
 

 

 

 

Ημερίδα "Ευτέρπη: Ένα ψηφιακό μουσικό 
ανθολόγιο για το τραγούδι στο σχολείο" 

 
27 Φεβρουαρίου, 12:00 

 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα, Βασ. Κωνσταντίνου 
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Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Η Μουσική 
Βιβλιοθήκη "Λίλιαν Βουδούρη" και η Ένωση για τη 

Μουσική Εκπαίδευση (ΕΕΜΕ), παρουσιάζουν το  
Ψηφιακό Μουσικό Ανθολόγιο "Ευτέρπη"  

Μια πρότυπη εκπαιδευτική εφαρμογή η οποία 
συγκεντρώνει τραγούδια για εκπαιδευτική χρήση, με 
μουσική σημειογραφία συνοδευόμενα από προτάσεις 
για εκπαιδευτική εφαρμογή και μουσικολογικά σχόλια.  

 
Η ημερίδα έχει ως στόχο να παρουσιάσει το ψηφιακό 

μουσικό ανθολόγιο Ευτέρπη και τα ζητήματα που 
απασχόλησαν τις Ομάδες Εργασίας των 

συνεργαζόμενων φορέων. Απώτερος στόχος είναι να 
προκληθεί ένας γόνιμος διάλογος για το παρόν και το 

μέλλον της σχολικής μουσικής εκπαίδευσης και 
ειδικότερα για τις παραμέτρους που μεγιστοποιούν τη 

συμβολή του τραγουδιού και της τεχνολογίας στην 
διδασκαλία-μάθηση. 

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι έλεύθερη, αλλά 
απαιτείται εγγραφή  

 
Περισσότερες Πληροφορίες 

http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2015-02-27/index.html
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=4&la=1


 

 
Ελεύθερο Εργαστήρι Μουσικής Παιδείας 

2ος Κύκλος 2014 - 2015 
 

Τα μαθήματα συνεχίζονται με το πρώτο μέρος του 
τρίτου σεμιναρίου του κύκλου με θέμα τις Mουσικές 

της Μεσογείου και εισηγήτρια την Μαρία 
Παπαπαύλου (18 & 25 Φεβρουαρίου, 17:00) 

 

Ακολουθεί το τέταρτο και τελευταίο σεμινάριο του 
φετινού δεύτερου κύκλου του εργαστηρίου με θέμα: 

Τζαζ, η κλασική μουσική του σύγχρονου κόσμου 
και εισηγητή τον Δήμο Δημητριάδη (4 & 11 Μαρτίου, 

17:00) για το οποίο υπάρχουν λίγες ακόμα διαθέσιμες 

θέσεις συμμετοχής  

Εγγραφές στο χώρο της Βιβλιοθήκης και ηλεκτρονικά 
στο www.mmb.org.gr 

 
Κόστος συμμετοχής: 20€  

Περισσότερες πληροφορίες  

 

 

 

Κύκλος Διαλέξεων για την Τέχνη με την 

τεχνοκριτικό κυρία Έφη Ανδρεάδη 
 

Eγγραφές από 5 Φεβρουαρίου 

 
Ταξίδια στον κόσμο της Τέχνης 

Μέσα από έναν κύκλο 6 πρωτότυπων ομιλιών η γνωστή 
τεχνοκριτικός κυρία Έφη Ανδρεάδη μας δίνει τη 

δυνατότητα να δούμε από μια νέα σκοπιά σημαντικές 

στιγμές της καλλιτεχνικής δραστηριότητας και να 
ανιχνεύσουμε τις ουσιαστικές σχέσεις που συνδέουν τα 

έργα της τέχνης με την ίδια τη ζωή.  

 

Από 26 Φεβρουαρίου έως και 2 Απριλίου 2015 
Κάθε Πέμπτη, ώρα έναρξης 18:30  

Πολυχώρος Μουσικής Βιβλιοθήκης  
 

Εγγραφές από 5 Φεβρουαρίου στις 10:00 στον 
χώρο της Βιβλιοθήκης (10:00-16:45) και ηλεκτρονικά 

στο www.mmb.org.gr 

 
Κόστος συμμετοχής στον κύκλο: 70 € 

Εγγραφή για δύο άτομα: 100 € 
Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ: 60 €  

 
Περισσότερες πληροφορίες  

http://www.mmb.org.gr/
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=6716
http://www.mmb.org.gr/
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?la=1&id=7783


 

 
Παρασκευή στις 3: Συναυλίες στη Βιβλιοθήκη 

 
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015, 15:00 

 

MusicArt - Νέο Ωδείο Κοζάνης 
 

Συνομιλίες... 
"Η Λόγια Ευρωπαίκή Μουσική συνομιλεί με την 

Ελληνική Μουσική Δημιουργία" 

 
Συμμετέχουν σπουδαστές και σύνολα δωματίου 

του Νέου Ωδείου Κοζάνης  
 

Είσοδος ελεύθερη  
 

Αίθουσα Διδασκαλίας 

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν 
Βουδούρη" στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

 
Περισσότερες πληροφορίες  

 

 

Θεατρικές παραστάσεις για παιδιά  

 

Τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ερμή  
 

Απαγορεύεται η Μουσική 

 

 
Αυτή την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου οι 

παραστάσεις δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω 

του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας 

 
Ραντεβού και πάλι την Κυριακή 1η Μαρτίου και 

κάθε Κυριακή  
 

Κλείστε τα εισιτήριά σας για μία από τις επόμενες 

παραστάσεις 
 

Τιμές εισιτηρίων: 8 ευρώ (παιδικό), 10 ευρώ 
Αγορά εισιτηρίων: 210-7234567, 

210-7282554 (την ημέρα της παράστασης) 

Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39 (Στοά 

Πεσμαζόγλου) 

Δ-Π 09:00-17:00, Σ 10:00-14:00 

Εκδοτήριο Βιβλιοθήκης (Μέγαρο Μουσικής) 

Δ-Π, Κ 10:00-16:00  
 

Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας εδώ 

 
Αίθουσα Διδασκαλίας 

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη "Λίλιαν Βουδούρη" 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
 

Περισσότερες πληροφορίες  

 

http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?la=1&id=6415
http://www.ticketservices.gr/el/events/?eventid=974
http://www.ticketservices.gr/el/events/?eventid=974
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151725357931326.1073741863.162858831325&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151725357931326.1073741863.162858831325&type=3
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=7658
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151725357931326.1073741863.162858831325&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151725357931326.1073741863.162858831325&type=3
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=7658


 

 

 

 
Φιλοξενία εκδηλώσεων 

 
Στη νέα πτέρυγα του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής 

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
διατίθενται για τη φιλοξενία εκδηλώσεων 

πλήρως εξοπλισμένοι χώροι: 
 

Πολυχώρος και Αίθουσα Διδασκαλίας 
Με τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, την εξαιρετική 

ακουστική και το πιάνο που διαθέτουν 

προσφέρονται για τη φιλοξενία εκδηλώσεων λόγου και 
μουσικής, παρουσιάσεων, σεμιναρίων και εκθέσεων. 

 
Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης 

Χάρη στην υλικοτεχνική υποδομή μιας σύγχρονης 

βιβλιοθήκης, αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για τη 
διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων. 

 
Οι εκδηλώσεις μπορούν να πλαισιωθούν 

με διοργάνωση κοκτέηλ στο Φουαγιέ Πολυχώρου.  

Όλοι οι χώροι προσφέρουν  
ιδανική πρόσβαση στο Αίθριο των Μουσών 

και εξυπηρετούνται από το Γκαράζ του Μεγάρου. 

Πληροφορίες: 210 7282569-570 

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες και δείτε 

φωτογραφίες από τους χώρους 

 

http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=7535
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=7535

