
Εκπαιδευτικές Συναυλίες για τη Δημοτική Εκπαίδευση 
«Ο ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ» 

 
Σε συνεργασία με τις Επιθεωρήτριες Μουσικής Δημοτικής Εκπαίδευσης κυρία Ερασμία Ρουσιά και 
κυρία Δώρα Κωνσταντίνου – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού  
 
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, Λευκωσία  
Συναυλία 1: 9:30-10:20 (τάξεις Γ΄- Δ΄) 
Συναυλία 2: 11:00-11:50 (τάξεις Ε΄- Στ΄) 
 
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009, Μαρκίδειο Θέατρο, Πάφος  
Συναυλία 1: 10:00-10:50 (τάξεις Γ΄- Δ΄) 
Συναυλία 2: 11:30-12:20 (τάξεις Ε΄- Στ΄) 
 
Πρόγραμμα: 
F. J. Haydn: Συμφωνία Αρ. 91 σε Μι ύφεση μείζονα 
3η κίνηση: Menuet: Un poco allegretto    3’ 17’’ 
4η κίνηση: Finale: Vivace     7’ 18’’  
 
Β. Α. Μότσαρτ: Εισαγωγή από την όπερα Δον Τζιοβάνι 8’ 
 
Λ. β. Μπετόβεν: Εισαγωγή Κοριολανός, Έργο 62  7’  
 
Κυπριακό Παραδοσιακό Τραγούδι: “Ο Καραβάς” 4’ 
Ενορχήστρωση: Θανάσης Αθανασίου 
 
Μαέστρος: Gary A. Abrahams 
 
Παρουσίαση / Κείμενα: Μάρω Σκορδή 
 
Διάρκεια έργων: 30 λεπτά 
Παρουσίαση / δραστηριότητες: 15-20 λεπτά 
Συνολική διάρκεια: 45 – 50 lεπτά 
 
Μέγιστος αριθμός παιδιών σε κάθε συναυλία: 350 
 
Προετοιμασία παιδιών στo σχολείο από τους δασκάλους μουσικής: 
Ενημερωτική εγκύκλιος, υλικό (συμπεριλαμβανομένου CD) και γενικές οδηγίες για διδακτικές 
προσεγγίσεις στα μουσικά έργα, καθώς και παρτιτούρα του κυπριακού παραδοσιακού τραγουδιού «Ο 
Καραβάς» θα σταλεί στους δασκάλους μουσικής έγκαιρα ώστε να προετοιμάσουν τα παιδιά για τις 
συναυλίες. 
 
Το υλικό θα σταλεί τουλάχιστον 5-6 βδομάδες πριν από τις συναυλίες ώστε οι δάσκαλοι να μπορέσουν 
να το εντάξουν στη διδακτέα ύλη τους. Μια καλή ιδέα θα ήταν να ενθαρρυνθούν ώστε να καλέσουν 1-2 
μουσικούς στο μάθημα των παιδιών για να παρουσιάσουν μουσικά όργανα της συμφωνικής ορχήστρας 
και να παίξουν σύντομα κομμάτια ώστε τα παιδιά να έχουν μια πρώτη γνωριμία με κάποια από τα 
όργανα μιας συμφωνικής ορχήστρας.  Η εισήγηση αυτή γίνεται για να εξισορροπήσει κάπως το γεγονός 
του ότι δεν ήταν δυνατό να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα αυτό επισκέψεις των μελών της 
Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.  
Το τραγούδι θα σταλεί και το CD θα ετοιμαστεί από το γραφείο της Συμφωνικής Ορχήστρας. 
 
Πρόγραμμα: 
Τα κείμενα του έγχρωμου προγράμματος Α4 που θα δοθεί στα παιδιά στις συναυλίες θα ετοιμαστούν 
από την κα Μάρω Σκορδή και η έκτασή του θα είναι γύρω στις 16 σελίδες. 
Στο πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν και τα ονόματα των σχολείων που θα λάβουν μέρος στις 
συναυλίες τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο γραφείο της ορχήστρας 
μέχρι τις 6 Νοεμβρίου.  


