Παρουσίαση παραδοσιακών μουσικών οργάνων από το Εθνικό Ωδείο Ν. Σμύρνης στα 12ο και 14ο Δη
Σάββατο, 06 Δεκέμβριος 2008 18:00

Μια αξιέπαινη και πολύ σπουδαία εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Ωδείο Νέας
Σμύρνης στις 24 Νοεμβρίου 2008, σε δύο Δημοτικά σχολεία της Νέας Σμύρνης, το 12ο
και 14ο .
Η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία στα
παιδιά να ακούσουν και να δουν από κοντά τα παραδοσιακά μας όργανα και να μάθουν
αρκετά πράγματα για την παραδοσιακή μας μουσική.

Ο συνθέτης και διευθυντής του Εθνικού Ωδείου Ανδρέας Αργυρού και οι δάσκαλοι
παραδοσιακής μουσικής του ωδείου (γνωστοί και καταξιωμένοι καλλιτέχνες): Βασίλης
Κλουβάτος ,γιος της μεγάλης τραγουδίστριας τους νησιώτικου τραγουδιού Αγγελικής
Κονιτοπούλου, και Δημήτρης Βαρελόπουλος, βοηθός συνεργάτης στο τμήμα παραδοσιακής
μουσικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Θράκης , μουσικός παραδοσιακών οργάνων,
παρουσίασαν παραδοσιακά όργανα. Εξήγησαν τις διαφορές που έχουν με τα κλασσικά με
τα παραδοσιακά όργανα και έδωσαν μουσικά παραδείγματα με τραγούδια παιγμένα τόσο με
κλασσικό τον όσο και με παραδοσιακό τρόπο. Μ’ αυτό τον τρόπο βοήθησαν τα μικρά παιδιά
να αντιληφθούν και να θαυμάσουν τον πλούτο και την λεπτομέρεια που έχει η παραδοσιακή
μας μουσική .

Στην συνέχεια οι δύο μουσικοί έπαιξαν σ’ ένα ενθουσιώδες και ζωντανό κοινό τραγούδια
απ’ όλη την Ελλάδα.

Τέλος ο Αντώνης Χανιώτης δάσκαλος κλασσικού και ηλεκτρικού βιολιού στο Ωδείο και
συνεργάτης της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, παρουσίασε τα δύο όργανα και
έπαιξε μουσική από την εποχή Μπαρόκ , την κλασσική την ρομαντική αλλά και την σύγχρονη
εποχή. Αυτό βοήθησε τα παιδιά να καταλάβουν το διαφορετικό μουσικό ύφος και την
τεχνοτροπία της κάθε εποχής. Μεγαλύτερη εντύπωση και θαυμασμό προκάλεσε στους
μαθητές ο ήχος του ηλεκτρικού βιολιού.

Το Εθνικό Ωδείο Νέας Σμύρνης απέδειξε ακόμη μια φορά, ότι εκτός από το πολύ
σημαντικό εκπαιδευτικό του έργο, είναι ταυτόχρονα ένας φορέας πολιτισμού που
πρωτοστατεί στη διοργάνωση ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων και συμβάλλει
σημαντικά στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας.
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