ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015
Η ΧΟΡΩΔΙΑ «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Το Διεθνές Σωματείο «Gina Bachauer» την
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου (Λ.
Συγγρού 387) βράβευσε τους αριστεύσαντες
του διαγωνισμού «Gina Bachauer»
και
απένειμε τις υποτροφίες του Σωματείου για το
σχολικό έτος 2014-2015.
Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η χορωδία «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ»,
υπό την διεύθυνση του κου Γιάννη Σκεντέρη, η οποία ερμήνευσε έργα
κλασικών και σύγχρονων συνθετών. Στο πιάνο συνόδευσε η κα Λουκία
Γκαρδιακού.

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ»
& ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΧΟΡΔΩΝ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Το Κοινωνικό Παντοπωλείου του Δήμου Χαλανδρίου, το Σάββατο 20
Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11.00 έως 12.00, γέμισε από τις χαρούμενες
φωνές της παιδικής χορωδίας «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» που ερμήνευσε
τις πιο γνωστές Χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ & ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
20 & 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Οι σπουδαστές όλων των τμημάτων του Εθνικού Ωδείου
Χαλανδρίου κατά την διάρκεια των ετήσιων εορταστικών
εκδηλώσεων που διοργανώνει το ωδείο, παρουσίασαν έργα
ξένων
και
ελλήνων
συνθετών
καθώς
και
χριστουγεννιάτικες μελωδίες στην αίθουσα συναυλιών του
ωδείου, Αγίου Γεωργίου 16.
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Οι σπουδαστές του τμήματος Μονωδίας, του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου,
στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου
Χαλανδρίου, στα πλαίσια των φιλανθρωπικών εκδηλώσεων της

εκκλησίας, ερμήνευσαν γνωστές άριες των μεγάλων κλασικών συνθετών,
μαγεύοντας το κοινό που τους χειροκρότησε με ενθουσιασμό.
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ
ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ, σπουδαστής του
τμήματος πιάνου, του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, τάξη
κας
Μαρίας
ΚανατσούληΠαπαδιαμάντη, και η ΜΑΡΙΝΑ
ΗΛΙΑΔΟΥ, σπουδάστρια βιολιού, τάξη
κου Φράνς Σεστάνι, στον Διαγωνισμό
έργων Μουσικής Δωματίου που έγινε
στην Γερμανική Σχολή στις 23
Ιανουαρίου 2015, έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία και
πέρασαν στον ημιτελικό του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού
Μουσικής DEUTSCHER MUSIKRAT που έγινε στις 03 Απριλίου
2015 στο Μιλάνο της Ιταλίας και έλαβαν την 3η θέση
Πανευρωπαϊκά.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΤΟ
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Η συναυλία που διοργάνωσε το Εθνικό Ωδείο
Χαλανδρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
ενθουσίασε
με
την
ποιότητα,
την
μουσικότητα και την άρτια
τεχνική
των
νεαρών
μαθητών-καλλιτεχνών.
Χωρισμένη σε τρία μέρη
έδωσε την ευκαιρία σε
σπουδαστές όλων των τάξεων να δώσουν ένα δείγμα της
σπουδής τους και έτσι να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη
της μουσικής παιδείας που παρέχει το Εθνικό Ωδείο

καλλιτεχνική δημιουργία.

Χαλανδρίου από τα πρώτα βήματα έως την
απόκτηση του διπλώματος.
Ήταν μια πολύτιμη εμπειρία για όλους τους
συντελεστές,
σολίστ,
χορωδούς,
μέλη
ορχήστρας και καθηγητές ώστε να νοιώσουν
την συγκίνηση του ιερού αυτού χώρου της
Τέχνης που αποτελεί έμπνευση για κάθε

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Στην ετήσια πασχαλινή εορταστική συναυλία που έδωσαν οι σπουδαστές
του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, στην αίθουσα συναυλιών του Ωδείου,
Αγίου Γεωργίου 16, το κοινό παρακολούθησε και χειροκρότησε την
πρόοδο των μικρών και μεγάλων σπουδαστών, οι οποίοι ερμήνευσαν τα
ωραιότερα έργα των ελλήνων και ξένων κλασικών συνθετών.

ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΣΙΛΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Η Σίλεια Γεωργιάδου, σπουδάστρια του τμήματος πιάνου στην τάξη της
κας Μαρίας Φραγκούλη, παρουσίασε το πρόγραμμα του πτυχίου της στην
αίθουσα συναυλιών του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου.
Το κοινό που την παρακολούθησε χειροκρότησε με θέρμη την νεαρή
πιανίστρια που ερμήνευσε ένα από τα δυσκολότερα προγράμματα πτυχίου
κλασικής μουσικής.
Εντυπωσιακή ήταν η στιγμή που η διευθύντρια του Ωδείου, κα Μαρία
Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, συνόδευσε την Σίλεια στην ερμηνεία του
concerto του προγράμματός της δίνοντας την δυνατότητα στο
ακροατήριου να απολαύσουν ένα πραγματικό ρεσιτάλ πιάνου.
Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟ
LI YING
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
30 ΜΑΙΟΥ 2015
Στα πλαίσια της μακρόχρονης συνεργασίας
του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου με την
Πρεσβεία της Κίνας στην Ελλάδα, η
καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Πεκίνου
κα Li Ying έδωσε ρεσιτάλ και ομιλία με θέμα
τα παραδοσιακά
όργανα της Κίνας
και οι σχέσεις πολιτισμού Ελλάδας-Κίνας.
Η απαράμιλλη μουσικότητα της κινέζας
καλλιτέχνιδας μάγεψε το κοινό με τα
ηχοχρώματα και τις φωτοσκιάσεις και
μετέφερε όλο το μυστήριο της μακρινής
ανατολής.
Μεγάλο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση και η
ανάλυση της φιλοσοφίας που διέπει την
παραδοσιακή κινεζική μουσική, η σχέση της
με τις άλλες τέχνες [π.χ. τη ζωγραφική] και οι
ομοιότητες και διαφορές της με την ελληνικήδυτική μουσική.

Η κα Li Ying παρουσίασε μία σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες διαφάνειες
που αφορούσαν στην εξέλιξη των οργάνων της Κίνας από την αρχαιότητα
έως σήμερα.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
ΣΤΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
27 ΜΑΙΟΥ 2015
Μετά την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του Πατέρα Μεταλλινού στο
Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Χαλανδρίου, το
πολυπληθές ακροατήριο χειροκρότησε τους σπουδαστές του Εθνικού
Ωδείου Χαλανδρίου των τάξεων Μονωδίας και Κλασικής κιθάρας οι οποίοι
ερμήνευσαν έργα των Καλομοίρη, Δραγατάκη, Κωνσταντινίδη, Albeniz,
Villa Lobos, Barrios.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
20 & 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Γονείς και καθηγητές χειροκρότησαν με συγκίνηση τους νεαρούς μας
μαθητές των τάξεων πιάνου κας Μαρίας Φραγκούλη και Μαργαρίτας
Βαμβακάρη οι οποίοι με σιγουριά, ενθουσιασμό και αγάπη μοιράστηκαν με
το κοινό τους την καταπληκτική πρόοδο που έκαναν μέσα στην χρονιά.
Άψογη τεχνική, ευαίσθητη ερμηνεία, πλατειά χαμόγελα και μια γεύση
ευτυχίας ξεπήδησαν από τα ασπρόμαυρα πλήκτρα και την εντυπωσιακή
ουρά του πιάνου.
SPACE CAMP TURKEY 2015
02-08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
Απίστευτο και όμως αληθινό!!!!!
Οι νεαροί μας σπουδαστές αφού όλο τον
χρόνο μελέτησαν πιάνο, βιολί, κιθάρα,
θεωρία και αρμονία, τους δόθηκε η
ευκαιρία να γνωρίσουν κάτι τελείως
διαφορετικό και να αντιπροσωπεύσουν
την Ελλάδα σε ένα παγκόσμιο διαστημικό
πρόγραμμα.
Έτσι, ταξιδεύοντας στην Σμύρνη και για
μία εβδομάδα γνώρισαν από κοντά την
οργάνωση μιας διαστημικής αποστολής
σε πραγματικές συνθήκες. Ένοιωσαν την
εκτόξευση μέσα στην καμπίνα του
προσομοιωτή, φόρεσαν την στολή του
αστροναύτη και χόρτασαν με το γεύμα
των αστροναυτών.

Παράλληλα, επιστήμονες, από την
Τουρκία και την Αμερική, αποκάλυψαν
τα μυστήρια του σύμπαντος, τις
κινήσεις
των
πλανητών
και
καθοδήγησαν
τους
νεαρούς
συμμετέχοντες
στον
κόσμο
της
εφαρμογής των κορυφαίων επιστημών
που είναι η φυσική και τα μαθηματικά.
Στην τελική αποχαιρετιστήρια γιορτή τραγούδησαν και χόρεψαν
ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, ερμήνευσαν στο πιάνο έργα του
εθνικού μας συνθέτη Μανώλη Καλομοίρη, παρουσίασαν τον πλούτο της
ελληνικής
γλώσσας
όπως
την
χρησιμοποιούν σε όλα τα μήκη και πλάτη
της γης και έγιναν οι καλύτεροι πρεσβευτές
της χώρας μας γοητεύοντας τα μέλη όλων
των ομάδων που ταξίδεψαν από Ευρώπη και
Αμερική
για
να
γνωρίσουν
νέους
πολιτισμούς, να δημιουργήσουν φιλίες και να καλλιεργήσουν τα
πανανθρώπινα ιδεώδη της Ειρήνης, της Επιστήμης και του Πνεύματος.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014/2015
ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΙΑΝΟΥ
Κωνσταντινίδου Μαρίνα, τάξη κας Μάγδας Νικολαϊδου, Άριστα.
ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

Πωλαναγνωστάκη Ευγενία, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη Παπαδιαμάντη,
Λίαν Καλώς.
ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014/2015
ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ
Παπαδιαμάντη Έλλη-Ασπασία, τάξη κας Helene Karusso Mezriczky,
Άριστα Παμψηφεί και Πρώτο Βραβείο.
ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

Γεωργιάδου Βασιλεία, τάξη κας Μαρίας Φραγκούλη, Άριστα.

ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Μωρίκη Φιλοθέη, τάξη κας Στέλλας Χροναίου, Άριστα, Πρώτο Βραβείο με
Διάκριση, Ειδικό Βραβείο «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ».
Σέλα Πλούμπ, τάξη κας Στέλλας Χροναίου, Άριστα.

