Λίγα λόγια για την κιθάρα και τον κιθαρόκοσμο του Πολιτιστικού Κέντρου
Η

σύγχρονη

κλασική

κιθάρα

είναι

ένα

πολυφωνικό

όργανο,

Δήμος Θερμαϊκού

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Εργαστήριο Κλασικής Κιθάρας Πολιτιστικού Κέντρου

ευέλικτο και ποικιλόμορφο με ιδιαίτερο και γοητευτικό ηχόχρωμα. Ο ίδιος
ο Beethoven την είχε παρομοιάσει με μια μικρή ορχήστρα. Το όργανο
αυτό δεν μπορεί να παράγει τις ακραίες δυναμικές ή τον ηχητικό όγκο του
πιάνου ή του βιολιού, αλλά η εντυπωσιακή βελτίωση των κατασκευαστικών
προτύπων στις χειροποίητες κιθάρες έχει οδηγήσει σε κιθάρες με αισθητά

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ

“Οι κιθαριστές της διπλανής πόρτας…”

πλουσιότερο ήχο και με μεγαλύτερη ηχηρότητα από παλαιότερα. Η κιθάρα
είναι ένα ελκυστικό και πολύμορφο όργανο που ερμηνεύει ένα ευρύ
ρεπερτόριο, ελίσσεται μεταξύ διαφορετικών μουσικών ειδών και στέκεται

Ο κιθαρόκοσμος του Πολιτιστικού Κέντρου
σας προσκαλεί σ’ ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο της κλασικής κιθάρας!

επάξια από την παρέα μέχρι τη μεγάλη αίθουσα συναυλιών. Αν και η
κιθαριστική κουλτούρα έχει γνωρίσει ευρύτατη διάδοση παγκοσμίως, η
κιθάρα παρ’ όλα αυτά παραμένει σε μεγάλο βαθμό – ιδιαίτερα στη χώρα
μας - ένα γνωστό άγνωστο όργανο…
Στο Εργαστήριο Κλασικής Κιθάρας του Πολιτιστικού Κέντρου μπορεί
να παρακολουθήσει ατομικά μαθήματα κλασικής κιθάρας οποιοσδήποτε
δημότης Θερμαϊκού από 9 ετών και πάνω, ανεξάρτητα από τις μουσικές
του γνώσεις. Στόχος η διάδοση της κιθαριστικής κουλτούρας, η ενεργή
παραγωγή πολιτισμού, ο εθισμός στην καλή μουσική. Παράλληλα με
το εργαστήριο λειτουργεί εδώ και 1,5 χρόνο περίπου το Πειραματικό
Κιθαριστικό Σύνολο Δήμου Θερμαϊκού “Guitar Heroes”, μια ορχήστρα
κιθαριστών όπου μπορεί να συμμετάσχει δωρεάν οποιοσδήποτε κιθαριστής
τουλάχιστον 10 ετών, κατόπιν ακρόασης.   Διδάσκουσα του εργαστηρίου
καθώς και καλλιτεχνικά υπεύθυνη και μαέστρος του συνόλου είναι η
υπάλληλος Ευαγγελία Παράσχου, μουσικολόγος και κιθαρίστα.
Μπορείτε

και

εσείς

να

υποστηρίξετε

και

να

ενισχύσετε

τον

κιθαρόκοσμο του Δήμου Θερμαϊκού, είτε ως μαθητής είτε ως κοινό στις
συναυλίες μας!

14 Μαΐου 2011
Δημοτικό Θέατρο Επανομής

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θερμαϊκού
23923 – 30.038, poltherm@gmail.com
Εάν θέλετε να σας ενημερώνουμε ηλεκτρονικά για τις εκδηλώσεις μας,

15 Μαΐου 2011
Θέατρο 1ου Γυμνασίου Νέας Μηχανιώνας

στείλτε μας ένα mail.
Αναζητήστε μας στο

!

Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου Θερμαϊκού
23923 - 30.000

Ώρα έναρξης:

8:30 μ.μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

