
3/6/2016 Έκθεση Αρχαίων Μουσικών Οργάνων

http://www.ingalatsi.gr/ekthesiarxaionmousikonorganon 2/7

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ              

Έκθεση «Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων»

ToMουσείο Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων και Παιχνιδιών – Κώστα Κοτσανά σε συνεργασία με το

Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων Της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

προσκαλεί μαθητές, εκπαιδευτικούς, & γονείς Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων & Λυκείων -
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αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη - στη μοναδική ΕΚΘΕΣΗ με τις ανακατασκευές των αρχαίων ελληνικών

μουσικών οργάνων.

Ελάτε να θαυμάσουμε τη λύρα του ΕΡΜΗ, την  κιθάρα του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, τον αυλό του ΠΑΝΟΣ, την κιθάρα

του ΟΡΦΕΑ,την άρπα της ΣΑΠΦΟΥΣ, τη ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗ κιθάρα των συμποσίων και των διονυσιακών

τελετουργιών, τον δίαυλο του ΑΥΛΗΤΗ της Κέρου,  την άρπα του ΑΡΠΙΣΤΗ της Κέρου, την  ΟΜΗΡΙΚΗ κιθάρα

των αοιδών των ομηρικών επών, το πρώτο πιάνο της ιστορίας, τσαμπούνες, λαούτα, σάλπιγγες, τύμπανα,

ντέφια, κύμβαλα, κρόταλα, σείστρα, όργανα μουσικών μελετών και πολλά άλλα αρχαία ελληνικά - και

σήμερα παγκόσμια - μουσικά όργανα…

Eκθεσιακός χώρος MEGANALYSIS, Λεωφ. Βεΐκου 19, ΓΑΛΑΤΣΙ (2  όροφος)  

Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε ΑμεΑ • Δωρεάν παροχή αμαξιδίων

1   Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ  –  2 5   Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ   2 0 1 4

Καθημερινά:  09:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00 • Σαββατοκύριακα: 10:30 – 17:00

Τηλεφωνικό κέντρο– κρατήσεις: 210 2222813

Ε Ι Σ Ο Δ Ο Σ    Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η

 

 

 

 

Ε γ κ α ί ν ι α   έ κ θ ε σ η ς: Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, 11:00 π.μ.    

Στον προαύλιο χώρο, χοροπατήματα με νότες από φλογέρες, τύμπανα και λύρες… Στην είσοδο θα σας

κεράσουν καφέ, γλυκά και αλμυρά εδέσματα ένας βιολιστής κι ένας λαουτιέρης… Ένας αυλητής θα σας

συνοδεύσει στο χώρο των εκθεμάτων όπου ένας ασκαυλητής (τσαμπουνάρης) με τον τουμπακάρη του θα

παίζουν μουσικές, όπως τότε…

Οι μουσικές θα σταματήσουν μόνο κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων των εκθεμάτων από τον δημιουργό

του Μουσείου Κώστα Κοτσανά και τον διοργανωτή & επιμελητή της έκθεσης Μάνο Ελευθερίου…

 

 

 

 

Επισκέψεις κοινού: όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της έκθεσης

ος
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Πρωινές επισκέψεις τμημάτων σχολικών μονάδων, τις καθημερινές - (Ώρες έναρξης μουσειοπαιδαγωγικών

ξεναγήσεων: 09:00, 10:30, 12:00)

Απογευματινές επισκέψεις τμημάτων σχολικών μονάδων, τις καθημερινές - καθορισμένη συνάντηση

εκπαιδευτικού, σχολικού τμήματος και γονέων (Ώρες έναρξης μουσειοπαιδαγωγικών ξεναγήσεων: 17:00,

18:30)

Επισκέψεις τμημάτων σχολικών μονάδων, τα Σαββατοκύριακα - καθορισμένη συνάντηση εκπαιδευτικού,

σχολικού τμήματος και γονέων (Ώρες έναρξης μουσειοπαιδαγωγικών ξεναγήσεων:  10:30, 12:00, 13:30,

15:00)

Για ομαδικές επισκέψεις – με ή χωρίς ξενάγηση, επικοινωνήστε μαζί μας

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• 1 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ: Μοναδικές ομάδες καλαντιστών τραγουδούν, κρατώντας και παίζοντας

αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα, τα αρχαία & τα νέα ελληνικά «χελιδονίσματα»  – κάλαντα της άνοιξης…

1 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ: Ομάδες «ακολούθων του οργιαστικού Διονύσου» και κωμαστών

ξεσηκώνουν με τα κουδούνια τους, τους θύρσους, τις μουσικές και τους εκστατικούς χορούς τους…

• 25 ΜΑΡΤΙΟΥ – Ο ΚΙΟΝΑΣ ΤΟΥ ΣΕΙΚΙΛΟΥ «ΑΝΑΣΤΑΙΝΕΤΑΙ» και μαζί του ξαναζωντανεύει και η

αρχαιότερη, παγκοσμίως, γραπτή και ολοκληρωμένη μουσική σύνθεσή του – με κείμενο και νότες. Το

τραγούδι του Σείκιλου, λυρικού ποιητή και μουσικού των ελληνιστικών χρόνων, 2ος αι. π.Χ..(Nationalmuseet,

København – Εθνικό Μουσείο Κοπεγχάγης)…

Οι αρχαιοελληνικές  νότες ξεχύνονται παντού, διαλαλώντας τη, διαχρονικά υπέροχη, ελληνική ποίηση…

 

ΟΣΟΝ ΖΗΣ ΦΑΙΝΟΥ                                      Όσο ζεις, να φαίνεσαι, να λάμπεις, να υπάρχεις  

ΜΗΔΕΝ ΟΛΩΣ ΣΥ ΛΥΠΟΥ                             καθόλου να μη λυπάσαι και να μην στενοχωριέσαι

ΠΡΟΣ ΟΛΙΓΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΖΗΝ                         (γιατί) η ζωή είναι πολύ σύντομη 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ                    και το τέλος (της) ποθεί και θέλει ο χρόνος

                                                                                                                                                           

                           (μεταφορά στα νέα ελληνικά Μ.Ι.Ε.)

 

Θερμές ευχές σε όλους!

 

Μάνος Ι. Ελευθερίου: Διοργανωτής και επιμελητής της έκθεσης
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(Εκπαιδευτικός Π.Ε., π. Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Υπουργείου Παιδείας &

Θρησκευμάτων)

%20elel@otenet.gr (mailto:20elel@otenet.gr) (mailto:mailto:<a href=)">mailto:elel@otenet.gr

(mailto:elel@otenet.gr), voice: +30 6932421510

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ToMουσείο Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων και Παιχνιδιών – Κώστα Κοτσανά

σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών του Υπουργείου Παιδείας

και Θρησκευμάτων σας προσκαλούν στην έκθεση με…

«Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων»

 

Σάββατο 1   Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 4, 11:00 π.μ.

Eκθεσιακός χώρος MEGANALYSIS, Λεωφ. Βεΐκου 19, ΓΑΛΑΤΣΙ (2  όροφος)   Τηλ.: 210 2222813 • Ο χώρος

είναι προσβάσιμος σε ΑμεΑ

Στον προαύλιο χώρο, χοροπατήματα με νότες από φλογέρες, τύμπανα και λύρες… Στην είσοδο θα σας

κεράσουν καφέ, γλυκά και αλμυρά εδέσματα ένας βιολιστής κι ένας λαουτιέρης… Ένας αυλητής θα σας

συνοδεύσει στο χώρο των εκθεμάτων όπου ένας ασκαυλητής (τσαμπουνάρης) με τον τουμπακάρη του θα

παίζουν μουσικές, όπως τότε…

Οι μουσικές θα σταματήσουν μόνο κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων των εκθεμάτων από τον δημιουργό

του Μουσείου Κώστα Κοτσανά και τον διοργανωτή & επιμελητή της έκθεσης Μάνο Ελευθερίου…

Μου αρέσει! Tweet 0

ος
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