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Πανεπιςτθμίου 39 - Στοά Πεςμαηόγλου 
Τ.Κ. 105 64 - Ακινα  
(Ν.Π.Ι.Δ. - Ν. 2273/94)        
 

                          Ακινα, 22 Ιουλίου 2014 
         

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

Σο Studio Όπερασ τησ Ε.Λ.. προκηρφςςει ακρόαςη για την κάλυψη ζωσ επτά (7) θζςεων 

φοίτηςησ από νζουσ μονωδοφσ, για την καλλιτεχνική περίοδο 2014-2015. 

 

Η διαδικαςία τθσ ακρόαςθσ κα ολοκλθρωκεί ςε δφο κφκλουσ: 

- Ο 1οσ κφκλοσ κα πραγματοποιθκεί ςτισ 16 Οκτωβρίου 2014 (ϊρα 11.00 π.μ.) και 17 

Οκτωβρίου 2014 (ϊρα 14.00 μ.μ.), ςτθν αίκουςα δοκιμϊν τθσ χορωδίασ, κτίριο δοκιμϊν τθσ 

Ε.Λ.Σ. (Αρχιμιδουσ 16, Ταφροσ).  

- Ο 2οσ κφκλοσ κα πραγματοποιθκεί κατά το χρονικό διάςτθμα από 21 ζωσ 24 Οκτωβρίου 

2014 (θ ακριβισ θμερομθνία και ο χϊροσ κα ανακοινωκοφν). 

 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ ακροάςεισ ζχουν όςοι ζχουν γεννθκεί μετά τθν 1η 

Ιανουαρίου 1982. 

 

2. Οι εξεταηόμενοι κα πρζπει να γνωρίηουν από μνιμθσ ζξι (6) άριεσ από όπερεσ, από 

οποιαδιποτε χρονικι περίοδο, εκ των οποίων υποχρεωτικά δφο (2) ςτθν  ιταλικι, μία (1) 

ςτθν γαλλικι και μία (1) ςτθν γερμανικι γλϊςςα.  

Επιςθμαίνεται ότι μία τουλάχιςτον άρια πρζπει να περιζχει και ρετςιτατίβο. 

 

Διευκρινίςεισ:  Επιτρζπονται ζωσ και δφο άριεσ από τθν ίδια όπερα. 

Δεν κα γίνουν δεκτζσ άριεσ από ορατόρια, οπερζτεσ, μιοφηικαλ και άριεσ αντίκεσ. 

 

3. 1οσ ΚΤΚΛΟ: οι ςυμμετζχοντεσ κα εξεταςτοφν ςε όςεσ  άριεσ τουσ ηθτθκεί από τθν 

επιτροπι. Η επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει ι να ηθτιςει μζροσ τθσ άριασ. 

 

4. 2οσ ΚΤΚΛΟ: όςοι ολοκλθρϊςουν με επιτυχία τον πρϊτο κφκλο κα εξεταςτοφν ςτθ 

ςυνζχεια ςε αςκιςεισ μουςικϊν δεξιοτιτων, με ζμφαςθ α) ςτθν εκ πρϊτθσ όψεωσ 

ανάγνωςθ (prima-vista) και β) ςτον ζλεγχο ακουςτικϊν ικανοτιτων (dictée).  

 

5. Οι επιτυχόντεσ του δεφτερου κφκλου κα ενταχκοφν για ζνα μινα ςε πρόγραμμα 

δοκιμαςτικισ φοίτθςθσ, τα αποτελζςματα τθσ οποίασ κα κακορίςουν τθν περαιτζρω 

παραμονι τουσ ι όχι ςτο Studio Όπερασ. 
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6. Οι επιτυχόντεσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ, κα πρζπει να βρίςκονται ςτθ 

διάκεςθ του Studio Όπερασ τθσ Ε.Λ.Σ. και να αιτοφνται ζγγραφθσ αδείασ από τθν 

Καλλιτεχνικι Διεφκυνςθ τθσ Ε.Λ.Σ., για οποιαδιποτε ςυμμετοχι τουσ ςε καλλιτεχνικζσ 

εκδθλϊςεισ εκτόσ τθσ Ε.Λ.Σ. Η παρακολοφκθςθ όλων των προςφερόμενων μακθμάτων 

είναι υποχρεωτικι. Η επαναλαμβανόμενθ μθ προςζλευςθ των ςπουδαςτϊν ςτα μακιματα 

ςυνεπάγεται ενδεχόμενθ διακοπι τθσ φοίτθςισ τουσ.  

 

7. Η φοίτθςθ ςτο Studio Όπερασ τθσ Ε.Λ.Σ. είναι δωρεάν. Η ςυμμετοχι των ςπουδαςτϊν 

ςτισ εκδθλϊςεισ του Studio Όπερασ εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ τουσ 

διαδικαςίασ. Η Ε.Λ.Σ. δεν καλφπτει τα ζξοδα διαβίωςθσ των ςπουδαςτϊν.  

  

Με τθν υποβολι αιτιςεων οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να προςκομίςουν βιογραφικό 

ςθμείωμα, φωτοτυπία ταυτότθτασ, φωτογραφία και να δθλϊςουν τισ ζξι άριεσ, ςτισ οποίεσ 

επικυμοφν να εξεταςτοφν. Αιτιςεισ που δεν κα περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω ςτοιχεία 

δεν κα γίνονται δεκτζσ. 

 

Πληροφορίεσ: Γραμματεία Διεφκυνςθσ Σκθνισ Ε.Λ.Σ., κ. Κωνςταντίνα Βερϊνθ (210 

3601225) 

Υποβολι αιτιςεων: Γραμματεία Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ (Πανεπιςτθμίου 39 - 3οσ όροφοσ, 

τθλ. 210 3711330) ζωσ και  3 Οκτωβρίου 2014, ϊρα 14:00. 

 

 

 


