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Θέμα «Προτάσεις συνεργασίας για τη συμμετοχή της Δημόσιας Μουσικής εκπαίδευσης
στο εορτασμό του «2017 έτους Σαμάρα»»
Σχετ. Πρόσκληση φορέων για εκδηλώσεις επετειακού έτους Σπύρου Σαμάρα» αρ. πρωτ. 95897/39598 – 03-11-2016

Αγαπητή κ. Πανδή, φίλοι και συνεργάτες,
ανταποκρινόμενος στην σχετική πρόσκληση φορέων για την κατάθεση προτάσεων και την
συνεργασία για την οργάνωση και τον συντονισμό δράσεων στο πλαίσιο εορτασμού του
επετειακού έτους Σ. Σαμάρα 2017, προτείνω τα κάτωθι:
1.

Επιμορφωτικό σεμινάριο – ημερίδα μουσικολογικού χαρακτήρα για εκπ/κούς Μουσικής με
εισηγητές ειδικευμένους καθηγητές του ΤΜΣ και Φιλαρμονικών (κ.κ. Καρδάμη, Μαρτίνη)
2. Μαθαίνουμε τον Ολυμπιακό ύμνο και άλλα κατάλληλα έργα του συνθέτη (ή μέρη τους), για
παιδιά – μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.
Διαβάζουμε μελοποιημένη ποίηση από το συνθέτη και μελοποιούμε στο ύφος εποχής του
συνθέτη (Γυμνάσια, Μουσικό Σχολείο). Διερευνούμε παράλληλα το λογοτεχνικό μέρος και ύφος
των έργων του: λιμπρέτα όπερων, ποίηση, στίχους κλπ και γενικότερα το αισθητικό ρεύμα της
εποχής του, στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο.
3. Προτροπή επιλογής του συνθέτη ως θέμα ετήσιων μικρών μαθητικών ερευνητικών εργασιών
και διαθεματικών και διεπιστημονικών πολιτιστικών προγραμμάτων. Διανέμουμε στα
Σχολεία υποστηρικτικό φύλλο ή δημιουργούμε εύχρηστο ψηφιακό τόπο εργασίας με
διαδραστικές λειτουργίες (οπτικοακουστικά παιχνίδια - συνθετικές δραστηριότητες) για τη ζωή
και το έργο του συνθέτη.
Προτείνουμε σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα κάθε μήνα με ποικίλες δραστηριότητες: διανομή
ρόλων, λειτουργία ομάδων και υποομάδων εργασίας, αξιοποίηση ερευνητικών εργαλείων:
συνεντεύξεις, φωτογραφήσεις, επισκέψεις χώρων δράσης μνημείων συνθέτη και μουσικών
συνόλων με το όνομά του, παραγωγή άρθρων, ψηφιακών δημοσιεύσεων, παραπομπές σε
έγκυρες σελίδες μουσικής πληροφόρησης, άντληση και αναπαραγωγή οπτικοακουστικού
υλικού, απλή ανάλυση χαρακτηριστικών στοιχείων έργων του με τη συνδρομή εξωτερικών
επιστημονικών συνεργατών. Δημοσιοποιούμε το τελικό τέχνημα (δρώμενο, ποικίλο υλικό).
4. Προτείνεται τέλος η ένταξη στον αφιερωματικό θεματικό κύκλο των εκδηλώσεων του
πρωτότυπου έργου μου – φωνητική καντάτα «Μητέρα Ελλάδα» που σας έχει υποβληθεί και
προσφερθεί αφιλοκερδώς, το οποίο ιστορικά ερευνά και αναδεικνύει την Επτανησιακή
λογοτεχνία και ποίηση της ίδιας ιστορικής περιόδου του 19ου αιώνα που ενέπνευσε και τον
Σαμάρα, καθώς και τις φόρμες και το ύφος της Επτανησιακής μουσικής σε συνδυασμό με τα
κοινωνικοπολιτικά ζητήματα που οδήγησαν τελικά στην ανάγκη της αποτίναξης των
κατακτητών και την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα.
Το έργο ερμηνεύουν οι Δημοτικές Χορωδίες Κέρκυρας «San Giakomo» και «Δημόδοκος» και
η παιδική χορωδία Ενορίας Κυνοπιαστών "Γαλιλαία". Συμμετέχουν διεθνώς διακεκριμένοι
solist όπως η soprano κ. Βασιλική Καραγιάννη, συνοδεύει μικρή ορχήστρα επίλεκτων
κορυφαίων τοπικών μουσικών σε κάθε νησί.

Υποστηρίζουν το έργο επίσης στα συναφή με το έργο αντικείμενα τους οι επιστημονικοί
συνεργάτες διδάσκοντες του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Μεταλληνός Δημήτρης και Καρδάμης
Κώστας και η επιμελήτρια του παραρτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κάτω Κορακιάνα
Παπασωτηρίου Μαρίνα.
Το έργο θα αποδοθεί το διάστημα 12 – 21 Μαΐου 2017 με την ευκαιρία του εορτασμού της
Ένωσης σε Δημοτικές αίθουσες που έχουν ήδη δεσμευτεί σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Λευκάδα και
Κέρκυρα και θα ηχογραφηθεί, βιντεοσκοπηθεί και διατεθεί δωρεάν υπέρ της Περιφερειακής
Ενότητας Κέρκυρας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.

Ο Σχολικός Σύμβουλος εκπ/κών Μουσικής Αγωγής
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων
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