1ο ΘΕΡΙΝΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΑΙΚΟΤ ΜΑΝΣΟΛΙΝΟΤ
Με τον Ugo Orlandi
4 – 9 Αυγούςτου 2015
Ινςτιτούτο ύρου
Άνω ύροσ, ύροσ
Η Αθηναΰκή Μαντολινάτα «Νικόλαοσ Λάβδασ» διοργανώνει ςεμινάριο κλαςικού μαντολίνου
με προςκεκλημένο τον διακεκριμένο ςολίςτ και καθηγητή Ugo Orlandi.
Στο πλαίςιο του ςεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν ανοιχτά ατομικά και ομαδικά μαθήματα
ορχήςτρασ και θα ολοκληρωθούν με μια ςυναυλία ςτο θέατρο Απόλλων τησ Ερμούπολησ.
Ο Ugo Orlandi (www.ugo-orlandi.it), γεννημένοσ ςτη Brescia τησ Ιταλίασ, είναι
μια από τισ ςημαντικότερεσ μορφέσ ςτο χώρο τησ μουςικήσ του μαντολίνου
παγκοςμίωσ.
Έχει ςυνεργαςτεί με τουσ Solisti Aquilani, Wiener
Kammerkonzerte, Berliner Philarmoniker, Sergio Vartolo, Jordi Savall, Zubin
Metha και Claudio Abbado. Επιμελήθηκε την έκδοςη των βιβλίων “Il Periodo
d’ oro del mandolino” και “Mandolin memories” (εκδ. Turris, Κρεμόνα), καθώσ
και την έρευνα πάνω ςε ςονάτεσ για μαντολίνο του Domenico Scarlatti (εκδ. Berben, Ανκόνα). Έχει
κάνει περιοδίεσ ςε όλο τον κόςμο με τουσ Solisti Veneti υπό τη διεύθυνςη του Claudio Scimone. Έχει
ηχογραφήςει δύο CD με κονςέρτα των M. Guiliani, F. Lecce, G. Paisiello καθώσ και όλα τα κονςέρτα για
μαντολίνο του A. Vivaldi.
 Διάρκεια Σεμιναρίου : 6 ημέρεσ
 Ώρεσ μαθημάτων: 10:00-13:00 ατομικά, 18:00-21:00 ομαδικά – πρόβεσ ορχήςτρασ.
 Περιλαμβάνονται όλα τα όργανα τησ οικογένειασ (μαντολίνο, μαντόλα, μαντολοντςέλο) και
κιθάρα.
 Τόποσ ςεμιναρίου και διαμονήσ: Ινςτιτούτο ύρου, Ιςτορική Μονή Πατέρων Ιηςουΰτών,
Άνω ύροσ (http://syrosinstitute.eu)
 Κόςτοσ Συμμετοχήσ: 330 ευρώ. Περιλαμβάνονται: το κόςτοσ ςεμιναρίου, η διαμονή ςε δίκλινα
δωμάτια και το μεςημεριανό γεύμα ςτο χώρο του Ινςτιτούτου Σύρου.
Συμπληρώςτε τα ςτοιχεία ςασ ςτη φόρμα ςυμμετοχήσ ςτον παρακάτω ςύνδεςμο
https://docs.google.com/forms/d/13L0y9o3499KzqLuFhBjpbCjp44v2pW3lGiSD0Y_OTWY/edit#
*Τα μαθήματα ξεκινούν το απόγευμα τησ 4ησ Αυγούςτου. Οι ςυμμετέχοντεσ οφείλουν να βρίςκονται ςτο χώρο
του ςεμιναρίου μέχρι το μεςημέρι τησ ίδιασ ημέρασ.
**Πληροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο άφιξησ και αναχώρηςησ ςτο Ινςτιτούτο Σύρου θα ςταλούν ςτο
επιβεβαιωτικό e-mail τησ αίτηςησ ςυμμετοχήσ ςασ.
***Ο αριθμόσ ςυμμετοχών είναι περιοριςμένοσ και θα τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ.
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