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Προς τους Διευθυντές των Σχολείων
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Λέσβου

Ενηµέρωση

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα > “Μουσικό Κλειδί”
Λέσβος, 18, 21 & 22 Δεκεµβρίου

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου στόχο έχουν να
ξεκλειδώσουν την φαντασία, την ευαισθησία, την δηµιουργικότητα των παιδιών & των νέων
και να ανοίξουν νέους ορίζοντες µέσα από τον µαγικό κόσµο της µουσικής, να δώσουν τα
ερεθίσµατα που θα αποτελέσουν σπίθες για να ανακαλύψουν τον προσωπικό τους δρόµο
έκφρασης αλλά και την σηµασία της δηµιουργικής συνεργασίας.
Συγκεκριµένα το εργαστήρι-συναυλία “Μουσικό Κλειδί” θα πραγµατοποιηθεί στις 18, 21 & 22
Δεκεµβρίου 2015 στις περιοχές Μυτιλήνης, Καλλονής και Μολύβου, και σχεδιάζεται να
επαναληφθεί µέσα στο σχολικό έτος 2015-16 και σε άλλα µέρη του νησιού.
Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου προγράµµατος:

• Επισκέπτονται τα σχολεία διεθνώς αναγνωρισµένοι ερµηνευτές της παγκόσµιας µουσικής σκηνής
• Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά αστέρια του κόσµου της κλασικής
µουσικής

• Οι διακεκριµένοι αυτοί νέοι καλλιτέχνες προσεγγίζουν την ιστορία και τα βασικά δοµικά στοιχεία
της µουσικής µε τον έµφυτο ενθουσιασµό τους και τον µεταδίδουν στους µικρούς ακροατές
ερµηνεύοντας ζωντανά έργα του κλασικού ρεπερτορίου αφού προηγηθεί µία ενδιαφέρουσα
εισαγωγική ενηµέρωση.

• Το εργαστήρι έχει διαδραστικό, εικαστικό και µουσικοκινητικό χαρακτήρα και τα παιδιά
συµµετέχουν ενεργά.

• Το µυστικό της επιτυχίας του εργαστηρίου είναι ο αυθορµητισµός των καλλιτεχνών και η αφήγηση
των προσωπικών τους βιωµάτων από την ενασχόλησή τους µε την µουσική.

• Οι µαθητές βιώνουν τον ενθουσιασµό, το πάθος και την αφοσίωση των µουσικών σε ένα στόχο,
πράγµα που µπορεί να αποτελέσει παράδειγµα για την δική τους ζωή και στόχους.

• Οι δάσκαλοι έχουν την ευκαιρία να δουν από µία άλλη οπτική γωνία τους µαθητές και να
εντοπίσουν σε αυτούς απρόσµενο ενδιαφέρον και εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης των
συναισθηµάτων τους.
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Το κάθε εργαστήρι διαρκεί από 45 έως 60 λεπτά. Απευθύνεται σε µαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης του
Δηµοτικού και σε µαθητές του Γυµνασίου & Λυκείου. Στην πρώτη αυτή φάση το εργαστήρι θα
πραγµατοποιηθεί σε συγκεκριµένους χώρους των περιοχών λόγω των µουσικοτεχνικών
απαιτήσεων, παρέχεται όµως δωρεάν µεταφορά των παιδιών µε λεωφορεία στους χώρους αυτούς
κατόπιν συνεννόησης.
Επειδή ο αριθµός συµµετοχής των παιδιών σε κάθε εργαστήρι είναι περιορισµένος θα τηρηθεί
αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων µπορείτε να επικοινωνήσετε µέχρι τις 25
Νοεµβρίου µε:
Δέσποινα Βαράκη 6947 207621, 22530 91196
Αδαµαντία Σκυλογιάννη 6937 940357, 22530 41775
Ελπίζουµε τόσο εσείς όσο και οι µαθητές σας να αγκαλιάσετε αυτή την δραστηριότητα του Φεστιβάλ
και να αποτελέσετε ζωντανό κοµµάτι του. Στον σύνδεσµο που ακολουθεί µπορείτε να πάρετε µία
γεύση από την ατµόσφαιρα του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου που πραγµατοποιήθηκε
τον περασµένο Αύγουστο. https://www.youtube.com/watch?v=-otlja0hBQc
Είµαστε στην διάθεσή σας.
Με θερµούς χαιρετισµούς, εκ µέρους του Φεστιβάλ,

Λητώ Ντάκου
Ραλλού Κράλλη-Κωνσταντέλλη
Φωτεινή Φραγκούλη
Μυρτώ Βουνάτσου
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