ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΟΛΙΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ
ΟΡΟΙ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε ποιούς απευθύνεται:
απευθύνεται: Η ενεργή συμμετοχή απευθύνεται σε μαθητές - απόφοιτους
βιολιού, σε πιανίστες σχετικούς με την εργογραφία του βιολιού στη μουσική δωματίου και σε
ντουέτα ή τρίο σύνολα μουσικής δωματίου που περιλαμβάνουν βιολί. Σαν ακροατές μπορούν
να παρακολουθήσουν όλοι οι μουσικόφιλοι.
Πότε:
Πότε Το σεμινάριο θα διαρκέσει από ∆ευτέρα 2/4 έως Κυριακή 8/4/2012.
Που:
Που: “AN ART ARTISTRY” - Mονής Αστερίου 4, Αθήνα 210 3220082
Ενεργοί συμμετέχοντες:
συμμετέχοντες €60,00/1 ώρα κατ’ άτομο & €90,00/1 ώρα για ντουέτα ή
σύνολα μουσικής δωματίου. Από 2 και περισσότερες ώρες 20% έκπτωση.
Οι ενεργοί συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν τις συναυλίες και όλες τις
μέρες του σεμιναρίου χωρίς άλλη επιβάρυνση, εφόσον έχουν προεξοφλήσει το ποσόν
συμμετοχής τους. Για ανήλικους, δωρεάν είσοδος στο σεμινάριο, σε έναν συνοδό τους.
Υποχρεωτικά πρέπει να δηλώσετε το ρεπερτόριο σας και στην περίπτωση που
πρόκειται για κάποιο σπάνιο έργο της φιλολογίας να το στείλετε ως 10 Μαρ. 2012 στο
info@an-art.com . Την Πέμπτη 15 Μαρ. 2012 θα πρέπει να έχουν σταλεί τα απαραίτητα για να
επιβεβαιωθούν οι ενεργές συμμετοχές. Η κ. Dimova θα παρέχει την πιανιστική συνοδεία στους
συμμετέχοντες βιολιού.
Επίσης πρέπει να δηλώσετε αν επιθυμείτε τη συμμετοχή σας στη συναυλία λήξης. Το
τελικό πρόγραμμα θα αποφασιστεί από τους καθηγητές την Πέμπτη 5/4. Όσοι θα
συμμετάσχουν θα λάβουν δωρεάν βιντεοσκόπηση της συναυλίας.
Ακροατές:
Ακροατές €50,00 για όλες τις μέρες του σεμιναρίου.
Εγγραφές:
Εγγραφές Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο www.an-art.com
και στείλτε τη στο info@an-art.com ή επισκεφτείτε μας για να εγγραφείτε (∆ευτέρα ως
Παρασκευή 10:00-14:00). Όλες οι συμμετοχές πρέπει να προεξοφληθούν για να είναι έγκυρες,
είτε με προηγούμενη επίσκεψη σας, είτε κατά την πρώτη άφιξη σας, στο “AN ART”. Σκόπιμο
είναι να βρίσκεστε στον χώρο τουλάχιστον 30’ νωρίτερα από την ώρα συμμετοχής σας.
Ώρες:
Ώρες οι ώρες διδασκαλίας θα είναι 10:00 - 14:30 και 17:00 - 21:00 κάθε μέρα. Για
προτιμήσεις στο ωράριο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με την διαθεσιμότητα.
Βεβαιώσεις:
Βεβαιώσεις Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στους
ενεργούς συμμετέχοντες.
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