Εκπαιδευτική περίοδος 2017 – 2018

ΜΟΥΣΙΚΗ – ΧΟΡΟΣ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
εκπτώσεις!

Ισχύουν οι περσυνές τιμές και

Από τις 21 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 περσινές 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 Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το εκπαιδευτικό έτος 2017 - 2018 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.

Ειδικότερα:

ΜΟΥΣΙΚΗ
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.
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας χορήγησε συνολικά 248
πτυχία και 25 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
2017 έχουν δώσει 33 βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών.

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Κλασικό Κοντραμπάσο, Μοντέρνο Κοντραμπάσο, Παραδοσιακό Κλαρίνο.
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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.
Λειτουργεί και το τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής για παιδιά ηλικίας 2-4 ετών.

Για τους υποψήφιους στα τμήματα Μουσικολογίας το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας λειτουργεί
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.

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)

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.

Τμήμα hip hop & RnB για όσους ενδιαφέρονται για έντονες και δυναμικές χορογραφίες, για
μαθητές από 10 ετών, εφήβους και ενήλικες.

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ: Break Dance
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσει εργαστήρι Ζωγραφικής με
τμήματα νηπιακής ηλικίας (από 5 ετών), παιδικά, εφήβων, ενηλίκων.
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.

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 Εικαστικού Κοσμήματος 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 αλλά και χρηστικά αντικείμενα. Θα
λειτουργήσουν τμήματα για παιδιά από 10 ετών αλλά και τμήμα για εφήβους και ενηλίκους.

Τμήμα Κινηματογράφου θα λειτουργήσει με μορφή σεμιναρίου.

Τμήμα Μοντελισμού θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Οκτώβρη. Στο τμήμα δεν
υπάρχουν δίδακτρα. Οι μαθητές πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών, ενώ δεν
υπάρχει όριο ανώτερης ηλικίας.

Τμήμα Φωτογραφίας για εφήβους και ενήλικες.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
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Στο τμήμα Λαογραφίας, μπορεί κάποιος να διδαχτεί χορούς από τις περιοχές της
Μακεδονίας, Ηπείρου, Θράκης, Μ. Ασίας, Θεσσαλίας και Νησιών, από την ηλικία των 6 ετών.
Το τμήμα εκπροσώπησης παραδοσιακών χορών συμμετέχει κάθε χρόνο σε Διεθνή και
Πανελλήνια Φεστιβάλ εκπροσωπώντας τον Δήμο Βέροιας.
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
Τα μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν παιδιά από 8 χρονών και ξεκινούν την
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 6.00 μ.μ. Το τμήμα του Μακροχωρίου στις 19
Σεπτεμβρίου και ώρα 4 μ.μ.
ΧΟΡΩΔΙΕΣ
Οι πρόβες με την Μικτή Χορωδία Ενηλίκων ξεκινούν στις 19/9 ώρα 8 μ.μ..
του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας 20/9 και ώρα: 4.00 μ.μ.

Η Χορωδία

Στο τμήμα της Παιδικής Χορωδίας μπορούν να ενταχθούν παιδιά από την
ηλικία των 5 έως 12 ετών. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία των τμημάτων
που λειτουργεί στο Χώρο Τεχνών, Μπιζανίου και Π. Μελά (3ος όροφος).
Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε τηλεφωνώντας στα 23310 78100, 78105.
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