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Α.Π. 2014-06-12-1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΓΗΣ
Η Στέγη Ελληνικών Χορωδιών προκηρύσσει το 2 ο Διαγωνισμό Σύνθεσης
Χορωδιακού Έργου.
Tα έργα που θα υποβληθούν για Παιδικές Χορωδίες θα είναι έως 3 φωνές,
για Μικτές Χορωδίες έως 4 φωνές, για Ανδρικές Χορωδίες έως 4 φωνές και για
Γυναικείες Χορωδίες έως 4 φωνές. Τα έργα θα είναι a cappella ή με συνοδεία
πιάνου.
Η διάρκεια του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τα τέσσερα (4) λεπτά.
Ο στόχος του διαγωνισμού είναι ο εμπλουτισμός του ρεπερτορίου των
Ελληνικών Χορωδιών, συνεπώς τα έργα θα πρέπει να μπορούν να αποδοθούν
από μια καλή ερασιτεχνική χορωδία.
Έργα στρυφνά, με φωνητικούς και τονικούς ακροβατισμούς θα τύχουν
αυστηρής αντιμετώπισης.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος Έλληνες συνθέτες με μόνο ένα
νέο – χορωδιακό έργο σε ποίηση Ελλήνων Ποιητών (Αρχαίων και Σύγχρονων),
Εκκλησιαστικό Κείμενο ή ποιήματα άλλων Ελλήνων ποιητών - στιχουργών
απαλλαγμένων

Πνευματικών

Δικαιωμάτων

με

γραπτή

δήλωση

των

κληρονόμων (αποκλείονται ήδη μελοποιημένοι στίχοι τραγουδιών). Σημειώστε
ότι τα πνευματικά δικαιώματα ισχύουν για 70 χρόνια από τον θάνατο του
δημιουργού.
Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα 40,00€.

Θα δοθούν τρία βραβεία με χρηματικό έπαθλο α) 700 €, β) 500 € και γ)
300 € ενώ τα 10 έργα με την καλλίτερη βαθμολογία θα εκτελεστούν σε συναυλία,
που θα διοργανώσει η Στέγη και θα ηχογραφηθούν.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να
υποβάλλουν τα έργα τους έως την 30η Δεκεμβρίου 2014 σε κλειστό φάκελο και στα
στοιχεία, Νίκος Καριώτης

Τ.Θ. 52045, Τ.Κ. 14410 Μεταμόρφωση Αττικής

(τηλέφωνα 210-2844432 και 6981-386802) σε έξι (6) αντίτυπα (όχι χειρόγραφα),
μεγέθους Α4 σε κάθετη γραφή, με συστημένη επιστολή - courier, ή μέσω e-mail
στην ηλεκτρονική διεύθυνση competition@stegi-chorus.gr σε μορφή FINALE ή
SIBELIUS.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να αποστείλει το έργο του με τα πλήρη
στοιχεία του - τα οποία θα αναφέρονται στην Δήλωση συμμετοχής, όχι όμως
αποτυπωμένα στο έργο του - την υπογραφή του και την ημερομηνία σύνθεσής του
(Όνομα συνθέτη – όνομα έργου & όνομα ποιητή – στιχουργού). Επίσης στην
παρτιτούρα του έργου πρέπει να αναγράφεται η ακριβής διάρκειας του έργου, η
πλήρης διανομή των φωνών και πιθανή χρήση πιάνου, αφηγητή, αντιφωνητή κτλ
και οποιαδήποτε άλλη οδηγία απαιτείται για την ερμηνεία του έργου. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί στο σωστό τονισμό των λέξεων μέσω της μουσικής.
Επίσης κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου
2014 το δικαίωμα συμμετοχής (40€) στον υπ’ αριθμό

5084-061286-290

(IBAN GR1701720840005084061286290) λογαριασμό μας στην Τράπεζα Πειραιώς
με δικαιούχο τον κ. Αλέξανδρο Δημητρόπουλο (Ταμία της Στέγης Ελληνικών
Χορωδιών). Μετά την κατάθεση του ανωτέρω ποσού και τη συμπλήρωση της
Δήλωσης Συμμετοχής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας (δείτε τα
στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος της παρούσας προκήρυξης) για να μας δώσετε
στοιχεία της κατάθεσης και αποστολής του έργου σας για διευκόλυνση της
παρακολούθησης των υποψηφιοτήτων.
Στον φάκελο πρέπει να επισυνάπτονται επίσης : Α) έντυπη υπεύθυνη
δήλωση του κάθε διαγωνιζόμενου ότι αποδέχεται όλους τους όρους της
προκήρυξης, ότι το έργο με το οποίο διαγωνίζεται είναι προϊόν δικής του
δημιουργίας και συνεπώς ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων και ότι αποδέχεται

την παρουσίασή του μέσα από εκδηλώσεις της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών και
των μελών της, την έκδοση έντυπα και σε δίσκο ακτίνας και ότι παραχωρεί στη
Στέγη Ελληνικών Χορωδιών την άδεια για ραδιοφωνική, τηλεοπτική και πάσης
φύσεως εκμετάλλευσή του. Β) έντυπη υπογεγραμμένη δήλωση από τους ποιητές ή
κληρονόμους αυτών για τα ποιήματα ή τους στίχους που υπόκεινται στην
προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τα έργα θα κριθούν από επώνυμους και καταξιωμένους συνθέτες και
διευθυντές χορωδίας – ορχήστρας.
Για διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας τόσο οι φάκελοι που θα
αποσταλούν ταχυδρομικά όσο και τα e-mails που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά θα
παραμείνουν σφραγισμένα και θα ανοιχτούν στις 15 Ιανουαρίου 2015 από το Δ.Σ.
της Στέγης και θα αποσταλούν τότε στην Κριτική Επιτροπή για αξιολόγηση.
Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν από τη Στέγη στην
Ιστοσελίδα της στο τέλος Μαρτίου 2015. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν
προσωπικά με e-mail ή μέσω τηλεφώνου, αν δεν διαθέτουν e-mail.

Στοιχεία επικοινωνίας με τη Στέγη για τον διαγωνισμό:
Α. Για καλλιτεχνικά θέματα: Νίκος Καριώτης (Τηλ. 210-2844432, 6981-386802,
e-mail : nicoskariotis@gmail.com )
B. Για οργανωτικά, οικονομικά και διαδικαστικά θέματα:
- Θωμάς Λουζιώτης: Τηλ: 210-6375420, 6945-159679, Fax: 210-6196801
e-mail: thomas@stegi-chorus.gr
- Γιώργος
Γεωργόπουλος:
Τηλ:
6936-773337,
6983-520011,
e-mail: gagculture@gmail.com
- Νεκτάριος Γεωργόπουλος: Τηλ: 6949-966600, e-mail: office@stegi-chorus.gr

