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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σήμερα, Τρίτη 6 Μαρτίου 2012, στις 9 π.μ., στο Μουσικό σχολείο, συνεδρίασε, παρουσία της

διευθύντριας Ειρήνης Μωσαΐδου, η κριτική επιτροπή για την επιλογή μουσικής για το

ραδιοφωνικό σποτ του εορτασμού των 20 χρόνων λειτουργίας του Μ.Σ.Θ.

Η κριτική επιτροπή, που αποτελείται από 5 μέλη, τον προϊστάμενο του 95,8 FM Δημήτρη

Νικολούδη, τις καθηγήτριες του Μ.Σ.Θ. και συνθέτριες Γεωργία Τέντα και Παναγιώτα Τσόκα,

τους μαθητές Ευγένιο Αναστασιάδη και Βαγγέλη Μεντεσόπουλο από τη Γ΄ Λυκείου, αφού

άκουσε τις εννιά μουσικές προτάσεις που κατατέθηκαν, επέλεξε ομόφωνα:

- τη μουσική με αριθμό 7 για την επένδυση του σποτ, που θα διαφημίζει τις εκάστοτε

συναυλίες στα πλαίσια των εικοσάχρονων,

- τη μουσική με αριθμό 1 για το γενικό σποτ, που θα διαφημίζει τα εικοσάχρονα του

σχολείου.

Η επιτροπή, επίσης, διαπίστωσε με χαρά το υψηλό επίπεδο όλων των κατατεθειμένων

προτάσεων. Ο κύριος Νικολούδης πρότεινε να χρησιμοποιηθούν και οι υπόλοιπες μουσικές ως

σήματα εκπομπών λόγου, τέχνης κλπ. του 95,8 FM. Για το λόγο αυτό ζήτησε να του δοθεί η

άδεια από τους συνθέτες.

Στη συνέχεια η διευθύντρια κυρία Μωσαΐδου γνωστοποίησε στην επιτροπή τα ονόματα όλων

των συνθετών τα οποία είναι όπως παρακάτω:

1: Πάνος Κοσμίδης, απόφοιτος Μ.Σ.Θ. Ορχήστρα εγχόρδων (βιολί, βιόλα, τσέλο,

κοντραμπάσο) και βιμπράφωνο (εναλλακτικά: μεταλλόφωνο).

2: Κωνσταντίνος Μπαράς, απόφοιτος Μ.Σ.Θ. Wolfs, part 1: pianoforte.
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3: Κωνσταντίνος Μπαράς, απόφοιτος Μ.Σ.Θ. Running Orchestra: flute, oboe, trompet, trompone,

vioni,cello, contrabass.

4: Κωνσταντίνος Μπαράς, απόφοιτος Μ.Σ.Θ. Dance of the night: pianoforte.

5: Ιωάννης Νευροκοπλής, απόφοιτος Μ.Σ.Θ. Dancing the note, νέι, πιάνο.

6: Ευστάθιος-Ιωάννης Αργυριάδης, Σοφία Δαγκοπούλου, μαθητές Α΄ Γυμνασίου. Χιόνι στο

Μεσαίωνα, βιολί, μέσω υπολογιστή και 2 κιθάρες ζωντανές. Στην τελική ηχογράφηση θα

προστεθούν σαξόφωνο και κόντρα μπάσο.

7: Μιχάλης Τραχαλιός, μαθητής Γ΄ Λυκείου. Αυτή η νύχτα, φλάουτο, πιάνο, τσέλο, βιολί,

μπάσο μέσω υπολογιστή.

8: Κώστας Βαπορίδης, απόφοιτος Μ.Σ.Θ. Πιάνο, ακορντεόν, μεταλλόφωνο, άρπα, 2 βιολιά

(pizzicato).

9: Δημήτρης Πάττας, απόφοιτος Μ.Σ.Θ. Ηλεκτρική κιθάρα, προγραμματισμός MIDI Drums

και Σαξοφώνου.


