∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ & ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ
Στο διαγωνισµό έχουν δικαίωµα συµµετοχής Παιδικές και Νεανικές χορωδίες ανεξαρτήτως αριθµού
χορωδών.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Α. Κατηγορία: Παιδικές χορωδίες
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν χορωδίες µε µέλη αγόρια και/ή κορίτσια ηλικίας έως 15 ετών.
Β. Κατηγορία: Νεανικές χορωδίες οµοίων ή µικτών φωνών
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν χορωδίες α) οµοίων φωνών (SSAA ή ΤΤΒΒ) και β) µικτών
φωνών (SATB), ηλικίας έως 25 ετών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
-

Ποιότητα και οµοιογένεια ήχου (sound quality)
Τονική απόδοση (intonation)
Πιστή απόδοση της παρτιτούρας (score fidelity)
Μουσική ερµηνεία των έργων (interpretation) ανάλογα µε την εποχή και το ύφος τους
Επιλογή ρεπερτορίου (ποικιλία εποχών – συνδυασµός έργων – επίπεδο δυσκολίας ανάλογο µε
τις δυνατότητες της χορωδίας)
Μουσική επικοινωνία µαέστρου και χορωδίας

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κάθε χορωδία θα ερµηνεύσει 4 έργα:
- Επιβεβληµένο, το οποίο ορίζεται από την κριτική επιτροπή και παραδίδεται στις διαγωνιζόµενες
χορωδίες µε την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο διαγωνισµό.
- Ένα αυθεντικό χορωδιακό έργο Έλληνα συνθέτη.
- ∆ύο έργα ελεύθερης επιλογής.
Συνολική διάρκεια έργων: 8 – 12 λεπτά.
Τουλάχιστον δύο από τα έργα πρέπει να είναι a cappella και τα υπόλοιπα µπορούν να έχουν
αυθεντική συνοδεία πιάνου.
Οι χορωδίες θα βαθµολογηθούν µε κλίµακα 1 – 40.
01-10
11-20
21-30
31-40

Επιτυχής Συµµετοχή
Γ΄ Βραβείο,
Β΄ Βραβείο
Α΄ Βραβείο

Η κριτική επιτροπή έχει δικαίωµα να απονείµει και επαίνους ή ειδικά βραβεία. Τα Α’ βραβεία
της κάθε κατηγορίας θα εµφανιστούν σε συναυλία που θα διοργανώσει ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης σε
κεντρική αίθουσα της πόλης.
Η σειρά εµφάνισης των διαγωνιζοµένων χορωδιών θα οριστεί από την επιτροπή και θα

ανακοινωθεί 3 µέρες πριν το διαγωνισµό.
Οι παρτιτούρες σε 3 αντίτυπα θα αποσταλούν µε το ταχυδροµείο στην διεύθυνση:
3ος Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός “Τάσος Παππάς” (Παππά Λέττη)
∆εσπεραί 3, Θεσσαλονίκη 54621.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι διαγωνιζόµενες χορωδίες θα υποβάλουν την αίτηση συµµετοχής (συνηµµένη φόρµα) στο
ηλεκτρονικό µήνυµα lettipappa@gmail.com για τον «∆ιαγωνισµό Τάσος Παππάς» µέχρι την
∆ευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 συνοδευόµενη από τα εξής:
1. Ιστορικό χορωδίας
2. Βιογραφικό µαέστρου έως 150 λέξεις έκαστο
3. Φωτογραφία της χορωδίας
Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι χορωδίες µπορούν να απευθύνονται στην κ Λέττη Παππά
6932880839 ή στο email lettipappa@gmail.com.
Τα επιβεβληµένα έργα θα ανακοινωθούν 2 µήνες πριν την ηµεροµηνία τέλεσης του ∆ιαγωνισµού ο
οποίος προγραµµατίζεται να γίνει τον Νοέµβριο 2021 ( ακριβής ηµεροµηνία θα ανακοινωθεί).

Βραβεία
•

Τα βραβεία θα ανακοινωθούν αργότερα και θα περιλαµβάνουν χρηµατικά βραβεία και
εµφανίσεις σε συναυλίες -σεµινάρια και φεστιβάλ.

Κριτική Επιτροπή διαγωνισµού χορωδιών 2021
•
•
•

Εριφύλη ∆αµιανού Ειδική Επιστήµων ∆ιδάσκουσα στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών
ΑΠΘ
Μαίρη Κωνσταντινίδου ∆ιευθύντρια Μικτής Χορωδίας Θεσσαλονίκης
Μαρία Έµµα Μελιγκοπούλου (Μαέστρος) Επίκουρη Καθηγήτρια - Τµήµα Μουσικής
Επιστήµης & Τέχνης ΠΑΜΑΚ

