
Α’ μέρος
«Διδάσκοντας στους μικρούς μας μαθητές την αξία της συστηματικής και 
αποδοτικής μελέτης – Συμβουλές σε διδασκάλους, μαθητές και γονείς»

Β΄μέρος
Μπαλλάντα σε φόρμα παραλλαγών πάνω σε μια Νορβηγική μελωδία, Op.24   
Edvard Grieg (1843-1907)
                                                                                                                                                             
Όπως περιγράφει ο ίδιος ο συνθέτης, η Μπαλλάντα (Ballade) Op.24 
«γράφτηκε με το αίμα της ζωής μου, σε μέρες μεγάλης λύπης και απελπισίας». 
Ο Grieg ολοκλήρωσε τη σύνθεση του έργου την άνοιξη του 1876, διανύοντας 
μια περίοδο μελαγχολίας που προκάλεσαν ο θάνατος των γονιών του 
(1875) και τα προβλήματα στη σχέση του με τη γυναίκα του.  Παρόλο που 
το έργο δεν είναι ευρέως γνωστό εκτός της Νορβηγίας,  αποτελεί ένα από 
τα πιο σημαντικά έργα του Grieg για σόλο πιάνο. Είναι γραμμένο σε φόρμα 
παραλλαγών. 
Το μουσικό θέμα των παραλλαγών βασίστηκε σε μια παραδοσιακή 
Νορβηγική μελωδία την οποία ο Grieg εναρμόνισε με μια κατιούσα 
χρωματική γραμμή στο μπάσσο. Οι 14 παραλλαγές που ακολουθούν το 
αρχικό θέμα αναδεικνύουν τη λυρικότητα, το ιδιαίτερο αρμονικό ιδίωμα, 
και τη συνθετική αριστοτεχνία του Grieg. Κι ενώ οι αρχικές παραλλαγές 
(1-9) μένουν πιστές στις κατασκευαστικές δομές του θέματος, ξεκινώντας 
με τη 10η παραλλαγή, ο Grieg αρχίζει να απομακρύνεται από τις αρχικές 
δομικές αναλογίες, σπάζοντας σταδιακά τη φόρμα των παραλλαγών. Οι 
τελευταίες 4 παραλλαγές (10-14) διαδέχονται χωρίς παύση η μία την άλλη 
και ο παλμός επιταχύνει συνεχώς, οδηγώντας σε μια δραματική κορύφωση 
που συνοδεύται απο την ολοκληρωτική αποσύνθεση και διάλυση του 
αρχικού θέματος. Μέσα από τα συντρίμια του θέματος, η αρχική μελωδία 
ακούγεται να ηχεί για μια τελευταία φορά, φορτισμένη τώρα με ένα έντονο 
αφηγηματικό ύφος. 
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Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Θέρμο Αιτ/νίας. Τα πρώτα 
μαθήματά της στο πιάνο τα πήρε στο Θέρμο σε ηλικία 6 ετών, 
συνεχίζοντας τις σπουδές της στη μουσική σε Ωδεία της πόλης 
του Αγρινίου. Από το Ωδείο Σύγχρονης Τέχνης Αγρινίου πήρε 
τα Πτυχία Πιάνου (1999), Αρμονίας (1998) και Αντίστιξης (2000) με 
Άριστα Παμψηφεί. 

Αριστούχος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2004), στην ειδίκευση 
Πιάνου, και έχοντας πάρει το Δίπλωμα Πιάνου από το Σύγχρονο Ωδείο 
Θεσσαλονίκης (2003) με καθηγητή τον διεθνώς καταξιωμένο Έλληνα 
πιανίστα Λάμπη Βασιλειάδη, συνέχισε τις ανώτερες σπουδές της 
στο πιάνο σε πανεπιστήμια των Η.Π.Α. Στο Bowling Green State 
University, και με υποτροφία του πανεπιστημίου, ολοκλήρωσε τον 
μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στο πιάνο (Master of Music in Piano 
Performance, 2006) κοντά στον διεθνούς φήμης πιανίστα Maxim 
Mogilevsky.  Με υποτροφία (Fellowship) του Ohio State University, 
συνέχισε για τον διδακτορικό τίτλο σπουδών (Doctor of Musical 
Arts in Piano Performance, 2009), με καθηγητή τον περίφημο 
Αμερικανό πιανίστα Steven Glaser. Έχει επίσης παρακολουθήσει 
σεμινάρια πιάνου με διεθνούς ακτινοβολίας καθηγητές και σολίστ, 
μεταξύ των οποίων οι  V. Merzhanov, A. Toranze, A. Pratt, E. Globerson, 
R. Satterlee, R. Becker, A. Fraser, B. Büke, N. Carusi και P. Vladigerov Jr. 

‘Εχει εργαστεί ως μεταπτυχιακή βοηθός στους τομείς της διδασκαλίας 
του πιάνου και της πιανιστικής συνοδείας στο Bowling Green State 
University και στο Ohio State University. Εργάστηκε επίσης ως πιανίστα-
συνοδός στα μουσικά σεμινάρια “International Music Days – Brache” στη 
Γερμανία (όπου παράλληλα υπήρξε και βοηθός του Καθηγητή Λάμπη 
Βασιλειάδη), καθώς και στα Διεθνή Μουσικά Σεμινάρια του Βερτίσκου.  
Από τον Φεβρουάριο του 2010 συνεργάζεται με το Μουσικό Εκπαιδευτήριο 
Θάλασσα Πολιτισμού (Αθήνα, www.artsea.gr, καλλλιτεχνική διεύθυνση: 
Αλεξάνδρα Κάππα).  

Έχει δώσει συναυλίες που περιλαμβάνουν σόλο εμφανίσεις καθώς και 
εμφανίσεις μουσικής δωματίου σε Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, 
Βερτίσκος, Φλώρινα, Κοζάνη, Αγρίνιο),  Γερμανία (Tuebingen, Hilden, 
Dortmund, Langenfeld), και Η.Π.Α. (Columbus, Bowling Green, Toledo). 

Αμαλία Σαγώνα


