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Θεσσαλονίκη, Πανόραμα 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες,
Αγαπητοί σπουδαστές,

Επανέναρξη ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Η επανέναρξη συνεχίζει να αφορά ΜΟΝΟ τα ατομικά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων.
Τα ομαδικά μαθήματα(θεωρητικά, μουσική δωματίου, χορωδίες, φιλαρμονικές κλπ) θα συνεχίσουν την
διαδικτυακή διδασκαλία.
Σε περιπτώσεις όπου το ομαδικό μάθημα εφάπτεται με το ατομικό, θα χρειαστεί είτε να βρεθούν εναλλακτικές ώρες διεξαγωγής του ομαδικού είτε περαιτέρω κατάτμηση του τμήματος
Την οργάνωση των ατομικών ή ομαδικών μαθημάτων αναλαμβάνουν οι Καθηγητές, και τον γενικό συντονισμό η Διεύθυνση.
Τα προγράμματα που θα ισχύσουν για τα ατομικά μαθήματα είναι αυτά που ίσχυαν πριν τον Νοέμβριο
και την αναστολή λειτουργίας ( Ίδιες ώρες- ίδιες αίθουσες)
Ανάμεσα στα μαθήματα θα συνεχίσει να υπάρχει το 10λεπτο κενό για τον αερισμό της αίθουσας.
Όσοι σπουδαστές δεν επιθυμούν τα δια ζώσης μαθήματα συνεχίζουν κανονικά με εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ- ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Τα ομαδικά μαθήματα θα συνεχιστούν διαδικτυακά με τον ίδιο τρόπο.
ΤΗΡΗΣΗ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ
Οι αίθουσες του Δημοτικού Ωδείου έχουν καθαριστεί ενώ έχει πραγματοποιηθεί και η απολύμανση
των χώρων.
Πριν από την είσοδο στο χώρο του Ωδείου θα υπάρχει υποχρεωτική θερμομέτρηση ( από τα ειδικά μηχανήματα που βρίσκονται στον χώρο)
Θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας, η χρήση μάσκας και αντισηπτικού και οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την βεβαίωση του self test.
Στην είσοδο των κτιρίων θα υπάρχει έντυπο ιχνηλάτισης, στο οποίο θα πρέπει οι σπουδαστές να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους.
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ & SELF TEST
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1. Όσοι σπουδαστές του Ωδείου είναι μαθητές σχολείων, φοιτητές κλπ που είναι ήδη δικαιούχοι δωρεάν self test θα πρέπει να δείχνουν την σχολική κάρτα ή την σχετική δήλωση που καταχώρησαν
στο https://self-testing.gov.gr
2. Έχουν δηλωθεί από το ΥΠΠΟΑ όλοι οι σπουδαστές που δεν δικαιούνται self test κατόπιν αποστολής του ΑΜΚΑ των σπουδαστών.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Υπενθυμίζω πως τα ομαδικά μαθήματα θα ολοκληρωθούν τέλη Μαΐου και τα ειδικά στις 25 Ιουνίου.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους σπουδαστές που πρέπει να συμμετέχουν στις απολυτήριες, προαγωγικές και ετήσιες εξετάσεις.
Οι ημερομηνίες έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ωδείου στην ενότητα =εξετάσεις 2021=
Για τη συμμετοχή των σπουδαστών στις εξετάσεις βασική προϋπόθεση η πλήρης εξόφληση των ετήσιων διδάκτρων και του ποσού που αφορά τα εξέταστρα για όσους συμμετέχουν σε προαγωγικές και
απολυτήριες. Για τα εξέταστρα των ετήσιων εξετάσεων έχει δοθεί απαλλαγή.
Οι σπουδαστές που δεν συμμετέχουν σε κάποιες από τις παραπάνω εξετάσεις, και οι σπουδαστές που
δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μαθητολόγιο ή σπουδάζουν στο σύγχρονο τμήμα θα περάσουν από διαδικτυακή ακρόαση με βιντεάκια maximum διάρκειας 5’.
Τα βιντεάκια θα πρέπει να σταλούν στο GMAIL του ωδείου με WETRANSFER συγκεντρωμένα ανά μαθητή με όνομα αρχείου το όνομα του μαθητή και το όργανο ( π.χ Παπαδοπούλου Μαρία Κιθάρα)αργότερο μέχρι Παρασκευή 11 Ιουνίου και ώρα 14.00 το μεσημέρι.
Όσοι στείλουν μετά από αυτή την ώρα και μέρα δεν θα γίνουν δεκτά.
Για την συμπλήρωση των βαθμών προόδου, επιμέλειας και προαγωγής θα πρέπει να καταθέσετε τα
βιβλιάρια σπουδών που έχετε λάβει, στη γραμματεία του ωδείου πριν την έναρξη των εξετάσεων.
Όσοι δεν μπορέσουν για λόγους ανωτέρας βίας στις ανακοινωμένες εξετάσεις, μεταφέρονται αυτόματα στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.
Τις εβδομάδες που συμμετέχετε στις εξετάσεις δεν θα κάνετε μάθημα- ενώ θα ακολουθήσει ένα μάθημα με τον ειδικό σας διδάσκοντα που θα είναι και η ολοκλήρωση του έτους προκειμένου να σας δοθεί ύλη για το καλοκαίρι.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υπενθυμίζεται πως η καταβολή των διδάκτρων πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού, στην
περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω τις καραντίνας να τακτοποιήσετε τις οικονομικές υποχρεώσεις, δια
ζώσης.
Η καταβολή του μηνιαίου οφειλόμενου διδάκτρου, καταβάλλεται στο πρώτο πενθήμερο κάθε
μήνα και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των υπηρεσιών του Ωδείου, όπως ακριβώς
προβλέπεται στον Κανονισμό.
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Όσοι από εσάς έχετε οικονομικές εκκρεμότητες για τους προηγούμενους μήνες αλλά και όσοι δεν έχετε τακτοποιήσει τα οικονομικά του Απριλίου & του Μαΐου παρακαλώ πολύ να προβείτε στην κατάθεση αυτών -για να μπορέσει να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία των μαθημάτων- στον τραπεζικό
λογαριασμό της ΚΕΠΑΠ(με αναγραφή ονόματος σπουδαστή, περιοχή και όργανο) στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζα Πειραιώς που ανήκε στην ΚΕΠΑΠ.
Πειραιώς | IBAN GR 15 017 222 7000 5227 061 543 034.
Μέχρι και τις 10 Ιουνίου θα πρέπει να υπάρξει η πλήρης εξόφληση των ετήσιων διδάκτρων.
Οι οικονομικές εκκρεμότητες προηγούμενων μηνών- σε περίπτωση που υπάρχουν- δεν θα επιτρέψουν
τη συμμετοχή στην εξεταστική περίοδο Μαΐου -Ιουνίου
Για τους συμμετέχοντες στις Χορωδίες ισχύει η πλήρης εξόφληση των συνδρομών τους μέχρι και 10
Ιουνίου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η Κεντρική γραμματεία του Ωδείου στο Πανόραμα και στο Παράρτημα της Πυλαίας θα είναι ανοιχτή
από τις 10.00 το πρωί έως και τις 21.00 το απόγευμα. Οι συνάδελφοι θα είναι στην διάθεσή σας προκειμένου να σας εξυπηρετήσουν.

MUSIC DIARIES INTERNATIONAL WORKSHOP FESTIVAL- 4η Διοργάνωση.
Με χαρά σας ενημερώνω πως από 5 μέχρι και 9 Ιουλίου θα διεξαχθεί το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής
Μουσικά Ημερολόγια στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη στο κεντρικό κτήριο
του
Πανοράματος.
Αυτή θα είναι η 4η διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί και διοργανώνεται από την αστική μη
κερδοσκοπική εταιρία beartive σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο και έχει πάρει τη διάκριση EFFE
Label 2019-2021. Είναι μια αξιόλογη διάκριση που απονέμεται ύστερα από έλεγχο της επιτροπής των
εμπειρογνωμόνων σε φεστιβάλ που πληρούν τουλάχιστον 7 από τις 10 σταθερές ποιότητας. Το σήμα
αυτό αποτελεί την ευρωπαϊκή πιστοποίηση /σφραγίδα καλλιτεχνικής ποιότητας σημαντικών φεστιβάλ
στο χώρο της μουσικής, αλλά και των τεχνών γενικότερα που χαρακτηρίζονται από πρωτοποριακές
θεματικές, διεθνές προφίλ και συμβολή στην τοπική κοινότητα. Τα φεστιβάλ που φέρουν το λογότυπο
EFFE Label είναι διαθέσιμα στο FestivalFInder.eu.
Γνωρίζω πως προηγούμενες χρονιές δεν ήσασταν ενημερωμένοι επαρκώς για το φεστιβάλ για αυτό
σας ενημερώνω προσωπικά και σας παροτρύνω να δηλώσετε τα παιδιά σας να συμμετέχουν στο φεστιβάλ καθώς θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα με μουσικούς εγνωσμένης αξίας
και σημαντικούς παιδαγωγούς.
Ενθαρρύνω όλους τους σπουδαστές από το επίπεδο της Κατωτέρας 2 χωρίς να είναι απαγορευτικό να
συμμετέχουν και μικρότερες ηλικίες καθώς θα έχουν ήδη ένα έτοιμο πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν στις εξετάσεις τους.
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Στο φετινό φεστιβάλ “MUSIC DIARIES” που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό μας Ωδείο στο Πανόραμα, οι συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού θα μας φέρουν σε δια ζώσης επαφή με καλλιτέχνες
από την Ιταλία ( συνεργασία με το Conservatorio της Πάρμας Conservatorio Arrigo Boito, Parma/), την
Πολωνία (συνεργασία με την μουσική ακαδημία της Κρακοβίας/ The Krzysztof Penderecki Academy of
Music in Krakow) και το Ισραήλ, ενώ παράλληλα καλλιτέχνες από την Αργεντινή, την Αγγλία και την
Πορτογαλία θα παρουσιάσουν διαδικτυακές διαλέξεις και σεμινάρια.
Στο σύνολο θα συμμετέχουν 19 καλλιτέχνες και παιδαγωγοί ( 4 Έλληνες, 15 ξένοι καλλιτέχνες εκ των
οποίων οι 11 θα παραβρεθούν στο Πανόραμα για να μας προσφέρουν σεμινάρια, μαθήματα, και εξαιρετικές ερμηνείες)
Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα υπάρξει – όπως κάθε χρονιά- μίνι έκθεση βιβλίου με βιβλία ποίησης,
μουσικής και τέχνης από τις εκδόσεις Νεφέλη, Σαιξπηρικόν και Υποκείμενο καθώς και επιλεγμένοι τίτλοι
από τις σειρές παιδικών βιβλίων των ιδίων, με ειδικές εκπτώσεις για όλους τους συμμετέχοντες του
φεστιβάλ.
Ειδικότητες Πιάνο, Βιολοντσέλο, Βιολί, Κλαρινέτο, φλάουτο, Σύνθεση, Μουσική Δωματίου
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ερατώ Αλακιοζίδου
Όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας-Χορτιάτη | Δημαρχείο
Πανοράματος| Αμφιθέατρο « Σταύρος Κουγιουμτζής», Απ. Σαμανίδη 21 Πανόραμα
Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στο μαγευτικό μπαλκόνι του ξενοδοχείου Πανόραμα και θα είναι
ανοιχτές με ΔΩΡΕΑΝ είσοδο για το κοινό με την προϋπόθεση τηλεφωνικής κράτησης στο τηλέφωνο της
γραμματείας του Ωδείου.
Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Θα χαρώ πολύ να δω τους νέους του ωδείου να συμμετέχουν σε μια διεθνή δράση, αλλά και εσάς στις
συναυλίες του φεστιβάλ.
Πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: http://musicdiariesfestival.weebly.com/
e/ musicdiariesfestival@gmail.com
ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σας ενημερώνω πως μέσα στον Ιούνιο θα υπάρξει ενημέρωση για το χρονικό διάστημα που μπορείτε
να ξεκινήσετε τις προεγγραφές σας στο ωδείο, αλλά και την έναρξη των μαθημάτων του Σεπτεμβρίου,
και τις ημερομηνίες των επαναληπτικών εξετάσεων του φθινοπώρου, όπως και για οποιοδήποτε άλλο
νέο ή εξέλιξη.
Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία σας και σας εύχομαι καλό μήνα και καλή δύναμη
στην ολοκλήρωση του έτους.
Όλες οι ανακοινώσεις αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Ωδείου
https://www.odio-pilaia-hortiati.com/
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Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ερατώ Αλακιοζίδου
Καλλιτεχνική Διευθύντρια
Δημοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη

