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Μουσικό εργαστήριο με τίτλο: 
«AQUAJAZZ: Η Τέχνη της Τζαζ και η νησιωτική μουσική παράδοση» 

 

Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων (ΑΝΙΟΝ) ως εταίρος του Δικτύου «Νήσων Περίπλους», στο οποίο 
συμμετέχει και η Αναπτυξιακή Λασιθίου σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου 
Πανεπιστημίου διοργανώνει ένα μουσικό εργαστήριο με τίτλο: «AQUAJAZZ: Η Τέχνη της Τζαζ και η 
νησιωτική μουσική παράδοση». 

Το μουσικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στη Κέρκυρα από τις 10 έως και 14 Νοεμβρίου 2015 με 
καθηγητές του προγράμματος Τζαζ του Ιονίου Πανεπιστημίου και διακεκριμένους προσκεκλημένους 
καλλιτέχνες και θα περιλαμβάνει μαθήματα, εργαστήρια, δοκιμές και σειρά συναυλιών. 

Το μουσικό εργαστήριο απευθύνεται σε μουσικούς συμβατικών και παραδοσιακών οργάνων και 
τραγουδιστές/τριες που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στο χώρο της παραδοσιακής νησιωτικής 
μουσικής των περιφερειών της δράσης είτε στον ευρύτερο χώρο της τζαζ και του μουσικού αυτοσχεδιασμού, 
και ενδιαφέρονται για τη δημιουργική επεξεργασία και την ανάδειξη του μουσικού υλικού της παράδοσης τους 
σε σύγχρονες μορφές συνθέσεων και αυτοσχεδιασμών της Τζαζ. 

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης του μουσικού εργαστηρίου είναι δωρεάν (διατροφή, διαμονή, μετακίνηση). 

Η αναλυτική περιγραφή της δράσης και των μουσικών που θα διδάξουν καθώς και το έντυπο της εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος (φόρμα καταχώρησης) και του απαιτούμενου μουσικού υλικού για την επιλογή βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα της ΑΝΙΟΝ www.anion.org.gr.  

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη επικοινωνίας της ΑΝΙΟΝ 
Ειρήνη Κακαρούγκα τηλ. 26610 81310/82037, fax. 26610 81311 και στο email: info@aqua-jazz.gr. 

Η ολοκλήρωση της αίτησης συμμετοχής με την ανάρτηση των σχετικών συνημμένων εγγράφων και μουσικού 
υλικού θα πρέπει να γίνει έως τις 23 Οκτωβρίου 2015 (με πιθανή μικρή παράταση). 

Το μουσικό εργαστήριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας «Ο Πολιτισμός ως 
εργαλείο ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας», στο οποίο συμμετέχουν 11 Αναπτυξιακές Εταιρίες που 
εκπροσωπούν το σύνολο της νησιωτικής Ελλάδας και υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 421α «Διατοπική 
συνεργασία» των τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. 

Περισσότερες πληροφορίες:  

Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε.ΟΤΑ (Αργυροπούλου 3 - Αγιος Νικόλαος)  

Τηλέφωνο 28410 91110 - Fax: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr  

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κατερίνα Μενεγάκη 
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