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ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2η ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
ΛΕΣΒΟΣ - ΜΗΘΥΜΝΑ (ΜΟΛΥΒΟΣ)
1-6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013
Παράρτηµα Θερινής Ακαδηµίας του Μουσικού Τµήµατος Ιονίου Πανεπιστηµίου
Με την υποστήριξη του Φορέα Τουρισµού Μολύβου

•
•
•
•
•
•

Σεµινάρια
Διαγωνισµοί
Συναυλίες
Εργαστήρια
Διαλέξεις-Θεµατικά σεµινάρια
Παράλληλες δραστηριότητες

Βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουµε τη 2η Θερινή Ακαδηµία
Κλασικής Κιθάρας η οποία θα πραγµατοποιηθεί 1-6 Αυγούστου 2013 στον
ειδυλλιακό Μόλυβο, στη Λέσβο. Διακεκριµένοι µουσικοί από το εξωτερικό και την
Ελλάδα θα δώσουν σεµινάρια, συναυλίες και διαλέξεις και θα πραγµατοποιήσουν
εργαστήρια µουσικών συνόλων. Επίσης, θα λάβουν χώρα δύο διαγωνισµοί: για
µικρούς κιθαρίστες έως 14 ετών και για κιθαρίστες χωρίς όριο ηλικίας.
Αναδεικνύοντας τη θέση της κιθάρας στο ευρύτερο µουσικό γίγνεσθαι, οι δράσεις της
Θερινής Ακαδηµίας φιλοδοξούν να δώσουν τα εφόδια στους κιθαρίστες ώστε να
αντιµετωπίσουν τα έργα που ερµηνεύουν µε µία ευρύτερη µουσική αντίληψη.
Η Θερινή Ακαδηµία Κιθάρας απευθύνεται σε σπουδαστές, φοιτητές και µαθητές
κιθάρας όλων των επιπέδων, καθώς και σε καθηγητές και σολίστ κιθάρας.
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Darko Petrinjak

Οι προσκεκληµένοι
Darko Petrinjak: Ο διεθνούς φήµης κιθαρίστας και καθηγητής στη Μουσική
Ακαδηµία του Ζάγκρεµπ, δάσκαλος πολλών σηµαντικών κιθαριστών, θα δώσει
ρεσιτάλ και θα διδάξει.
Νότης Μαυρουδής: Ο δηµοφιλής συνθέτης και κιθαρίστας θα δώσει συναυλία µε το
Γιώργο Τοσικιάν και θα διδάξει σε σεµινάρια για την τέχνη της συνοδείας
τραγουδιών µε κιθάρα.
Σαβίνα Γιαννάτου: Η διεθνώς αναγνωρισµένη ερµηνεύτρια θα δώσει συναυλία µε
την Κορίνα Βουγιούκα.
Ελένη Σκάρκου: Η συνθέτρια, σολίστ κιθάρας, µουσικοτεχνολόγος, µέλος της
Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών θα διδάξει και θα µιλήσει για τη σύγχρονη
σηµειογραφία για κιθάρα, καθώς και για τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και
τεχνολογίας µε την κιθάρα.
Γιώργος Τοσικιάν: Ο νέος ταλαντούχος κιθαριστής θα συµπράξει µε τον Νότη
Μαυρουδή ενώ θα ερµηνεύσει και έργα για σόλο κιθάρα.
Ανδρέας Γεωργοτάς: Ο βιολίστας και καθηγητής του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών
του Ιονίου Πανεπιστηµίου θα δώσει συναυλία σε σύµπραξη µε το Γιάννη Τουλή και
το Σπύρο Γκικόντη.
Σπύρος Γκικόντης: Ο βιολονίστας και καθηγητής του Τµήµατος Μουσικών
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου θα δώσει συναυλία σε σύµπραξη µε το Γιάννη
Τουλή και τον Ανδρέα Γεωργοτά.
Γιάννης Τουλής: Ο τσελίστας και καθηγητής του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του
Ιονίου Πανεπιστηµίου θα δώσει συναυλία σε σύµπραξη µε το Σπύρο Γκικόντη και
τον Ανδρέα Γεωργοτά.
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Κορίνα Βουγιούκα: Η κιθαρίστα και διδάσκουσα κιθάρας του Τµήµατος Μουσικών
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου θα διδάξει και θα δώσει συναυλία µε τη Σαβίνα
Γιαννάτου.

από την 1 η Θερινή Ακαδηµία Κιθάρας

Οι διαγωνισµοί
Κατηγορία έως 14 ετών (συµµετέχοντες γεννηµένοι από 01/01/99): οι διαγωνιζόµενοι
καλλούνται να ερµηνεύσουν ένα έργο διάρκειας µέχρι 10 λεπτά.
Έπαθλο: δωρεάν συµµετοχή στη Θερινή Ακαδηµία 2014, µουσικό υλικό και 100
ευρώ.
Κατηγορία χωρίς όριο ηλικίας: οι διαγωνιζόµενοι καλλούνται να ερµηνεύσουν δύο
έργα συνολικής διάρκειας µέχρι 20 λεπτά.
Έπαθλο: ρεσιτάλ διάρκειας 30 λεπτών και δωρεάν συµµετοχή και διαµονή στη
Θερινή Ακαδηµία 2014 καθώς και 200 ευρώ.

Τα σεµινάρια
Καθηµερινά σεµινάρια στα οποία θα διδάξουν ο διακεκριµένος καθηγητής και
κιθαρίστας Darko Petrinjak, ο Νότης Μαυρουδής, η Ελένη Σκάρκου και η Κορίνα
Βουγιούκα.
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Νότης Μαυρουδής

Τα εργαστήρια
Εργαστήρια ορχήστρας κιθαριστών και µουσικών συνόλων µε καθηµερινές πρόβες
που θα καταλήξουν σε συναυλία. Οι συµµετέχοντες θα λάβουν εκ των προτέρων τα
έργα επάνω στα οποία θα δουλέψει η ορχήστρα και τα σύνολα.

Τα θεµατικά σεµινάρια
Σεµινάριο σχετικά µε την τέχνη της συνοδείας τραγουδιών µε κιθάρα από το Νότη
Μαυρουδή. Διάλεξη της Ελένης Σκάρκου µε θέµα τη σύγχρονη σηµειογραφία, τα
ηλεκτρονικά µέσα και τις νέες τεχνολογίες στην κιθάρα του 20ου και 21ου αιώνα
(σύνθεση και ερµηνεία). Σεµινάριο για την ερµηνεία µετεγγραµένων έργων από τους
καθηγητές εγχόρδων του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
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Σαββίνα Γιαννάτου

Οι συναυλίες
Ρεσιτάλ κιθάρας του Darko Petrinjak.
Συναυλία µε τη Σαββίνα Γιαννάτου και την Κορίνα Βουγιούκα.
Μουσική δωµατίου για έγχορδα, µε τον βιολίστα Ανδρέα Γεωργοτά, το βιολονίστα
Σπύρο Γκικόντη και τον τσελίστα Γιάννη Τουλή.
Ρεσιτάλ για δύο κιθάρες µε το Νότη Μαυρουδή και το Γιώργο Τοσικιάν.
Συναυλία συµµετεχόντων 2ης Θερινής Ακαδηµίας.

Οι παράλληλες δραστηριότητες
Δίνοντας βαρύτητα στο ρόλο που παίζει το σώµα κατά τη διαδικασία της µουσικής
δηµιουργίας θα γίνουν µαθήµατα joga και περιπατητικές δραστηριότητες στην
ευρύτερη περιοχή του Μολύβου.

6

2nd Su m m e r M usic Acade my fo r Classical Guitar 2013
Department of the Summer Music Academy of the I o n i a n Un iversity

Τρόποι Συµµετοχής:
Πλήρης συµµετοχή (200 ευρώ): ενεργή συµµετοχή στα µαθήµατα, τα εργαστήρια, τις
παράλληλες εκδηλώσεις, τις διαλέξεις, τους διαγωνισµούς, την τελική συναυλία των
συµµετεχόντων και της ορχήστρας κιθαριστών και δωρεάν είσοδος στις συναυλίες.
Μερική συµµετοχή (100 ευρώ): συµµετοχή στην ορχήστρα κιθαριστών και
παρακολούθηση ως ακροατής/τρια των µαθηµάτων, των εργαστηρίων, των
παράλληλων εκδηλώσεων, της τελικής συναυλίας των συµµετεχόντων και δωρεάν
είσοδος στις συναυλίες.
Για δηλώσεις συµµετοχής µπορείτε να συµπληρώσετε την παρακάτω αίτηση και να
την αποστείλετε στο mail: korinavgk@gmail.com ή στο φαξ: 210 6801847.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973037092. Υπέυθυνη: Κορίνα Βουγιούκα.
Σε 8 συµµετέχοντες θα προσφερθεί υποτροφία για δωρεάν διαµονή, κατόπιν
σχετικής αξιολόγησης των βιογραφικών που θα αποσταλούν µαζί µε τις
δηλώσεις συµµετοχής.
Οι συµµετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης της Θερινής Ακαδηµίας
από το Ιόνιο Πανεπιστήµιο.
Σηµειώνεται ότι για τα έξοδα διαµονής και διατροφής προσφέρονται στους
συµµετέχοντες προνοµιακές τιµές εξαιρετικά χαµηλού κόστους από 10 ευρώ/ηµέρα. Για
κρατήσεις µπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ντόρις Σουγιολτζή:
Communication & Travel
81108 Μόλυβος/Λέσβος
Tel.: 0030-2253-0-72161 & 162
Fax.:0030-2253-0-72064
mail: doris@comtravel.gr

Προθεσµία υποβολής δηλώσεων συµµετοχής: 30 Μαϊου 2013
Με την παραλαβή της αίτησης συµµετοχής σας, θα σας αποστέλλεται ο νέος αριθµός λογαριασµού της
Επιτροπής Ερευνών Ιονίου Πανεπιστηµίου, στον οποίο θα γίνεται η κατάθεση των διδάκτρων για να
ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο σεµινάριο.
Μπορείτε
να
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
του
Τµήµατος
Μουσικών
http://www.ionio.gr/depts/music/gr/academy, για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 6973037092 και e-mail: korinavgk@gmail.com

Σχετικοί σύνδεσµοι
http://music.ionio.gr/gr/

Σπουδών
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http://www.savinayannatou.com/
http://www.mavroudis.eu/
http://www.youtube.com/watch?v=HspsxtB6J0M&list=UU7cHF5Ir46vN32WVPamE1ZA&i
ndex=5
http://www.skarkou.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=Z2lAysJCB1w
http://www.musipedia.gr/wiki/Γεωργοτάς_Ανδρέας
http://www.youtube.com/watch?v=RM7PRGySiAo

Βιογραφικό σηµείωµα DARKO PETRINJAK
Darko Petrinjak, born in Zagreb in Croatia, graduated in double-bass at the Zagreb Music
Academy (class of Josip Novosel), and in guitar (Hector Quine) and lute (Robert Spencer) at
the Royal Academy of Music in London. As a double-bass player he has given solo recitals,
for several seasons played and toured with the Zagreb Philharmonic Orchestra and has been
involved in various chamber music groups. As a lutenist he appeared in solo recitals, with
singers, and with “The Elizabethan Consort”.
Most of his time, however, Darko Petrinjak devotes to the guitar, his main instrument. He has
given solo guitar concerts in many European countries and has made many LP-s and CD-s –
solo, in duos with violin, cello, flute and voice, and with string quartet. He has adjudicated at
international guitar competitions and has given master-classes at guitar festivals. He has
written many arrangements involving guitar, majority of which were recorded on discs or for
the Croatian Radio. Some of the leading Croatian composers have written works for him,
including four concertos, most of which he has recorded. He is the editor of several guitar
editions including the collected songs with guitar accompaniment by the 19th century Croatian
guitarist-composer Ivan Padovec.
In 1984, together with István Römer and Goran Listeš, he founded the Zagreb Guitar Trio.
This ensemble, in which he plays both guitar and double-bass, has become the important part
of his career. The Trio has recorded extensively, played in numerous European countries and
inspired many composers to write for it.Darko Petrinjak was for three years a Visiting
Teacher at the Birmingham School of Music in England, and since 1982 has been teaching at
the Academy of Music in Zagreb.
In 1990 Darko Petrinjak was elected an Associate of the Royal Academy of Music in London.
In his home country he was awarded several awards and honours.

