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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα με την Κ.Ο.Θ.:

Μια μουσική περιήγηση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε ήχους, τραγούδια και

χορευτικούς ρυθμούς της χώρας μας μέσα από τα έργα σπουδαίων Ελλήνων συνθετών.

Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες και εκπαιδευτικοί,

η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης προσκαλεί τα σχολεία της ελληνικής επικράτειας σε έναν

μουσικό εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, με ένα ταξίδι στην έντεχνη

ελληνική μουσική δημιουργία μέσα από τον ήχο της συμφωνικής ορχήστρας. Δημοτικές μελωδίες,

ρυθμοί  και  χοροί,   μέσα  από  τη  συνθετική   ιδιοφυία  του  Νίκου  Σκαλκώτα  και  του   Γιάννη

Κωνσταντινίδη  μετατρέπονται σε  Θαυμαστά  συμφωνικά  έργα  και  μας  μεταφέρουν  σε  διάφορες

γωνιές της Ελλάδας, αναδεικνύονtας έτσι την γόνιμη σχέση ανάμεσα στην ανώνυμη και τη λόγια

ελληνική μουσική.

Διεύθυνση Ορχήστρας: Κάτια Μολφέση

'Ερευνα-κείμενο-παρουσίαση : Μαριάννα Μποζα.μπαλίδου



Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2021, ώρα 1 Ι :00-Ι 1 :45

και Θα  μεταδοθεί Ιίνe  streαmίng  από την αίθουσα δοκιμών «Σόλων Μιχαηλίδης»  της  Ορχήστρας

μέσω ΙίnΚ που Θα σταλεί στα σχολεία που Θα δηλώσουν συμμετοχή.

Η συναυλία είναι δωρεάν και απευθύνεται στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα είναι απαραίτητο να μπορείτε να συνδεθείτε διαδικτυακά

από τις σχολικές σας μονάδες στο γουtυbe κανάλι της Ορχήστρας (Θα σας δοθούν λεπτομέρειες

κατά τη δήλωση της συμμετοχής σας).

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή είτε για τις 4 είτε για τις 5 Νοεμβρίου 2021.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις συμμετοχές.

Για πληροφορίες  και δηλώσεις  συμμετοχής  μπορείτε να  επικοινωνείτε  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση:

μ$m$.m§`ίέ\ί`ίmξ*:9:±Ι§::9§`&ξξξξ```h{,§\Ν§Ν:  Καθώς και στο τηλέφωνο :  6947447464
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Γεω ργία Καραντώνη

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κ.0.Θ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(Συνημμένο στο υπ'  αριθμ.  Ι533/14-10-202Ι)

1.     Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:
-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
-Βορείου Αιγαίου
-Δυτικής Ελλάδας
-Δυτικής Μακεδονίας
-Ηπείρου, Θεσσαλίας
-Ιονίων Νήσων
-Κεντρικής Μακεδονίας
-κρήτης
-ΝΟτίου Αιγαίου
-Πελοποννήσου

2.    Περιφερειακές Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
.ροδόπης
.Ξάνθης
-'Εβρου
•Καβάλας
-Δράμας
-Ανατολικής και Δυτικής Αττικής
-Πειραιά
-Λέσβου
-χίου
-Σάμου
-Αιτωλοακαρνανίας
-Δwσίf/uς5
.Ηλείας
-Γρεβενών
-Καστοριάς
-κοζάνης
-Φλώρινας
-ΆρΤας
-Ιωαννίνων
-Θεσπρωτίας
-Πρέβεζας
-Τρικάλων
-Μαγνησίας
-Λάρισας
-Καρδίτσας
-Κέρκυρας
-Λευκάδας
-zακύνθου
-Κεφαλλονιάς
-Ημαθίας
.κιλκίς
-Πιερίας
-Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης
.χαλκιδικής
.πέλλας
-Ρεθύμνου
-Χανίων
-Λασιθίου
-Ηρακλείου



-Κυκλάδων
-Δωδεκανήσων
-Αρκαδίας
-Αργολίδας
-ΚΟρινθίας
-Λακωνίας
-Μεσσηνίας
-Βοιωτίας
-Ευρυτανίας
-ΦΘιώτιδας
-Φωκίδας


