Οδηγίες για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό «Όνειρο καλοκαιρινής νφχτας»
Ποιοσ μπορεί να πάρει μζροσ;
Οποιοςδιποτε θλικίασ 6 ωσ 16 χρονϊν. Πρόκειται όμωσ μόνο για ατομικζσ ςυμμετοχζσ (όχι
ομαδικζσ) και δεν αφοροφν ςε ςυμμετοχι ςχολικϊν τάξεων ι εργαςτθρίων εικαςτικϊν.
Ποιο είναι το κζμα του διαγωνιςμοφ;
Η ζμπνευςθ των ζργων είναι θ ςαιξπθρικι ιςτορία «Όνειρο καλοκαιρινισ νφχτασ», ςε ςχζςθ
πάντα με το πϊσ τθν προςζγγιςε ο Mendelssohn ςτα μζρθ του μουςικοφ ζργου που κα
παρουςιαςτοφν από τθ Εκνικι υμφωνικι Ορχιςτρα τθσ ΕΡΣ ςτθ ςυναυλία τθσ 26θσ
Νοεμβρίου 2017.
Τι πρζπει να κάνω πριν ηωγραφίςω;
Διαβάςτε το κεατρικό κείμενο του William Shakespeare, αν δεν γνωρίηετε ιδθ τθν ιςτορία.
Μετά ακοφςτε τθ μουςικι που κα παρουςιαςτεί ςτθ ςυναυλία και επιλζξτε όποιο από τα
αποςπάςματα ςασ εμπνζει περιςςότερο. Αν επικυμείτε, αναηθτιςτε ςτο διαδίκτυο
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το μουςικό απόςπαςμα που επιλζξατε. τθ ςυνζχεια
δθμιουργιςτε ζνα δικό ςασ πρωτότυπο εικαςτικό ζργο, επιλζγοντασ ανάμεςα ςε ηωγραφιά,
κολλάη ι ψθφιακό ςχζδιο, ςε ςυνάφεια πάντα με τθ μουςικι, αλλά και τθν ιςτορία του
κεατρικοφ κειμζνου.
Αντιςτοιχοφν τα μουςικά αποςπάςματα ςε ςυγκεκριμζνθ πράξθ του κεατρικοφ ζργου;
Ναι, πραγματικά, κάκε απόςπαςμα αντιςτοιχεί ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο του ζργου.
-

-

-

-

-

Η εισαγωγή (overture) μασ ειςάγει ςτθν ονειρικι ατμόςφαιρα του ζργου.
θματοδοτεί τθν είςοδο ςτθν Αυλι των Δουκϊν τθσ Ακινασ, αλλά και μασ
περιγράφει το λυρικό κζμα που κα ςυνοδεφει ςτθ ςυνζχεια τουσ εραςτζσ.
Σο scherzo λειτουργεί ωσ ιντερμζτηο (ενδιάμεςο) ανάμεςα ςτθν 1θ και 2θ πράξθ του
ζργου. Βρίςκεται ανάμεςα ςτον ανκρϊπινο κόςμο τθσ Ακινασ και τθν θμζρα και
τον κόςμο των ξωτικϊν και τθ νφχτα.
Σο μαρς των νεράιδων (Fairies march) μασ ειςάγει ςτθ ςκθνι τθσ 2θσ πράξθσ που
διαδραματίηεται ςτο δάςοσ ζξω από τθν Ακινα. Είναι ο χορόσ των νεράιδων τθν
παραμονι του κερινοφ θλιοςταςίου.
Σο intermezzo ςθματοδοτεί το τζλοσ τθσ 2θσ πράξθσ, όταν θ Ερμία εγκαταλείπεται
από τον μαγεμζνο Λφςανδρο.
Σο νυχτερινό (nocturne) είναι ζνα ιντερμζτηο ανάμεςα ςτθν 3θ και 4θ πράξθ, θ
μουςικι ςυνοδεία για τουσ κοιμϊμενουσ εραςτζσ. Πρόκειται ακριβϊσ για τθ ςτιγμι
όπου ο Πουκ πρόκειται να διορκϊςει το λάκοσ του ανάμεςα ςτουσ 4 εραςτζσ.
Σο γαμήλιο εμβατήριο (wedding march) αποτελεί το τζλοσ τθσ 4θσ πράξθσ και μασ
ειςάγει ςτθ ςκθνι τθσ γαμιλιασ γιορτισ.

Που μπορώ να ακοφςω τθ μουςικι;
Η μουςικι του Felix Mendelssohn-Bartholdy “Midsummer Night’s Dream, op. 61” υπάρχει
ςε πλικοσ θχογραφιςεων ςε CDs.
Ενδεικτικά μπορείτε να τα αναηθτιςετε ςτα παρακάτω Youtube links:
-

Overture: https://youtu.be/Y4i4sgPrrtY

-

Scherzo https://youtu.be/ksLWUBXHQ8w

-

Fairies March https://youtu.be/gUUnsIsTdkI

-

Intermezzo https://youtu.be/0H8fce6NLDg

-

Nocturne https://youtu.be/DYXobvGAnfo

-

Wedding March https://youtu.be/8qJfEmBxNNA

Πόςα ζργα μπορώ να ςτείλω;
Κάκε ςυμμετζχοντασ μπορεί να υποβάλλει μόνο μια ςυμμετοχι.
Πωσ κα ςτείλω τθ ςυμμετοχι μου;
Σα ζργα κα αποςταλοφν μόνο ηλεκτρονικά. υνεπϊσ αν πρόκειται για ηωγραφιά ι κολλάη,
τότε κα πρζπει πρϊτα να μετατραποφν ςε αρχείο .jpg μεγάλθσ ανάλυςθσ (τουλάχιςτον
300dpi), φωτογραφίηοντασ ι ςκανάροντάσ τα.
τθ ςυνζχεια, το ψθφιακό αρχείο που περιζχει τθν εικαςτικι ςυμμετοχι, κα πρζπει να
ονομαςτεί με λατινικοφσ χαρακτιρεσ με το ονοματεπϊνυμο του ςυμμετζχοντοσ.
Μαηί ςυνυποβάλλεται ςυμπλθρωμζνο από τον κθδεμόνα του ςυμμετζχοντοσ το ζντυπο
ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, το οποίο κα πρζπει και πάλι να ονομαςτεί με λατινικοφσ
χαρακτιρεσ με το ονοματεπϊνυμο του ςυμμετζχοντοσ.
Σα δφο αρχεία με ίδιο όνομα (ζνα αρχείο .docx ι.pdf και ζνα αρχείο .jpg) αποςτζλλονται
αποκλειςτικά μζςω www.wetransfer.com ςτο e-mail education@megaron.gr .
Ωσ αποδεικτικό παραλαβισ νοείται το download confirmation, το οποίο αποςτζλλεται
αυτόματα από το wetransfer.
Αρχεία που κα αποςταλοφν ωσ ςυνθμμζνα απευκείασ ςτο email, δεν μποροφν να
παραλθφκοφν, λόγω περιοριςμοφ από το server.
Μζχρι πότε μπορώ να ςτείλω τθ ςυμμετοχι μου;
Ημερομθνία τελικισ υποβολισ των ζργων είναι αυςτθρά θ 29θ Οκτωβρίου 2017, ωσ τισ
23.59.
Πώσ κα επιλεγοφν τα ζργα που κα βραβευκοφν;
Κριτικι επιτροπι, θ οποία κα ςυγκροτθκεί με απόφαςθ του Μεγάρου Μουςικισ Ακθνϊν,
κα επιλζξει 6 ζργα προσ βράβευςθ.

Πότε κα ανακοινωκοφν οι νικθτζσ του διαγωνιςμοφ;
Σα ονόματα των δθμιουργϊν των 6 ζργων που κα βραβευτοφν, κα ανακοινωκοφν ςτο τζλοσ
τθσ ςυναυλίασ τθσ 26θσ Νοεμβρίου 2017, ςτθν Αίκουςα Χριςτοσ Λαμπράκθσ του Μεγάρου
Μουςικισ Ακθνϊν. Οι νικθτζσ κα παραλάβουν ζπαινο ςυμμετοχισ. ε περίπτωςθ που δεν
παρίςτανται ςτθ ςυναυλία, τότε ο ζπαινοσ κα αποςταλεί ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ που
κα δθλϊςουν ςτο ζντυπο ςυμμετοχισ.

