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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

O Δήμος Καβάλας, η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως & Θάσου, η 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και το Μουσικό Σχολείο 
Καβάλας, σας προσκαλούν στην Καβάλα από τις 05 έως τις 09 Μαΐου 
2022 στις εκδηλώσεις που συνδιοργανώνουν προς τιμήν του Αποστόλου 
Παύλου. 
 
Με αφορμή την πρόσφατη εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη, η φετινή 6η κατά 
σειρά διοργάνωση είναι αφιερωμένη στον σπουδαίο αυτόν εθνικό μας 
μουσικοσυνθέτη, ο οποίος από πολύ νωρίς αποφάσισε να μοιράσει τη ζωή 
του ανάμεσα στη μουσική και σε αγώνες για ανθρωπιστικές αξίες. 
Βιώνοντας τα παιδικά του χρόνια σε διάφορες πόλεις της ελληνικής 
επαρχίας, ήρθε σε επαφή με παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες από τη 
Μυτιλήνη ως την Κεφαλονιά και από τα Γιάννενα ως την Τρίπολη, οι 
οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της μετέπειτα 
καλλιτεχνικής του πορείας. Τα πρώιμα χορωδιακά έργα του - όπως το 
Τροπάριο της Κασσιανής - προέκυψαν επειδή «Υπήρχε μια ζωντανή δική 
μας παράδοση τόσο σε εκκλησιαστικά, όσο και σε χορωδιακά έργα».  
 
Η εν μέρει άγνωστη αυτή πτυχή του μουσικού του έργου είχε αποτελέσει 
τον κεντρικό θεματικό άξονα των αντίστοιχων εκδηλώσεών μας, που είχαν 
προγραμματιστεί για το σχολικό έτος 2019-20 και αναβλήθηκαν εξαιτίας 
της έναρξης της πανδημίας. Ευελπιστώντας λοιπόν οι φετινές μουσικές μας 
δράσεις να πραγματοποιηθούν με τη φυσική παρουσία όλων των 
συμμετεχόντων, επιθυμία μας είναι να μοιραστούμε από κοινού τα λαϊκά 
αυτά ακούσματα που «μίλησαν» στην ψυχή του κατά τη νεανική του 
ηλικία, συνάμα με κλασικές του συνθέσεις που συνέβαλαν αποφασιστικά 
στην διαμόρφωση της σύγχρονης νεοελληνικής μας ταυτότητας. 
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Δήλωση Συμμετοχής  
Εφόσον επιθυμείτε το Σχολείο σας να λάβει μέρος στις παραπάνω 
εκδηλώσεις, είτε ως Σύνολο Βυζαντινής Χορωδίας είτε ως Μουσικό 
Σύνολο, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τη Δήλωση Συμμέτοχης  
το αργότερο έως την Παρασκευή 14.01.2022. 

 
Δήλωση Συμμετοχής 

 
Η Δήλωση Συμμετοχής αφορά τα ακόλουθα: 
 
1. Συμμετοχή με Σύνολο Βυζαντινού Χορού 

Ο Βυζαντινός Χορός του Σχολείου σας θα ψάλλει κατά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής 08 Μαΐου σε 
μία από τις Εκκλησίες της πόλης μας. 

 
2. Συμμετοχή με Μουσικό Σύνολο  

Το Μουσικό Σύνολο του Σχολείου σας θα παρουσιάσει πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής του, αυστηρά 
διάρκειας 30΄, σε επιλεγμένους δημόσιους χώρους της πόλης της Καβάλας. 
 
Σημείωση 
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση gymmkav@sch.gr θα αποσταλεί το Πλάνο Σκηνής του Μουσικού Συνόλου. 
Επισυνάπτεται υπόδειγμα 

 
3. Συμμετοχή στα Βιωματικά Εργαστήρια  

Θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω Βιωματικά Εργαστήρια, στα οποία όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές 
θα συμπράξουν ως ένα Μουσικό Σύνολο και θα ερμηνεύσουν τα έργα που επισυνάπτονται στην παρούσα 
Πρόσκληση. 
• Φωνητικού Συνόλου Ευρωπαϊκής Μουσικής - Διδασκαλία/Διεύθυνση: Δημήτρης Καρβούνης  
• Οργανικού Συνόλου Παραδοσιακής Μουσικής - Διδασκαλία/Διεύθυνση: Χρήστος Τσιαμούλης  
• Βυζαντινού Χορού - Διδασκαλία/Διεύθυνση: Δρ. Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης  
• Φωνητικού Συνόλου Παραδοσιακής Μουσικής - Διδασκαλία/Διεύθυνση: Σοφία Νεοχωρίτου 
• Φωνητικού Συνόλου Ευρωπαϊκής Μουσικής συμμετοχών του εξωτερικού - Διδασκαλία/Διεύθυνση: 

Έμη Τσιούρα-Δημοπούλου 
 

Σημείωση  
Οι συμμετέχοντες μαθητές, για την ερμηνεία των έργων που επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση, 
παρακαλούνται να διαθέτουν: 
• Αναλόγιο για τους εκτελεστές μουσικών οργάνων. 
• Ενδυμασία μαύρου χρώματος. 

 
4. Συμμετοχή στα Σεμινάρια – Διαλέξεις 

Θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω σεμινάρια – διαλέξεις τα οποία, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να 
παρακολουθήσετε:  
1. «Ο Λόρκα στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη» - Νικόλαος Γιαμαλής. 
2. «Με αφορμή τον Μίκη Θεοδωράκη μια σύντομη προσέγγιση της λόγιας ελληνικής μουσικής για 

πιάνο» - Ντιάνα Βρανούση. 
3. «Μουσικές Ιστορίες με ένα Βιολί. Ένα ταξίδι στο χώρο της ιστορίας της μουσικής» - Κυριάκος 

Γκουβέντας.   

https://forms.gle/Zv7U8czaAiXt5gS86
mailto:gymmkav@sch.gr
https://bit.ly/3n17W4v
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Προσοχή! 
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών/τριων σας στο εργαστήριο Φωνητικού Συνόλου Ευρωπαϊκής 
Μουσικής, υπό τη Διεύθυνση του κ. Δημήτρη Καρβούνη, Οργανικού Συνόλου Παραδοσιακής Μουσικής 
υπό τη Διεύθυνση του κ. Χρήστου Τσιαμούλη και Βυζαντινού Χορού, υπό τη Διεύθυνση του κ. 
Χρυσοβαλάντη Ιωαννίδη είναι η αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gymmkav@sch.gr, το αργότερο έως 
την Τετάρτη 01.04.2022, ηχογραφημένο ολιγόλεπτο δείγμα, των επισυναπτόμενων έργων. 

 
Πληροφορίες - Υλικό 
• Δήλωση Συμμετοχής: ΕΔΩ 
• Υλικό εργαστηρίων: ΕΔΩ 

• Έγκριση φεστιβάλ: ΕΔΩ  
• Μουσικό Σχολείο Καβάλας: http://lyk-mous-kaval.kav.sch.gr/portal 
 
Συνοπτικό Πρόγραμμα 
 
Πέμπτη, 05/05/2022 
• 16.00 Βιωματικά εργαστήρια αφορούν κυρίως τους συμμετέχοντες μαθητές από Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, 

Πορτογαλία, Ρουμανία και Τουρκία. 
• 20.30 Επίσημη έναρξη εκδηλώσεων. 
 
Παρασκευή, 06/05/2022 
• 16.00 Βιωματικά εργαστήρια. 
• 19.30 Παρουσιάσεις των Μουσικών Συνόλων των συμμετεχόντων Μουσικών Σχολείων, με πρόγραμμα 

ελεύθερης επιλογής, σε επιλεγμένους χώρους της πόλης της Καβάλας. 
 
Σάββατο, 07/05/2022 
• 11.00 Βιωματικά εργαστήρια. 
• 17.00 Σεμινάρια - Διαλέξεις.  
• 20.30 Καλωσόρισμα. 
 
Κυριακή, 08/05/2022 
• 08.30 Οι συμμετέχοντες μαθητές των Μουσικών Σχολείων ψάλλουν στη Θεία Λειτουργία σε ναούς της 

πόλης. 
• 11.00 Βιωματικά εργαστήρια. 
• 20.30 Οι μαθητές των συμμετεχόντων Μουσικών Σχολείων της Ελλάδας και του εξωτερικού 

συμπράττουν και ερμηνεύουν έργα Βυζαντινής, Ελληνικής Παραδοσιακής και Συμφωνικής Μουσικής 
στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. 

 
Δευτέρα, 09/05/2022 
• 10.00 Απονομή αναμνηστικών - Λήξη εκδηλώσεων. 

mailto:gymmkav@sch.gr
https://forms.gle/Zv7U8czaAiXt5gS86
https://bit.ly/3n17W4v
https://bit.ly/3ANThyJ
http://lyk-mous-kaval.kav.sch.gr/portal
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Διαμονή 
Για τη διαμονή των συμμετεχόντων στην Καβάλα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων- στο σύνολο 
τρεις (03) διανυκτερεύσεις- οι διοργανωτές θα επιδοτήσουν με 10€ ανά διανυκτέρευση τον κάθε 
συμμετέχοντα μαθητή. 

Προσοχή! Η παραπάνω επιδότηση αφορά σε σύνολο διακοσίων (200) μαθητών και θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας.  
 
Για περαιτέρω πληροφορίες - διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Διευθυντή του Μουσικού 
Σχολείου Καβάλας κ. Ιωάννη Κακάρα, στα τηλέφωνα: 2510 247190 και 6977 912334.  
 
 
Με την υποστήριξη: 
• της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» 
• του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορεία Αρχαιοτήτων Π.Ε. Καβάλας - Θάσου) 
• του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας 
• του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας 
• του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Καβάλας  
• της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας  
 
 
Με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών και επιστημόνων 
 
 
 
 
 
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του φεστιβάλ 
ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα θα δοθεί στην 
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, τα οποία θα ισχύουν κατά την 
περίοδο του Μαΐου, για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων.  
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