ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ
Η Κοινότητα του North College και τα Μουσικά Σύνολά της, προκηρύσσουν τον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό 2016 Σύνθεσης Χορωδιακού Έργου Ελλήνων Νέων Συνθετών.
Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η προβολή και ανάδειξη του έργου Ελλήνων Νέων
Συνθετών χορωδιακής μουσικής και η συμβολή τους στην μουσική παιδεία και τον
πολιτισμό.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Τα έργα, αποκλειστικά το πρώτο μελοποιημένα, θα απευθύνονται σε Τετράφωνη
Μικτή Χορωδία και πρέπει να εκτελεσθούν με συνοδεία πιάνου ή a cappella και τα
οποία δεν θα υπερβαίνουν σε διάρκεια τα πέντε (5) λεπτά.
• Στο Διαγωνισμό, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν οι κάτοχοι Ελληνικής
ιθαγένειας, νέοι συνθέτες χορωδιακής μουσικής υποβάλλοντας ένα και μόνο, νέο
χορωδιακό έργο, σε ποίηση Κλασσικών ή Σύγχρονων Ελλήνων ποιητών ή στιχουργών
συμπεριλαμβανομένης και της Εκκλησιαστικής κειμενογραφίας (απαλλαγμένων
πνευματικών δικαιωμάτων) και τα οποία έργα θα είναι αποκλειστικά για πρώτη
φορά μελοποιημένα.
• Το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει καθορισθεί στα πενήντα ευρώ
(50,00€), το οποίο θα κατατεθεί στο λογαριασμό ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, “ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ NORTH COLLEGE”, ΙΒΑΝ GR28 0172 2860 0052 8607 5724 259 (σε
περίπτωση κατάθεσης από χώρα της ΕΕ εκτός Ελλάδας το SWIFT-BIC είναι
PIRBGRAA). Απαραίτητα η κατάθεση πρέπει να συνοδεύεται από κείμενο όπου θα
αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα καθώς και το Πατρώνυμό του.
• Θα απονεμηθούν, κατά σειρά καλύτερης βαθμολογίας, τρία βραβεία και τρεις
έπαινοι, σε ειδική επίσημη τελετή η οποία θα πραγματοποιηθεί σε πανηγυρική
εκδήλωση GALA, στην Θεσσαλονίκη τον μήνα Φεβρουάριο 2017.

• Τα πρώτα έξη διακριθέντα έργα θα ηχογραφηθούν και θα εκτελεσθούν σε συναυλία,
στην Θεσσαλονίκη, από την Μικτή Χορωδία του Συλλόγου Αποφοίτων North College
και διοργανωτή την Κοινότητα North College, μέχρι τον Φεβρουάριο 2017.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν τα έργα
τους μέχρι τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016. (Ημερομηνία Σφραγίδας ή κατάθεσης αποστολής
του σχετικού φακέλου συμμετοχής μέχρι και τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016)
Τα έργα:
• θα υποβληθούν σε έξι (6) αντίτυπα, όχι χειρόγραφα, μέγεθος αυστηρά Α4, σε
κάθετη γραφή και σε μορφή Finale ή Sibelius και
• θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή, εσώκλειστα σε ασφαλή σφραγισμένο
φάκελο στη διεύθυνση:
Σίμος Δαλκυριάδης, Τ.Θ. 317, Δ.Δ. Σουρωτής, Θέρμη, ΤΚ 57006, Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
Ο φάκελος θα περιέχει:
• Τα έξι (6) αντίτυπα του υπό κρίση χορωδιακού έργου, όπως έχει περιγραφεί
παραπάνω.
• Σε κάθε παρτιτούρα θα αναγράφονται ΜΟΝΟΝ, η διάρκεια του έργου, η πλήρης
διανομή των φωνών, ο ακριβής τονισμός, η πιθανή χρήση πιάνου και οποιαδήποτε
σχετική οδηγία που έχει σχέση με τη σωστή εκτέλεση του έργου. Καθώς και ένας
πενταψήφιος αριθμός που θα ορίσει ο ίδιος υποψήφιος, ως κωδικό συμμετοχής
του.
• Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται και ο ίδιος πενταψήφιος κωδικός αριθμός
που θα έχει ορίσει ο διαγωνιζόμενος.
• Οποιαδήποτε άλλη αναγραφή ονόματος, αρχικών, γραμμάτων, αριθμών, συμβόλων
ή εικόνων σε οποιαδήποτε όψη στις παρτιτούρες θα έχει σαν αποτέλεσμα την
ακύρωση της συμμετοχής του διαγωνιζόμενου.
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου
στο οποίο θα αποδεικνύεται την Ελληνική ιθαγένεια του συμμετέχοντα .
• Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
• Αντίγραφο κατάθεσης δικαιώματος συμμετοχής στον ως άνω αναφερόμενου
τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
• Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη Δήλωση συμμετοχής, η οποία επισυνάπτεται
στην προκήρυξη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
• Η Οργανωτική Επιτροπή θα αποσφραγίσει τους υποβληθέντες φακέλους σε ειδική
συνεδρίασή της και θα παραδώσει στην Κριτική Επιτροπή μόνο τις παρτιτούρες
κατάλληλα ταξινομημένες, χωρίς καμία ένδειξη των στοιχείων του διαγωνιζόμενου,
πέρα του πενταψήφιου κωδικού αριθμού που θα αντιστοιχεί στο ονοματεπώνυμο
του και στο περιεχόμενο του φακέλου του.
• Η Κριτική επιτροπή, αφού αξιολογήσει τα έργα θα τα επιστρέψει στην Οργανωτική
Επιτροπή η οποία σύμφωνα με τον κωδικό αριθμό θα καταρτίσει τον πίνακα των
επιτυχόντων του διαγωνισμού.
• Η ανακοίνωση και η βαθμολογία των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί δημόσια
μέσω της ιστοσελίδας των Μουσικών Συνόλων της Κοινότητας του North College και
παράλληλα σε κάθε συμμετέχοντα ατομικά μέσω e-mail.
• Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον μήνα Σεπτέμβριο 2016.

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Χρήστος Σαμαράς, Καθηγητής Σύνθεσης Τμήματος Μουσικών Σπουδών,
Α.Π.Θ.
Μιχάλης Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π., Μαέστρος - Συνθέτης
Αθανασία Κυριακίδου, Μουσικολόγος, Μαέστρος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κωνσταντίνος Βλ. Ριζόπουλος, Emeritus Professor, Πρόεδρος North College
Αικατερίνη Μαζοκοπάκη, Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων North College
Σίμος Δαλκυριάδης, Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Αποφοίτων North College

Στοιχεία επικοινωνίας:
Για οργανωτικά θέματα Σίμος Δαλκυριάδης: northcollege.gr@gmail.com
Για καλλιτεχνικά θέματα Αθανασία Κυριακίδου: athanasiakyriak@gmail.com
Κοινότητα του North College http://www.northcollege.gr/
Μουσικά Σύνολα https://www.facebook.com/NorthCollegeCommunity.MusicEnsembles
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Σελίδα 1

ΔΗΛΩΣΗ
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η δηλώνω την επιθυμία μου να συμμετάσχω στον
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2016 ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΩΝ
ΣΥΝΘΕΤΩΝ προκηρυχθέντα από τα Μουσικά Σύνολα της Κοινότητας του North College
αποδεχόμενος/η πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη όλους τους όρους της σχετικής
προκήρυξης. Επίσης ως συνθέτης - συνδημιουργός του έργου που υποβάλω για τον εν
λόγω διαγωνισμό δηλώνω πως το έργο μου αυτό είναι πρωτότυπο και δεν έχει εκτελεσθεί
Δημόσια καθώς επίσης είναι απαλλαγμένο από πνευματικά δικαιώματα. Τέλος
εξουσιοδοτώ ανεπιφύλακτα και παραχωρώ στην Κοινότητα του North College το δικαίωμα
δημόσιων εκτελέσεων του έργου μου αυτού, των αναλόγων ηχογραφήσεων και
δημοσιεύσεών του, συνεργαζόμενη με ανάλογους φορείς και δηλώνω ότι παραιτούμαι
από τα σχετικά μου δικαιώματα τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητες της
Κοινότητας όπως αυτές αναφέρθηκαν προηγούμενα.
Υπογραφή και ολογράφως

Ημερομηνία

Σελίδα 2

