ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ,
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ.
ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ 1-7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Ο Andre Thomas, διευθυντής της χορωδίας και καθηγητής του Πανεπιστημίου της
Florida (ΗΠΑ)
στη Θερινή Ακαδημία του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την 5η Θερινή Ακαδημία Διεύθυνσης Χορωδίας, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στις 1-7 Ιουλίου 2014 στην Κέρκυρα με προσκεκλημένο
διδάσκοντα τον Andre Thomas, διευθυντή της χορωδίας και Καθηγητή του Πανεπιστημίου
της Florida (ΗΠΑ).
Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές χορωδιών (παιδικών, νεανικών, ωδείων), σε
καθηγητές μουσικής Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης που διευθύνουν σχολική
χορωδία και σε φοιτητές τμημάτων μουσικών σπουδών.
Ο Andre Thomas ειδικεύεται στη διδασκαλία παιδικών, σχολικών και νεανικών χορωδιών
και έχει διατελέσει επί σειρά ετών διευθυντής επίλεκτων παιδικών και νεανικών χορωδιών
των ΗΠΑ. Διευθύνει επίσης της χορωδία του Πανεπιστημίου της Florida και είναι διεθνώς
αναγνωρισμένος για την εξειδίκευσή του στη διδασκαλία της μουσικής Gospel & Negro
Spiritual και την κινησιολογία που χαρακτηρίζει αυτά τα δύο είδη χορωδιακής μουσικής.
Το διδακτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας είναι διαρθρωμένο σε τέσσερις ενότητες:
α) Εργαστηριακή παιδική - νεανική χορωδία, στην οποία ο Thomas θα εφαρμόσει τη
διδακτική του μεθοδολογία.
β) Στοιχεία φωνητικής τεχνικής για χορωδία και ειδικότερα στοιχεία φωνητικής αναφορικά
με την ερμηνεία της Negro & Gospel μουσικής.
γ) Τεχνική διεύθυνσης χορωδίας (κινησιολογία) με ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων
στο σεμινάριο.
δ) Χορωδία των συμμετεχόντων, στην οποία ο Thomas θα διδάξει εκτός από το γενικό
ρεπερτόριο και Νegro & Gospel χορωδιακή μουσική κατάλληλη για παιδικές και νεανικές
χορωδίες.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν συναυλίες παιδικών και νεανικών
χορωδιών από διάφορες πόλεις. Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με τη συναυλία της χορωδίας
των συμμετεχόντων σεμινάριο και την εργαστηριακή χορωδία υπό τη διεύθυνση του Thomas.
Φέτος, θα υπάρχει η δυνατότητα κατά το μεσημεριανό διάλειμμα ψηφιακής προβολής δράσεων
των χορωδιών των συμμετεχόντων για όσους το επιθυμούν. θα ακολουθεί συζήτηση με την
επιστημονική υπεύθυνη και τους λοιπούς συμμετέχοντες.

Πρωϊνό πρόγραμμα σεμιναρίου ( Τρίτη – Κυριακή 1-6 Ιουλίου)
10.00-11.15

Παιδαγωγική χορωδίας (εργαστηριακή χορωδία)

11.30-12.45

Φωνητική τεχνική για τους μαέστρους

12.45-13.00

Ερωτήσεις – συζήτηση με τo διδάσκοντα

Απογευματινό πρόγραμμα σεμιναρίου
18.00-19.15

Τεχνική – κινησιολογία διεύθυνσης χορωδίας

19.30-21.00

Πρόβα χορωδίας των συμμετεχόντων στο σεμινάριο

Η τελική συναυλία – Απονομή Διπλωμάτων Συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
6.7. το βράδυ.
Δευτέρα 7 Ιουλίου: Αναχώρηση συμμετεχόντων
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης της Θερινής Ακαδημίας από το
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας. Επίσημη γλώσσα του σεμιναρίου είναι η αγγλική και το σεμινάριο
περιλαμβάνει 36 60λεπτες ώρες διδασκαλίας.
Το ποσό συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται στα 220 ευρώ.
Για φοιτητές άλλων πανεπιστημίων: 180 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 MAΪΟΥ 2014
Η αίτηση συμμετοχής θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση chortherini@gmail.com
ή με φαξ στον αριθμό 26610 26024, υπόψιν κ. Καλδή, και θα συνοδεύεται από το αντίγραφο
του καταθετηρίου των διδάκτρων στον παρακάτω λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του
Ιονίου Πανεπιστημίου:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : ΙΒΑΝ GR 9801724510005451059102893 BIC: PRBGRAA
με την ένδειξη «Για το σεμινάριο διεύθυνσης χορωδίας».
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για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής. Για

περισσότερες πληροφορίες τηλ. 26610 53284 ή 87569, e-mail: chortherini@gmail.com
Επιστημονική υπεύθυνη Θερινής Ακαδημίας Διεύθυνσης Χορωδίας: Μιράντα Καλδή,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου.
Στέγαση: Παρέχεται στέγαση στη φοιτητική εστία του πανεπιστημίου (μονόκλινα και δίκλινα
δωμάτια) στην τιμή των 10ευρώ ημερησίως. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την
ημερομηνία εγγραφής.

