Εορτασμός Παγκόσμιας Μέρας Φωνής: 16 Aπριλίου 2013
Μεγάλη Αίθουσα Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου30)
ώρα 19:00
Πλανητική συναυλία φωνής: Τραγούδια Φωτός και Ειρήνης
Μικτή Χορωδία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
(Διεύθυνση: Καθηγητής Νίκος Μαλιάρας)
Παιδική Χορωδία ROSARTE
(Διεύθυνση: Ρόζη Μαστροσάββα)
Μια πρωτότυπη συναυλία με παγκόσμια αναμετάδοση και την συμμετοχή 50
χωρών θα λάβει μέρος την Τρίτη 16 Απριλίου 2103 στις 19.00 στην Αίθουσα τελετών
του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30), για τον εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας φωνής, με την συμμετοχή της μικτής χορωδίας του Τμήματος Μουσικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Παιδικής χορωδίας Rosarte.
Η Παγκόσμια Ημέρα Φωνής 16 του Απρίλη είναι μια ετήσια παγκόσμια εκδήλωση
αφιερωμένη στον εορτασμό του φαινομένου της φωνής. Βασικός στόχος αυτής της
εκδήλωσης είναι να αναδείξει την τεράστια σημασία της φωνής στην καθημερινή ζωή
μας σαν μέσο επικοινωνίας, αλλά και σαν πεδίο έρευνας και εφαρμογής σε ένα ευρύ
φάμα επιστημών όπως η φυσική, η ψυχολογία, η φωνητική, η βιολογία, η ιατρική, κ.α.
Η Παγκόσμια Ημέρας Φωνής 2013 θα εορταστεί σε τουλάχιστο 50 χώρες σε όλο
τον κόσμο και θα πλαισιωθεί με συναυλίες, συμπόσια, σεμινάρια σε εκπαιδευτικά
ιδρύματα, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, κλπ.
Ο εορτασμός θα κορυφωθεί με τη Παγκόσμια Χορωδιακή συναυλία που θα ξεκινήσει
στις 16η του Απρίλη στις 19.30 τοπική ώρα και θα ταξιδέψει δυτικά παράλληλα με την
πορεία του ήλιου και την διαδρομή τα ημέρας.
H πρώτη συναυλία θα γίνει στη Νέα Ζηλανδία και η τελευταία στη Χαβάη.
Μέχρι στιγμής έχουν προγραμαμματιστεί 50 συναυλίες σε αυτή την αλυσίδα που θα
μεταδοθούν μέσω διαδικτύου με τεχνικές livestreaming στην διεύθυνση
http://bambuser.com/channel/worldvoiceday_athens.
Στη συναυλία που πρόκειται να γίνει στην Αθήνα την Τρίτη 16 Απριλίου θέμα
«Τραγούδια Φωτός και Ειρήνης» συμμετέχουν η Μικτή Χορωδία του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή
Νικου Μαλιάρα) και η παιδική χορωδία Rosarte (υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Ρόζης
Μαστροσάβα). Στο πλάισιο της συνυαλίας θα παρουσιαστούν χορωδιακά έργα Ελλήνων
συνθετών όπως των: Μ. Καλομοίρη, Γ. Κωνσταντινίδη, Μ.Χατζιδάκη, Γ. Κουρουπού, Δ.
Σαββόπουλου, Ν. Ξανθούλη, Ν. Χριστοδούλου καθώς και μια διασκευή του ύμνου από
τον Επιτάφιο του Σείκιλου (2os αι.π.Χ.).
Tη συναυλία επιμελείται και συντονίζει η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναστασία Γεωργάκη. Την ομάδα της
τεχνικής υποστήριξης με επιβλέποντα τον Γιάννη Μαλαφή, απαρτίζουν οι απόφοιτοι του
ΤΜΣ Φώτης Μόσχος και Κώστας Κατσαντώνης καθώς και ο ερευνητής στο ΚΤΗ της
Στοκχόλμης Ανδρέας Σελαμτζής.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό
Περισσότερες πληφορορίες:
http://www.world-voice-day.org/
www.music.uoa.gr

