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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Εκνικι Λυρικι Σκθνι, ςτθρίηοντασ τθν προςπάκεια δθμιουργίασ των Μουςικϊν Συνόλων τθσ ΝΕΡΙΤ, 
ανακοινϊνει τθν μεταφορά των ακροάςεων που επρόκειτο να διεξάγει από 15-5-2014 (ςφμφωνα με τθν 
από 14-4-2014 ανακοίνωςθ τθσ ΕΛΣ) για το διάςτθμα από 1-7-2014 ζωσ 9-7-2014. 

Η μεταφορά κρίνεται ςκόπιμθ προκειμζνου να μθν ςτερθκεί από τουσ μουςικοφσ θ δυνατότθτα να λάβουν 
μζροσ και ςτισ ακροάςεισ του Μαΐου τθσ ΝΕΡΙΤ, ςφμφωνα με τθν από 28-4-2014 ανακοίνωςθ του 
νεοςφςτατου φορζα.  

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ακροάςεων διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

 Βιολιά: 1 Ιουλίου 2014 

 Βιολοντςέλα: 2 Ιουλίου 2014 

 Βιόλεσ και Κοντραμπάςα: 3 Ιουλίου 2014 

 Φλάουτα και Όμποε: 4 Ιουλίου 2014 

 Κλαρινέτα και Φαγκότα: 5 Ιουλίου 2014 

 Τρομπέτεσ και Κόρνα: 8 Ιουλίου 2014 

 Τρομπόνια και Τοφμπεσ: 9 Ιουλίου 2014 

 Τφμπανα – κρουςτά και Άρπεσ: 10 Ιουλίου 2014 
 

Όλεσ οι ακροάςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτο κτίριο δοκιμϊν τθσ Ε.Λ.Σ. (Αρχιμιδουσ 16, 177 78 
Ταφροσ/Καλλικζα) με ϊρα ζναρξθσ τισ 10:00. Η Ε.Λ.Σ. ζχει το δικαίωμα να αλλάξει τισ ανωτζρω 
αναφερόμενεσ θμερομθνίεσ, τθν ϊρα και τον τόπο των ακροάςεων. 

Ωσ προσ το πρόγραμμα υπενκυμίηεται ότι οι υποψιφιοι κα εξεταςτοφν ςε 1) αποςπάςματα από 
ορχθςτρικά ζργα και 2) ςε ζνα υποχρεωτικό ζργο που κακορίηεται για κάκε όργανο ωσ εξισ: 

 Βιολιά: W. A. Mozart, ζνα από τα παρακάτω κοντςζρτα για βιολί: 
1) αρ. 4 ςε ρε μείηονα ΚV 218, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ  
2) αρ. 5 ςε λα μείηονα  ΚV 219,  1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ 

 Βιόλεσ: F. A. Ηοffmeister κοντςζρτο ςε ρε μείηονα, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ 
ι C. Stamitz κοντςζρτο ςε ρε μείηονα, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ 

 Βιολοντςέλα: J. Haydn,  ζνα από τα παρακάτω κοντςζρτα για βιολοντςζλο:  
1) αρ. 1  ςε ντο μείηονα, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ  
2) αρ. 2 ςε ρε μείηονα, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ 

 Κοντραμπάςα: C. D. Dittersdorf κοντςζρτο ςε μι μείηονα, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ 

 Φλάουτα: A. Vivaldi, κοντςζρτο για πίκολο φλάουτο ςε ντο μείηονα RV 443, 2ο μζροσ και W. A. 
Mozart, ζνα από τα παρακάτω κοντςζρτα για φλάουτο:  
1) κοντςζρτο ςε ρε μείηονα ΚV 314, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ  
2) κοντςζρτο ςε ςολ μείηονα ΚV 313, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ 
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 Όμποε: W. A. Mozart κοντςζρτο ςε ντο μείηονα ΚV 314, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ 

 Κλαρινέτα: W. A. Mozart κονςζρτο ςε λα μείηονα ΚV 622, 1ο μζροσ και 2ο μζροσ 

 Φαγκότα: W. A. Mozart κοντςζρτο ςε ςι φφεςθ μείηονα ΚV 191, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο 
μζροσ  

 Κόρνα: W. A. Mozart κοντςζρτο αρ. 4 ςε μι φφεςθ μείηονα ΚV 495, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο 
μζροσ ι R. Strauss κοντςζρτο αρ. 1 ςε μι φφεςθ μείηονα, 1ο και 2ο μζροσ 

 Τρομπέτεσ: J. Haydn κοντςζρτο ςε μι φφεςθ μείηονα, 1ο και 2ο μζροσ 
ι J. Hummel κοντςζρτο ςε μι φφεςθ μείηονα, 1ο και 2ο μζροσ 

 Τρομπόνια: F. David κοντςερτίνο για τρομπόνι τενόρο ςε μι φφεςθ μείηονα 1ο και 2ο μζροσ και 
E. Sachse κοντςερτίνο για μπάςο τρομπόνι ςε φα μείηονα, 1ο και 2ο μζροσ 

 Τοφμπεσ: R. Vaughan Williams  κοντςζρτο για τοφμπα ςε φα ελάςςονα, 1ο και 2ο μζροσ 

 Τφμπανα – Κρουςτά: A. Jolivet κοντςζρτο για κρουςτά, 1ο και 3ο μζροσ (με ςυνοδεία πιάνου) 

 Άρπεσ: C. D. Dittersdorf κοντςζρτο ςε λα μείηονα 1ο και 2ο μζροσ ι G. F. Händel κοντςζρτο ςε 
ςι φφεςθ μείηονα, ζργο 4 αρ. 6, 1ο και 2ο μζροσ. 
 

Λόγω τθσ μεταφοράσ των θμερομθνιϊν των ακροάςεων, οι υποψιφιοι κα μποροφν να κατακζτουν τισ 
αιτιςεισ τουσ μζχρι και τισ 26/6/2014. 

Ωσ προσ τα υπόλοιπα (προχποκζςεισ και αιτιςεισ, πλθροφορίεσ, λοιπζσ διευκρινίςεισ) ιςχφει θ 
προθγοφμενθ ανακοίνωςθ τθσ Ε.Λ.Σ.  

 
 
 
                          
 


