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ΘΕΜΑ: Διαδικτυακό ςεμινάριο με θζμα: «Ψηφιακή ζκθεςη “Ο γαλαξίασ μου:
Μίκησ Θεοδωράκησ”-Προτάςεισ εκπαιδευτικήσ αξιοποίηςησ»

Η Διεφκυνςθ Π.Ε. Βϋ Ακινασ, δια τθσ Υπεφκυνθσ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων και οι Διευκφνςεισ
Π.Ε. Αϋ, Γϋ, Δϋ Ακινασ, Ανατολικισ Αττικισ και Πειραιά, δια των αντίςτοιχων Υπευκφνων, ςε
ςυνεργαςία με τθ Μουςικι Βιβλιοκικθ «Λίλιαν Βουδοφρθ» του Συλλόγου Οι Φίλοι τθσ Μουςικισ
διοργανϊνουν διαδικτυακό ςεμινάριο με κζμα: «Ψηφιακή ζκθεςη “Ο γαλαξίασ μου: Μίκησ
Θεοδωράκησ”-Προτάςεισ εκπαιδευτικήσ αξιοποίηςησ». Το ςεμινάριο κα πραγματοποιθκεί τθν
Σρίτη 12 Απριλίου 2022, κατά τισ ϊρεσ 17:30-19:30.
Στο ςεμινάριο κα παρουςιαςτεί θ ψθφιακι ζκκεςθ «Ο γαλαξίασ μου: Μίκθσ Θεοδωράκθσ»
θ οποία βαςίηεται ςτθν ομϊνυμθ ζκκεςθ που οργάνωςαν το Υπουργείο Πολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ, το Μζγαρο Μουςικισ Ακθνϊν και θ Μουςικι Βιβλιοκικθ «Λίλιαν Βουδοφρθ» του
Συλλόγου Οι Φίλοι τθσ Μουςικισ, που εδϊ και 25 χρόνια διακζτει και αξιοποιεί το πλιρεσ Αρχείο
Μίκθ Θεοδωράκθ και κα ςυηθτθκοφν τρόποι ανάδειξθσ τθσ προςωπικότθτασ του μεγάλου Ζλλθνα
ςυνκζτθ και αγωνιςτι ςτο πλαίςιο διακεματικϊν προςεγγίςεων, μζςα από το υλικό τθσ ζκκεςθσ.
Η Ζκκεςθ εγκαινιάςτθκε τον Ιοφνιο του 2021 με τθν ευκαιρία εορταςμοφ των 96 χρόνων
δραςτιριασ και δθμιουργικισ ηωισ του ςυνκζτθ και ςτόχο είχε να δϊςει τθν ευκαιρία ςε όςο το

δυνατόν περιςςότερουσ -και μάλιςτα ςτουσ νεότερουσ που τϊρα τον ανακαλφπτουν- να
γνωρίςουν τον άνκρωπο πίςω από τισ μελωδίεσ-ορόςθμα τθσ μουςικισ και τθσ ιςτορίασ του
τόπου μασ. Aποκαλφπτει ςτον επιςκζπτθ τισ πολλζσ και διαφορετικζσ πλευρζσ του Δθμιουργοφ,
όπωσ αυτζσ φωτίηονται από τα βιϊματα και τα ςυναιςκιματά του και διαρκρϊνεται ςε 16
κεματικζσ που καλφπτουν πτυχζσ τθσ ηωισ και του ζργου του και αναφζρονται ενδεικτικά ςτο
ςυμφωνικό του ζργο, τθ μελοποιθμζνθ ποίθςθ, τθ μουςικι για το κζατρο και το ςινεμά, τισ
όπερεσ και τα μπαλζτα του, το λαϊκό τραγοφδι, τθ μουςικι που ςυνδζεται με τουσ αγϊνεσ, τα
νεανικά του χρόνια, τα χρόνια τθσ εξορίασ, τθν πολιτικι και τθ ςυγγραφικι του δράςθ, τθ διεκνι
του απιχθςθ και τθν ιδιαίτερθ ςχζςθ του με το Μζγαρο Μουςικισ Ακθνϊν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17:3017:40

Σφνδεςθ ςυμμετεχόντων
ςτθν πλατφόρμα webex

17:4018:00

Μίκθσ Θεοδωράκθσ:
τεφανία Μεράκου, μουςικολόγοσ, διευκφντρια
Ανακαλφπτοντασ ζνα μεγάλο Μουςικισ Βιβλιοκικθσ «Λίλιαν Βουδοφρθ» του
Έλλθνα ςυνκζτθ και
Συλλόγου Οι Φίλοι τθσ Μουςικισ
αγωνιςτι μζςα από το
αρχείο του

18:0019:00

«Ο γαλαξίασ μου: Μίκθσ
Θεοδωράκθσ». Ξενάγθςθ
ςτθν ψθφιακι ζκκεςθ

19:0019:30

Συηιτθςθ

Βάλια Βράκα, μουςικολόγοσ, υπεφκυνθ Αρχείου
Ελλθνικισ Μουςικισ τθσ Μουςικισ Βιβλιοκικθσ
«Λίλιαν Βουδοφρθ» του Συλλόγου Οι Φίλοι τθσ
Μουςικισ και
τεφανία Μεράκου, μουςικολόγοσ, διευκφντρια
Μουςικισ Βιβλιοκικθσ «Λίλιαν Βουδοφρθ» του
Συλλόγου Οι Φίλοι τθσ Μουςικισ

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν παρακαλοφνται να ςυμπλθρϊςουν
τθν θλεκτρονικι φόρμα ςτον ςφνδεςμο https://forms.gle/Y2K6PXrdwfeYqJqx9 μζχρι τθ Δευτζρα
11 Απριλίου 2022 και ϊρα 9:00 π.μ. (Σε περίπτωςθ που ο ςφνδεςμοσ δεν ανοίγει αυτόματα
αντιγράψτε τον και επικολλιςτε τον ςτθ γραμμι διευκφνςεων του φυλλομετρθτι ςασ). Οι
ενδιαφερόμενοι/εσ

κα

πλθροφορθκοφν

για

τθ

ςυμμετοχι

τουσ

και

τον

ςφνδεςμο

παρακολοφκθςθσ με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που κα λάβουν από τθν Υπεφκυνθ
Πολιτιςτικϊν Θεμάτων τθ Δευτζρα 11 Απριλίου 2022 ςτο e-mail που κα ζχουν δθλϊςει ςτθν
θλεκτρονικι φόρμα/ αίτθςθ ςυμμετοχισ.
Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/ντριεσ των ςχολικϊν μονάδων να ενθμερϊςουν ςχετικά τουσ
εκπαιδευτικοφσ.
Η Τπεφθυνη Πολιτιςτικών Θεμάτων Ελζνη Κατςοφφη

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑ
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