
meeting days artsea  ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΟΡΟΥ, ΘΕΑΤΡΟΥ  28 & 29/05 

meeting days artsea 
ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΟΡΟΥ, ΘΕΑΤΡΟΥ
28 & 29 Μαΐου '11, 18:00 – 22:30
Θάλασσα Πολιτισμού/artsea.gr
Ανώτερη σχολή δραματικής τέχνης, Artsea dance school, Ωδείο

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/05/'11

18:00 Υποδοχή στη Θάλασσα Πολιτισμού
18:30 Η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα – μια πρακτική φιλοσοφία / με τον πιανίστα και 
καθηγητή τμήματος μουσικών σπουδών Ιουνίου Πανεπιστημίου Λάμπη Βασιλειάδη
19:30 Πώς δημιουργούμε μουσική; από τη θεωρία στη μουσική πράξη / με τον συνθέτη, 
καθηγητή μουσικής και παιδαγωγό Νίκο Φυλακτό
20:30 Επιστροφή στη φυσική φωνή του σώματος, μια σωματική διαδικασία μέσα από ζωντανά 
παραδείγματα / με τον καθηγητή φωνητικής Michael Seibel
21:30 Μουσική και παιδεία στην Ελλάδα, στην ιστορία και στο παρόν (η διαχρονική παιδευτική 
αξία της μουσικής και το μουσικό ήθος) / με την δόκτωρα Φιλοσοφίας & πιανίστα Χαρά Τόμπρα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΟΡΟΥ & ΘΕΑΤΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/05/'11

10:45 Υποδοχή στη Θάλασσα Πολιτισμού
11:00 – 15:00 Σεμινάριο Η τέχνη του Σιάτσου, μια θεραπευτική τεχνική / με την εκπαιδεύτρια & 
θεραπεύτρια Σιάτσου, καθηγήτρια θεάτρου - σκηνοθέτη Εύα Κουκούτση 

18:00 Υποδοχή στη Θάλασσα Πολιτισμού
18:30 Modern Theatre Jazz Dance σύστημα I.S.T.D. / με την εκπαιδεύτρια & εξετάστρια Susan 
Garrard
19:30 Η εκπαίδευση του κλασικού χορού - μεθοδολογία A. Vaganova με πρότυπο την Ακαδημία 
Μπαλέτου Kirov / με την καλλιτέχνη παραστατικών τεχνών & εκπαιδευτικό Αλεξάνδρα Κάππα
20:00 ο θεατρικός χαρακτήρας στη σκηνή, μια παρουσίαση βήμα προς βήμα – φαινομενολογική 
προσέγγιση της υποκριτικής / με τον καθηγητή υποκριτικής & σκηνοθέτη Michael Seibel
21:00 Κοινωνικοί χοροί - ιστορική αναφορά, ρυθμικά σχήματα, βηματολόγιο και πρακτική / 
συντονισμός - παρουσίαση Εύα Καραδήμα & Μάρθα Βαφειάδη – Δημήτρης Κοσμάτος

Καλλιτεχνική συμμετοχή, μεταξύ άλλων, Αλέξης Γεωργόπουλος, Ήρα Ζαρείφη, Στέλιος 
Μαγγανάς, Σίσσυ Μανιώτη, Ιωάννα Μίτζα, σπουδαστές της σχολής.

Κόστη: 
συμμετοχή σε κάθε ημερίδα κατ' άτομο, με δροσιστικό ποτό / λευκό κρασί:15,00€ 
σεμινάριο σιάτσου: ενεργός συμμετοχή 50,00€, ακροατές 30,00€ 

έκδοση βεβαίωσης συμμετοχής στις ημερίδες και στο σεμινάριο
το ποσόν συμμετοχής στις ημερίδες εκπίπτει από την εγγραφή χειμερινού εξαμήνου στη σχολή

δηλώστε συμμετοχή στη γραμματεία της σχολής, Τρίτη με Παρασκευή, 5–9 μ.μ. 
τηλ. 210 996 6466

....................................................................................................................................

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 25η Συναυλία Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Παρασκευή 27/05, 20:30
César Franck: «Ψυχή», συμφωνικό ποίημα
Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι: Κοντσέρτο αρ. 2 για πιάνo & ορχήστρα σε sol+, έργο 44
Ιγκόρ Στραβίνσκι: Συμφωνία σε τρία μέρη
στο πιάνο ο Λάμπης Βασιλειάδης, 
μουσική διεύθυνση Βύρων Φιδετζής
κρατήσεις θέσεων ομαδικών εισιτηρίων και μέσω γραμματείας της σχολής Θάλασσα Πολιτισμού

“Θάλασσα Πολιτισμού”, σχολή καλλιτεχνικής εκπαίδευσης artsea.gr
τηλ. 210 996 6466, Κολοκοτρώνη 152, 16451 Αργυρούπολη 


