ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΕΟΣΛ)
2015-2016
Η ΕΟΣΛ συνέχισε τη δράση της για δέκατη τρίτη χρονιά κατά το 2015-16 υπό τη διεύθυνση του Β.Δ.
Κυριάκου Λιμνιώτη. Στόχος της ορχήστρας είναι η παροχή ευκαιριών σε ταλαντούχα παιδιά που
παίζουν όργανα ορχήστρας, ανεξαρτήτως επιπέδου, για συμμετοχή σε μουσικά σύνολα. Στο
συγκεκριμένο πλαίσιο δίδεται έμφαση στη μουσική πρόοδο και όχι στην τελειότητα του
αποτελέσματος, στη χαρά της μουσικής συνεργασίας, την ευκαιρία για αυτοέκφραση, την
επικοινωνία μέσα από τη μουσική και τη συμμετοχικότητα.
Σημειώνεται ότι για πρώτη χρονιά εφαρμόστηκαν σε πιλοτική βάση
οι εβδομαδιαίες ομαδικές δοκιμές –δοκιμές σε μικρότερες ομάδες
οργάνων– πριν την γενική δοκιμή ολόκληρης της ορχήστρας, κάτι
που εφαρμόζεται σε όλες τις νεανικές ορχήστρες. Η εμφανώς
βελτιωμένη παρουσίαση της ΕΟΣΛ στην τελική συναυλία αποτελεί
ισχυρή ένδειξη της επιτυχίας του θεσμού.

Κατά τη σχολική χρονιά 2015-2106 η ΕΟΣΛ συμμετείχε με μικρότερα σύνολα ή ολόκληρη την ομάδα
στις πιο κάτω δράσεις:


12-13 Δεκεμβρίου 2015 Διήμερο μουσικό εργαστήριο
στην Πάφο σε συνεργασία με την Επαρχιακή
Ορχήστρα Σχολείων Πάφου



21

Δεκεμβρίου

συναυλία

στο

2015

Υπουργείο

Χριστουγεννιάτικη
Παιδείας

και

Πολιτισμού



22 Δεκεμβρίου 2015 Χριστουγεννιάτικη
Συναυλία συνόλου της ορχήστρας σε
συνεργασία με τη χορωδία του American
International School στο City Plaza



27 Δεκεμβρίου 2015 Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της ορχήστρας στην Οδό Χριστουγέννων



1 Φεβρουαρίου 2016 Συμμετοχή της ΕΟΣΛ στην τελετή
εγκαινίων του Λυκείου Ακρόπολης, του σχολείου που
φιλοξενεί την ορχήστρα



Συμμετοχή της ορχήστρας σε εργαστήρι
προετοιμασίας της μαθητικής-φοιτητικής
συναυλίας Musical Vibes



22

Μαρτίου

2016

Συμμετοχή

της

ορχήστρας στην ετήσια μαθητική-φοιτητική
συναυλία Musical Vibes σε συνεργασία µε
το

Ευρωπαϊκό

Πανεπιστήμιο,

τη

Συµφωνική Μπάντα Στροβόλου, το Δήμο
Στροβόλου και Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης
Εκπαίδευσης

που

παρουσιάστηκε

Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου

στο



30 Μαρτίου 2016 Συμμετοχή του συνόλου εγχόρδων της ορχήστρας στη συναυλία Unite 2016 σε
συνεργασία με τη American International School και το English School που παρουσιάστηκε στο
∆ηµοτικό Θέατρο Στροβόλου



9 Μαΐου 2016 Τελική βραδινή συναυλία της ΕΟΣΛ
στο Θέατρο Παλλάς



29 Μαΐου 2016 Παρουσίαση συνόλου της ορχήστρας στο άνοιγμα του Διεθνούς Παιδιατρικού
Συνεδρίου στο Μακάριο Νοσοκομείο

