∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ, ΝΕΑΝΙΚΩΝ, ΜΙΚΤΩΝ & ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ
ΟΜΟΙΩΝ ΦΩΝΩΝ
Στο διαγωνισµό έχουν δικαίωµα συµµετοχής Παιδικές, ΝεανικέΣ, Μικτές & χορωδίες Οµοίων φωνών
(Γυναικείες ή ανδρικές) ανεξαρτήτως αριθµού χορωδών.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Α. Κατηγορία: Παιδικές χορωδίες
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν χορωδίες µε µέλη αγόρια και/ή κορίτσια ηλικίας έως 15 ετών.
Β. Κατηγορία: Νεανικές χορωδίες οµοίων ή µικτών φωνών
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν χορωδίες α) οµοίων φωνών (SSAA ή ΤΤΒΒ) και β) µικτών φωνών (SATB), µε χορωδούς ηλικίας 12 έως 23 ετών.
Γ. Κατηγορίες: Μικτές και Χορωδίες Οµοίων Φωνών (Γυναικείες – Ανδρικές)
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν χορωδίες: Α) µικτών φωνών (SATB), που απαρτίζονται από
ενήλικες χορωδούς. Β) οµοίων φωνών (SSAA ή TTBB), οι οποίες απαρτίζονται από ενήλικες χορωδούς.
Ο αριθµός χορωδών για όλες τις κατηγορίες είναι απεριόριστος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
-

Ποιότητα και οµοιογένεια ήχου (sound quality)
Τονική απόδοση (intonation)
Πιστή απόδοση της παρτιτούρας (score fidelity)
Μουσική ερµηνεία των έργων (interpretation) ανάλογα µε την εποχή και το ύφος τους
Επιλογή ρεπερτορίου (ποικιλία εποχών – συνδυασµός έργων – επίπεδο δυσκολίας ανάλογο
µε τις δυνατότητες της χορωδίας)
Μουσική επικοινωνία µαέστρου και χορωδίας

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κάθε χορωδία θα ερµηνεύσει 4 έργα:

- Επιβεβληµένο, το οποίο ορίζεται από την κριτική επιτροπή, είναι έργο Έλληνα συνθέτη,
και παραδίδεται στις διαγωνιζόµενες χορωδίες µε την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο
διαγωνισµό.
ΜΙΚΤΕΣ ΧΟΡΩ∆ΙΕΣ
Τ. ΠΑΠΠΑΣ- ΑΘΗΝΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΧΟΡΩ∆ΙΕΣ
Χ. ΣΑΜΑΡΑΣ- ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ
ΑΝ∆ΡΙΚΕΣ ΧΟΡΩ∆ΙΕΣ
Γ. ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ- ∆ΕΣ ΤΙ ΛΑΜΠΡΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΟΡΩ∆ΙΕΣ
Φ. ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ -ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ

ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΧΟΡΩ∆ΙΕΣ ΟΜΟΙΩΝ ΦΩΝΩΝ
∆ηµ. Επεξ Γ. Ιωαννίδης -ΚΟΝΤΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΧΟΡΩ∆ΙΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΦΩΝΩΝ
Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ -ΣΤ’ ΑΛΟΓΑ
- Ένα αυθεντικό χορωδιακό έργο Έλληνα συνθέτη.
- ∆ύο έργα ελεύθερης επιλογής.
Συνολική διάρκεια έργων: 8 – 12 λεπτά.
Τουλάχιστον δύο από τα έργα πρέπει να είναι a cappella και τα υπόλοιπα µπορούν να
έχουν αυθεντική συνοδεία πιάνου.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ:
Οι χορωδίες βαθµολογούνται µε κλίµακα 1 – 100.
0-40
Επιτυχής Συµµετοχή
41-60
Γ΄ Βραβείο,
61-80
Β΄ Βραβείο
81-100
Α΄ Βραβείο
Η κριτική επιτροπή έχει δικαίωµα να απονείµει επιπλέον, επαίνους ή ειδικά βραβεία. Τα Α’
βραβεία της κάθε κατηγορίας θα εµφανιστούν σε συναυλία που θα διοργανώσει το φεστιβάλ, την
άνοιξη του 2020, σε κεντρική αίθουσα της πόλης.
Η σειρά εµφάνισης των διαγωνιζοµένων χορωδιών θα οριστεί από την επιτροπή µε κλήρωση, και θα ανακοινωθεί στις χορωδίες 3 µέρες πριν το διαγωνισµό.
Οι παρτιτούρες των έργων της κάθε διαγωνιζόµενης χορωδίας, σε 3 αντίτυπα θα αποσταλούν µε το ταχυδροµείο στην διεύθυνση:
2ος Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός “Τάσος Παππάς” (Παππά Λέττη)
∆εσπεραί 3, Θεσσαλονίκη 54621

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι διαγωνιζόµενες χορωδίες θα υποβάλουν την αίτηση συµµετοχής (συνη
µένη φ όρµα) στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο lettipappa@gmail.com για τον «∆ιαγωνισµό Τάσος
Παππάς» µέχρι τις 13 Μαρτίου 2020 συνοδευόµενη από τα εξής:
1. Ιστορικό χορωδίας έως 300 λέξεις
2. Βιογραφικό µαέστρου έως 150 λέξεις
3. Φωτογραφία χορωδίας σε καλή ανάλυση
Το δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό είναι 90 ευρώ για κάθε διαγωνιζόµενη χορωδία και κατατίθεται στην Τράπεζα Πειραιώς, ∆ικαιούχος Χ.Α.Ν.Θ. Χορωδία που διαγωνίζεται σε
περισσότερες από µία κατηγορίες, καταβάλει το ποσό των 50 ευρώ για κάθε επιπλέον κατηγορία.
Αρ. Λογαριασµού 5233-061002-670
ΙBAN GR 4101722330005233061002670
(όνοµα καταθέτη – όνοµα Χορωδίας) για το ∆ιαγωνισµό «Τάσος Παππάς».
Σε περίπτωση ακύρωσης συµµετοχής της χορωδίας, το ποσό συµµετοχής που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ
Εριφύλη ∆αµιανού, ∆ιδάσκουσα στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ
Μαίρη Κωνσταντινίδου, ∆ιευθύντρια Μικτής Χορωδίας Θεσσαλονίκης
Μαρία Έµµα Μελιγκοπούλου, ∆ιδάσκουσα στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης & Τέχνης ΠΑΜΑΚ
Βραβεία
•
•
•

Χρηµατικό «Βραβείο Τάσος Παππάς» (500 ευρώ) για τη χορωδία από όλες τις κατηγορίες
που θα συµπληρώσει τη µεγαλύτερη βαθµολογία.
Συναυλία των βραβευµένων χορωδιών σε αίθουσα της Θεσσαλονίκης
Όλα τα βραβεία των µουσικών οργάνων και οι χορωδίες που θα βραβευθούν µε πρώτα
βραβεία, θα συµµετάσχουν στη συναυλία - γιορτή “Κάτω από τα αστέρια’’ στον
καλλιτεχνικό χώρο https://handmadepiano.eu στην Νέα Γωνιά, Χαλκιδικής και θα έχουν την
δυνατότητα, εφόσον το επιθυµούν και µετά από αξιολόγηση από τον αντίστοιχο καθηγητή
οργάνου, να συµµετάσχουν σε επιµορφωτικά προγράµµατα που θα προσφερθούν στο
χώρο (masterclasses – φεστιβάλ).

