ζύλνιν ηνπ ηκήκαηνο Κνλσδίαο ππό ηελ θαιιηηερληθή επηκέιεηα ηεο θαο Καξίαο
Θσκά, ην ζύλνιν εγρόξδσλ ηνπ Δζληθνύ Ωδείνπ Σαιαλδξίνπ ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ θνπ Ππύξνπ
Πηεξγίνπ θαη ε παηδηθή ρνξσδία «ΑΠΞΑΠΗΑ ΘΑΛΑΡΠΝΙΖ» ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ καέζηξνπ θνπ
Γηάλλε Πθεληέξε παξνπζίαζαλ ζηνλ Αρτιεπίζκοπο Αθηνών και Πάζης Δλλάδος, Μακαριόηαηο
κ. Ιερώνσμο απνζπάζκαηα από ην νξαηόξην ηνπ Händel «Ηνύδαο Καθθαβαίνπο» όπσο θαη
βπδαληηλέο θαη ζύγρξνλεο Σξηζηνπγελληάηηθεο κεισδίεο.
Ζ ζπλαπιία έγηλε ζηελ αίζνπζα ηειεηώλ ηεο Αξρηεπηζθνπήο Αζελώλ, νδόο Αγίαο Φηινζέεο 21.
ΓΔΤΣΔΡΑ 9 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012
Ζ Κειίλα Θαξαγηάλλε, καζήηξηα ηεο θαο Καξίαο Θαλαηζνύιε-Ξαπαδηακάληε πνπ ζεσξείηαη κηα από
ηηο αλεξρόκελεο πηαλίζηεο ηεο δηεζλνύο κνπζηθήο ζθελήο έδσζε ξεζηηάι πηάλνπ ζηελ αίζνπζα
«Φίιηππνο Λάθαο» κε εμαηξεηηθή επηηπρία εξκελεύνληαο έλα δύζθνιν πξόγξακκα κε έξγα Mozart,
Mendelssohn, Debussy, Chopin, Messiaen, Prokofiev.
Πήκεξα, ζπλερίδεη ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Royal Academy of Music ηνπ Ινλδίλνπ. Ρν 2008 θαη 2009
θέξδηζε ηνλ Γηαγσληζκό Jacques Samuel θαη εκθαλίζηεθε ζην Wigmore Hall ηνπ Ινλδίλνπ ελώ ηνλ
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Ηνύλην ηνπ 2011 εκθαλίζηεθε ζην Ξαιάηη ηνπ Buckingham παίδνληαο ζε εηδηθή ζπλαπιία πνπ
ιάκπξπλε κε ηελ παξνπζία ηνπ ν Ξξίγθηπαο ηεο Νπαιίαο.
ΣΔΣΑΡΣΗ 11 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012
Πην Ξλεπκαηηθό Θέληξν ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ Σαιαλδξίνπ ν Πύιινγνο Δζεινληώλ Σαιαλδξίνπ έθνςε
ηεο εηήζηα Ξίηηα ηνπ.
Πην θαιιηηερληθό πξόγξακκα ζπκκεηείραλ νη ζπνπδάζηξηεο ηνπ Δζληθνύ Ωδείνπ Σαιαλδξίνπ,
Φηινζέε Κσξίθε, Φέληα Θαξδηαλνύ θαη Σξηζηίλα Ησαλλίδε από ηελ ηάμε ηνπ Πύγρξνλνπ Ρξαγνπδηνύ
ηεο θαο Πηέιιαο Σξνλαίνπ, πνπ εξκήλεπζαλ γλσζηά ηξαγνύδηα από ην ειιεληθό θαη δηεζλέο
ξεπεξηόξην.
Ρηο λεαξέο ηξαγνπδίζηξηεο ζπλόδεπζε κε ηελ θηζάξα ηνπ ν παιηόο καζεηήο ηνπ Δζληθνύ Ωδείνπ
Σαιαλδξίνπ θαη παηέξαο ηεο λεαξήο ηαιαληνύραο εξκελεύηξηαο Φηινζέεο, θνο Αλδξέαο Κσξίθεο θαη
ν γλσζηόο πηαλίζηαο θνο Γηώξγνο Γνπξδνπιίδεο.
ΚΤΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012
Πηελ αίζνπζα ζεκηλαξίσλ ηνπ Δζληθνύ Ωδείνπ Σαιαλδξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην δεύηεξν ζεκηλάξην
«Αλάιπζε ηεο Πνλάηαο ηνπ Beethoven «Ξαζεηηθή»» από ηελ θα Καξία Πνπξηδή-Σαηδεδεκεηξίνπ, ε
νπνία είλαη Γηδάθησξ ηεο Αθαδεκίαο ηεο Βηέλλεο.
Ρν ζεκηλάξην παξαθνινύζεζαλ ζπνπδαζηέο όισλ ησλ νξγάλσλ θαη ηάμεσλ κέζεο θαη αλσηέξαο
ζρνιήο θαζώο θαη θαζεγεηέο.
ΠΔΜΠΣΗ 08 ΜΑΡΣΙΟΤ 2012
Νη ζπνπδάζηξηεο ηνπ ηκήκαηνο κνλσδίαο, ηνπ Δζληθνύ Ωδείνπ Σαιαλδξίνπ, πιαηζίσζαλ ηελ
εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Γπλαηθεία Ξαξέκβαζε Σαιαλδξίνπ ζην Θέληξν Λεόηεηαο ηνπ
Γήκνπ Σαιαλδξίνπ ηηκώληαο ηελ Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο.
Νη λεαξέο θαιιηηέρληδεο παξνπζίαζαλ έλα ξεπεξηόξην κε ζέκα «Ππλαληήζεηο Γπλαηθώλ» κέζα από
ηελ θιαζηθή θαη ζύγρξνλε κνπζηθή απνζπώληαο ην ζεξκό ρεηξνθξόηεκα από ην θαηάκεζην Θέληξν
Λεόηεηαο.
Ρε δηεπζύληξηα ηνπ Δζληθνύ Ωδείνπ Σαιαλδξίνπ, θα Καξία Θαλαηζνύιε-Ξαπαδηακάληε,
ζπλεράξεζαλ γηα ηελ άςνγε εκθάληζε ησλ ζπνπδαζηξηώλ ε θα Θηθή Γθόηζε, ε θα Έιιε
Ππξκνπνύινπ, ε θα Ιίηζα Θαζνύκε, ε θα Καίξε Ξαλαγηώηνπ θαη πιήζνο θόζκνπ.
ΚΤΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΣΙΟΤ 2012
Ζ θα Καξία Θαλαηζνύιε-Ξαπαδηακάληε, δηεπζύληξηα ηνπ Δζληθνύ Ωδείνπ Σαιαλδξίνπ, ζηα πιαίζηα
ηνπ ενξηαζκνύ ησλ 70 ρξόλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ωδείνπ, δηνξγάλσζε ζπλαπιία Κνπζηθήο Γσκαηίνπ
κε ηνπο Γεκήηξε Πέκζε, εμάξρνληα ηεο Νξρήζηξαο Φίισλ ηεο Κνπζηθήο «Θακεξάηα», ν νπνίνο έρεη
εκθαληζζεί κε Ππκθσληθέο Νξρήζηξεο θαη Νξρήζηξεο Γσκαηίνπ ζηελ Διιάδα, Δπξώπε θαη Ακεξηθή
θαη ηνλ Γηάλλε Ρζαλαθαιηώηε, πηαλίζηα ηεο Νξρήζηξαο ησλ Σξσκάησλ θαη ηνπ Φεζηηβάι Αζελώλ,
ζηελ αίζνπζα ζπλαπιηώλ ηνπ Δζληθνύ Ωδείνπ Σαιαλδξίνπ, Αγίνπ Γεσξγίνπ 16.
Νη δύν βηξηνπόδνη ηνπ βηνιηνύ θαη ηνπ πηάλνπ εξκήλεπζαλ έξγα ησλ Brahms θαη Frank, απνζπώληαο
ην ζεξκό ρεηξνθξόηεκα ζπνπδαζηώλ, θαζεγεηώλ, γνλέσλ θαη θίισλ.
Πην ηέινο ηεο ζπλαπιίαο θαη κεηά από απαίηεζε ησλ αθξναηώλ ππνζρέζεθαλ λέα ζπλαπιία ηνπο
ηνλ Κάην ηνπ 2012.
ΣΡΙΣΗ 13 ΜΑΡΣΙΟΤ 2012
Ζ Κάγδα Ληθνιαίδνπ, πηαλίζηξηα θαη θαζεγήηξηα ηνπ Δζληθνύ Ωδείνπ Σαιαλδξίνπ, θαη ε ΗσάλλαΚαξία Αβξαάκ έδσζαλ ξεζηηάι γηα δύν πηάλα κε έξγα ησλ Piazzolla, Αβξαάκ, Milhaud ζηελ αίζνπζα
ζπλαπιηώλ «La Divina» ζην Athenaeum.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 16 ΜΑΡΣΙΟΤ 2012
Πηα πιαίζηα ησλ ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ γηα ηα 70 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην Δζληθό Ωδείν
Σαιαλδξίνπ παξνπζίαζε ηελ Ξαξαζθεπή 16/03/2012, ζηελ αίζνπζα ζπλαπιηώλ ηεο βηβιηνζήθεο
«Ιίιηαλ Βνπδνύξε» ηνπ Κεγάξνπ Κνπζηθήο Αζελώλ, επθάληαζηεο κεισδίεο θαη ηδηαίηεξεο θσλέο
λέσλ θαιιηηερλώλ. Νη ηειεηόθνηηεο ζπνπδάζηξηεο, Γθαξδηαθνύ Ινπθία, Γξππάξε Θαιπζώ,
Θνπξηηθάθε Δηξήλε, Θσηζέιε Λεθέιε, Ξαπαδηακάληε Έιιε-Αζπαζία, Πακπαγηαηί Ονδίλ,
Ρακπαθνπνύινπ Καξηηίλα θαζώο θαη ε δηπισκαηνύρνο ηνπ ηκήκαηνο κνλσδίαο ηνπ Ωδείνπ
Θνπηξνινύ Σαξά, παξνπζίαζαλ έλαλ μερσξηζηό κνπζηθό θακβά εκπλεπζκέλν από δηάζεκεο όπεξεο
κεγάισλ ζπλζεηώλ όπσο: Donizetti, Gluck, Mozart, Weber, Thomas, Gounod, Offenbach πνπ
ζθνπό είρε λα ηαμηδέςνπλ νη αηζζήζεηο κέζα ζηνλ καγηθό θόζκν ηεο κνπζηθήο.
Ρε ζπλαξπαζηηθή απηή εθδήισζε παξαθνινύζεζε πιήζνο θόζκνπ πνπ ρεηξνθξόηεζε ηηο λεαξέο
θαιιηηέρληδεο γηα ηελ άςνγε εξκελεία ηνπο θαη ζπλεράξε ηε δηεπζύληξηα ηνπ Δζληθνύ Ωδείνπ
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Σαιαλδξίνπ, θα Καξία Θαλαηζνύιε-Ξαπαδηακάληε θαη ηελ θαζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο θα Καξία
Θσκά γηα ηελ αςεγάδηαζηε δηνξγάλσζε ηεο ζπλαπιίαο απηήο.
Πηελ πξνζθώλεζε ηεο ζπλαπιίαο, ε ππεύζπλε ηεο βηβιηνζήθεο «Ιίιηαλ Βνπδνύξε», θα Κεξάθνπ
ραξαθηήξηζε ην Δζληθό Ωδείν Σαιαλδξίνπ σο έλα από ηα κεγαιύηεξα θαη αξηηόηεξα σδεία ηεο
Αηηηθήο θαη ηε ζπκβνιή ηεο θαο Καξίαο Θαλαηζνύιε-Ξαπαδηακάληε ζηνλ ρώξν ηεο κνπζηθήο
πνιύηηκε.
ΚΤΡΙΑΚΗ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2012
Η τολή Υορού «Μαρία Καναηζούλη» ζηο Μέγαρο Μοσζικής Αθηνών.
Ρελ Θπξηαθή 1 Απξηιίνπ 2012 ζηελ αίζνπζα «Σξήζηνο Ιακπξάθεο» ε Σξηζηίλα Αλησλνπνύινπ, ε
Δηξήλε Ληξνύιηα, ε Αιεμάλδξα Ρζηάπε, ε Ιπδία Σαιίδα, ε Κάξζα Παξδέιε θαη ν Λίθνο Ρζηάπεο
ρόξεςαλ ζηα πιαίζηα ησλ Θπξηαθάηηθσλ πξσηλώλ ηνπ Κεγάξνπ πνπ επηκειείηαη ε θα Έθε ΑβέξσθΚηραειίδνπ.
Πηελ εθδήισζε ζπκκεηείρε ε νξρήζηξα λέσλ ησλ Φίισλ ηεο Κνπζηθήο ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ θνπ
Γεκήηξε Πέκζε.
Γιήμερο εκδηλώζεων ζηο θέαηρο A.C.S. για ηον εορηαζμό ηων 70 τρόνων λειηοσργίας
ηοσ Δθνικού Ωδείοσ Υαλανδρίοσ και ηης τολής Υορού «Μαρία Καναηζούλη» 21 και 22
Απριλίοσ 2012.
ΑΒΒΑΣΟ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2012
Πην ζέαηξν A.C.S., ε βξαδηά άλνημε κε ην θαιιηηερληθό λεπηαγσγείν. Νη κπόκπηξεο θαιιηηέρλεο
θαηέθηεζαλ ην θνηλό κε ηε δξνζηά, ηε ράξε, ηελ θίλεζε θαη ηνλ απηνζρεδηαζκό. Πηε ζπλέρεηα
καζεηέο ηνπ πηάλνπ θαη ηνπ βηνιηνύ, αξράξηνη θαη πξνρσξεκέλνη, ζθόξπηζαλ κεισδίεο, ζπγθίλεζαλ
ην θνηλό πνπ κε ελζνπζηαζκό ρεηξνθξόηεζε ηελ άςνγε εκθάληζε.
Ζ βξαδηά έθιεηζε κε ηελ ηάμε ηνπ Πύγρξνλνπ Ρξαγνπδηνύ. Ξιαηζησκέλνη από θαηαμησκέλνπο
θαιιηηέρλεο όπσο ν Γηώξγνο Γνπξδνπιίδεο πηάλν, Γξεγόξεο Θαβξέληδνο ειεθηξηθή θηζάξα, Σάκπνο
Σσκελίδεο κπάζν θαη Πσθξάηεο Γηάλλαξεο drums, νη λεαξνί ζπνπδαζηέο απέδεημαλ όηη θαηέρνπλ
άςνγε ηερληθή, εθθξαζηηθή δύλακε, επξύ ξεπεξηόξην θαη ππόζρνληαη κηα ιακπξή θαξηέξα.
ΚΤΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2012
Γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα νη ζπνπδαζηέο ηνπ Δζληθνύ Ωδείνπ Σαιαλδξίνπ θαη ηεο
Πρνιήο Σνξνύ «Καξία Θαλαηζνύιε» αλέβαζαλ κία νινθιεξσκέλε όπεξα κε θνζηνύκηα, ζθεληθά,
θσηηζκνύο θαη νξρήζηξα ζην εηδηθά δηακνξθσκέλν ζε ιπξηθό ζέαηξν ηνπ A.C.S.
Νη ζνιίζη εξκήλεπζαλ ηηο σξαηόηαηεο άξηεο απνθαιύπηνληαο κνλαδηθέο θσλέο θαη
επαγγεικαηηθέο εξκελείεο. Ζ νξρήζηξα εγρόξδσλ ηνπ σδείνπ ππό ηε ζνθή δηεύζπλζε ηνπ θνπ
Ππύξνπ Πηεξγίνπ ζπλόδεπζε ζνιίζη θαη κπαιέην κε επαηζζεζία, γλώζε θαη ζηγνπξηά, ελώ ε
ρνξσδία, ηεο νπνίαο ηελ επηκέιεηα έρεη ν Λίθνο Θαξηώηεο, εληππσζίαζε κε ηνλ βαζύ βεινύδηλν ήρν
ηεο.
Ρν κπαιέην, ιηηό θαη ηεξαηηθό, ζε ρνξνγξαθίεο ηεο Julies Cairns, απέδσζε ζσζηά ηελ
αηκόζθαηξα ηνπ έξγνπ, ελώ νη εληππσζηαθνί θσηηζκνί ηεο Πηέιιαο Σαηδεδεκεηξίνπ ζπλέβαιαλ ζηε
δεκηνπξγία ηνπ νλεηξηθνύ θιίκαηνο ηνπ έξγνπ ηνπ νπνίνπ ηε δηδαζθαιία θαη ζθελνζεζία είρε ε
Καξία Θσκά.
Κε ζπγθίλεζε θαη ελζνπζηαζκό νη ζεαηέο πνπ είραλ θαηαθιύζεη ηελ αίζνπζα ηνπ ζεάηξνπ
ρεηξνθξόηεζαλ ηνπο ζπληειεζηέο θαη ηηο πξσηαγσλίζηξηεο Λεθέιε Θσηζέιε: Νξθέα, Καξηηίλα
Ρακπαθνπνύινπ: Δπξπδίθε, Έιιε-Αζπαζία Ξαπαδηακάληε: Έξσηα, Θαιπζώ Γξππάξε: Θνξπθαία
Σνξνύ.
Ζ κνλαδηθή απηή εκπεηξία πνπ απνθάιπςε ηελ πνηόηεηα ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ
ζπνπδαζηώλ θαη ηε ζνβαξόηεηα κε ηελ νπνία κπνξνύλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ηελ πνιππινθόηεξε
κνξθή ελόο κνπζηθνύ έξγνπ, πνπ είλαη ε όπεξα, καο έθεξαλ έλα πλεύκα αηζηνδνμίαο θαη ειπίδαο,
γηα ηελ πνξεία ηεο λέαο γεληάο, ε νπνία παξά ην δνθεξό θιίκα ηεο θξίζεο πνπ ηελ πεξηβάιιεη,
κπνξεί λα αλαπηύμεη αληηζώκαηα θαη κε πίζηε λα ζηνρεύζεη ζε έλα κέιινλ όκνξθν, ιακπεξό θαη
δεκηνπξγηθό.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 04 ΜΑΙΟΤ 2012
Σα ηαλένηα ηοσ Δθνικού Ωδείοσ Υαλανδρίοσ ερμηνεύοσν ηις ωραιόηερες ζελίδες ηης
Μοσζικής ηοσ 19οσ αιώνα ζηο Μέγαρο Μοσζικής Αθηνών.
Νη ζπνπδάζηξηεο ηνπ Δζληθνύ Ωδείνπ Σαιαλδξίνπ, Λεθέιε Θσηζέιε θαη Καξία ΠνπξηδήΣαηδεδεκεηξίνπ πηάλν, παξνπζίαζαλ έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ πξόγξακκα κε έξγα Bach-Liszt,
Beethoven, Brahms, Mendelssohn ελώ ε δηπισκαηνύρνο ζην βηνιί Θέιιπ Κεηξνπνύινπ καδί κε ηνλ
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πηαλίζηα Γηάλλε Ρζαλαθαιηώηε εξκήλεπζαλ ηε ζνλάηα ηνπ Grieg ζην Κέγαξν Κνπζηθήο Αζελώλ,
ηελ Ξαξαζθεπή 4 Καΐνπ 2012 ζηελ αίζνπζα ζπλαπιηώλ ηεο Κεγάιεο Κνπζηθήο Βηβιηνζήθεο «Ιίιηαλ
Βνπδνύξε»
ΑΒΒΑΣΟ 26 ΜΑΙΟΤ 2012
Νη ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο πηάλνπ ηεο ηάμεσο ηεο θαο Διέλεο Γηαλλαθνπνύινπ έδσζαλ ζπλαπιία
κε έξγα θιαζζηθώλ θαη ζύγρξνλσλ ειιήλσλ ζπλζεηώλ ζηελ αίζνπζα ζπλαπιηώλ ηνπ Δζληθνύ
Ωδείνπ Σαιαλδξίνπ, Αγίνπ Γεσξγίνπ 16.
ΑΒΒΑΣΟ 26 ΜΑΙΟΤ 2012
Ζ ζπνπδάζηξηα ηνπ ηκήκαηνο πηάλνπ, ηεο ηάμεσο ηεο θαο Κάγδαο Ληθνιατδνπ, έδσζε ξεζηηάι
πηάλνπ ζηελ θαηάκεζηε αίζνπζα ζεκηλαξίσλ ηνπ Δζληθνύ Ωδείνπ Σαιαλδξίνπ. Ρν θνηλό
ρεηξνθξόηεζε ηελ λεαξή θαιιηηέρληδα, ε νπνία, εξκήλεπζε ην πξόγξακκα ηνπ πηπρίνπ ηεοκε
κνπζηθόηεηα θαη εθθξαζηηθόηεηα.
ΑΒΒΑΣΟ 23 ΙΟΤΝΙΟΤ 2012
Θαιιηηερληθή βξαδηά ζηελ αίζνπζα ζπλαπιηώλ ηνπ Δζληθνύ Ωδείνπ Σαιαλδξίνπ από ηνπο
ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο πηάλνπ, ησλ ηάμεσλ ηεο θαο Καξγαξίηαο Βακβαθάξε θαη ηεο θαο
Βαζηιηθήο Ρζηκπνύθε.
Νη λεαξνί κνπζηθνί αθηέξσζαλ ην 2ν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ζπλαπιίαο ζην ΔΣΟ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ εξκελεύνληαο έξγα ηνπ Κεγάινπ Έιιελα Ππλζέηε.
Ζ Γηεπζύληξηα, θα Καξία Θαλαηζνύιε-Ξαπαδηακάληε, ζπλεράξε θαζεγεηέο θαη καζεηέο γηα ηελ
άςνγε εκθάληζε ησλ κηθξώλ θαιιηηερλώλ θαη ελζάξξπλε όινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο βξαδηάο λα
μαλαπαξνπζηάζνπλ απηό ην θαηαπιεθηηθό πξόγξακκα θαηά ηελ έλαξμε ηνπ επόκελνπ ζρνιηθνύ
έηνπο.
ΑΒΒΑΣΟ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2012
Νη ζπνπδάζηξηεο ηεο ηάμεσο ηνπ Πύγρξνλνπ Ρξαγνπδηνύ, Φηινζέε Κσξίθε θαη Σξηζηίλα Ησαλλίδε,
ζπγθιόληζαλ κε ηελ εξκελεία ηνπο ην θαηάκεζην Θέαηξν ηνπ Θνιιεγίνπ Αζελώλ εξκελεύνληαο
έξγα από ην ζύγρξνλν δηεζλέο ξεπεξηόξην.
ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΠΟΤΓΑΣΩΝ ΔΘΝΙΚΟΤ ΩΓΔΙΟΤ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΙΑΝΟΤ «ΜΑΡΙΑ ΥΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΤ»
1. ΚΑΟΑΓΘΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΑ 1Ν ΒΟΑΒΔΗΝ ζηελ πξώηε θαηεγνξία, ηάμε θαο Βαζηιηθήο
Ρζηκπνύθε.
2. ΑΛΑΠΡΑΠΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ 2Ν ΒΟΑΒΔΗΝ ζηελ πξώηε θαηεγνξία, ηάμε θαο Καξγαξίηαο
Βακβαθάξε.
3. ΠΡΑΘΑ ΔΙΔΛΖ 2Ν ΒΟΑΒΔΗΝ ζηελ πξώηε θαηεγνξία, ηάμε θαο Θαηεξίλαο Γθίξδε.
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΙΑΝΟΤ «Υ.Ο.Ν.»
1. ΚΑΟΑΓΘΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΣΟΠΝ ΚΔΡΑΙΙΔΗΝ & ΑΟΗΠΡΔΗΝ ζηελ πξώηε θαηεγνξία, ηάμε
θαο Βαζηιηθήο Ρζηκπνύθε.
2. ΓΘΝΠΗΝΠ ΒΑΠΗΙΖΠ 1Ν ΒΟΑΒΔΗΝ ζηελ πξώηε θαηεγνξία, ηάμε θαο Κάγδαο Ληθνιατδνπ.
3. ΚΑΟΠ-ΓΟΗΘΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΑ 1Ν ΒΟΑΒΔΗΝ ζηελ πξώηε θαηεγνξία, ηάμε θαο Γηνύιεο
Θαπνπληάξε.
4. ΚΑΟΠ-ΓΟΗΘΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 2Ν ΒΟΑΒΔΗΝ ζηελ πξώηε θαηεγνξία, ηάμε θαο Γηνύιεο
Θαπνπληάξε.
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΣΡΑΓΟΤΓΙΟΤ «Υ.Ο.Ν.»
1. ΣΗΙΑΙ ΛΑΡΑΙΗΑ 1Ν ΒΟΑΒΔΗΝ, ηάμε θαο Πηέιιαο Σξνλαίνπ.
Πηε ζπλέρεηα εκθαλίζηεθε ζηελ εθπνκπή ηεο θαο Ραηηάλαο Πηεθαλίδνπ θαη εξκήλεπζε κέξνο
ηνπ πξνγξάκκαηόο ηεο απνζπώληαο ην 1ν Βξαβείν ηνπ θνηλνύ.
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΟΡΥΗΣΡΑ ΝΔΩΝ ΜΔΟΓΔΙΟΤ

4

Ζ απόθνηηνο ηνπ Δζληθνύ Ωδείνπ Σαιαλδξίνπ, Θέιιπ Κεηξνπνύινπ, ηάμε βηνιηνύ ηνπ θνπ Ππύξνπ
Πηεξγίνπ ζην Σαιάλδξη, επειέγε λα αληηπξνζσπεύζεη ηελ Διιάδα ζηελ Νξρήζηξα Λέσλ Κεζνγείνπ
θαηαθηώληαο ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία θαηά ηελ εμέηαζε πνπ έγηλε ζηηο 28 Καίνπ 2012.
Ν Λέζηνξαο Βιάρνο, καζεηήο ηεο ηάμεσο ηνπ θνπ Ππύξνπ Πηεξγίνπ ζην Σαιάλδξη, ήξζε πξώηνο
επηιαρώλ.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ & ΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΥΔΙΜΔΡΙΝΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Υ. ΔΣΟΤ 2011/2012
ΓΙΠΛΩΜΑ ΣΔΛΟΤ
1. Αβξακίδνπ Καξία, ηάμε θαο Καξίλαο Θηζιίηζηλα, Άξηζηα.
ΠΣΤΥΙΟ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΣΡΑΓΟΤΓΙΟΤ
1. Σαηδνπνύινπ Δπγελία, ηάμε θαο Πηέιιαο Σξνλαίνπ, Άξηζηα.
ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΔ ΠΣΤΥΙΟΤ ΠΙΑΝΟΤ
1. Οώηα Καξία-Γήκεηξα, ηάμε θαο Κάγδαο Ληθνιατδνπ, Άξηζηα.
2. Ξσιαλαγσλζηάθε Δπγελία, ηάμε θαο Διέλεο Γηαλλαθνπνύινπ, Ιίαλ Θαιώο.

ΘΔΡΙΝΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Υ. ΔΣΟΤ 2011/2012
ΓΙΠΛΩΜΑ ΜΟΝΩΓΙΑ
1. Ρακπαθνπνύινπ Καξηηίλα, ηάμε θαο Καξίαο Θσκά, Άξηζηα Ξακςεθεί θαη 1ν Βξαβείν.
ΠΣΤΥΙΟ ΠΙΑΝΟΤ
1. Αλέζηνπ Καξία-Φσηεηλή, ηάμε θαο Φίιηαο Γαπέξγνια, Άξηζηα.
2. Ησαλλίδνπ Καξηάλλα, ηάμε θαο Κάγδαο Ληθνιατδνπ, Άξηζηα.
ΠΣΤΥΙΟ ΦΛΑΟΤΣΟΤ
1. Ξνιπρξόλεο Γεκήηξεο, ηάμε θαο Αιιέγξεο Βνπιγαξάθε, Άξηζηα.
ΠΣΤΥΙΟ ΑΝΣΙΣΙΞΗ
1. Ξαλέιιε Καξία, ηάμε θαο Κάξζαο Θπιάθε, Άξηζηα.
2. Ρζνπθαιάο Αξηέκεο, ηάμε θνπ Άιθε Ρεξηζέηε, Άξηζηα.
ΠΣΤΥΙΟ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΣΡΑΓΟΤΓΙΟΤ
1. Θαξαγηάλλεο Θσλζηαληίλνο, ηάμε θαο Ρδίλαο Ξνύινπ, Ιίαλ Θαιώο.
ΓΔΞΙΟΣΔΥΝΙΑ ΜΟΝΩΓΙΑ
1. Θσηζέιε Λεθέιε, ηάμε θαο Καξίαο Θσκά, Άξηζηα.
ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΔ ΠΣΤΥΙΟΤ ΠΙΑΝΟΤ
1. Γηνκαηάξε Θσλζηαληίλα-Καξία, ηάμε θαο Κάξζαο Θπιάθε, Άξηζηα.
2. Θπξάλαο Αλαζηάζηνο, ηάμε θαο Κηκήο Ονπθνγάιε, Ιίαλ Θαιώο.
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