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 Εφηβικό Δημιουργικό «Τρίστρατο» Αργολίδας,  2017 

Μουσική, μικρο-διήγημα, ντοκιμαντέρ 

Συνάντηση Μουσικών Σχημάτων εφήβων  

«Οι έφηβοι δονούν τον κόσμο» 

Η μουσική αποτελεί μια σημαντική διάσταση της ζωής μας, καθώς συνδέει το 

συναισθηματικό κόσμο, τις εμπειρίες, τη διάθεση και το περιβάλλον μας. Είναι μια 

τέχνη η οποία έχει αναπτυχθεί από την πρώτη ανάσα των ανθρώπινων όντων 

διαγράφοντας μια πολυδιάστατη πορεία σε συνδιαλλαγή με την πορεία της 

ανθρωπότητας.   

Σε κάθε χώρα δημιουργείται η τοπική μουσική, παράλληλα με την παγκόσμια 

παραγωγή, που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Είναι ο χώρος που 

καταργούνται τα διαχωριστικά των λαών, η μουσική γεννά συναισθήματα και ενώνει 

τους ανθρώπους.  

Στην Αργολίδα έχουν δημιουργηθεί μουσικά σχήματα από έφηβους, οι οποίοι 

πειραματίζονται και προσπαθούν να εκφραστούν με το δικό τους τρόπο. Τη 

δημιουργικότητα αυτή, εκτός από την έμπνευση που δημιουργεί ο ίδιος ο τόπος της 

Αργολίδας, υποστηρίζει το Μουσικό Σχολείο, τα Ωδεία και οι δάσκαλοι μουσικής.  

 

Πρόσκληση 

Αγαπητοί Έφηβοι της Αργολίδας, σας προσκαλούμε να προετοιμάσετε τη δική σας 

μουσική σύνθεση ή συνθέσεις ή αυτοσχεδιασμούς και αν θέλετε άλλα 3-5 τραγούδια 

άλλων συνθετών που θα επιλέξετε εσείς και προτίθεστε να παρουσιάσετε.  

Ο χρόνος παρουσίασης για κάθε συγκρότημα ορίζεται στα 15΄. 
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Τελική Εκδήλωση 

Σάββατο 24 Ιουνίου στον πολυχώρο «Φουγάρο» 
Η παρουσίαση των Μουσικών Σχημάτων θα γίνει στο Φουγάρο.  

Θα βραβευτούν 5 μουσικά συγκροτήματα και ανεξάρτητα αυτού και όλοι οι έφηβοι- 

μουσικοί που θα παραστούν θα πάρουν βεβαίωση συμμετοχής.      

Πληροφορίες: 
1. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής:  

• Ονόματα και επώνυμα των μελών της μουσικής σας ομάδας. Δίπλα από κάθε 

όνομα γράψτε το μουσικό όργανο που παίζει π.χ. Γιώργος Θεοχάρης, κιθάρα. 

• Ονομασία μουσικού συγκροτήματος και σύντομο ιστορικό (πότε συγκροτήθηκε, 

τόπος δράσης, σχολείο, παρουσιάσεις, διακρίσεις κ.ά.) 

• Μουσικά κομμάτια που θα παίξετε. 

• Σχολείο από το οποίο προέρχεστε και υπεύθυνος εκπαιδευτικός, μουσικός ή 

άλλης ειδικοτητας. 

2. Τα μουσικά κομμάτια είναι προτιμότερο να είναι δικής σας σύνθεσης, αλλά 

μπορείτε να παίξετε και άλλα δικής σας επιλογής. 

3. Ένα μήνα πριν την παρουσίαση (μέχρι τέλος Μαΐου) θα πρέπει να επιβεβαιώσετε 

την παρουσία σας και να μας στείλετε οριστικοποιημένο το πρόγραμμά σας. 

4. Τα σχολεία θα πάρουν βεβαιώσεις με  ηλεκτρονική αποστολή. 

5. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 15 Μαρτίου. 

6. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην τελετή βράβευσης. 

 


