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Εκπαιδεσηικά προγράμμαηα
Λαογραθικού Ιζηορικού Μοσζείοσ Ξάνθης

Ενόηηηα Γ.

Γνωριμία με τθ μουςικι

Εκπαιδευτικά προγράμματα ςτο πλαίςιο των

Φεςτιβάλ τησ ΦΕΞ

Γ 1.

«μουςικζσ ιςτορίεσ ςτθν Ξάνκθ».

το πλαίςιο των πολιτιςτικών και εκπαιδευτικών τθσ δράςεων, θ Φιλοπρόοδθ Ένωςθ Ξάνκθσ ςε ςυνεργαςία
με τα τμιματα μουςικών ςπουδών του Ιονίου Πανεπιςτθμίου, τθσ Αδριανοφπολθσ και Φιλιπποφπολθσ, αλλά
και διακεκριμζνων μουςικών και κακθγθτών μουςικισ οργανώνουν τα Φεςτιβάλ μουςικισ ςτθν Ξάνκθ και τα
εκπαιδευτικά προγράμματα.
Η ΦΕΞ διαχειρίηεται ζνα μεγάλο κομμάτι τθσ παράδοςι μασ αλλά και τθσ ςφγχρονθσ δθμιουργίασ ςτθν
περιοχι μασ.
Η μουςικι δραςτθριότθτα τθσ ΦΕΞ παρουςιάηεται ςτο μουςικό
κφκλο με τίτλο «μουςικζσ ιςτορίεσ ςτθν Ξάνκθ».
τόχοσ τθσ ΦΕΞ είναι μζςω των μουςικών δράςεών τθσ (ςυναυλίεσ,
διαλζξεισ, workshops, master class κ.ά) να φζρει ςε επαφι τουσ
νζουσ μουςικοφσ, τουσ ςπουδαςτζσ, αλλά και το κοινό τθσ πόλθσ με
κακθγθτζσ και εξαιρετικοφσ μουςικοφσ.
Πραγματοποιοφνται Μουςικζσ Παραγωγζσ, λειτουργοφν Μουςικά
Εργαςτιρια και το κακθμερινό πρόγραμμα του Ράδιο Ξάνκθ 93,5.

υναυλίεσ, εργαςτιρια, αφθγιςεισ και αφιερώματα..
Εξαιρετικζσ μουςικζσ ςε πανζμορφουσ χώρουσ…
«ςτθν Ξάνκθ του Μάνου Χατηιδάκι»

Θεματικζσ ενότθτεσ:
1.

Φεςτιβάλ Κλαςικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ, θ ανοιξιάτικθ γιορτι μουςικισ ςτθν Ξάνκθ
Τπεφκυνοσ - Καλλιτεχνικι Τποςτιριξθ: Λάμπθσ Βαςιλειάδθσ, κακ. Ιονίου πανεπιςτιμιου /
Χρόνοσ: Μάρτιοσ – Απρίλιοσ

2.

Φεςτιβάλ Ανατολικισ Μουςικισ, θ Ξάνκθ αφουγκράηεται ιχουσ ανατολισ
Τπεφκυνοσ - Καλλιτεχνικι Τποςτιριξθ: ωκράτθσ ινόπουλοσ κακ. Πανεπιςτιμιου Μακεδονίασ /
Χρόνοσ: Ιοφλιοσ – Αφγουςτοσ

3.

Φεςτιβάλ «θ Ξάνκθ του Μάνου Χατηιδάκι»
Τπεφκυνοσ - Καλλιτεχνικι Τποςτιριξθ: πφροσ Γκικόντθσ / Χρόνοσ: κακ. Ιονίου πανεπιςτιμιου
Οκτώβριοσ – Νοζμβριοσ

Μουσική Βιβλιοθήκη Ξάνθης «Σόνια Θεοδωρίδου»
Η Φιλοπρόοδθ Ένωςθ Ξάνκθσ ςτο πζραςμα των τελευταίων χρόνων, ακόρυβα και
ςτακερά, ζχει χτίςει ζνα κεςμό ςε τοφτθ τθ πόλθ. Είναι ζνα κφκλοσ από εκδθλώςεισ
και δράςεισ γφρω και με αφορμι τθ μουςικι και τθν προςωπικότθτα του Μάνου
Χατηιδάκι. Είναι «Η Ξάνκθ του Μάνου Χατηιδάκι».
Ένα υλικό με περιςςότερουσ από 1000 τόμουσ με βιβλία κεωρίασ, ιςτορίασ τθσ
μουςικισ, παρτιτοφρεσ και CDs, που δωρίςτθκε από τθν ίδια, αποτελεί το ξεκίνθμα
για τθν ανάπτυξθ τθσ βιβλιοκικθσ. Έτςι ςυνεχιςτζσ τθσ ιδζασ αυτισ ζγιναν πάρα
πολλοί φίλοι και ςιμερα θ βιβλιοκικθ ζχει περιςςότερα από 2500 βιβλία, δίςκουσ
βινιλίου, καςζτεσ, cds κ.ά αντικείμενα.

Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ: Για να δθλώςετε ςυμμετοχι ςτο εργαςτιριο, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τθ
γραμματεία του Μουςείου.
Επικοινωνία : ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αντίκα 7, 67132 Ξάνκθ Σθλ.: 25410 25421

«Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα

του Λαογραφικοφ Ιςτορικοφ Μουςείου Ξάνκθσ
για το εκπαιδευτικό ζτοσ 2017 – 18»
Σο Λαογραφικό Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικών δραςτθριοτιτων του
οργανώνει μια ςειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων .
Σα προγράμματα είναι αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ με εκπαιδευτικοφσ, μουςειολόγουσ και
καλλιτζχνεσ.
Απευκφνονται ςτουσ μακθτζσ τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ και χωρίηονται ςε τρεισ ενότθτεσ.
Ενότθτα Α. Τοπικι Ιςτορία
Γνωριμία με τθ νεότερθ ιςτορία τθσ Ξάνκθσ
Ενότθτα Β. Γνωριμία με τισ τζχνεσ
Προγράμματα για: Κινθματογράφοσ – Φωτογραφία - Μυρωδιά από μελάνθ – «νιματα με νοιματα»
Ενότθτα Γ. Μουςικι
(Εκπαιδευτικά προγράμματα ςτο πλαίςιο των Φεςτιβάλ)
Σχεδιαςμόσ & υλοποίθςθ: Βαςιλικι τρώλθ, Παςχάλθσ Ξανκόπουλοσ, Γιάννθσ Γκορόγιασ, Γαρυφαλλιά Θεοδωρίδου, Ιςιδώρα
Βουλκίδου, Αναίδα Χουρςουντιάν, Γιάννθσ Κατςοφλθσ, Μαρκζτα πανοφ.

Επικοινωνία :

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
f e x a n t h i s @ g m a i l . c o m fe xo r g@ o t e n e t . gr

/ πολιτιστικό δίκτσο Ξάνθης
Αντίκα 7, 67132 Ξάνθη Τηλ.: 25410 25421 - 6937120986
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