Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και μετά την επιτυχία του 2 ου
Παιδικού Φεστιβάλ Τραγουδιού που έγινε στην πόλη μας, ο Δήμος Ηρακλείου
και το Κέντρο Ειδικών Παιδιών Αγίου Σπυρίδωνα προσκαλεί παιδιά ηλικίας από
5 έως και 18 ετών να συμμετάσχουν στο 3ο Φεστιβάλ Παιδικού τραγουδιού.
Με εργαλεία την μουσική και το τραγούδι δίδετε η ευκαιρία στoυς νέους μας
να εκφράσουν και να αναδείξουν ,ένα σημαντικό κομμάτι του εαυτού τους, να
αναπτύξουν την αξία του ευγενούς συναγωνισμού ,να εμπλουτίσουν τις
γνώσεις και τις εμπειρίες τους και παράλληλα, να βοηθήσουν τον σκοπό της
εκδήλωσης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Σκοπός μας η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας για το
διαφορετικό.
Τα παιδιά που θα πρωταγωνιστήσουν σε αυτή την εκδήλωση, θα αποδείξουν
εμπράκτως την αγάπη και τον σεβασμό τους στα παιδιά με ιδιαίτερες
ικανότητες, βοηθώντας την συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας για τις
τις ανάγκες του Κέντρου Ειδικών Παιδιών Αγίου Σπυρίδωνα.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΡΙΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ο κάθε συμμετέχων θα έχει την ευκαιρία να διαγωνιστεί και να δείξει το
ταλέντο του στις δυο παρακάτω κατηγορίες.
*ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΣΟΛΟ
* ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΩΝΕΣ(κάθε μέλος του
συνόλου θα πρέπει να τραγουδάει μια διαφορετική φωνή από τις
άλλες.Αν π.χ είναι 3 τα μελη,θα πρέπει να τραγουδούν ένα τραγούδι
για 3 διαφορετικές φωνές).
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΥ;
1) Συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής που μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου.
2) Συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων σε κεντρικά σημεία της πόλης
μας :
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Φροντιστήριο Ηλεκτρονιο
στην Εβανς 91 και ώρες 5 εως 9 μ.μ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
*Οι ηλικιακές κατηγορίες των παιδιών που μπορούν να λάβουν μέρος
στο Φεστιβάλ είναι οι εξής
5-7 ετών

8-11 ετών

12-15 ετών

& 16-18 ετών.

*Οι συμμετέχοντες καλούνται να κρατάνε τρόφιμα μακράς διάρκειας.

*Οι συμμετέχοντες θα ερμηνεύσουν το τραγούδι που έχουν επιλέξει
από την λίστα με την συνοδεία δικού μας πιανίστα.
* Την ημέρα των ακροάσεων οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι
30΄λεπτά νωρίτερα από την ώρα που έχει ανακοινωθεί.
*Οι συμμετέχοντες που θα προκριθούν στον τελικό θα διαγωνιστούν
με το ίδιο τραγούδι που είχαν διαγωνιστεί & στην πρώτη ακρόαση.
*Στην κατηγορία του πολυφωνικού τραγουδιού για 1-4 φωνές, οι
συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα υπό την καθοδήγηση ενος
δασκάλου μουσικής από την επιτροπή αξιολόγησης να επιλέξουν το
τραγούδι που θα ερμηνεύσουν.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :
ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΜΕΛΗ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙ :

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Γιάννης Κιαγιαδάκης Μουσικός διευθυντής της Μικτής χορωδίας του Δήμου
Ηρακλείου
Ελένη Λαμπράκη Μουσικός, καθηγήτρια φωνητικής διευθύντρια του ωδείου
Μουσική Άποψη.
Κάλια Αναστασάκη Μουσικός, καθηγήτρια φωνητικής διευθύντρια του
Μινωικού ωδείου στο Ηράκλειο.
ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Καθηγήτρια μονωδίας στο Έντεχνο ωδείο, μαέστρο
της Μικτής & Παιδικής Νεανικής χορωδίας Περιφερειακής ενότητας.
Οι παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη είναι η κινησιολογία, η
εμφάνιση, και ο βαθμός δυσκολίας του τραγουδιού.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.00μ.μ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΔΡΟΓΕΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
ΣΚΟΠΟΣ της συνάντησης είναι να ορισθεί για κάθε συμμετέχοντα ένας
δάσκαλος μουσικής από τα άτομα της επιτροπής μας, ,προκειμένου να
βοηθηθεί η προσπάθεια τους.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 8-11 & 1215

Ηλικίες 8 έως 11 ετών
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 4.00μ.μ
στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου.

Ηλικίες 12 έως 15 ετών
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 6.00 μ.μ
στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-7 & 16-18

Ηλικίες 5 έως 7 ετών
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00 π.μ
στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου.

Ηλικίες 16 έως 18 ετών
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου και ώρα 11.15
στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου.
Ο τελικός του Φεστιβάλ θα λάβει χώρα στις 27 Μαρτίου ημέρα Κυριακή στο
κινηματοθέατρο ΑΣΤΟΡΙΑ
Για όσους από τους συμμετέχοντες καταφέρουν να φτάσουν στον τελικό θα
υπάρχουν πλούσια δώρα…..
ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ.

