Θεαηρικές Ομάδες


Bald Theatre - Θεαηρική Όμαδα ηοσ Σμήμαηος Αγγλικής Γλώζζας και
Φιλολογίας

Ζ Θεαηξηθή Οκάδα ηνπ Σκήκαηνο Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηεο
Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο „BALD
THEATRE‟ δεκηνπξγήζεθε ην θζηλόπσξν ηνπ 1984 από ηνπο θαζεγεηέο
ζεαηξνινγίαο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. Έρεη κόληκε παξνπζία επί 27 ρξόληα
ζηα ζεαηξηθά δξώκελα ηνπ ΑΠΘ, κε πιήζνο παξαζηάζεώλ ηνπ λα έρνπλ αλέβεη ηόζν
ζηε Θεζζαινλίθε, όζν θαη ζε άιιεο πόιεηο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ ζην
πιαίζην θεζηηβάι θαη άιισλ θαιιηηερληθώλ ζπλαληήζεσλ. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε
επαγγεικαηίεο εζνπνηνύο, ζθελνζέηεο, ζθελνγξάθνπο θαη ζπγγξαθείο, αιιά θαη έρεη
απνηειέζεη εθαιηήξην γηα αλζξώπνπο πνπ ζήκεξα αζρνινύληαη επαγγεικαηηθά &
δηαθξίλνληαη ζην ρώξν είηε σο εζνπνηνί, σο παξαγσγνί, σο ζπγγξαθείο θ.ά. Μέιε ηνπ
είλαη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο, αιιά θαη άιισλ Σκεκάησλ θαη ρνιώλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ.
Ζ Οκάδα παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ηνλ Μάξηην ηνπ 1985 κε πέληε κνλόπξαθηα
από ην ακεξηθάληθν πεηξακαηηθό ζέαηξν ηεο γεληάο ηνπ ‟60 θαη έθηνηε έρεη δνθηκάζεη
ηηο δπλάκεηο ηεο ζε όια ηα ζεαηξηθά είδε, πεξλώληαο από ην κειόδξακα, ηελ
θσκσδία, ηε θάξζα, θαη θζάλνληαο κέρξη ηελ ηξαγσδία θαη ην ρνξόδξακα. ε όια
απηά ηα ρξόληα ε νκάδα έρεη παξνπζηάζεη πάλσ από 50 δηαθνξεηηθέο παξαγσγέο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηνπ παξαθάησ ζπλδέζκνπο:
http://baldtheatre.wordpress.com/about/
http://balddickens2012.blogspot.gr/


Θεαηρική Ομάδα Φσζικού

Ζ Θεαηξηθή Οκάδα Φπζηθνύ ππάξρεη από ην 1986 κέρξη ζήκεξα, κε κία νιηγόρξνλε
δηαθνπή, θαηαθέξλεη λα αλεβάδεη ηηο παξαζηάζεηο ηηο ζην ηέινο θάζε αθαδεκατθνύ
έηνπο, ζπκπιεξώλνληαο θέηνο ηα 19 ρξόληα ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο. Σελ ζθελνζεζία,
ηα ζθεληθά, ηα θνζηνύκηα θαη ην καθηγηάδ αλαιακβάλνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Κάζε
ρξόλν δέρεηαη λέα κέιε από όιεο ηηο ζρνιέο ζηελ έλαξμε ηνπ έηνπο θαη ζπλερίδεη ηηο
πξόβεο κε ζεαηξηθά παηρλίδηα θαη απηνζρεδηαζκνύο κέρξη ηελ επηινγή ηνπ έξγνπ.
ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο έρνπλ αλέβεη πνιιέο παξαζηάζεηο, κεξηθέο εθ
ησλ νπνίσλ είλαη:







"Ζ επίζθεςε ηεο Γεξαηάο Κπξίαο" ηνπ Φξ. Νηύξξελκαη ,
"Γέξκα...αλ είρε θύγεη" ζηηγκέο από δπν ζεαηξηθά έξγα ηνπ Λόξθα,
"Μπζηήξην Μπνπθ" ηνπ Βι. Μαγηαθόθζθη,
"Ο ζείνο Πάπαξνο" ηνπ Α. Μπνάι,
"Οη Αξηζκεκέλνη" ηνπ Δ. Καλλέηη,
"Οη Βάηξαρνη" ηνπ Αξηζηνθάλε θ.α.

Ζ νκάδα ζπκκεηέρεη ζηνλ Παλειιήλην ύιινγν Δξαζηηερληθνύ Φνηηεηηθνύ Θεάηξνπ,
θαη ππήξμε ηδξπηηθό κέινο ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Camping Αζηξηηζίνπ.
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ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:
Διίδα Διενλώξα Φξαγγειάθε, E: lizaggelou@hotmail.com
Αιέμαλδξνο Πηερόβηαθ, E: alexpiechowiak@hotmail.com
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ην ζύλδεζκν:
http://www.facebook.com/groups/223398227714232/


Υ.Ν.Ο.Τ. - Θεαηρική Ομάδα Ιαηρικής τολής

«Υ.Ν.Ο.Τ, ε δύλακε ηνπ λνπ»
2004…θη εγέλεην Υ.Ν.Ο.Τ (Ηαηξηθήο Α.Π.Θ)! Γηα ηπρόλ απνξίεο πνπ ακέζσο ακέζσο
γελληνύληαη, ν «λνλόο»- εκπλεπζηήο ηνπ νλόκαηνο ήηαλ κηα από ηηο Υξνλίσο
Ννζνύζεο Ολεηξνπαξκέλεο Τπάξμεηο, ςπρίαηξνο ζηελ ηδηόηεηα θαη ζεκεξηλόο
ζθελνζέηεο ηεο νκάδαο, αλ απηό καξηπξάεη θάηη, πνπ ζπλέζεηαλ ην ηόηε δπλακηθό
ηεο νκάδαο. Άγλσζην κε ηη βιέςεηο θαη πξνζδνθίεο, αιιά αλακθηζβήηεηα κε
πεξίζζεηα από κεξάθη, θαληαζία ελίνηε θαη ζηνηρεία δηαζηξνθήο, θαζηέξσζε ηε
ζπκκεηνρή ηεο ζηελ εηήζηα θνηηεηηθή εβδνκάδα ηεο Θεζζαινλίθεο, θαζώο θαη ζηα
«πιαλώδηα» παλειιήληα ζεαηξηθά θεζηηβάι πνπ ιάκβαλαλ ρώξα ζε δηάθνξεο
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Άιινηε κε δηαρξνληθή επηζεσξεζηαθή δηάζεζε, άιινηε ζε πην
ζθεπηηθηζηηθό εώο ζηνραζηηθό ύθνο, αιιά θαηά γεληθή νκνινγία κε έληνλε όζν θαη
αζεξάπεπηε απηνζρεδηαζηηθή ηάζε, δηαζηξεβιώλεη ό,ηη ζεαηξηθό εγρείξεκα πέθηεη
ζηα ρέξηα ηεο ζεβόκελε ην ραξαθηήξα ηνπ, όρη θαη ηόζν όκσο ηελ πξσηόηππε
εθηέιεζή ηνπ...
«8 γπλαίθεο» ηνπ Ρόκπεξη Σόκαο, «Ρσκαίνο θη Ηνπιηέηα» ηνπ Μπνζη, «Οη κύγεο» ηνπ
Εαλ Πσι αξηξ, «Νεθξή ρώξα», «Με ηα δόληηα» ηνπ Thorton Wilder, «Νεθέιεο»
ηνπ Αξηζηνθάλε, «Σαμίδη ζηελ Άβπζζν» ηνπ Πεζόα, «Θάλαηνο, απηό ην θαθό» ηνπ
Γνύληη Άιελ...είλαη ηα ζεαηξηθά έξγα πνπ απαξηίδνπλ ηελ πνξεία ηεο νκάδαο από ην
2004 κέρξη θαη ην 2010. Έπεηηα από κηα ρξνληά απνρήο πνπ ιίγν έιεηςε λα θάκςεη ην
εζηθό καο, θηινδνμνύκε λα επαλέιζνπκε, κε αλαλεσκέλν έκςπρν δπλακηθό, έηζη
όπσο απνρσξήζακε...: κε ηελ εύζπκε πιεπξά ηνπ ζαλάηνπ, πνπ αξλνύκαζηε
«θαιιηηερληθά» λα απνδερηνύκε. Ραληεβνύ...επί ζθελήο!


Θεαηρική Ομάδα Πολσηετνείοσ ΑΠΘ

Ζ Θεαηξηθή Οκάδα Πνιπηερλείνπ μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2006
κε πξσηνβνπιία θνηηεηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο. Ζ πξνζπάζεηα απηή είρε
κεγάιε αληαπόθξηζε κε απνηέιεζκα πιένλ ε νκάδα λα αξηζκεί πνιιά κέιε από ηελ
Πνιπηερληθή ρνιή θαη όρη κόλν. Ζ νκάδα επηρεηξεί κία ππνθξηηηθή (θαη πνιιέο
θνξέο ζθελνζεηηθή) πξνζέγγηζε κέζα από ηα ζώκαηα ησλ εζνπνηώλ. Κάζε ζώκα έρεη
δπλαηόηεηεο αθάληαζηεο, ηθαλόηεηεο αλεθκεηάιιεπηεο, ζπλαηζζήκαηα εγθισβηζκέλα
πνπ παξακέλνπλ αβίσηα. Μέζα από εληαηηθέο αζθήζεηο πξνζπαζνύκε λα μππλήζνπκε
απηό πνπ θξύβεηαη κέζα ζε θάζε ζώκα, θαζώο θαη ην ίδην ην ζώκα πνπ αλ κε ηη άιιν
έρεη πεξηπέζεη ζε θαζηζηηθή αδξάλεηα.
Ζ νκάδα έρεη αλεβάζεη ηα αθόινπζα έξγα έσο ζήκεξα:


2007: «Κιέςε ιηγόηεξν» ηνπ Νηάξην Φό
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2008: «Ο ρξόλνο πνπ πιεγώλακε» θείκελν ηεο νκάδαο
2009: «Όρη πνιύ καθξηά από ‟δσ» θείκελν ηεο νκάδαο
2010: «Αληέρεηο;» θείκελν ηεο νκάδαο
2011: «Σν όλεηξν ηνπ ζθηάρηξνπ» ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:
Ησάλλα Εέξβα, T: 6989784683, E: zervaioanna@live.com)
Γαλάε-Καηεξίλα Σεξδνπνύινπ, T: 6977669535, E: danaikaterina@hotmail.com)


"Πέρα Δώθε" - Θεαηρική Ομάδα ηοσ Σμήμαηος Μαθημαηικών

Ζ "Πέξα Γώζε" γελλήζεθε ην επηέκβξε ηνπ 2008. Πεηξακαηηθή θαη Δξαζηηερληθή
είπαλ νη γηαηξνί. Ο κπακπάο δελ αγρώζεθε. Σζηγγάλα ηελ νλόκαζε ε λνλά. Σα πξώηα
βεκαηάθηα ήξζαλ ην 2009 κε ην «Υηνλάλζξσπν & ην θνξίηζη» ηνπ Δ. Σξηβηδά. ηηο
πξώηεο δσγξαθηέο ηνπ, ην 2010, απεηθόληζε ηα «Υξώκαηα Θαλάηνπ». (Ζ κακά είπε
πσο ηεο ζύκεζε ην «παηρλίδη ηεο ζθαγήο» ηνπ παππνύ Ηνλέζθν, θαη ν κπακπάο ην
«εζληθόηεηά κνπ ην ρξώκα ηνπ αλέκνπ» ηνπ ζείνπ Βίδληεθ). Σν 2012, είπε "κεηξάσ
κέρξη ην δέθα, θαη κεηά ζεηξά ζνπ..". Έηζη είπε θαη έπαημε θξπθηό. Γελ πάεη ζρνιείν.
Σξέρεη, πέθηεη θαη ρηππά, ζεθώλεηαη, ηξαγνπδάεη θαη θηύλεη. Γειάεη θαη θιαίεη.
Γεύεηαη, κπξίδεη, αγγίδεη, βιέπεη, αθνύεη, θαληάδεηαη θαη αηζζάλεηαη.. Α, μέραζα..
παίδεη ζε αιάλεο.
( Τ.Γ: Δπίζεκα, είλαη ε ζεαηξηθή νκάδα ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ )
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:
E: nuomouerieno@hotmail.com, xaris_19@hotmail.com
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ην ζύλδεζκν: http://peradw8e.blogspot.com/


Θεαηρική ομάδα Παραρλάμα

Γελλήζεθε ην 2010 από πξν- θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο.
[*γηα ηνπο θηινκαζείο, νλνκαδόκαζηε Παξαξιάκα από ην νκώλπκν δηήγεκα ηνπ
Γεκνζζέλε Βνπηπξά – γλσξίζηε ην εδώ :
http://www.youtube.com/watch?v=zAy3wN1paIY]
Πξώηε καο παξάζηαζε ην “Βξέρεη ζηνλ Παξάδεηζν”, κηα ζπξξαθή ηνπ κνλνιόγνπ
“Σν θίηξηλν ζθπιί” ηνπ Μηζέι Φάηο
θαη 2 κνλνπξάθησλ ηνπ Βαζίιε Κνηζίδε, πνπ έγηλε ζε ζπλεξγαζία θαη κε
ηε βνήζεηα ηεο Αληηξαηζηζηηθήο Πξσηνβνπιίαο Θεζ/λίθεο.
Παξαζηαζηνγξαθία:



Βξέρεη ζηνλ Παξάδεηζν - 2010
4 Μνλόπξαθηα γηα ηελ κεηαλάζηεπζε - 2011 - ΠΑΜΑΚ / Φνηηεηηθή
Καηαζθήλσζε Καιάλδξαο / 14ν Αληηξαηζηζηηθό Φεζηηβάι Θεζ/λίθεο
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ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:
Ε: pararlama@yahoo.com


Θεαηρική Ομάδα "δσο trees"

Ζ νκάδα είλαη έλαο πεηξακαηηζκόο πάλσ ζε θάπνηεο ηδέεο, αμίεο θαη θόξκεο. Γέρεηαη
ην ζέαηξν όρη σο κία επηζηήκε, αιιά απιά σο έλα κέζν έθθξαζεο θάπνηαο αιήζεηαο.
Έρνληαο σο αξρή όηη ε ηέρλε νθείιεη ζηνλ εαπηό ηεο λα κελ είλαη εύπεπηε, δε
δεζκεύνπκε ηε θαληαζία ηνπ ζεαηή, αληηζέησο ηελ αθήλνπκε ειεύζεξε λα
αληηκεησπίζεη ην έξγν θαη ζην ηέινο λα ιπηξσζεί, αλ ιπηξσζεί, κέζα από ηε
κνλαρηθή αλαδήηεζε ηεο ζηελ αιήζεηα ηνπ έξγνπ.
Ζ νκάδα δεκηνπξγήζεθε ην 2010 θαη κέρξη ζηηγκήο έρεη αλεβάζεη ην έξγν ηνπ
Δπγέληνπ Ηνλέζθν "Ο Βαζηιηάο Πεζαίλεη".
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:
E: sur_johnny@hotmail.com
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Υορεσηικές Ομάδες


Υορεσηική Ομάδα Φοιηηηικών Εζηιών Θεζζαλονίκης

Ζ Υ.Ο.Φ.Δ.Θ. ηδξύζεθε πξηλ 32ρξόληα από ελνίθνπο ησλ θνηηεηηθώλ εζηηώλ
παξαθεηλνύκελνη από ηελ παληειή έιιεηςε πνιηηηζηηθώλ νκάδσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ζηηο εζηίεο.
Σξία ρξόληα αξγόηεξα απνθάζηζαλ ηελ δηεμαγσγή ελόο ρνξεπηηθνύ θεζηηβάι, κε
δηαγσληζηηθνύ ραξαθηήξα, πνπ κε ηα ρξόληα πήξε ην ραξαθηήξα πνπ έρεη ζήκεξα ην
θεζηηβάι θαη είλαη γλσζηό σο θεζηηβάι παξαδνζηαθώλ ρνξώλ θαη κνπζηθήο, ην νπνίν
δηεμάγεηαη θάζε ρξόλν 3 εβδνκάδεο πξηλ ην Πάζρα θαη δηαξθεί κηα εβδνκάδα. ην
θεζηηβάι θαινύληαη ρνξεπηηθά από όιε ηε ρώξα πνπ ππεξεηνύλ απζεληηθά ηελ
παξάδνζε ρσξίο ηελ πξνζζήθε θνιθινξηθώλ ζηνηρείσλ.
Ζ νκάδα δηαζέηεη ηξία ρνξεπηηθά ηκήκαηα Αξραξίσλ (Γ'), Μεζαίν (Β') θαη Μεγάιν
(Α') ζηα νπνία δηδάζθνληαη απνθιεηζηηθά παξαδνζηαθνί ρνξνί από όιεο ηηο πεξηνρέο
ηεο Διιάδαο από ρνξεπηέο ηνπ Α' ηκήκαηνο ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΑ.
Γελ ππάξρεη πξνεδξείν αιιά γεληθή ζπλέιεπζε όπνπ ζπκκεηέρνπλ όια ηα ηκήκαηα
θαη ιακβάλνληαη από θνηλνύ νη απνθάζεηο γηα ηα ζέκαηα θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
αθνξνύλ ηελ νκάδα.
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:
E: xofeth@windowslive.com, amatsaka@arch.auth.gr
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηνπο παξαθάησ ζπλδέζκνπο:
xofeth.blogspot.com
http://el-gr.facebook.com/xofeth


Flames of Passion – Φοιηηηική Ομάδα Μονηέρνοσ Υορού

Πξόθεηηαη γηα κηα θνηηεηηθή νκάδα κνληέξλνπ ρνξνύ.Ολνκάδεηαη "Flames of
Passion". Σν είδνο ηνπ ρνξνύ κε ην νπνίν αζρνιείηαη είλαη Μodern-jazz ππό
ηελ ηερληθή ηνπ αγγιηθνύ ζπζηήκαηνο ρνξνύ, εθαξκνζκέλν εθάζηνηε ζε όια ηα είδε
κνπζηθήο θαη ρνξνγξαθηώλ όπσο κπαιέηo, ηάλγθν, RnB, cabaret, musical θιπ... Οη
θνηηήηξηεο-κέιε ηεο νκάδαο πνπ δηδάζθνπλ θαη ρνξνγξαθνύλ είλαη επαγγεικαηίεο
ρνξεύηξηεο. Ζ νκάδα ζπκκεηέρεη πνιύ ζπρλά ζε εθδειώζεηο θαη δηαγσληζκνύο. Ζ
πεξζηλή ηειηθή παξάζηαζε ηεο νκάδαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Σειιόγιεην Ίδξπκα
ππό ηελ αηγίδα ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ελώ πξνεγνπκέλσο
είρε ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκό "Γπκλαζηξάδα" πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξόλν
ζηε ΥΑΝΘ. Ζ ζπκκεηνρή λέσλ κειώλ κε πάζνο γηα ρνξό ζα ήηαλ πνιύ επράξηζηε γηα
όια ηα κέιε ηεο νκάδαο!
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:
E: aspazoe@msn.com
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Ομάδα Αργενηίνικοσ Σάνγκο ηοσ Πανεπιζηημιακού Γσμναζηηρίοσ
Α.Π.Θ.

Ζ νκάδα απνηειείηαη από πξνπηπρηαθνύο, κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο, κέιε ΓΔΠ, θαη
εξγαδόκελνπο ηνπ Α.Π.Θ. Ζ νκάδα καζαίλεη ην ρνξό ηνπ Αξγεληίληθνπ Σάλγθν θαη
κέζα απ‟ απηόλ γλσξίδεη ηελ θνηλσληθή ηζηνξία ηνπ ιανύ ηεο Αξγεληηλήο όπσο ηε
κνπζηθή, ζηνηρεία ηεο γιώζζαο ηνπο (κέζα από ηα ηξαγνύδηα ηνπο), ζπλήζεηεο ηεο
θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο!
Ο ρνξόο απηόο είλαη θνηλσληθόο θαη απηνζρεδηαζηηθόο ώζηε λα δίλεη ηελ δπλαηόηεηα
ζε αλζξώπνπο όισλ ησλ ειηθηώλ λα ρνξέςνπλ, λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα
δηαζθεδάζνπλ. ηελ νκάδα δελ καζαίλνπκε λα θάλνπκε show, αιιά ηελ ηερληθή λα
ρνξεύνπκε ζε αγθαιηά, ώζηε λα κπνξνύκε λα ρνξεύνπκε κε νπνηνδήπνηε ρνξεπηή
ζηα πάξηπ Αξγεληίληθνπ Σάλγθν πνπ γίλνληαη θαζεκεξηλά, πιένλ, ζηελ πόιε καο,
Ζ νκάδα μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 2010 κεηά από πξόηαζε ηεο ζεκεξηλήο δαζθάιαο
ηάλγθν θ. Πνηνύξε Γέζπνηλαο, θαη ζπγθεληξώλεηαη θάζε Σεηάξηε απόγεπκα 6-9 κ.κ.
(6-7 πξνρσξεκέλνη, 7-8 κεζαίνη, 8-9 αξράξηνη) ζε κηα πνιύ κεγάιε, θαιά
εμνπιηζκέλε, κε μύιηλν πάησκα αίζνπζα ρνξνύ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γπκλαζηεξίνπ.
Τπάξρεη ζπλνρή θαη αιιειεγγύε ζηελ νκάδα ώζηε νη πξνρσξεκέλνη πνπ μεθηλνύλ ην
κάζεκα, πξώηνη, λα κέλνπλ κέρξη ην ηέινο βνεζώληαο ηνπο αξράξηνπο.
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:
E: potouri@nured.auth.gr
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Μοσζικές Ομάδες


Μοσζικό Πολύηροπο

Σν "Μνπζηθό Πνιύηξνπν" είλαη έλα ζύλνιν θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθώλ
πνπδώλ ηνπ Α.Π.Θ., πνπ ελδηαθέξεηαη λα κεηαθέξεη ζε πξάμε ηηο ζεσξεηηθέο
γλώζεηο ησλ καζεκάησλ. Γεκηνπξγήζεθε ην 1994 από ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή ηνπ
Σκήκαηνο Μνπζηθώλ πνπδώλ, θ. Ησάλλε Κατκάθε, θαη εκθαλίζηεθε ζε πνιιέο
πόιεηο ηεο Διιάδαο (Θεζ/λίθε, Αζήλα, Κηιθίο, έξξεο, Ακθίπνιε, ακνζξάθε,
Διεπζεξνύπνιε, Γηάλλελα, Ξάλζε, Έδεζζα, Λεπθάδα, Λαγθαδά, Λακία θ.α.).
Σν Μνπζηθό Πνιύηξνπν απνηειεί ζεκαληηθό πνκπό ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο, ελώ
παξάιιεια πξνβάιιεη ην πνιύκνξθν έξγν ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηνπο παξαθάησ ζπλδέζκνπο:
http://polytropo.gnet.gr/
&
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=node/88



Duo Terpsis

Σν Duo Terpsis είλαη έλα επαγγεικαηηθό ζύλνιν κνπζηθήο δσκαηίνπ πνπ ηδξύζεθε
ζηε Θεζζαινλίθε ην Μάην ηνπ 2007 από ηελ θηζαξίζηα Δπαγγειία Παξάζρνπ θαη ηε
θιανπηίζηα Αξγπξώ Μνπληξάθε. Κίλεηξν ήηαλ ε αγάπε γηα ηε κνπζηθή δσκαηίνπ, ε
αηζζεηηθή απόιαπζε κνπζηθώλ θαη θνηλνύ, ε θαιιηηερληθή δξάζε θαη ε εμεξεύλεζε
ηνπ ξεπεξηνξίνπ γηα απηόλ ην ζπλδπαζκό νξγάλσλ. Θεσξνύκε όηη ε κνπζηθή πνπ
εξκελεύνπκε απεπζύλεηαη ζε όινπο θαη όρη κόλν ζε έλα πεξηνξηζκέλν θαη
εμεηδηθεπκέλν θνηλό. Ζ θαιή κνπζηθή είλαη δηθαίσκα όισλ.
Σν ξεπεξηόξην καο
πεξηιακβάλεη θπξίσο πξσηόηππεο ζπλζέζεηο γηα θηζάξα θαη θιάνπην θαη ζπαληόηεξα
δηαζθεπέο. Γλώκνλαο είλαη ε αλαδήηεζε θαη παξνπζίαζε έξγσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη
από πςειή θαιιηηερληθή πνηόηεηα θαη αλαδεηθλύνπλ ηηο εξκελεπηηθέο αξεηέο ησλ δύν
νξγάλσλ.
Σν Duo Terpsis έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαπιίεο ζηα Γεκνηηθά Ωδεία
Καξδίηζαο θαη Σξηθάισλ, ζηελ Αλησληάδεην ηέγε Γξακκάησλ & Σερλώλ Βέξνηαο,
ζην Βαθνπνύιεην Πλεπκαηηθό Κέληξν Θεζ/λίθεο θαη ζην Θέαηξν Άλεηνλ.
Από ην
θζηλόπσξν ηνπ 2011, ν λένο θιανπηίζηαο ηνπ Duo Terpsis είλαη ν Νίθνο Εήζεο.
ηνηρεία επηθνηλσλίαο:
E: eparasch@gmail.com
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ην
ζύλδεζκν: http://duoterpsis.eparaschou.gr


Μοσζική Ομάδα Σμήμαηος Ιηαλικής Γλώζζας και Φιλολογίας

Σν ηξαγνύδη είλαη ν θαζξέπηεο ησλ επνρώλ! Ζ παξάζηαζε δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο
Ηηαιίαο, από ηηο αξρέο ηνπ 1900 κέρξη θαη ζήκεξα, κέζα από ηα ηξαγνύδηα ηεο θάζε
επνρήο. Σν πξόγξακκα εμππεξεηεί δύν επηδηώμεηο πνιηηηζκηθνύ θαη δηδαθηηθνύ
ραξαθηήξα: α) λα γίλεη ζαθέο όηη ην ηξαγνύδη δελ είλαη κόλν "δηαζθέδαζε" αιιά
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κάξηπξαο ηεο επνρήο πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη κέζα από απηό κπνξεί λα κάζεη θαλείο
ζηνηρεία από ηελ ηζηνξία ηεο επνρήο. Όπσο ιέεη θαη ν ηηαιόο δεκηνπξγόο θαη
ηξαγνπδηζηήο Lucio Dalla: "...(ηα ηξαγνύδηα) είλαη ε αμηνπξέπεηα ελόο ιανύ, ε
θαζεκεξηλόηεηά ηνπ θαη ε ηζηνξία ηνπ...". β) όινη όζνη απνηεινύλ κέιε ηεο
Μνπζηθήο Οκάδαο ηνπ Σκήκαηνο λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηελ ηηαιηθή γιώζζα θαη λα
κάζνπλ κεξηθά από ηα δσληαλά ζηνηρεία ηεο (ιέμεηο, εθθξάζεηο θαη ηξόπνπο ρξήζεο
ηεο) πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ όρη κόλν λα βειηησζνύλ ζε γισζζηθό επίπεδν αιιά θαη
λα ηελ αγαπήζνπλ πεξηζζόηεξν.
Ζ βξαδηά ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε: ην πξώην ζα
αθνξά ηε δηαδξνκή ηνπ ηηαιηθνύ ηξαγνπδηνύ από ηηο αξρέο ηνπ 1900 έσο ηε δεθαεηία
ηνπ '50. Σν δεύηεξν ζα καο ηαμηδέςεη ζην ηξαγνύδη ηνπ '60 θαη ηνπ '70 θαη ην ηξίην ζα
καο πξνζγεηώζεη από ηε δεθαεηία ηνπ '80 ζην ζήκεξα.
Δπηκέιεηα: Rosaria Gulisano
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:
T: +30 2310 997382, E: roria@itl.auth.gr
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Κινημαηογραθικές Ομάδες


Κινημαηογραθική Ομάδα σλλόγοσ Φοιηηηών Νομικής

H Κηλεκαηνγξαθηθή Οκάδα πιιόγνπ Φνηηεηώλ Ννκηθήο είλαη κηα πνιηηηζηηθε
νκάδα θνηηεηώλ λνκηθήο ε νπνία δηνξγαλώλεη εβδνκαδηαίεο πξνβνιέο ηαηληώλ, θαζώο
θαη αθηεξώκαηα, θεζηηβάι θαη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε θαη ηνλ
θηλεκαηνγξάθν.
Γξαζηεξηνπνηνύκαζηε ζηνλ ρώξν ηνπ πιιόγνπ Φνηηεηώλ Ννκηθήο (έμσ από ην
θνπαγηέ ηεο Ν.Ο.Π.Δ, αλάκεζα ζηνπο πίλαθεο απνηειεζκάησλ). Οη πξνβνιέο γίλνληαη
θάζε Πέκπηε ζηηο 21:30, θαη ε ζηαζεξή καο ζπλάληεζε θάζε Παξαζθεπή ζηηο 18:00.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηνπο ζπλδέζκνπο:
cinesfn.wordpress.com
http://en-gb.facebook.com/cinesfn


CinemaGroup - Κινημαηογραθική Ομάδα ηοσ σλλόγοσ Φοιηηηών
Πολιηικών Μητανικών

Ζ Κηλεκαηνγξαθηθή Οκάδα ηνπ πιιόγνπ Φνηηεηώλ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ή απιά
CinemaGroup δξαζηεξηνπνηείηαη από ην 2001. Με πξνβνιέο..θαη άιια... ηελ
5.42..θαη αιινύ... Καηά ηηο ελλέα..ίζσο θαη πην αξγά... Όινη θαη όιεο εππξόζδεθηνη. Ζ
νκάδα είλαη αλνηρηή, ρσξίο δηαδηθαζίεο εγγξαθήο θαη ρσξίο αξρεγνύο θαη απνθαζίδεη
κόλε ηεο γηα ηνλ εαπηό ηεο. Πηζηεύνπκε πσο ην παλεπηζηήκην πέξα από ρώξνο
γλώζεο είλαη θαη ρώξνο πνιηηηζκνύ, ζπλάληεζεο θαη αληαιιαγήο απόςεσλ, ρώξνο
νηθείνο ηνλ νπνίν γεκίδνπκε κε ηελ παξνπζία καο. αο πεξηκέλνπκε!
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηνπο ζπλδέζκνπο:
cinemagroupies.blogspot.com
http://www.facebook.com/CinemaGroup
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Φωηογραθικές Ομάδες


Φ.Λ.Α.. - Φωηογραθική Λέζτη Σμήμαηος Αρτιηεκηονικής

Όια μεθίλεζαλ από ηόηε πνπ κηα παξέα θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ ηνπ
ΑΠΘ, κε κόλν θίλεηξν ηελ αγάπε θαη ην θνηλό ελδηαθέξνλ γηα ηε θσηνγξαθία,
έλησζαλ ηελ αλάγθε λα νξγαλσζνύλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα νκάδα όπνπ ζα
κπνξνύζαλ, ζπιινγηθά πηα, λα αζρνιεζνύλ κε ηε θσηνγξαθία, λα κνηξαζηνύλ
εκπεηξίεο, θαη λα αληαιιάμνπλ απόςεηο. Έηζη ηδξύζεθε ε Φσηνγξαθηθή Λέζρε
Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο (Φ.Λ.Α..)
Έθηνηε ηα κέιε αλαλεώλνληαη ρξόλν κε ην ρξόλν θαη ζπλερίδνπλ κε ηελ ίδηα όξεμε λα
δεκηνπξγνύλ..ζπκκεηέρνληαο ζε κηα νκάδα πνπ πιένλ απνηειείηαη από άηνκα
δηαθόξσλ ζρνιώλ θαη εηδηθνηήησλ ηεο Παλ/κηαθήο θνηλόηεηαο.
Οη ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο γίλνληαη θάζε βδνκάδα ζε κηα αίζνπζα ζην ππόγεην ηεο
πηέξπγαο Αξρηηεθηόλσλ , κε πιήξεο εμνπιηζκέλν ζθνηεηλό ζάιακν. Καηά ηε δηάξθεηα
ησλ ζπλαληήζεσλ πξαγκαηνπνηνύληαη ζεσξεηηθά θαη ηερληθά καζήκαηα, θαζώο θαη
καζήκαηα ζθνηεηλνύ ζαιάκνπ. Γηα ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ κειώλ πάλσ ζην
αληηθείκελν ηεο θσηνγξαθίαο νξγαλώλνληαη ηαθηηθά θσηνγξαθηθέο εμνξκήζεηο, όπνπ
ζηελ πξάμε πιένλ ν θαζέλαο κπνξεί λα αλαπηύμεη ην θσηνγξαθηθό ηνπ ηαιέλην.
Ζ Φ.Λ.Α.. είλαη αλνηρηή ζε όπνηνλ επηζπκεί λα κνηξαζηεί ηηο θσηνγξαθηθέο ηνπ
αλεζπρίεο
ηνηρεία επηθνηλσλίαο:
E: flas_auth@yahoo.gr
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηνπο παξαθάησ ζπλδέζκνπο:
http://flasauth.wordpress.com/
http://www.facebook.com/groups/7861895906/
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Ρηηορικός Όμιλος ΑΠΘ
Ο ξεηνξηθόο όκηινο ηνπ Α.Π.Θ. απνηειεί ηνλ πξώην παλεπηζηεκηαθό όκηιν
ξεηνξηθήο ζηελ Διιάδα. θνπόο ηνπ είλαη λα δηαδώζεη ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ debate
ζηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα κέζα από εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο, όπνπ
δηεμάγνληαη πξνπνλήζεηο θαη ζεκηλάξηα ξεηνξηθήο. Μέζα από απηά νη νκηιεηέο
εθπαηδεύνληαη ζηελ θαηαζθεπή επηρεηξεκάησλ, θαζώο θαη ζηε δόκεζε θαη εθθνξά
πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Κάζε ρξόλν δηεμάγεηαη πξσηάζιεκα ξεηνξηθνύ ιόγνπ κε
ζπκκεηνρέο από όιε ηελ Διιάδα, ελώ ν όκηινο καο εθπξνζσπεί επάμηα ην Α.Π.Θ. θαη
ζηα αληίζηνηρα πξσηαζιήκαηα άιισλ παλεπηζηεκίσλ. Ζ ζπκκεηνρή είλαη αλνηρηή θαη
νη ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε Σέηαξηε ζηηο 19:30 ζην θηίξην ηεο Ν.Ο.Π.Δ.
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