
                                                         

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  
των Σπουδαστών των Σχολών της ΦΑΡΙΣ 

 

3ος Διαγωνισμός Κιθάρας Καλαμάτας 
«Γεράσιμος Μηλιαρέσης» 

24-25-26 Απριλίου 2014 
 
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014,  ώρα 12.00 
Αίθουσα Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας,  
Βιλεαρδουίνου 1, Πλ.Υπαπαντής, Καλαμάτα 
 
ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2001  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  Υποχρεωτικό έργο η Berceuse (Νανούρισμα)  
του Peter Nattall στη διασκευή του Θεόδωρου Παναγόπουλου 
και ένα ή δύο έργα ελεύθερης επιλογής. 
Μέγιστη διάρκεια προγράμματος:  8 λεπτά 
 
 
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014, 10.30 π.μ. 
Αίθουσα Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας,  
Βιλεαρδουίνου 1, Πλ.Υπαπαντής, Καλαμάτα 
 
ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1998  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Υποχρεωτικό έργο το Πρελούδιο (1ο μέρος) από το έργο  
του Κώστα Γρηγορέα Mattina Luminosa  
και ένα ή δύο έργα ελεύθερης επιλογής. 
Μέγιστη διάρκεια προγράμματος: 10 λεπτά 
 
Σάββατο, 26 Απριλίου 2014, 11.00 π.μ.  
Αίθουσα Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας (οδός Υπαπαντής) 
• Απονομή Βραβείων και Αναμνηστικών Διπλωμάτων 
• Μικρή συναυλία των βραβευθέντων 
 
Θα απονεμηθούν Βραβεία (Α´, Β´ και Γ´), καθώς και Έπαινοι. 
Ως Α΄ Βραβείο στη Μικρή Κατηγορία θα δοθεί  
μία  κιθάρα ΑΚ μοντέλο Aria 45, με θήκη, συνολικής αξίας 270,00 ευρώ  
και ως Α΄ Βραβείο στη Μεγάλη Κατηγορία θα δοθεί  
μία κιθάρα ALMANSA μοντέλο 401, με θήκη, συνολικής αξίας 340,00 ευρώ,  
προσφορά του μουσικού οίκου Παπαγρηγορίου - Νάκας.  
Β΄ (120,00 ευρώ δωροεπιταγή)και Γ΄ (80,00 ευρώ δωροεπιταγή) βραβεία είναι προσφορά 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Σπουδαστών των Σχολών της ΦΑΡΙΣ. 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Γιάννης Μαυρέας, σολίστ – καθηγητής κιθάρας (Πρόεδρος) 
Κώστας Γρηγορέας, σολίστ κιθάρας, συνθέτης  (μέλος) 
Μαίρη Νικολάου, σολίστ κιθάρας (μέλος) 
Δημήτρης Κουρζάκης, σολίστ κιθάρας (μέλος) 
Άγγελος Μπότσης, σολίστ κιθάρας (μέλος) 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  
(και όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Φεστιβάλ): 20.00 ευρώ.  
Τα χρήματα μπορούν να κατατεθούν στην Εθνική Τράπεζα: λογαριασμός με αριθμό  
220-297017-15 (ΙΒΑΝ: GR 5701102200000022029701715)  
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών της ΔΕΠΑΚ, με αναγραφή του ονόματος 
του υποψήφιου και αποστολή φωτοτυπίας της απόδειξης πληρωμής (μαζί με το δελτίο 
συμμετοχής του), με ταχυδρομείο ή φαξ στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου (μπορεί και 
απλά να την έχει μαζί του ο υποψήφιος την ημέρα του διαγωνισμού). 

 
Μπορούν να λάβουν μέρος κιθαριστές που ανήκουν στις ηλικιακές κατηγορίες που ορίζει ο 
διαγωνισμός, ανεξάρτητα από εθνικότητα, τόπο διαμονής, σπουδές ή άλλη ιδιότητά τους.  
 
Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν στη διάθεσή τους το υποχρεωτικό έργο,  
μπορούν να το προμηθευθούν ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση  
www.kalamataguitarfestival.gr  ή με φαξ, σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Ωδείου  
(τηλ. 27210-21881, φαξ: 27210-81885 και e-mail: dimodkal@otenet.gr).  
 
Οι υποψήφιοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου 
Καλαμάτας το απόγευμα της Τετάρτης, 23 Απριλίου 2014 για να πληροφορηθούν την 
ακριβή ώρα της προσέλευσής τους, καθώς και τη σειρά εμφάνισής τους, η οποία θα 
προκύψει ύστερα από κλήρωση. 
 
Πρέπει επίσης να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το δελτίο συμμετοχής τους με 
ταχυδρομείο ή e-mail ή φαξ, έως τις 23 Απριλίου 2014  
στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου:  
Βιλεαρδουίνου 1, Πλ. Υπαπαντής, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα. 
 
Η εκτέλεση των έργων από μνήμης δεν είναι υποχρεωτική. 
 
Η επιτροπή έχει δικαίωμα να διακόψει τον υποψήφιο σε οποιαδήποτε φάση της εκτέλεσης 
κατά την κρίση της.  
 
Οι υποψήφιοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν εκείνοι τη σειρά παρουσίασης των έργων.  

http://www.kalamataguitarfestival.gr/
mailto:dimodkal@otenet.gr
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Οι υποψήφιοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου 

Καλαμάτας το απόγευμα της Τετάρτης, 23 Απριλίου 2014 για να πληροφορηθούν την ακριβή 

ώρα της προσέλευσής τους, καθώς και τη σειρά εμφάνισής τους η οποία θα προκύψει ύστερα 

από κλήρωση. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το δελτίο συμμετοχής τους με 

ταχυδρομείο ή e-mail ή φαξ στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας:  

Βιλεαρδουίνου 1, Πλ. Υπαπαντής, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα, έως τις 23 Απριλίου 2014. 

Οι υποψήφιοι πρέπει απαραίτητα να παρουσιάσουν στη γραμματεία του διαγωνισμού 

οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο (π.χ. ληξιαρχική πράξη γέννησης) που να πιστοποιεί την 

ημερομηνία γέννησής τους. 
Η εκτέλεση των έργων από μνήμης δεν είναι υποχρεωτική. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους φωτοτυπίες των έργων που θα ερμηνεύσουν για να 

τα παραδώσουν στην επιτροπή. Η επιτροπή έχει δικαίωμα να διακόψει τον υποψήφιο σε 

οποιαδήποτε φάση της εκτέλεσης κατά την κρίση της.  

Οι υποψήφιοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν εκείνοι τη σειρά παρουσίασης των έργων.  

Κάποιο από τα βραβεία μπορεί να μοιραστεί σε δύο εκτελεστές ή να μη δοθεί καθόλου αν 

έτσι κρίνει η επιτροπή. Προβλέπεται η απονομή Επαίνων (Αναμνηστικό Δίπλωμα) κατά την 

κρίση της επιτροπής. 
Όλες οι εκδηλώσεις που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από τον διαγωνισμό μπορούν να 

ηχογραφηθούν και να βιντεοσκοπηθούν, να μεταδοθούν από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, 

χωρίς καμία αμοιβή για τους υποψήφιους. Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό δεν δίδεται στους 

υποψήφιους. 
 

Δελτίο συμμετοχής 

Επώνυμο  

Όνομα  

Έτος γέννησης   

Διεύθυνση  

Πόλη       Τ.Κ.  

Τηλέφωνο  

Έργα ελεύθερης επιλογής:  

 

με την υποβολή του παρόντος αποδέχομαι πλήρως τους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού 

 

 

       (ημερομηνία)                                              (υπογραφή) 
 

παρακαλούμε εσωκλείστε το δελτίο σε φάκελο και ταχυδρομείστε το στη διεύθυνση:  

Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας Βιλεαρδουίνου 1, Πλ.Υπαπαντής, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα 

ή φαξ 2721081885 ή e-mail: dimodkal@otenet.gr 


