
Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Πάρου 2018 
 

Τετάρτη 11 έως Κυριακή 15 Απριλίου Στις Λεύκες της Πάρου 

 
 
Master Classes  –  Συναυλίες  –  Διαγωνισμοί  
στο όμορφο νησί της Πάρου, στον παραδοσιακό οικισμό των Λευκών κοντά στο γαλάζιο της 
θάλασσας, σε ένα τοπίο ιδανικό για  διασκέδαση,  έμπνευση και δημιουργία. 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Πάρου συνδυάζει διακοπές με μουσική επιμόρφωση, σε ένα 
φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον. 

Απευθύνεται σε σπουδαστές κιθάρας, δασκάλους, καλλιτέχνες, αλλά και ακροατές που 
ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν και να παρακολουθήσουν υψηλού ενδιαφέροντος συναυλίες. 
Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Πάρου θα διδάξουν καταξιωμένοι σολίστ από την ελλάδα και 
το εξωτερικό. 

Πρόκειται για μία δράση της ΚΔΕΠΑΠ -  Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Πάρου σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Πάρου, το μουσικό τμήμα του 
Πανεπιστημίου της Οκλαχόμα των ΗΠΑ και την Καλλιτεχνική Εταιρεία το “Το Τονικό” που 
φιλοδοξεί να διευρύνει τους ορίζοντες των επαγγελματιών μουσικών και σπουδαστών κιθάρας 
και να τους δώσει τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να παρακολουθήσουν 
συναυλίες καταξιωμένων καλλιτεχνών και να διεκδικήσουν βραβεία στο διαγωνισμό του 
Φεστιβάλ. Οι συνοδοί των μαθητών, γονείς ή φίλοι θα μπορούν επίσης να συνδυάσουν τις 
διακοπές τους με την παρακολούθηση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 

Στις συναυλίες που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ εμφανίζονται οι:  
 
Marcelo de la Puebla (Iσπανία), Larry Hammett (ΗΠΑ), Miranda Arana (ΗΠΑ),   
Ιάκωβος Κολανιάν,  Μιχάλης Κονταξάκης, Νότης Μαυρουδής, Γιώργος Τοσικιάν.   
 
Καθηγητές:  
Τhomas Anderson (ΗΠΑ), Κωνσταντίνος Αναπολιτάνος, Γιώργος Γεωργάτος,  
Χάρης Καμπύλης, Βασίλης Καναράς,  Κώστας Κωνσταντίνου, Νίκος Μανιταράς, 
Γιώργος Μπαρμπαρέκος, Θέμης Παπαδημητρίου, Παναγιώτης Τζίνας, Βασίλης Ράπτης  
 
Κατασκευαστές κιθάρας: 
Νίκος Ευθυμίου, Βασίλης Βασιλειάδης  
 
 
Διδασκαλία Κιθαριστικού Συνόλου: Στέλιος Μούστος 

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Larry Hammett, Ιάκωβος Κολανιάν 

Πληροφορίες – Αιτήσεις συμμετοχής 
www.parosguitar.com, Τηλ. 210 6033825  
 



 

 

 

  

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ                                                                                                                                                                             

Στους διαγωνισμούς μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι σπουδαστές του Φεστιβάλ. 

Διαγωνισμός για σπουδαστές έως 12 ετών (κατηγορία Α΄) 
Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής διαφορετικών μουσικών εποχών 

            [διαθέσιμος χρόνος εμφάνισης για κάθε σπουδαστή: έως 6']  
 

Διαγωνισμός για σπουδαστές έως 16 ετών (κατηγορία Β΄) 
Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής διαφορετικών μουσικών εποχών  
[διαθέσιμος χρόνος εμφάνισης για κάθε σπουδαστή: έως 10']  
 
Διαγωνισμός για σπουδαστές κάθε ηλικίας (κατηγορία Γ΄) 

Προκριματικός κύκλος 
Δύο έργα ή δύο μέρη διαφορετικών έργων διαφορετικών μουσικών εποχών 
[διαθέσιμος χρόνος εμφάνισης για κάθε σπουδαστή: έως 12']  
 
Τελικός κύκλος 
Δύο ή τρία έργα ή μέρη διαφορετικών έργων διαφορετικών εποχών διάρκειας 
από 15' έως 20'. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να επαναλάβουν έργα 
του προκριματικού κύκλου. 
 

1ο Βραβείο της  Κατηγορίας Γ΄ 

Μία κιθάρα προσφορά του κατασκευαστή Νίκου Ευθυμίου αξίας 2500 € 

            Τρία ρεσιτάλ:  

• στην Αίθουσα Συναυλιών Φίλιππος Νάκας στην Αθήνα 

• στην Αίθουσα Μεγάρου Γκύζη στη Σαντορίνη 

• στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Πάρου 2019 
 

Οι νικητές όλων των κατηγοριών θα λάβουν δώρα και αναμνηστικά διπλώματα. 
 



 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι  σπουδαστές ηλικίας έως 15 ετών θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από 
γονέα, κηδεμόνα, ή καθηγητή. Εφόσον συνοδεύονται από καθηγητή, απαιτείται 
υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα.  
Για τη συμμετοχή σπουδαστών ηλικίας από 15 έως 18 ετών, οι οποίοι δεν 
συνοδεύονται από γονέα, κηδεμόνα ή καθηγητή, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του 
γονέα ή κηδεμόνα.   
Λόγω του ότι ο αριθμός των δωματίων είναι συγκεκριμένος, θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας, με τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής την 30η 
Μαρτίου. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Το δικαίωμα συμμετοχής είναι:  

Ενεργώς συμμετέχοντες σπουδαστές με διαμονή και διατροφή  220 € 
Περιλαμβάνει 4 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο, ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα), 
παρακολούθηση όλων των δρώμενων του Φεστιβάλ και συμμετοχή στα Master Classes. 
 
Ενεργώς συμμετέχοντες σπουδαστές με διαμονή χωρίς διατροφή  150 € 
Περιλαμβάνει 4 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο, παρακολούθηση όλων των δρώμενων 
του Φεστιβάλ και συμμετοχή στα Master Classes. 
 
Ενεργώς συμμετέχοντες σπουδαστές χωρίς διαμονή και διατροφή  90 € 
Περιλαμβάνει παρακολούθηση όλων των δρώμενων του Φεστιβάλ και συμμετοχή στα Master Classes. 
 
Ακροατές - σπουδαστές με διαμονή και διατροφή   170 € 
Περιλαμβάνει 4 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο, ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα),  
παρακολούθηση όλων των δρώμενων του Φεστιβάλ. 
 
Ακροατές  σπουδαστές με διαμονή, χωρίς διατροφή  100 € 
Περιλαμβάνει 4 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο, παρακολούθηση όλων των δρώμενων 
του Φεστιβάλ 
 
Συνοδοί με διαμονή  και διατροφή 130 € 
Περιλαμβάνει 4 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο,  με ημιδιατροφή (πρωινό και ένα 
γεύμα), παρακολούθηση όλων των δρώμενων του Φεστιβάλ) 
 



Συνοδοί με διαμονή χωρίς διατροφή 80€ 
Περιλαμβάνει 4 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο, παρακολούθηση όλων των δρώμενων 
του Φεστιβάλ. 
 

Με την αίτηση συμμετοχής προκαταβάλλονται: 

Το 50% της συνολικής τιμής 

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Πάρου, 
ολόκληρο το χρηματικό ποσόν της συμμετοχής πρέπει να έχει καταβληθεί μέχρι την 30η 
Μαρτίου. 

Η κατάθεση της προκαταβολής ή ολόκληρου του χρηματικού ποσού της συμμετοχής μπορεί 
να γίνει στη γραμματεία του Τονικού Ωδείου ή στον παρακάτω λογαριασμό: 

ALPHA BANK 

IBAN: GR69 0140 1300 1300 0232 0001 961 

BIC: CRBAGRAAXXX 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΤΟ ΤΟΝΙΚΟ 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Για να φτάσετε  

https://www.bluestarferries.com/en/ 

http://www.paros.gr/el/pros-paro/sigkinonies.html 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 
 
Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ θα εξαντλήσουν την προσοχή τους ώστε να παράσχουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή ασφάλεια σε όλους τους συμμετέχοντες. Επειδή εκ της φύσεως της διοργάνωσης δεν είναι 
δυνατή η παρακολούθηση κάθε σπουδαστή ξεχωριστά σε εικοσιτετράωρη βάση, ο κάθε σπουδαστής 
θα είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του και οι ανήλικοι σπουδαστές θα πρέπει να συνοδεύονται.  

 

 

 

 

https://www.bluestarferries.com/en/
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