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Προς τους      Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2019 
Αξιότιμους     Αρ.Πρωτ: 1251/8.10.2019 
 
Καλλιτεχνικούς Δ/ντες των Ωδείων  
Καθηγητές μουσικής των Ωδείων  
Και αρμόδιους της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 
Σας αποστέλλουμε την προκήρυξη – πρόσκληση συμμετοχών για τον κύκλο 

«Νέα ταλέντα», 2019 που διοργανώνει ο ΣΦΜΘ, με την παράκληση να την 
προωθήσετε ενθέρμως προς τους καθηγητές σας, να την αναρτήσετε στους πίνακες 
ανακοινώσεων και να την κοινοποιήσετε όπου κρίνετε αποτελεσματικότερο, ώστε να 
μπορέσουν να «αδράξουν» την μοναδική αυτή ευκαιρία τα πραγματικά ταλέντα, να 
υποστηριχθούν και να προωθηθούν. 

 
 
Οι όροι συμμετοχής των ενδιαφερομένων είναι: 

 
• Εγγεγραμμένος - ενεργός σπουδαστής ωδείου ή μουσικού τμήματος  

πανεπιστημίου, στην ειδικότητα που θα συμμετέχει. 
• Έγκριση του καλλιτεχνικού διευθυντή ή υπευθύνου σπουδών του οικείου 

μουσικού ιδρύματος, ως προς την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και 
του ταλέντου του συμμετέχοντα σπουδαστή. 

• Επίπεδο σπουδών από Μέση σχολή και πάνω. Κάτω από τη Μέση σχολή, 
θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής μόνο σε αποδεδειγμένες 
περιπτώσεις όπου ο μουσικός θα έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής.  

• Αποστολή ενός τρίλεπτου ενδεικτικού βίντεο, μέρους των έργων που θα 
εκτελέσει.  

• Όλα τα έργα πρέπει να είναι κλασσικού ρεπερτορίου (από Μπαρόκ έως και 
σύγχρονα) και να μη ξεπερνούν τα 8-10 λεπτά. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος ατομικά ή και με μικρά 
σύνολα μουσικής δωματίου. 

• Σε ατομικές εμφανίσεις τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται ως επί το 
πλείστον από μνήμης. 

 
• Συμπλήρωση και αποστολής αίτησης έως και 1η Νοεμβρίου 2019. 
• Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο όταν θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα ως 

άνω προαπαιτούμενα τα οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται συνημμένα 
στο ίδιο email. Όλες οι πλήρεις αιτήσεις, απαντώνται ηλεκτρονικά. 

 
• Αποστολή αιτήσεων στο neatalenta.sfmth@yahoo.com 

 
 

Ο Πρόεδρος του ΣΦΜΘ   Ο Συντονιστής του Προγράμματος 
ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 


