
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Με την ανακοίνωση αυτή προσκαλούμε τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Αγωγής και 

Φροντίδας στη Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνάντηση που θα 

πραγματοποιηθείστις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα, στις 16.00 στην Αίθουσα της 

Μουσικοκινητικής Αγωγής. 

ΏΡΑ: 16.00 

ΤΟΠΟΣ: Κτήριο, Κ10 αίθουσα, Μουσικοκινητικής Αγωγής – Ισόγειο – Αιγάλεω. 

Αναλυτικά, η συνάντηση θα γίνει με στόχο τη δημιουργία ομάδας τραγουδιού, μουσικής & χορού, που 

θα μετάσχει σε καλλιτεχνική Εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι, στους χώρους του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές/τριεςτου Τμήματος και ειδικά σε όσους έχουν 

μεράκι, έφεση και δεξιότητα στα παρακάτω: 

στο τραγούδι (ελληνικό ρεπερτόριο: παραδοσιακό, έντεχνο, λαϊκό) 

το χορό (μουσικοκινητική: ρυθμοί, ήχοι και μελωδίες -- παραδοσιακό & σύγχρονο χορό) 

το θέατρο (δραματοποίηση κειμένων/στίχων) 

καιτη μουσική (παραδοσιακά όργανα, κιθάρα, κρουστά, πνευστά) 

Μέχρι την ημέρα της ακρόασης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν δυνητικά να προετοιμάσουν ένα 

οποιοδήποτε τραγούδι επιθυμούν για να το παρουσιάσουν, κάποια ενδεικτική χορογραφία που θα την 

συνοδεύει κάποιος με ένα μουσικό όργανο για παράδειγμα, ένα μουσικό παιχνίδι που θα μπορούσαν 

να το παρουσιάσουν μέχρι 6 άτομα, μία αφήγηση ή ένα θεατρικό μονόλογο ελεύθερης επιλογής ή μια 

εκτέλεση ενός μουσικού κομματιού με οποιοδήποτε μουσικό όργανο. Με τα Μουσικά όργανα θα 

μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα μικρό σύνολο αυτοσχεδιασμού με μουσικά όργανα και φωνές. 

Οτιδήποτε δημιουργήσετε σε σχέση με αυτά που σας ανέφερα, θα είναι θετικό για να το 

αξιολογήσουμε 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα καθοριστούν ημερομηνίες και ώρες μαθημάτων και πρόβας για το 

τρέχον εξάμηνο από 11/04 μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί η Συναυλία με τον εισηγητή, 

εκπαιδευτικό και ερμηνευτή κ. Παναγιώτη Σδούκο (ΜScΕθνομουσικολογίας & Πολιτισμικής 

Ανθρωπολογίας με ειδικότητα στην ερμηνεία και εκτέλεση της Παραδοσιακής Μουσικής & 

Τραγουδιού, ΕΚΠΑ). Στο link που ακολουθεί https://m.eirinika.gr/article/222441/i-sygkinitiki-

siopi-toy-panagioti-sdoykoy-neo-tragoydi-toy-vraveymenoy-ermineyti θα βρείτε στοιχεία για 

τον εξαίρετο Συνεργάτη μας που θα έχουμε τη χαρά να συνεργαστεί μαζί μας ! 

Ελπίζω στην πρόσκληση μας να προσέλθετε αρκετοί στο μαγικό ταξίδι της μουσικής, του χορού και της 

της τέχνης! Θα σας περιμένουμε. 
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