
 

 
 
 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ-ΤΡΙΑΝΤΗ  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ, ΤΡΟΜΠΕΤΑ 

 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, το οποίο διαχειρίζεται το 
Κληροδότημα Αλεξάνδρας Κυριακίδη-Τριάντη, προκηρύσσει δύο συνολικά 
υποτροφίες για τελειοποίηση σπουδών επιπέδου Master σε αναγνωρισμένη 
Μουσική Σχολή του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στις 
ειδικότητες Κλασική Κιθάρα και Τρομπέτα. Η διάρκεια των υποτροφιών δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα τρία χρόνια και το Δ.Σ. είναι το μόνο αρμόδιο να 
αποφασίζει σχετικά.  
 
Η προκήρυξη απευθύνεται σε Ελληνίδες και Έλληνες σολίστ, ηλικίας μέχρι 30 
ετών, που έχουν βεβαίωση αποδοχής της Μουσικής Σχολής για τη φοίτησή τους. 
Υποτροφία δεν μπορεί να λάβει υποψήφιος ο οποίος θα λάβει για το ίδιο 
διάστημα όμοια υποτροφία από άλλο φορέα.   
 
Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης του 
Κληροδοτήματος (Πρ. Διάταγμα αρ. 2, Φ.Ε.Κ. Β’ 641/26.8.1993), δηλ. κατόπιν 
ακροάσεως των υποψηφίων από Επιτροπή διακεκριμένων ειδικών, καθόσον 
αφορά το εξαιρετικό ταλέντο και την καταλληλότητα της Σχολής όπου 
προτίθενται να σπουδάσουν. Το Δ.Σ. αποφασίζει για την απονομή των 
υποτροφιών, αφού λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση της άνω Επιτροπής σχετικά με 
την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους. Το 
Δ.Σ. δύναται να μη χορηγήσει υποτροφία εφόσον κρίνει ότι κανένας από τους 
υποψήφιους δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Το ύψος κάθε ετήσιας 
υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 12.000 ευρώ. 
 
H προθεσμία εντός της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις 
τους ανέρχεται σε 45 ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης στον ημερήσιο 
τύπο.  
 
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Συλλόγου www.sfm.gr. 
 
Πληροφορίες: Γραμματεία Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, Τ. 210 7282566/567 
(10:00-16:00), sfm@megaron.gr, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & 
Κόκκαλη, 115 21 Αθήνα. 
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ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2018 

 

Οι υποψήφιοι για το Διαγωνισμό, απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι αναγνωρισμένων Ωδείων, θα πρέπει:  
α)  Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1988 και μετά (μέχρι 30 ετών) 
β)  Να υποβάλουν πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

     γ)  Να παρουσιασθούν σε ακρόαση ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής  
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ 

 
Oι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν φάκελο με τα πιο κάτω δικαιολογητικά σε δύο 
αντίτυπα. Να τηρηθεί η εξής σειρά:  
 
1)   Αίτηση υποψηφιότητος συμπληρωμένη ευανάγνωστα (ακολουθεί) 
      Να επισυνάπτεται φωτογραφία ταυτότητος του υποψηφίου 
2)   Δακτυλογραφημένο βιογραφικό σημείωμα (σε μία σελίδα) 
3)   Αντίγραφο (απλό) αστυνομικής ταυτότητος (δύο όψεων) 
4)   Αντίγραφο (απλό) Διπλώματος Ωδείου * και άλλα μουσικά πτυχία 
5)   Βεβαίωση αποδοχής από κατάλληλο Μουσικό Ίδρυμα του εξωτερικού    
      για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 * 
6)   Αντίγραφα (απλά) πιστοποιητικών ή πτυχίων σπουδών στις ξένες γλώσσες  
7)   Αντίγραφο (απλό) εκκαθαριστικού της τελευταίας δηλώσεως φόρου εισοδήματος του  
      υποψηφίου ή της οικογενείας του 
8)   Παραστατικά σημαντικών μουσικών δραστηριοτήτων  
9)   Συστατικές επιστολές (έως δύο) 

10)   Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου (Ν. 1599) με επικυρωμένη υπογραφή, ότι δεν έχει  
         εξασφαλίσει για το 2018-2019 όμοια υποτροφία από άλλη πηγή και ότι όλα τα στοιχεία που  
         προσκομίζει είναι αληθή. Στην ίδια δήλωση ο υποψήφιος πρέπει να αναφέρει σε ποια ακόμα  
         ιδρύματα έχει κάνει αίτηση για υποτροφία για το ακαδ. έτος 2018-2019. 

=================== 
*4)  Οι υποψήφιοι τελειόφοιτοι Ωδείων θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημη βεβαίωση 
       για το επίπεδο σπουδών τους και την απόδοσή τους κατά το τελευταίο έτος φοίτησής τους.  
 
*5)   Διευκρινίζεται, ότι η υποτροφία δίδεται για τελειοποίηση σπουδών σε Ανώτατο Μουσικό 
       Ίδρυμα του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Για το λόγο αυτό, όσοι            

υποψήφιοι δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμη την αποδοχή τους, μπορούν να την προσκομίσουν   

μέχρι την ημέρα των ακροάσεων. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρουν σε ποιες σχολές έχουν  
κάνει αίτηση και πότε θα περάσουν από ακρόαση.   

 
Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 

από τη Γραμματεία Δ.Σ. του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη - Αθήνα 
115 21), είτε με επιτόπου κατάθεση στο γραφείο υποδοχής του Μεγάρου Μουσικής (είσοδος από  
Κόκκαλη), είτε με courier. Για περισσότερες πληροφορίες: Τ. 210 7282566-567 sfm@megaron.gr. 
Η Γραμματεία θα στείλει άμεση ηλεκτρονική επιβεβαίωση για την παραλαβή των υποψηφιοτήτων. 
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2018 

 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ, ΤΡΟΜΠΕΤΑ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ 

 
 

Οι υποψήφιοι θα κληθούν εγκαίρως από τη Γραμματεία του Συλλόγου να 
παρουσιασθούν σε ακρόαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού.  
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προετοιμάσουν τα πιο κάτω έργα, χαρακτηριστικά του 
τεχνικού και μουσικού τους επιπέδου. Κατά την κρίση της Επιτροπής, θα κληθούν να 
τα ερμηνεύσουν όλα ή μέρος αυτών. Κατά την ακρόαση θα συνοδεύονται από πιανίστα 
της επιλογής τους. 
 
Κλασική κιθάρα: 

 α) Δύο μέρη από μία Σουίτα για λαούτο του J.S. Bach  
 β) Μία Σπουδή της επιλογής του εξεταζομένου από τις 12 Σπουδές του H. Villa-Lobos 
 γ) Το πρώτο μέρος από μια Σονάτα (κλασικής, νεοκλασικής, σύγχρονης περιόδου) ή το 

πρώτο μέρος από ένα Κοντσέρτο πρωτότυπα γραμμένο για κιθάρα (M. Giuliani,       
J. Rodrigo, H. Villa-Lobos, M.M. Ponce, M. Castelnuovo-Tedesco, L.Brouwer κ.α.) 
της επιλογής του εξεταζομένου.   

 
 
Τρομπέτα: 
α) Το πρώτο μέρος από το Κοντσέρτο για τρομπέτα του J. Haydn  
β) Το Κοντσέρτο για τρομπέτα σε φα ελάσσονα του Oskar Böhme op. 18 
γ) Το Κοντσέρτο για τρομπέτα «Légende» του Georges Enesco.  
 
[Μπορείτε να δείτε εδώ σκαναρισμένα τα εξώφυλλα της παρτιτούρας των 3 κοντσέρτων]. 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Φωτογραφία 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ:  

ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ: 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ:  

ΑΚΡΙΒΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (δίπλωμα, έτος, ωδείο, καθηγητής): 

 

 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΟΣ/Η: 

 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ / ΕΠΙΠΕΔΟ:   

 

 

ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ: 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΙΑΝΙΣΤΑ: 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΗ 2018 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ 

 


