Εκπαιδευτική περίοδος 2015 – 2016

ΜΟΥΣΙΚΗ – ΧΟΡΟΣ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Ισχύουν οι περσυνές τιμές και εκπτώσεις!
Από τις 24 Αυγούστου θα ξεκινήσουν οι
εγγραφές και επανεγγραφές στα τμήματα μουσικής, χορού, εικαστικών, λαογραφίας της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας .

Στην προσπάθεια της, η Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας, να διευκολύνει την παρακολούθηση των
διαφόρων τμημάτων από τους ενδιαφερόμενους, θα κρατήσει και φέτος τις περσυνές τιμές
διδάκτρων και πολλές κατηγορίες των δικαιούχων εκπτώσεων.

Μπορείτε λοιπόν να επιλέξετε ένα τμήμα που ταιριάζει σε σας ή στα παιδιά σας και να
περάσετε δημιουργικά τις ελεύθερες ώρες σας, στην Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών.

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το εκπαιδευτικό έτος 2015 - 2016 είναι το Δημοτικό
Ωδείο Βέροιας, η Σχολή Χορού, το τμήμα Λαογραφίας και τμήματα Εικαστικών, τα οποία
στελεχώνονται από πτυχιούχους και διπλωματούχους καθηγητές με εμπειρία στην
παιδαγωγική.

Οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις των τμημάτων τους
αλλά και να παρακολουθούν σεμινάρια σ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους.

Ειδικότερα:

•ΜΟΥΣΙΚΗ
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Στο αναγνωρισμένο από το Κράτος Δημοτικό Ωδείο Βέροιας, μπορείτε να
παρακολουθήσετε τα τμήματα: Πιάνου, Κιθάρας, Φλάουτου, Κλαρινέτου, Τρομπέτας,
Σαξόφωνο ,Τρομπόνι, Τούμπας, Βιολιού, Βιολοντσέλου, Μονωδίας, Βυζαντινής Μουσικής και
Ανώτερων Θεωρητικών.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών στα παραπάνω τμήματα και την απόκτηση τίτλου
σπουδών, έχετε την δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης ως: δάσκαλος και
καθηγητής στη γενική εκπαίδευση (Α΄βάθμια και Β΄βάθμια), στη μουσική εκπαίδευση (Ωδεία,
Μουσικές Σχολές), και ως εκτελεστής οργάνων σε ορχηστρικά σύνολα ή σολιστικά.

Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας χορήγησε συνολικά 222 πτυχία και 24 διπλώματα ενώ πολλοί
μαθητές του συμμετείχαν και διακρίθηκαν σε πανελλήνιους μουσικούς διαγωνισμούς.

Τμήματα του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας που παρέχουν ειδικές βεβαιώσεις περάτωσης
σπουδών είναι τα εξής: Ακορντεόν, Μπουζούκι, Ηλεκτρική Κιθάρα, Αρμόνιο, Ντραμς. Μέχρι
τον Ιούνιο του 2015 έχουν δώσει 32 βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών.
Στα τμήματα αυτά μπορούν να γραφτούν από την ηλικία των 7 ετών. Για τα πιο μικρά
παιδιά, ηλικίας 5 ετών υπάρχει το τμήμα της Μουσικής Προπαιδείας, όπου μπορούν να
γνωρίσουν τη μουσική με ευχάριστο τρόπο, χρησιμοποιώντας την κίνηση και τον λόγο, με
πρωτοποριακά προγράμματα κατάλληλα διαμορφωμένα για τις ηλικίες αυτές. Η διάρκεια
των σπουδών είναι διετής και οι επιμέρους στόχοι είναι: η ενεργητική ακρόαση της
μουσικής, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, φαντασίας και συλλογικότητας των παιδιών
και τελικά, η επιλογή οργάνων με το οποίο θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Ωδείο.

Λειτουργεί και το τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής για παιδιά ηλικίας 2-4 ετών.

Για τους υποψήφιους στα τμήματα Μουσικολογίας το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας
δημιούργησε τμήμα για την προετοιμασία και εισαγωγή τους στα τμήματα μουσικολογίας
Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Κέρκυρας και στο τμήμα μουσικής επιστήμης και τέχνης
Θεσσαλονίκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένο στην ηλικία των μαθητών όπως
επίσης και στο αν οι μαθητές έχουν προηγούμενη μουσική εμπειρία ή όχι. Πρόκειται για τα
ειδικά μαθήματα της αρμονίας και τον έλεγχο μουσικών - ακουστικών ικανοτήτων στα οποία
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εξετάζονται υποχρεωτικά για την εισαγωγή τους στα παραπάνω τμήματα.

Τα μαθήματα θα είναι ατομικά ή ομαδικά (έως τρεις μαθητές το τμήμα). Η διδασκαλία
περιλαμβάνει το μάθημα της αρμονίας με πλήρη ανάλυση όλων των τεχνοτροπιών και
συστημάτων με παράλληλη αναφορά σε μουσικά παραδείγματα από την μουσική φιλολογία
και το μάθημα της εξάσκησης μουσικών ικανοτήτων μέσω υπολογιστή.

Η προετοιμασία αρχίζει από την Α΄ Λυκείου αν ο σπουδαστής δεν έχει γνώσεις αρμονίας
και ολοκληρώνεται στην Γ΄ Λυκείου.

Εφόσον ο σπουδαστής έχει σχετικές γνώσεις αρμονίας θα μπορεί να ενταχθεί στο τμήμα
στην Β’ Λυκείου ή στην Γ΄ Λυκείου.

•ΧΟΡΟΣ
Στην αναγνωρισμένη από το Κράτος, Σχολή Χορού της ΚΕΠΑ Βέροιας, λειτουργούν τα
παρακάτω τμήματα:
Ρυθμικής Αγωγής (4,5 – 7 ετών)
Μπαλέτου (8-12 ετών)
Σύγχρονου Χορού (13-18 ετών και τμήματα ενηλίκων)

Προεπαγγελματικά, με προοπτική την εισαγωγή σε Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές
Χορού στις οποίες εισάγονται κατόπιν εξετάσεων ενώπιον επιτροπής του Υπουργείου
Πολιτισμού.

Παράλληλα με τη Σχολή Χορού λειτουργεί τμήμα Λατινοαμερικάνικων, Ευρωπαϊκών και
Ελληνικών λαϊκών Χορών όπου μαθητές και μαθήτριες μπορούν να διδαχτούν τα βήματα
και να χορέψουν, rumba, cha – cha, mambo, swing, rock n’ roll, fox trot, tango και άλλα.
Λειτουργούν τμήματα αθλητικού χορού και κοινωνικού, για ενήλικες, εφήβους και παιδιά
από 8 ετών.
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Συνεχίζει τη λειτουργία του το τμήμα hip hop & RnB για όσους ενδιαφέρονται για έντονες
και δυναμικές χορογραφίες. Χορός που εκφράζει τους σύγχρονους μουσικούς ρυθμούς, για
μαθητές από 10 ετών, εφήβους και ενήλικες.

•ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσει εργαστήρι Ζωγραφικής με τμήματα
νηπιακής ηλικίας (από 5 ετών), παιδικά, εφήβων, ενηλίκων. Επίσης γίνεται προετοιμασία
για τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών. Οι μικροί καλλιτέχνες γνωρίζουν
αρκετά από τα υλικά της ζωγραφικής: μολύβι, κάρβουνο, τέμπερες, παστέλ και μαθαίνουν
διάφορες τεχνικές.

Στο τμήμα ενηλίκων του Βιτρώ ή υαλογραφίας, διδάσκεται η τεχνική, κατά την οποία,
συναρμολογώντας μικρά ή μεγάλα κομμάτια γυαλιού, συνήθως χρωματιστά, δημιουργούνται
επίπεδες ή τρισδιάστατες κατασκευές – χρηστικά αντικείμενα (λάμπες, τραπέζια,
καθρέφτες) ή και διακοσμητικά. Το πρόγραμμα είναι τριετές. Στο πρώτο έτος διδάσκονται
επιφάνειες, στο δεύτερο τρισδιάστατες επιφάνειες, και στο τρίτο έτος διδάσκεται το
ψηφιδωτό. Στο ψηφιδωτό οι ψηφίδες γυαλιού είναι μικρές σε διάσταση και με
εκλεπτυσμένη τεχνική οι μαθητές μπορούν να αποδώσουν τη διαβάθμιση των χρωμάτων, τη
φωτοσκίαση και την πιστή αναπαράσταση εικόνων.

Υπάρχουν δύο τμήματα για τη δημιουργία Χειροποίητων Κοσμημάτων. Στο τμήμα της
Αργυροχοϊας μπορείτε να μάθετε να κατασκευάζετε κοσμήματα με μέταλλα
χρησιμοποιώντας σαν πρώτη ύλη ασήμι και χαλκό.
Και τμήμα Faux Bijoux (Φο Μπιζού) για τη δημιουργία κοσμημάτων με κορδέλες, κορδόνια
υφασμάτινα και δερμάτινα χρωματιστές πέτρες και χάντρες. Το τμήμα απευθύνεται σε
εφήβους και ενήλικες.

Στο τμήμα Κατασκευών διακοσμητικών & χρηστικών αντικειμένων, χρησιμοποιώντας υλικά
από τη φύση, πηλό, μέταλλα, γυψόγαζα, παλιά αντικείμενα και μαθαίνοντας πολλές
τεχνικές, θα δημιουργήσουμε διακοσμητικά (εικόνες, μάσκες, στεφάνια) αλλά και χρηστικά
αντικείμενα (καθρέπτες, κηροπήγια, κορνίζες, καλαθάκια κ.ά.). Θα λειτουργήσουν τμήματα
για παιδιά από 10 ετών αλλά και τμήμα για εφήβους και ενηλίκους.
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Τμήμα Κινηματογράφου θα λειτουργήσει με μορφή σεμιναρίου και οι μαθητές θα διδαχθούν
την ιστορία του κινηματογράφου, σκηνοθεσία, σκηνογραφία, φωτογραφία, διανομή, μοντάζ
κλπ.

Το τμήμα Μοντελισμού θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Οκτώβρη. Θα γίνεται σε ωριαία
εβδομαδιαία μαθήματα αρχικά και αν προκύψει ανάγκη στην πορεία, μπορεί να προστεθεί
και μία ώρα ακόμη, σε συνεννόηση πάντα με τους μαθητές.

Στο τμήμα δεν υπάρχουν δίδακτρα και καμιά άλλη προϋπόθεση συμμετοχής, εκτός από το
ενδιαφέρον των μαθητών να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο χόμπυ. Είναι απαραίτητη
προϋπόθεση οι μαθητές να είναι ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών, ενώ δεν υπάρχει όριο
ανώτερης ηλικίας. Τα μαθήματα στα πρώτα στάδια θα επικεντρωθούν στον
πλαστικομοντελισμό.

Το τμήμα θα ασχοληθεί με τα υλικά και τους τύπους των μοντέλων (injection, VAC,
ρητίνες, μεταλλικά, multi, ξύλινα), τις εταιρείες κατασκευής, τον τρόπο έρευνας της
αγοράς, τις κλίμακες, την επιλογή και τα κριτήρια επιλογής των μοντέλων, έρευνα
ιστορικών στοιχείων που αφορούν τα μοντέλα που πρόκειται να κατασκευαστούν, το τρόπο
κατασκευής, τα απαιτούμενα εργαλεία και τη χρήση τους, τα υλικά κατασκευής – κόλλες,
στόκος κλπ., τεχνικές συναρμολόγησης, βελτιώσεις μοντέλων, χρώματα, τρόπους βαφής,
φθορές, διοράματα, φιγούρες, κλπ.
Σε επόμενο στάδιο και εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον θα υπάρξουν μαθήματα κατασκευών
και ιδιοκατασκευών (scratch) καραβιών, που θα περιλαμβάνουν, επιλογή μοντέλων –
κωπήλατα, ιστιοφόρα, σύγχρονα σκάφη, έρευνα προμήθεια και ανάγνωση σχεδίων αλλά και
κάθε άλλου αναγκαίου πληροφοριακού υλικού για τη κατασκευή, υλικά κατασκευής,
εργαλεία κατασκευών, το σύνολο των τεχνικών κατασκευής - από τη κατασκευή
προκατασκευασμένων μοντέλων αλλά και μοντέλων από το μηδέν.
Τον Οκτώβρη θα λειτουργήσει και ΝΕΟ, ΔΩΡΕΑΝ τμήμα Φωτογραφίας για εφήβους και
ενήλικες.

•ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
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Το τμήμα Λαογραφίας της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, ιδρύθηκε το 1977 και είναι μέλος της
CIOFF (Διεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης και Παραδοσιακών Χορών).

Οι παραδοσιακοί χοροί είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και
με τη λειτουργία των πολιτιστικών φορέων διασώθηκαν και διαδόθηκαν μέχρι και σήμερα.

Το ρεπερτόριο των τμημάτων περιλαμβάνει χορούς από τις περιοχές της Μακεδονίας,
Ηπείρου, Θράκης, Μ. Ασίας, Θεσσαλίας και Νησιών.

Στα τμήματα της επιχείρησης διδάσκουν πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, με
ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς σε τμήματα παιδικά, εφήβων και ενηλίκων.

Τα παιδιά από 6 ετών διδάσκονται την έννοια του μέτρου, του ρυθμού, του χώρου,
μαθαίνουν βασικές στάσεις, λαβές, κατευθύνσεις και βασικές κινήσεις.

Στην ηλικία των 14 ετών ο μαθητής μπορεί να γίνει μέλος του τμήματος εκπροσώπησης,
συμμετέχοντας σε παραστάσεις, φεστιβάλ, κ.α. Το τμήμα εκπροσώπησης παραδοσιακών
χορών συμμετέχει κάθε χρόνο σε Διεθνή και Πανελλήνια Φεστιβάλ εκπροσωπώντας τον
Δήμο Βέροιας ενώ παράλληλα παρουσιάζει την δουλειά του σε εκδηλώσεις εντός της πόλης
μας που αποτελούν διοργανώσεις είτε της ΚΕΠΑ είτε άλλων φορέων.

Τα μαθήματα του τμήματος λαογραφίας ξεκινούν από 1η Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται
στις 31 Μαϊου.

Στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας μπορείτε να
παρακολουθήσετε με χαμηλά δίδακτρα τα τμήματα της Παιδικής Χορωδίας, Μικτής
Χορωδίας Ενηλίκων, Ορχήστρας Κιθαριστών και Φιλαρμονικής.

•ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
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Τα μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν παιδιά από 8 χρονών και ξεκινούν την Τρίτη
15 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 6.00 μ.μ. Το τμήμα του Μακροχωρίου στις 15 Σεπτεμβρίου και
ώρα 5 μ.μ.

•ΧΟΡΩΔΙΕΣ
Οι πρόβες με την Μικτή Χορωδία Ενηλίκων ξεκινούν τον Σεπτέμβριο. Από 1η Σεπτεμβρίου
θα ξεκινήσουν και τα μαθήματα με τη Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας και ώρα: 7.00
μ.μ.

•Στο τμήμα της Παιδικής Χορωδίας μπορούν να ενταχθούν παιδιά από την
ηλικία των 5 έως 12 ετών. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 5.30.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν ‘ απευθύνεστε στη γραμματεία των τμημάτων
που λειτουργεί στο Χώρο Τεχνών, Μπιζανίου και Π. Μελά (3ος όροφος). Μέρες και ώρες
λειτουργίας της γραμματείας :
Δευτέρα έως Παρασκευή 7.00-15.00 έως 21/8 και από 24/8 και απόγευμα:
Δευτέρα έως Παρασκευή 17.30-20.30 και κάθε Σάββατο, τις ώρες 8.00-14.00
Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε τηλεφωνώντας στα 23310 78100, 78101.
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