Πρόγραμμα υποτροφιών 2022/2023
Θα δοθούν συνολικά 45 υποτροφίες σε σπουδαστές μουσικής ανώτερων μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε
31 ευρωπαϊκές χώρες.

Το έτος 2022/2023, οι υποτροφίες θα δοθούν στην κατηγορία

ΚΡΟΥΣΤΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
Οι όροι του διαγωνισμού μπορεί να διαφοροποιούνται μερικώς, ανάλογα με τη χώρα διοργάνωσης.
Ο ελληνικός διαγωνισμός προβλέπει τη χορήγηση μίας υποτροφίας αξίας 2.000,00 Ευρώ σε σπουδαστή που φοιτά
σε αναγνωρισμένο Ωδείο, Μουσική Σχολή ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα, με ειδίκευση στα κρουστά
ορχήστρας και έχει γεννηθεί μετά την 1η Απριλίου 1997.
Για το Πρόγραμμα Υποτροφιών που αφορά στην Ελλάδα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση
Συμμετοχής και να την καταθέσουν ή αποστείλουν στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας, Ιπποκράτους 41, 106 80 Αθήνα.
•
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από βιντεοσκοπημένες εκτελέσεις δύο έργων σε μορφή .MOV
ή .MP4 ή με αποστολή download link (π.χ. Wetransfer). Youtube links γίνονται επίσης δεκτά.
•
Οι βιντεοσκοπήσεις πρέπει να μην έχουν υποστεί επεξεργασία. Ο ήχος και η εικόνα πρέπει να έχουν
καταγραφεί ταυτόχρονα.
•
Η ποιότητα του ήχου και του βίντεο δεν θα επηρεάσει την τελική διαδικασία αξιολόγησης.
•
Η συνολική διάρκεια των δύο έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λεπτά.
•
Προδιαγραφές των έργων που θα υποβληθούν: Το πρώτο έργο πρέπει να είναι για μαρίμπα ή για
βιμπράφωνο σόλο και το δεύτερο έργο να είναι για ταμπούρο ή για σετ κρουστών ή για τυμπάνια σόλο.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα υποτροφιών του έτους 2022 /2023 είναι η 30ή Νοεμβρίου
2022.
Διαδικασία επιλογής: Αρχικά μέσω των υποβληθεισών βιντεοσκοπημένων εκτελέσεων και στη συνέχεια μέσω
ζωντανής ακρόασης σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί (Ιανουάριος 2023). Όσοι από τους αιτούντες κληθούν να
συμμετάσχουν στη ζωντανή ακρόαση, θα πρέπει να ερμηνεύσουν και πάλι ένα έργο για μαρίμπα ή βιμπράφωνο
σόλο και ένα έργο για ταμπούρο ή σετ κρουστών ή τυμπάνια σόλο.
Οι αιτήσεις αποστέλλονται:
Ωδείο Φίλιππος Νάκας
Ιπποκράτους 41
106 80 Αθήνα
email: conservatory@nakas.gr
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο: 210 3634000

Αίτηση Συμμετοχής
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:

Θέση για φωτογραφία
ταυτότητας

Τηλέφωνο - Κινητό τηλέφωνο:
Ημερομηνία Γέννησης:

Email:
Μουσικό όργανο:
Επίπεδο Σπουδών:

Καθηγητής:

Ωδείο / Πανεπιστήμιο φοίτησης:

Βεβαίωση του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Υπογράφεται από τον Διευθυντή του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή τον Υπεύθυνο Σπουδών.
Ο υπογεγραμμένος
βεβαιώνω ότι ο-η

είναι σπουδαστής - σπουδάστρια στο όργανο

του μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος

Ημερομηνία / Υπογραφή / Σφραγίδα

Ακροάσεις
Παρακαλούμε να αποστείλετε βιντεοσκοπημένες εκτελέσεις ενός έργου για μαρίμπα ή βιμπράφωνο σόλο και ενός έργου για ταμπούρο ή
σετ κρουστών ή τυμπάνια σόλο σε μορφή .MOV ή .MP4 ή με link. Η συνολική διάρκεια των δύο έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20
λεπτά. Η ποιότητα της ηχογράφησης - βιντεοσκόπησης δεν αποτελεί βασικό κριτήριο για την τελική επιλογή.
1ο έργο:

Συνθέτης:

Τίτλος:

Όργανο:

Διάρκεια:

Τίτλος:

Όργανο:

Διάρκεια:

2o έργο:
Συνθέτης:

Προστασία δεδομένων: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και τους κρατικούς νόμους
περί προστασίας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://download.yamaha.com/files/
tcm:39-1581638

Ημερομηνία / Υπογραφή

Ημερομηνία / Υπογραφή Κηδεμόνα
(απαιτείται εάν ο υπογράφων είναι κάτω των 18 ετών)

