ΠΡΟΔΗΛΩΗ ΜΑΘΗΣΗΓηα ηα 3 κνπζηθά Σκήκαηα κε ηε λέα δηαδηθαζία εηζαγσγήο
- Σµήµα Μνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεµίνπ,
- Σµήµα Μνπζηθήο Δπηζηήµεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεµίνπ Μαθεδνλίαο,
- Σµήµα Μνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεµίνπ Ισαλλίλσλ

Μέζα ζην δηάζηεκα 25-28 Φεβξνπαξίνπ ν/ε ππνγξάθσλ/νπζα καζεηήο/ηξηα
ΔΠΩΝΤΜΟ……………………….ΟΝΟΜΑ…………….…………….ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ………..………….
Γειώλσ όηη ελδηαθέξνκαη γηα εηζαγσγή ζηα 3 αλσηέξσ κνπζηθά Σκήκαηα κε ηε λέα δηαδηθαζία εηζαγσγήο. Γειώλσ επίζεο όηη
νιόθιεξε ε παξνύζα ΠΡΟΓΗΛΩΗ είλαη εληειώο ελδεηθηηθή θαη όηη ηηο ηειηθέο κνπ πξνηηκήζεηο ζα ηηο ζπκπεξηιάβσ ζηελ ΑίηεζεΓήισζε ηνπ Μαξηίνπ, ε νπνία ζα είλαη δεζκεπηηθή θαη νξηζηηθή.
Με ηε λέα δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηα 3 κνπζηθά Σκήκαηα, πέξα από ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΓΔΛ ή
ησλ ΔΠΑΛ αληίζηνηρα ζην κάζεκα «Νενειιεληθή Γιώζζα» ΓΔΛ ή «Νέα Διιεληθά» ΔΠΑΛ αληίζηνηρα, ζα εμεηαζηώ θαη ζηα 2
κνπζηθά καζήκαηα «Μνπζηθή Δθηέιεζε θαη Δξµελεία» θαη «Μνπζηθή Αληίιεςε θαη Γλώζε».
1. Σν κάζεκα Μνπζηθή Δθηέιεζε θαη Δξκελεία πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε θνκκαηηώλ είδνπο α) Λόγηαο Γπηηθήο Μνπζηθήο παξάδνζεο,
β) Σδαδ ή άιιεο ζύγρξνλεο κνπζηθήο έθθξαζεο, γ) Παξαδνζηαθήο, ιατθήο κνπζηθήο παξάδνζεο ή βπδαληηλήο κνπζηθήο.
Ο ςποτήθιορ επιλέγει να εξεηαζηεί ζε ένα από ηα παπαπάνυ είδη και ζε ένα μοςζικό όπγανο (υρ µοςζικό όπγανο
εννοείηαι και η θυνηηική ηέσνη) και ζςγκεκπιμένα:
α) από ηε Λόγηα Γπηηθή Μνπζηθή παξάδνζε: δύν ζπλζέζεηο δηαθνξεηηθνύ ύθνπο θαη πεξηόδνπ ε κία αξγήο θαη ε άιιε γξήγνξεο
ξπζκηθήο αγσγήο, κέηξηαο δεμηνηερληθήο θαη εξκελεπηηθήο δπζθνιίαο, κε αθξίβεηα ζηελ κνπζηθή απόδνζε.
β) από ηελ Σδαδ ή άιιε ζύγρξνλε κνπζηθή έθθξαζε: δπν ζπλζέζεηο κία αξγήο θαη κία γξήγνξεο ξπζκηθήο αγσγήο από ην
ξεπεξηόξην ηεο Σδαδ, ξνθ ή άιινπ ζύγρξνλνπ κνπζηθνύ είδνπο κε ζπκβαηό ζύληνκν απηνζρεδηαζκό θαη απόδνζε ύθνπο (ζηηι).
γ) από ηελ Βπδαληηλή κνπζηθή ή Παξαδνζηαθή, ιατθή κνπζηθή παξάδνζε: δπν θνκκάηηα επηιεγκέλα κε γλώκνλα ηνλ
πξσηαγσληζηηθό ξόιν ηνπ εμεηαδόκελνπ νξγάλνπ ή θσλήο, κε ζπκβαηό ζύληνκν απηνζρεδηαζκό (ηαμίκη). ηε θσλεηηθή εμέηαζε δελ
πξνβιέπεηαη απηνζρεδηαζκόο.
Η αλσηέξσ εμέηαζε ηεο θσλεηηθήο ή νξγαληθήο κνπζηθήο δηαξθεί 2΄ κε 6΄ ιεπηά. Κάζε ππνςήθηνο εμεηάδεηαη ζε έλα από ηα
δύν θνκκάηηα/ζπλζέζεηο, ηελ επηινγή ηνπ νπνίνπ απνθαζίδεη ε εμεηαζηηθή επηηξνπή. Αλ ν ππνςήθηνο έρεη επηιέμεη έξγα κεγαιύηεξεο
δηάξθεηαο, ε επηηξνπή έρεη δηθαίσκα λα δηαθόςεη ηνλ ππνςήθην ζηνλ ρξόλν πνπ έρεη θαζνξηζηεί. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα θέξνπλ καδί
ηνπο ην όξγαλν πνπ έρνπλ επηιέμεη, κε εμαίξεζε ην πηάλν από ηα πιεθηξνθόξα θαη ηα ληξακο θαη ηύκπαλα ζπκθσληθήο νξρήζηξαο από
ηα θξνπζηά, ηα νπνία ζα βξίζθνληαη ζε θάζε εμεηαζηηθό θέληξν όπνπ απαηηείηαη. Οη ππνςήθηνη δίλνπλ ηηο εμεηάζεηο ρσξίο λα ππάξρεη
νπηηθή επαθή από θαη κε ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή (πίζσ από θνπξηίλα ή παξαβάλ) ζπλνδεπόκελνη από επηηεξεηή.
2. Σν κάζεκα «Μνπζηθή Αληίιεςε θαη Γλώζε» πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Μνπζηθήο Αληίιεςεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηεο Μνπζηθήο Γλώζεο. Η εμέηαζε ζην αληηθείκελν ηεο Μνπζηθήο Αληίιεςεο δηάξθεηαο 30’ ιεπηώλ πεξηιακβάλεη αλαγλώξηζε κνηίβσλ,
ξπζκηθώλ κέηξσλ, ζπγρνξδηώλ, δηαδνρήο ζπγρνξδηώλ, ερνρξώκαηνο (κνπζηθώλ ρξνηώλ). Η εμέηαζε ζην αληηθείκελν ηεο Μνπζηθήο
Γλώζεο δηάξθεηαο 2 σξώλ πεξηιακβάλεη Θεσξία Μνπζηθήο, Σνληθή Αξκνλία, ζηνηρεία Μνξθνινγίαο θαη Ιζηνξίαο ηεο Μνπζηθήο, ζηνηρεία
βπδαληηλήο, παξαδνζηαθήο, ιατθήο κνπζηθήο, ζηνηρεία Μνπζηθήο Σερλνινγίαο.

Γηα ην κάζεκα «Μνπζηθή Δθηέιεζεθαη Δξκελεία» νη πξνηηκήζεηο κνπ είλαη νη παξαθάησ:
(Σε καθέναν από ηοςρ δύο παπακάηω πίνακερ i) &ii) επίλεξε με Χ μία επιλογή ζηο κενό κοςηάκι)

i) Δπηιέγσ ηελ εμέηαζε θνκκαηηώλ ζε έλα από ηα παξαθάησ είδε κνπζηθήο
1
2
3

Λόγηαο Γπηηθήο Μνπζηθήο παξάδνζεο
Σδαδ ή άιιεο ζύγρξνλεο κνπζηθήο έθθξαζεο,
Βπδαληηλήο κνπζηθήο ή Παξαδνζηαθήο, ιατθήο κνπζηθήο παξάδνζεο:

ii) Δπηιέγσ είηε θσλή είηε κία θαηεγνξία νξγάλσλ
4
5
6
7α
7β
7γ
8α
8β

Φσλή
Έγρνξδα όξγαλα
Πλεπζηά όξγαλα
Κξνπζηά όξγαλα
Αλ πξνηηκάο θξνπζηά, επίιεμε κία από ηηο ηξεηο πξνηηκήζεηο δίπια

Πιεθηξνθόξα όξγαλα
Αλ πξνηηκάο πιεθηξνθόξα, επίιεμε κία από ηηο δύν πξνηηκήζεηο δίπια

Νηξακο
πκθσληθήο νξρήζηξαο
Άιιν θξνπζηό όξγαλν
Πηάλν
Άιιν πιεθηξνθόξν όξγαλν

Γηα ην κάζεκα «Μνπζηθή Αληίιεςεθαη Γλώζε» δελ ρξεηάδεηαη λα δειώζσ θάπνηα πξνηίκεζε,
δεδνκέλνπ όηη ε εμέηαζε είλαη θνηλή γηα όινπο ηνπο ππνςεθίνπο.
Ο/Η δειώλ/νύζα καζεηήο/ηξηα
………………………………………..

Τπνγξαθή

Ηκεξνκελία

………………….

…………………….

