2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ
για ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ πιανίστες 2020

Ο 5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πιάνου για παιδιά,( Thess Junior Piano Contest)
διοργανώνει:
τον 2ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ πιανίστες 2020
(Ιατρούς , δικηγόρους , δημοσιογράφους , μηχανικούς ,υπαλλήλους, επιχειρηματίες…)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαιωμα συμμετοχής έχουν όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα του μουσικού.
2. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου του 1993.
3. Το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων θα παρουσιάζεται σε ένα γύρο και δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 20'.
4. Η επιλογή προγράμματος γίνεται ελεύθερα από τον διαγωνιζόμενο με μοναδική προϋπόθεση τα
έργα που θα παρουσιαστούν να ανήκουν στο ευρύτερο ρεπερτόριο της κλασικής μουσικής.
5. Η ερμηνεία όλων των έργων είναι υποχρεωτικά από μνήμης.
6. Οι διαγωνιζόμενοι που θα βραβευτούν θα πρέπει να παρευρίσκονται στην τελετή απονομής που
θα πραγματοποιηθεί την τελευταία μέρα του διαγωνισμού.
7. Οι βραβευθέντες θα έχουν τη δυνατότητα παρουσίασής τους σε ένα συλλογικό ρεσιτάλ.
8. Το ποσό συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι 45€.
9. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η 9η Φεβρουαρίου 2020.
Το αντίτιμο της συμμετοχής καταβάλλεται αποκλειστικά με κατάθεση στον λογαριασμό του
Σ.Α.Ω.Θ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας : ΙΒΑΝ GR 5301102100000021048025353.
10. H δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α. τραπεζική απόδειξη πληρωμής.
β. φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου.
γ. αντίγραφα των έργων του προγράμματος του κάθε υποψηφίου.
Η δήλωση συμμετοχής και τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά
στο e-mail : junpianocont@gmail.com
ή να κατατεθούν / αποσταλούν στη γραμματεία της Φ.Α.Α.Θ. ( Αγ.Σοφίας 38, ΤΚ. 546 22) με την
ένδειξη 5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πιάνου για παιδιά 2020.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
• ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1871)
Αίθουσα τέχνης Φ Α Α Θ: Αγ Σοφίας 38, ΤΚ. 54622 Θεσ/νίκη Τηλ. 2310 220 700, 277 911 / fax :
23email: faath @ otenet. gr
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΩΔΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
e-mail: saaoth1953@yahoo.com
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καλλιτεχνική Διευθύντρια: Έλλη Ζαχαροπούλου.
Συντονιστική Ομάδα Προγραμματισμού: Θέλξη Ματίκα, Αρετή Βώκου, Ζωή Κισκίνη, Μπάμπης
Τραπεζανλίδης,Ελένη Κωστάκογλου, Δήμητρα Βαξεβανίδου.
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Αρετή Βώκου.
Τηλ.επικοινωνίας: 6947910119
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 13.00-17.00 και Σάββατο 12.00-15.00.
Ομάδα Επικοινωνίας: Λία Καραμπατέα.
Γραμματειακή Υποστήριξη: Φ.Α.Α.Θ.

