
        ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
          
                        7ο Art Festival «ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ» 
 
Οι Φοιτητέσ του Σμήματοσ Λαΰκήσ και Παραδοςιακήσ Μουςικήσ του ΣΕΙ Ηπείρου 
διοργανώνουν για 7η ςυνεχόμενη χρονιά, το ανοιχτό Φεςτιβάλ Σέχνησ, 
«Πολιτιςτική Παρεμβολή» ςτισ 5, 6 και 7 Ιουνίου ςτο campus του ΣΕΙ, ςτουσ 
Κωςτακιούσ Άρτασ. 
κοπόσ του  Φεςτιβάλ είναι η έκφραςη τησ ανάγκησ των φοιτητών για ςυλλογική 
δράςη μέςα από την καλλιτεχνική δημιουργία, η οποία ςχολιάζει την κοινωνική 
πραγματικότητα. Η ςυνδιαλλαγή μέςα από την Σέχνη είναι το ζητούμενο και οι 
διάφορεσ μορφέσ τησ γίνεται ο λόγοσ τησ φοιτητικήσ κοινότητασ που με κοινό 
όραμα ςυμπράττει γι’ αυτό τον ςκοπό. 
 
το Φεςτιβάλ θα παρουςιαςτούν μουςικά ςύνολα των Φοιτητών του Σμήματοσ, 
καθώσ και προςκεκλημένοι καλλιτέχνεσ  από κάθε χώρο τησ Σέχνησ. Σο 
πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μουςικά ςύνολα , θέατρο ςκιών και έναν κύκλο 
ςεμιναρίων ποικίλων θεμάτων από τισ 3 Ιουνίου έωσ και τισ 7 Ιουνίου.   
Με την ςυμμετοχή τουσ θα τιμήςουν το Φεςτιβάλ οι Ross Daly quartet, Fungover, 
Bόμβοι, Γιάννησ Παππαδόπουλοσ και οι Ross Daly, ωτήρησ Ντούβασ, Δημήτρησ 
Μελίτασ, Σατιάνα Πετράκη ωσ ειςηγητέσ εργαςτηρίων.  
 

Σην αυλαία ανοίγει την Σρίτη 3 Ιουνίου το ςεμινάριο Μουςικήσ Φωτογραφίασ με 
ειςηγητή τον φωτογράφο Δημήτρη Μελίτα για να ακολουθήςει την Σετάρτη 4 
Ιουνίου το 2ο μέροσ του ςεμιναρίου του και ςτην ςυνέχεια με ειςηγητή τον 
μουςικό και ςυνθέτη Ross Daly θα  Προςεγγίςουμε την τροπική μουςική  το 
δεύτερο μέροσ του οποίου θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη την πρώτη μέρα του 
3ημέρου Φεςτιβάλ «Πολιτιςτική Παρεμβολή» . Σην Παραςκευή ο ντράμερ 
ωτήρησ Ντούβασ ςτο εργαςτήριο του προςεγγίζει ρυθμολογικά ζητήματα 
εςτιάζοντασ ςτο solo και το interaction. Tο άββατο με μια ςειρά ςεμιναρίων 
πρωτοβουλίασ  των φοιτητών και ειςηγητέσ τουσ ίδιουσ, ξεκινάει με μαθήματα 
αυτοάμυνασ από τον Άνθιμο Παπανθίμου, μαθήματα νοηματικήσ γλώςςασ από 
την Φιλίτςα Γεωργιάδου και μαθήματα τησ τέχνησ origami από την Αελλώ 
Βαρδοπούλου – Γαλάνη. Ο κύκλοσ ςεμιναρίων ολοκληρώνεται με την 
προςκεκλημένη δαςκάλα και χορεύτρια flamenco Σατιάνα Πετράκη ωσ 
ειςηγήτρια ςτον χορό του Flamenco. 
Από την Πέμπτη λοιπόν 5 Ιουνίου έωσ και το άββατο 7 Ιουνίου και από τισ 
8:00μμ έωσ τισ πρώτεσ πρωινέσ ώρεσ θα ακούςουμε ρεπερτόριο από τον χώρο 
τησ υπαίθρου και του άςτεωσ. Θα ακούςουμε προςωπικέσ ςυνθέςεισ, διαςκευέσ 
καθώσ επίςησ μουςικέσ με έναν ethnic, funk και gypsy τρόπο.  
 
Ο χαρακτήρασ του φεςτιβάλ είναι καθαρά μη εμπορικόσ, χωρίσ χορηγούσ και 
διατηρεί την είςοδο ελεύθερη για όλουσ. 
 
Σο Campus του ΣΕΙ βρίςκεται ςτουσ Κωςτακιούσ Άρτασ. Ελεύθερο πάρκινγκ 
αυτοκινήτων. Για την εξυπηρέτηςη των επιςκεπτών πραγματοποιούνται 
δρομολόγια του αςτικού ΚΣΕΛ Άρτα- ΣΕΙ ανά 2 ώρεσ. Πληροφορίεσ ςτο 
6976586095.  
 



Αναλυτικό πρόγραμμα του 7ου Art Festival «Πολιτιςτική Παρεμβολή» : 
 
Πρόγραμμα μουςικών εκδηλώςεων: 
Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 
Έναρξη Φεςτιβάλ 
Δρόμων κύματα (νηςιώτικα) 
Παράςταςη θεάτρου ςκιών 
Ross Daly Quartet (ςε δικέσ του ςυνθέςεισ) 
Mik mik (Gypsy) 
Βόμβοι (ςε δικέσ τουσ ςυνθέςεισ και διαςκευέσ) 
Δημοτικό – Ηπειρώτικο γλέντι 
 
Παραςκευή 6 Ιουνίου 2014 
Adagio II (loop project) 
Ηπειροτέχνεσ (Ηπειρώτικα) 
Ρουμάνικεσ ςυνθέςεισ 
Δυςανατόλια (ethnic) 
Fungover (funk) 
Brass Attack (Μακεδονία) 
Ποντιακό Γλέντι 
 
άββατο 7 Ιουνίου 2014 
Vinilio (αςτικό λαΰκό) 
Διεstrumental (νέα πρόταςη με δικέσ τουσ ςυνθέςεισ) 
Longa Ezgileri (Χόρεσ από Σουρκία) 
Χιώτησ Σρίο (αφιέρωμα ςτο Μ. Χιώτη) 
50+ after (trash) 
Mix grill (διαςκευέσ ςε παραδοςιακό, λαΰκό και ξένο ρεπερτόριο) 
Dj set 
 
Πρόγραμμα εργαςτηρίων: 
Σρίτη 3 Ιουνίου 
16:00-19:00 «Μουςική Φωτογραφία» από τον Δημήτρη Μελίτα  
Σετάρτη 4 Ιουνίου 
16:00-19:00 «Μουςική Φωτογραφία» από τον Δημήτρη Μελίτα 
19:00-21:00 «Προςεγγίζοντασ την τροπική μουςική» από τον Ross Daly 
Πέμπτη  5 Ιουνίου 
17:00-19:00 «Προςεγγίζοντασ την τροπική μουςική» από τον Ross Daly 
Παραςκευή 6 Ιουνίου 
17:00-20:00 «Ρυθμολογία» από τον ωτήρη Ντούβα  
άββατο 7 Ιουνίου 
12:00-14:00 «Αυτοάμυνα» από τον Άνθιμο Παπανθίμου 
14:00-16:00 «Ειςαγωγή ςτην νοηματική γλώςςα» από την Φιλίτςα Γεωργιάδου  
16:00-18:00 «Origami» από την  Αελλώ Βαρδοπούλου – Γαλάνη 
18:00-20:00 «Μια ξενάγηςη ςτο Flamenco» από την Σατιάνα Πετράκη 
 
Πληροφορίεσ: https://www.facebook.com/politistikos.tlpm  
              E-mail:  tlpm.politistikos@gmail.com 
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